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Hierdie uitgawe van T.N&A open met artikels
artikeIs oor aspekte van Abraham H. de Vries
se werk as skrywer en kanoniseerder van die Mrikaanse kortverhaaI.
kortverhaal. De
Dc Vries, wat 'n
tyd gelede sy sewentigste verjaardag
veIjaardag gevier het, het op albei terreine oor baie jare 'n
bclangrike rol gespeel. Sy oorbruggingsfunksie tussen die Mrikaanse en Nederlandse
belangrike
studiejare in Amsterdam
lctterkllndes as skrywer en dosent strek eweneens sedert sy stlldiejare
letterkundes
in die jare sestig van die vorige eeu. In 1968 verskyn onder meer sy Joemaal uit 'n
gragtehuis. Sy "Brood"-verhale wat in Nederland afspeel, het klassieke status verwer£
Die verbintenis tussen sy kortverhale en die werk van figure soos Simon Carmiggelt
en Remco Campert vra nog om ondersoek. Hy het op versoek vir hierdie uitgawe
'n referaat wat hy by die Mdeling
Afdeling Nederlands in Leipzig gelewer het verwerk vir
publikasie. Daarin karteer hy opnuut die ontwikkclinge
ontwikkelinge in die Mrikaanse
Afrikaanse kortverhaal
afgelope, uiters woelige, dekades. Die atbeelding
afbeelding op die voorblad is die werk
in die afgeIope,
van die VlaamslSuid-Mrikaanse skilder Jan Vermeiren wat vir etlike van Dc
De Vries se
voorblaaie gesorg het. In 2007 span hulle verder saam vir die kleurvolle Kersboek,
Onder hoe sterre.
Jan Noordegraaf (Vrije Universiteit, Amsterdam) se werk oor die geskiedenis
van die taalkunde is minder bekend onder Suid-Mrikaanse vakgenote as wat dit
artikcl oor die Nederlandse
behoort te wees en daarom is hy gevra vir die opgenome artikel
skrywer van 'n eerste Mrikaanse grammatika. Elbie Adendorff (Stellenbosch) bied 'n
stuk resepsiegeskiedenis rondom 'n aantal digbundels
digbundcls teen die eeuwending, 'n tyd
toe heelwat Mrikaanse
Afrikaanse digters hulle tot private publikasies moes wend. Lina Spies
artikcl oor die skryf van poesie,
pocsie,
(Stellenbosch) vervat haar jarelange ervaring in 'n artikel
gclewer het. Die tydskrif
gebaseer op 'n lesing wat sy by die Versindaba op Stellenbosch gelewer
Amtz en Ena Jansen (Universiteit van Amsterdam
word afgesluit met Karin Ratering Arntz
en Vrije Universiteit, Amsterdam) se artikel oor die posisie wat familiegeskiedenisse
tans in die Nederlandse Letterkunde verwerfhet.
Ons bedank hiermee graag ons keurders, vir Madaleine du Plessis
Plcssis wat gesorg het
vir die redigering,Jan Vermeiren vir die kunswerk op die voorblad en Christa van Zyl
vir die uitleg.
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Mks-Kaapland
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Abraham H. de Vries as kanoniseerder van die Afrikaanse kortkort
verhaal

J.C. Kannemeyer
Abraham H. de Vlies
Vries contributed to our understanding and knowledge ofthe
cifthe llfrikaans
4frikaans short story through
his anthologies and his critual
critical analyses of
ofspedjic
specifo: texts in which scattered pieces oftheory
ciftheory were incorporated.
Before him the most important work in this
thisJteld
jield was done by F.EJ.
EE]. Malherbe with his book Die kortkort
kun~'Vonn (1929) and the commentaries in his anthologies. In this Malherbe laid down
verhaal as kunsvonn
certain requirements
requirementsfor
for which a short story had to qualifY in order to be succesgul.
succesfol. His principles
prindples formed
the basis ofthe
cif the prescriptive approach which for many years was
wasfollolved
followed by teachers in high schools when
discussing the short story with their pupils. Malherbe's successor
slIccessor in this regard was F.v.
EV.Lategan
Lategan who with
his dissertation Die kortverhaaI
kortverhaal en sy ontwikkeling in Mrikaans
Afrikaans (1956) and his anthologies also
considered aaspecifu
specifu technique
technUJue and structure as the ideal. Although a more nuanced
nllanced view on the short story
was developed by later critics, it is De Vries who introduced a completely new approach by stressing the
intrinsic uniqueness of
ofeach
each short story which the critic cannot etlaluate
evaluate and analyse with an established
system of
cif norms or a categorical expectancy. Especially with the theoretical insights in his lectures at the
Unizlf?rsity
cif Amsterdam (Kort vertel, 1998) and his commentaries in the two
luJO volumes cifKortom
University ofAmsterdam
ofKortom
(1983 and 1989) he does not depart from a stereotyped theory on the short story, but at the
tlte utmost
utmostfrom
fom
an elementary hypothesis as basis
basisfor
for further research. His anthology Die Afrikaanse
Mrikaanse kortverhaalboek
(first edition 1978) has become, like that of
cif DJ. Opperman's anthology ofJifrikaans
cifAfrikaans poetry,
poetry,Groot
Groot
Versebod;; a sensitive barometer
Verseboek,
barometerfor
for the best ofwhat
cifwhat is available in Jifrikaans
Afrikaans andfor younger writers the
accolade ofrecognition
cif recognition that their work
UJork is cifliterary
ofliterary lIalue.
value.

1.
Abraham H. de Vries het op tweerlei
tvveeriei maniere 'n bydrae gelewer
gdewer tot 'n beter begrip en
kennis van die gebied van die Mrikaanse kortverhaalkuns, naamlik as bloemleser van
die hele terrein en as krities-eksegetiese kommentator - soms ook vergescl
vergesel van stukkies
teorie - op spesifieke tekste. In hierdie opsig is sy werk vergelykbaar
vergdykbaar met die van sy
tydgenoot Hennie Aucamp, hoewel
hoewd Aucamp hom
horn meer toespits op die bundcling
bundeling van
vergete
vcrgctc tekste, by herhalingvoorligting
herhaling voorligting aan voornemende skrywers gee en sy opvattinge
stel. 1
oor 'n skryfskool op skrif std.!
De Vries en Aucamp is egter nie die eerstes wat bloemlesings uit die Mrikaanse
Afrikaanse
kortkuns saamstd
saamstel nie en ook nie die eerstes wat hulle teoreties en krities oor die
kortverhaal uitlaat nie. In 1929 verskyn EE.]. Malherbe se monografie Die kort-verhaa!
kort-verhaal
as kunsvonn, 'n boek wat jare lank 'n diepgaande invloed op die onderwys sou he en
bepalend sou wees vir die manler
manier van dink oor die kortverhaal op hoer skole. Reeds
op die eerste bladsy van die eerste hoofstuk praat Malherbe van "bepaalde vereistes"
(Malherbe, 1929: 1) waaraan 'n kortverhaal moet voldoen, iets wat hom in hoofstuk
IV,
Iv, waarin hy die bou van die kortverhaal bespreek, daartoe lei om 'n "eenvoudige
formule" (Malherbe, 1929: 57) vir die geslaagde kortverhaal vas te le en dit met 'n
uiteensetting van die ideale struktuur, soos hy dit sien,
si en, op te volg. Hoewel hy later
beweer dat 'n mens nie alte
altc "dogmaties" (Malherbe, 1929: 68) moet wees nie, het
TYDSKRlF
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hoo£~tuk IV
N en die "bestandde!e"
"bestanddele"
Malherbe met sy uiteensettingvan die "ideale" bou in hoo(~tuk
gele vir 'n resepmatige bestudering
van die kortverhaal in hoofstuk V die grondslag ge!e
van die kortverhaal op skool.
skoot. Daar is nou eenmaal aan die hand van sy "voorskrifte"
deur onderwysers geglo dat die kortverhaal 'n bepaalde struktuur moet he en bepaalde
bestanddele moet bevat, anders is dit nie 'n geslaagde kortverhaal nie.
Hoc verspreid hierdie essensialistiese benaderingvan die kortverhaal in die ondenvys
onderwys
Hoe
was, sien 'n mens in die talle artike!s
artikels in Ons Eie Boek - die letterkundige tydskrifwaarvan
Malherbe die redakteur was - wat spesifiek vir die gebruik van onderwysers en leerders
geskryfis. Malherbe het horn hieraan besondig deur in die artikel
artike! oor sy eie bloemlesing
"die wese en bou van die goeie kortverhaal" uit te stippe! en
Modeme Hollandse kortverlzale "diewese
die bespreking van die tekste onder die hofies "kernidee oflewensindruk", "besondere
konsentrasie op die grondgedagte", .on
"'n ongekompliseerde motief" en "geslote eenheid
en intensiteit van indruk" in te deel.
dee!. Die bou van die goeie kortverhaal water hy af tot
'n drie!edige gang: begin en voorstelling ofkennismaking, vermeerdering
van spanning
vermeerderingvan
k1imaks bereik is, en die slot waarin daar 'n oplossing van die spanning kom.
tot die klimaks
Verder laat val hy die aksent op wat hy as die hoofbestanddele
hoofbestandde!e beskou: intrige (plot),
handeling. 2
persone en handeling,
hande!ing, dialoog, en omgewing en tyd van hande!ing.
Terwyl Malherbe nog enigsins genuanseerd oor die sake skry£, is dit nie meer die
stukke wat deur senior ondenvysers
onderwysers op hoer skool vir Om
gelewer
geval in die smkke
Ons Eie Boek ge!ewer
is nie. In sy bespreking van Malherbe se Modeme
Moderne Vlaamse
l/laarnse kortverhale skryfJaco van der
Merwe: "Daar word soms deur skrywers beswaar gemaak wanneer die kritikus op die
vereistes of algemeen geldende
SOOft te veel
ge!dende tegniek van 'n letterkundige 500ft
vee! k1em
klem le: kuns
laat horn dan nie deur vasgestelde vorme aan bande le nie. Nou ja, dis natuurlik nie
die hele waarheid nie - want dis nogal insiggewend om op te merk dat alle voortreflike
voortret1ike
werk wcl
we! aan sulke vereistes voldoen. En wanneer u nou 'n studie rnaak
maak van die tegniek
van hierdie verhale, sal u sien dat - te midde van die groot verskeidenheid - daar
algemene beginse!s is wat alrnal
almal ten grondslag le" (Van der Merwe, 1948: 119-121). Van
der Merwe gaan dan voort om, onder meer met verwysing na Malherbe se eie artikel
artike!
oor dieselfde
diese!fde bundcl,
bunde!, die "vereistes" van konsentrasie, toespitsing op 'n kerngedagte of
sentrale motief en die afWesigheid
afuresigheid van "mooiskrywery ofopsetlike
of opsetlike effektebejag" in
in die
verhale te beklemtoon. Nog meer voorskriftclik
voorskrifte!ik is c.w.
C.W Hudson as hy in sy bespreking
van Sare! Marais se TwaaljAfrikaanse
Twaalf Afrikaanse kortverhale die leerder aanraai om hom
horn allereers
deeglik te vergewis van die vorm van die kortverhale en in die verband spesifiek na
Malherbe se geskrifte verwys. "Die kortverhaal," skryf hy, "behandel gewoonlik snel
sne!
en gekonsentreerd een kernidce
kern idee of boodskap of tema. 'n Afgeronde handeling,
hande!ing, 'n
'n
voltooide verhaal, voldrae en duide!ike
duidelike dialoog, '11
'n atmosfeer of milieu, 'n planmatige,
vooruitbeplande bouvorm en 'n mate vanmensbeelding
van mensbee!ding is die gewonc
gewone bestanddele
bestandde!e van
die kortverhaal" (Hudson, 1949: 57-61).
Ni
Ni Malherbe is dit veral F.v.
EV. Lategan wat met sy Vrystaatse proefskrif oor Die
kortvernaal en sy ontwikkeling in Afrikaans
llfrikaans (1956) 'n breed opgesette studie van
van die genre
kortverhaal
gcmaak
gemaak het, terwyl
terwyl hy in Kortpad (1951) en Kembeeld van die Afrikaanse kortverhaal (1959)
5005 uit sy studie
smdie
saamsteL Steeds is dit, soos
bloemlesings uit die Afrikaanse kortverhaal saamstel.
en inleidings tot dic
die bloemlesings blyk, Lategan se opset om 'n bepaalde tegniek,
ontwikkelingsplan
hou.} Malherbe en Lategan was
ontwikke!ingsplan en
en struktuur as die ideale voor te hou.'

5
we! nie so nakf om telkens 'n vaste reseppie in hul beskouings toe te pas nie, maar hul
wel
studies is op skool misbruik om 'n vaste patroon by die leerder in te prent. Jaar na jaar
is hul boeke en die artikels in Ons
Om Ee
Eie Boek
Bark as die volle evangelie
evange!ie voorgehou aan die
leerder wat soos 'n papegaai die "hoofkenmerke" van "die" kortverhaal uit die hoof
moes leer voordat hy by die tekste selfkon
self kon uitkom.
Geleidelik het 'n meer genuanseerde siening oor die kortverhaal egter tog begin
posvat, soos kommentators teoreties beter onderleg begin raak en van buitelandse
studies begin kennis neem het. 'n Duidelike neerslag hiervan vind 'n mens byvoorbeeld
F.V Lategan se bloemlesingKorlpad
bloemlesing Kortpad wanneer hy by "die
in A.P. Grove se bespreking van EV
sogenaamde vereistes van die kortverhaal" stilstaan. Hy skryf: "In hoeverre kan ons
Hier kry ons minstens twee uiteenlopende opvattings. Die een
reels of wette vasstel? Bier
e!ke werk sy eie identiteit besit
rigting hou vol dat elke kunswerk iets unieks is, dat elke
en dus ook op sy eie meriete beskou moet word. Daarteenoor kry ons die standpunt
van die teoretici wat die feit benadruk dat 'n werk tog ook universee!
universeel moet wees en
he!e reeks werke naderhand sekere gemeenskaplike
gcmeenskaplike trekke te voorskyn
dat daar uit 'n hele
tree. Dis nie hier die plek om die twee standpunte krities te ontleed nie. Vir ons doe!
is dit miskien genoeg as ons daardeur gewaarsku word om nie aan hierdie 'vereistes' 'n
absolute geldigheid toe te ken nie" (Grove, 1954: 101-103).
Ook in die latere werk van Malherbe is daar duidelik
duide!ik'n
'n nuwe kyk op die kortverhaal.
Terwyl hy vroeer eers 'n teorie oor die kortverhaal opgebou het wat as basis vir sy
analise en waardebepaling van spesifieke gcvalle
gevalle kon dien, laat val hy die aksent in
sy kommentaar by die voorbeelde in sy bloemlesing Modeme Afrikaanse verhaalkuns
(1962) op die unieke struktuur van elke
e!ke verhaal. In die voorwoord skryf hy dat die
t.o.v. bou en lewensidee, wat 'n mens dikwels
dikwcls teenkom
"onbuigsaamheid en dogmatiek t.O.v.
nOll "vervang moet word deur 'n frisser en
in die behandeling van die kortverhaal", nou
suiwerder instelling". In die verlede, gaan hy voort, is daar "naamlik te eksklusief van
een formule van die kortverhaal uitgegaan, t.w. die dramaties-afgeronde tipe in die
...]] Die moderne
mode me kortverhaalkuns toon so
tradisie van E.A. Poe en De Maupassant [...
'n groot verskeidenheid na vorm en inhoud dat ons dit nie onder een kort formule
of definisie kan bring nie. Elke verhaal het sy eie probleem. Daar is nie een
cen vaste
vorm of norm nie: e!ke
e1ke verhaal moet op homself ondersoek word." Uit Malherbe se
kommentaar blyk dit verder dat hy nOli
nou deeglikkennis
deeglik kennis geneem het van Cleanth Brooks
en Robert Penn Warren se invloedryke handleiding Understanding fiction en van hul
insigte sinvol by die toeligting
toe!igting tot die verhale gebruik maak. So byvoorbeeld laat val
hy, in navolging van Brooks en Warren, veral die k1em op die verteller as ordenende
faktor. Daarmee is sy kommentaar vir die leerder veel meer verhelderend as die vroeere
uitgediende en voorskriftelike benaderingswyse.

11.
Wanneer Abraham H. de Vries in die jare sewentig met sy bloemlesings en eksegeses op
die literere
Iiterere toneel
tonee! verskyn, het die Mrikaanse
Afrikaanse kritiek, na die bevrugtende kennismaking
met die intemasionale
internasionale teoretiese werke oor die prosa en die stimulerende invloed van
f)TI1er leesstratcgiee
leesstrategiee as die ouer prosaYste
prosalste vereis het, reeds 'n
die Sestigers, wie se werk f)rner
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Kritici was op die hoogte met standaardwerke soos
5005 E.M. Forster se
lang pad afgele. Kritiei
crajt ofjiaion
Aspects qfthe novel, The craft
qffiction van Percy
Perey Lubbock,
Lubboek, Robert Liddell seA treatise on the
novel en Some principles qfjiction,
ojjiction en W].
q(fiction, Wayne C. Booth se The rhetoric offiction
WJ. Harvey
/lovel.
se Character and the novel.
Afrikaanse
Teen hierdie agtergrond verskyn De Vries dan as bloemleser uit die Mrikaanse
kortverhaalkuns.
kortverhaalkllns. Reeds in 1977 stel hy 'n Kort keur uit die Mrikaanse verhaalskat
s~vers
saam waarin hy in chronologiese volgorde tekste uit van die bekendste skrywers
"alle leergierige
opneem. Dat sy bloemlesing, volgens die "Verantwoording" gerig op "aIle
storie1iefhebbers", kennelik vir die skolemark bedoel is, blyk uit die feit dat hy geen
storieliefhebbers",
tekste met raspejoratiewe opneem nie, nogal in skrille kontras met ander redakteurs
en uitgewers
llitgewers wat dikwels, blatant en sonder enige vermelding hoegenaamd, ouer
tekste eenvoudig van dergelike
derge1ike dinge gestroop het. Veellater, in 2000, bundel hy in Uit
kontreie vandaan 'n aantal regionale verhale waarvan, naas oomames
oornames uit bestaande
die ko~ltreie
bundels, sommige die eerste keer gepubliseer word.
kortverhaalboek dat De Vries sy belangrikste bydrae
Afrikaanse kottverhaalboek
Dit is egter met Die "1frikaallse
as bloemleser lewer. Die eerste uitgawe verskyn in 1978, maar binne die bestek van
ongeveer vyf en twintig jaar beleef
be1eef dit nie minder nie as ses uitgawes, waarvan vyf
rwintig herdrukke. Vir die vyfde hersiene uitgawe van 1996
bygewerk is, en drie en twintig
:1frikaanse kortverhale, maar vir die sesde
is die titel verander na Eeu: HOllderd
Honderd jaar van AfrikaatlSe
tite1. 4 By die
terug na die oorspronklike titel.
hersiene uitgawe van 2004 keer hy weer ter~g
bestudering van hierdie bloemlesing stel
ste1 hy onder die titel Kortom (1983) 'n gids saam
waarin hy kommentaar by elk van die opgenome verhale
verhalc lewer, iets wat hy vir die derde
kortverhaalboek, waarin tagtig kortverhale opgeneem is, tot
uitgawe van Die ~rrikaanse
Afrikaanse kottverhaalboek,
Kortom
verhandeling Tendense in
ill
Kottom 2 (1989) uitbrei. Intussen het De Vries in 1986 met die verhandcling
die AfrikaatlSe
Ajrikaanse kortverhaal1867-1984
kortverhaal 1867-1984 die graad D.Litt. onder leiding van Merwe Scholtz
aan die Universiteit van Stellenbosch behaal.
Kortom 2 oopslaan, is dit asof daar in
''Ter inleiding" van Kottom
Wanneer 'n mens die "Ter
vergelyking met die ouer studies oor die kortverhaal 'n fris teoretiese wind oor die
bladsy waai. As basis vir die bespreking van die kortverhale gaan De Vries nie soos sy
voorgangers van 'n stereotiep geworde voorskrif uit nie, maar van die eenvoudige en
hul epogmakende
vanselfsprekende vertrekpunt wat Austin Warren en Rene Wellek in bul
vasl€:: "The natural and sensible starting
st~rtinO"
Theory qfliteratureviralle
qfliterature vir aIle studie van die literatuur vasle:
point for work in literary scholarship is the interpretation and analysis of the works
ofliterature
of
literature themselves" (De Vries, 1989: 9). Uitgaande van die Russiese Formaliste
se beklemtoning van die intrinsiek literere en hul hardkoppige weiering om van die
"literere feit"
feit~ na een of and
ander
er soort teoretisering weggelei te word, kom hy
by by Roman
Jakobson se insig dat betekenis nie iets stabiels is nie, maar afhanklik van die proses van
dekodering en daarom ook van die leser se orientasie. Die "invalshoek" van waar die
struktuur
van die verhaal binnegestap word, skryfDe Vries verder, "verskil waarskynlik
struktuurvan
van leser tot leser en van verhaal tot verhaal" (De Vries, 1989: 9). Van uitsprake oor "die
Vries, 1989: 10) se hy in reaksie op die talle
kortverhaal as genre, as kunsvorm", (De Vrics,
ham. Maar selfs
dekades waartydens leerders vaste stelreels voorgehou is, weerhou hy horn.
met so 'n uitspraak laat hy
by die moontlikheid van 'n sekere kategoriese verwagting wat
die term
tem1 "kortverhaal" by die leser kan skep, nie heeltcmal
heeltemal buite rekening nie. Hy maak
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die volgende toegewings: "Van Dijk het gelykwaar hy in Moderne Literatuut1eorie
Literatuutteorie waarsku
tradisionele genre vir die leser speel nie onderskat moet
dat die rol wat die naam
naarn van 'n tradisione!e
word nie, en Brink het insgelyks gelyk as hy in sy blokboekJan Rabie
Rabic se 21 beweer dat
sonnet' skep, handig
histories bepaalde moontlikhede en verwagtinge wat 'roman' of ''sonnet'
is as agtergrond by die evaluering van indiwidue!e
indiwiduele werke" (De Vries 1989: 10). Hierop
reageer hy dan as volg: "Maar by die kortverhaal is hierdie einste verwagtinge nie so
duidelik as by bv. die sonnet nie. En die verwagtinge wat we! kan bestaan, die is so
maklik terug te voer tot'n paar 'bronne' (veral Poe) wat oor dekades heen nagepraat is
en so deeglik al teengespreek [ ... ] dat die aandag daaraan nie meer nodig is nie, behalwe
dnde van sy "Ter
in historiese verband" (De Vries, 1989: 10). Daarom kan hy aan die einde
inleiding" goedkeurend uit The shott
shot1 story (1977) van lan
Ian Reid aanhaal: "The tale-telling
impulse is too irrepressibly fecund to be confined within any single narrative pattern.
Therefore the history of the modern short story embraces diverse tendencies, some of
which have stretched, shrunk or otherwise altered previous conceptions of the nature
of the genre" (De Vries, 1989: 10-11).
ries in 1996'n ree
ks van vierIesings
aan die U
niversiteit
Wanneer De V
Vries
reeks
vierlesings op uitnodiging
uitnodigingaan
Universiteit
Kott Vet1el,
vertel, verwys hy weer
van Amsterdam aanbied, in 1998 gebundel onder die tite! Kot1
na Edgar Allan Poe wat reeds in 1842 Hawthorne se Tales twice told aangeprys het vir
hulle by die lees wek.
die "unity of effect or impression" (De Vries, 1989: 24) wat hulk
Hierdie hoe waardering, gaan hy voort, is later as "kenmerke" en "vereistes" beskou en
as voorskrifte voorgehou, maar dit is 'n eensydige opvatting van wat die "tegniek"
"telmiek" van
die kortverhaal behoort te wees.
Die "tegniek" illustreer hy dan aan die hand van wat EV
EY. Lategan die "dramatiese
verwikkelingsplan" van die kortverhaal noem en waarvan die skema as volg daar
uitsien: "eerstens, die uiteensetting of eksposisie (inleiding), wat bestaan uit: a) begin
en b) voorstelling of
ofkennismaking.
kennismaking. Tweedens kry ons dan die ontwikke!ing ofstyging
of styging
(liggaam van die verhaal), wat bestaan uit: begin van die spanning, vermeerdering van
afWikke!ing
die spanning, klimaks ofhoogtepunt van die spanning. Derdens is daar die atVvikkeling
of denouement, wat bestaan uit: oplossing van die spanning en finale vestiging van
die eenheidsindruk" (De Vries, 1989: 24). Op die basis van hierdie gebiedende resep
of voorskrif kom Lategan dan met waardeoordele, soos "LD.
"l.D. du Plessis beheers die
tegniek berer
beter as Leipoldt" (De Vries, 1989: 25).
Sedert die verskyning van Jan Rabie se Een-en-twintig in 1956, gaan De Vries voort,
het kort prosatekste begin wegbeweeg van die tradisionele verwagtings wat aan 'n
kortverhaal gestel is en het 'n kommentator soos Ernst van Heerden, "by ontstentenis
aan'n
'n neutraler
van 'n doelmatiger term", (Van Heerden, 1969: 74) begin voorkeur gee aan
begrip soos "kortkuns". Tog handhaaf De Vries die term "kortverhaal" sowel in die
vet1el gee
titcl
titel van sy bloemlesing as in sy kommentaar op spesifieke verhale. In Kort vertcl
hy 'n omskrywing van wat hy onder die begrip verstaan: "vir my doel is 'n kortverhaal
kortvcrhaal
'n
'£1 kort prosateks, waarin 'n verhaal vertel word; 'n verhaal synde dan die weergawe
wccrgawe in
taal van 'n gebeure, van 'n geskiedenis
geskicdcnis as u wil. Tydgebonde verandering, hoe
hoc min ook
aI, is nodig, anders
andcrs bly dit slegs die beskrywing van 'n toestand" (De Vries, 1989: 25).
Al wat hy met hierdie omskrywing te kenne gee, is dat die kortverhaal in lengte van 'n
AI
genre soos byvoorbeeld die roman verskil, dat dit 'n verhaal vertel waarin iets gebeur
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en dat daar binne
bin ne die bestek van die verhaal sprake is van 'n verandering wat met die
tydsverloop saamhang. Aan hierdie omskrywing voeg De Vries, in aansluiting by 'n
uitspraak
uit<;praak van Aucamp, later die kwessie van intensiteit toe as hy se dat "kortverhale oor
die algemeen sneller boodskappers is as die roman" (De Vries, 1989: 35).
De Vries gaan dus, anders as sy voorgangers, nie nit
uit van 'n vooraf nitgewerkte
uitgewerkte
clementere hipotese as grondslag en vertrekpunt
vertrekpl
teorie nie, maar hoogstens van 'n elementere
vir verdere ondersoek. Dit is 'n omskrywing wat oop en ontvanklik staan vir die groot
verskeidenheid tehte
tekste wat onder die noemer "kortverhaal" gehuisves word, hoewel dit
sekere basiese elemente
clemente aandui waarsonder 'n kortverhaal nie moontlik is nie. Dit is
verder 'n omskrywing waarvan die deugde!ikheid
deugdelikheid oortuig, omdat dit wars is van enige
ofvoorskri£
voorskrif
dogma of

Ill.
In die "Verantwoording"
"Verantwoording" van die eerste uitgawes van Die IVrikaanse kortflerhaalboek se
De Vries dit is sy doe! om .on
"'n groot aantal goeie Mrikaanse kortverhale in een band"
beeld (te
[te]] probeer gee van tematiese en verhaalverhaal
bymekaar te bring "en daarmee 'n bee!d
ontwikkeling."
tegniese verskeidenheid, sowel as historiese ontwikke!ing."
is hy in hierdie doe
Is telling gekortwiek deur kopieregprobleme, aangesien
Aanvanklik
Aanvanklikis
doelstellinggekortwiekdeur
hy vir sy eerste uitgawes uit die werk van J. van Melle slegs uit bundels kon opneem
& Rousseau beheer gehad het. Eers vanaf die derde
waaroor Tafelberg en Human &
"Oom Diederik leer om te huB"
huil" en "Die
uitgawe het hy die reg verkry om die sterker "Gom
tuiskoms" in te sluit. Aanvanklik het Henriette Grove opname van haar werk geweier
tekste uit Katastnfrs
Katastr<?fos opneem. Eers in
en kon De
Dc Vries uit Breyten Breytenbach slegs tehte
'n later stadium het Grove toestemming verleen vir die opname van "Dood van 'n
maagd", tern),l
tekste uit Mouroir opgehefhet.
terwyl Breytenbach sy aanvanklike verbod op tehte
ondanks hierdie aanvanklike probleme, die gehalte van 'n
Die maatstaf was dus, ondanh
teh,
teks, maar die lengte van die stukke wat in aanmerking gekom het, was dikwels 'n
belemmering. In die eerste uitgawes wou De Vries graag die tematies belangrike
be!angrike "Diep
Rivier" van Marais en "Die hol krans" van M.E.R. opneem, maar
maarweens
weens die lengte moes
hy dit weglaat. In die geval van Marais kon hy egter een van die dwaalstories insluit en
uit M.E.R. se werk "Die boodskap" lig, 'n teks
teh wat miskien nie so verteenwoordigend
van haar verhaalkuns is nie.
Met die jare waarin De Vries sy bloemlesing deur die herhaalde hersienings en
aanvullings kon verbeter en uitbrei, het verhale weggeval en is nuwes bygevoeg.
hom aanvanklik verhoed om uit die PerskorPerskor
Waarskynlik het kopieregprobleme horn
ongebundelde
bundels
bundcls van G.H. Franz se verhale te bloemlees en kon hy die fraai ongebunde!de
teh
"Makhwitbitsana", die Sotho-weergawe van die Rooikappie-verhaal, opneem, 'n teks
wat later onge!ukkig weer moes wegvaL
wegval. Opvallend
Gpvallend is ook die weglating van Jochem
teenstcllings tussen liefde en
van Bruggen se "Die laaste stadium" met sy reeks felle teenstellings
Holmer Johanssen se Die swetjiog
sweiftog l/an
flan die Helena met die sterk
haat en die titelverhaal in HolmeT
rwee sentrale gebeurtenisse. Die bloemlesing kon verder
drarnatiese
dramatiese kontras tussen die twee
'n belangrike bewaringsfunksievervul hetvirSannie Uys se meesterstuk "Die sterfbed
sterfbed":
'11 man wat op sy sterfbed sy hele lewe
lewc van heidcnse
heidense wellustigheid en
die verhaal van 'n
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talle ervarings met verskillende vroue reminisserend oproep, 'n gegewe waarmee dit
talk
buitendien 'n skake!
skakelle
le met Hennie Aucamp se "'n
'''n Bruidsbed vir tant Nonnie" wat
belangrike
wel opgeneem word. Sulke skake!s
skakels was trouens naas gehalte vir De Vries 'n be!angrike
we!
as 'n
oorweging vir opname. In die verantwoording by die sesde uitgawe se hy: "meer as'n
oorwegingvir
eeu se Mrikaanse kortverhale weef ook 'n eie net waarin verhale, soms uit verskillende
tydvakke en om verskillende redes, by mekaar aansluit, mekaar aanvul, in gesprek tree
met mekaar". Hierdie oorweging was waarskynlik die rede waarom De Vries besluit
Karel neem sy geweer saam" op te neem nie, maar
het om nie Van Melle se "Oom Kare!
we! "Oom Diederik leer om te huil" wat as matrys dien vir T.T. Cloete se "Dokter
wel
intertekstuele gesprek daarmee aanknoop.
Diederichs leer om te lag" en 'n intertekstue!e
Oor insluiting en weglating in 'n bloemlesing sal daar egter altyd verskil van
Oar
dikwels inspeel op die kanon,
mening wees. Dit is De Vries se verdienste dat hy dikwe!s
verrassings kom, soos die insluiting
van
onbekende tekste uit tydskrifte opdiep en met
metverrassings
insluitingvan
Pulvermacher se "Gebet van Tities Tokaan" waaroor hy insiggewend in Kortom 2 en
Kort vertel skry£
re
skryf. Deur die heryking laat hy dikwels vroeer opgenome tekste in late
latere
uitgawes weg of word 'n vroeere
vroecre teks opgeneem wat intussen deur 'n late
latere
re skrywer
opnuut geaktiveer is. Self.<,
Se!fs by skry",{ers
skrywers soos Van Melle enJan
en Jan Rabic,
Rabie, wat deur opnames
latere
re uitgawes sy keuse hersien en een
sterk in die bloemlesing gevestig was, kon hy in late
of meer verhale weglaat.
De Vries sy pols
pals
Soos die insluiting van tckste
tekste uit die jongste bunde!s
bundels getuig, hou Dc
ontwikke!ingsgang van die Mrikaanse kortverhaal, sien hy nuwe talente
baie fyn op die ontwikkelingsgang
ul werk die nodige erkenning. Met sy aansien
telkens raak en gee hy deur opname
opnamc aan hhul
as skeppende skrywer en vakman op die gebied van die kortverhaal was Die Afrikaanse
D.J. Opperman se Groot verseboek op die
kortverhaalboek oor die jare heen, net soos DJ.
"gevoe!ige barometer" vir die beste wat daar in Mrikaans
gebied van die poesie, 'n "gevoelige
erkenning", die seker
beskikbaar is en was opname vir jong skrywers die "akkolade van erkenning'",5
wete dat hulle op die gebied van die kortverhaal iets waardevols gelewer
ge!ewer het. Daarmee
is De Vries die belangrikste kanoniseerder van die Mrikaanse kortverhaal.
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Note
Aucamp se bloemlesings is Kort voor lank (1978), Bolder (1973), Blommeljie gedenk aan my (1978),

Wtsselstroom (1990) en Vuurslag (1991). In Die blote storie (1986) en Die blote storie 2 (1994) !ewer hy
"werkboeke" vir kortverhaalskrywers, terwyl hy in Windperd (1992) sy opvattinge oor kreatiewe
skryfWerk formu!eer. Aangesien Aucamp se werk verder nie deel van die ondersoekterrein van hierdie
opstel vorm nie, word dit hier slegs vermeld.

Ons Eie Boek, V: 2,]
2,]unie
unie 1939: 138-142. Malherbe druk hierdie artikel woordeliks weer af in Ons Eie
Boek, VIII: 3, September 1942 (143-146) en Ons Eie Boek, XI: 2,]unie 1945 (105-109), terwyl hy die

11
belangrikste hoofbeginsels
hoofbcginsels weer, maar nou versigtiger,
versigtigcr, in sy bespreking van sy eie Vlaamse kortverhale
kortverhalc
in Ons
O,lS Eie Boek, lX:
IX: 2,junic
2, Junie 1943 (84-86) uiteensit.
Vg!. In die bcsonder
besonder hoofstukke III en Iv,
IV, pp. 48-93.
Die uitgawes verskyn as volg: die eerste uitgawe in 1978, die tweede
t\Veede in 1980, die derde in 1985, die
vierde met onveranderde inhoud in 1990, die vyfde (Eeu) in 1996 en die sesde in 2004. Die eerste
vyfde en sesde uitgawes is (ter wille
\',ille van
uitgawes verskyn by die firma Human & Rousseau. maar die '\ryfde
die kopiereg) gesamendike
gesamentlike ondernemings van Human & Rousseau en Tafelberg.
Die omskrywing van Gmot
Groot verseboek
rerseboek as 'n "gevoclige
"gevoelige barometer" en "die akkolade van erkenning" vir
skrywer is van WE.C.
WE.G. Louw in sy commendatio vir die eredoktoraat aan Opperman
Oppcrman deur
die jong skrywcr
die Universiteitvan Stellenbosch in 1976. (Kannerneyer,
(Kannemeyer, 1986;
1986: 197, 469).J.C. Kannemeyer, DJ.
Opperman: 'n
'/I BWgrafie,
Bivgrafie, Kaapstad! Pretoria, Human & Rousseau, 1986, pp. 197 en 469.
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"Ek
"Eken
en my bruin vriend": politieke en kleurkwessies in kortverhale
van Abraham H. de Vries
Steward van Wyk
The Sestiger
Scstiger literary movement is known and praised for
jar their protest against the apartheid system.
llbraham
Abraham H. de Vries, an important figure in this movement, is seldom mentioned in this regard
although his short stories, mostly situated in the Klein Karoo, provide a unique perspective on the
apartheid past. This artide
article investigates the nuanced way in which De Vries critiques the absurdities and
travesties of
~f apartheid society.
soriety. It
[tjurther
filrther explores the way he represents the relationship between white
and coloured llfrikaans
Ajrikaans people and shows how De Vries grapples with the textual strategies to represent
these problematic
vroblemntic issues.

1.

Inleiding
In 'n resensie van Jkrhale
verlwle uit
tlit 'n koel voorhuis:
tJoorhuis: die Klein Karoo-eerstelinge
Karoo-eerstelirtge van Abralwm
Abraham H. de
Vries kritiseer Eben Venter (2006) die "beperkte sig" wat die bundel
bundcl werp op die harde
sosio-politieke
sosio-poIitieke werklikhede van die Klein Karoo; dat die bruin mense slegs op die periferie
pcriferie
dikwcls dig getrek word" op 'n wereld van geweld, armoede
bestaan en die "Iuike te dikwels
en vcrontregting.
verontregting. Hierdie wereld is die resultaat van apartheid waarvan De Vries se
"gesclserige, local-is-Iekker
"geselserige,
Iocal-is-Iekker karakters" getuie moes wees.
In reaksie op Venter
Venterverwys
verwys Wium van Zyl (2006) na De Vries se rol as "wekker van die
gewete" wat in sy verhale die "misstande in die vorige en huidige bedelings" uitgebeeld
uitgebecld
Dawid-fIguur in De Vries se verhale speel,
plek ",rat
het. Deur nie die sentrale pIek
wat die Dawid-fIb'1lur
spee!, raak te
sien nie, sou Venter ook die luike
Dc Vries
luikc toetrek op die sosio-politieke bemoeienis in De
severhale.
se verhale.
byge!e nie, maar meer vrae
Hierdie meningsverskil het by verre nog nie die kwessie bygele
geopper, onder meer: Hoe hanteer De Vries apartheid in sy verhale en hoe
hoc word die
bruin karakters voorgestel?
voorgestc1? Wanneer Venter (2006) verwys na "'n
'''n politieke close-reading"
van De
Dc Vries se verhale, is dit nie heeltemal duidelik wat hy in gedagte het nie. Ten beste
wil hierdie artike!
artikel 'n analise maak van die wyse waarop politieke en kleurk.'Wessies
kleurkwessies in
kortverhale van De Vries hanteer
hanteerword.
doeleinde salop 'n aantal aspekte gefokus
word. Vir die doe!einde
word om 'n deurlopende bemoeienis aan te dui.

2.

Wekker van die gewete: apartheid en die kleurkwessie
Die Sestigers word dikwe!s
dik.'Wels ge!oof
geloof vir hul kritiek op apartheid en die wyse waarop hulk
hulle
Afrikaner-mag uitwys. Jakes Gerwe!
die absurditeite en gruwelc
gruwe!e van Mrikaner-mag
Gerwel (1983: 2) wys o.a. op
die "aanklag teen Mrikaner-rassisme" en die apokaliptiese beeld
bee!d "op die wit-oorheersde
samelewing"
samelewing~ in Andre P. Brink se romans, Kare! Schoeman se "onstellende beeld
bee!d van
[...
[... ] politieke onreg" en JJan
an Rabie se Bolandia-reeks wat "spreek teen Mrikaners
Afrikaners se
verheerliking van velkleur ten koste van kultureel betekenisvoller eienskappe soos
taalgemeenskaplikheid met persone van 'n ander kleur" (Gerwd,
(Gerwe!, 1983: 2).
Ook in Jack Cope (1982) se studie oor
oar dissidente skrywers in Mrikaans word onder
TYDSKRIF VIR NEDERLANDS &
& AFRIKAANS:
AFRIKAANS:14DE
HDE JAARGANG (2007) I: 1
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andere Brink, llreyten
Breyten Breytenbach, Ingrid Jonker, Etienne LerotLX
LerotL"{ en Adam Small
bespreek as eksponente van die Sestigers se maatskappy-kritiese ingesteldheid. Dit val op
dat De Vries se naam nie in hierdie verhand
verband genoem word nie. Dit wil voorkom asof die
sosio-politieke lading van sy verhale vir kritici van minder belang is as sy rol as vernuwer
van die kortkuns
konkuns en beoefenaar van 'n besondere kontreiverhaal.
Du Toit (1998: 390) dui 'n sterk bewussyn van Suid-Mrikaanse aktualiteite gerig op
\yrftal aspekte
'''n gevoeligheid vir en besinning op mense-verhoudinge" as een van 'n vyftal
Vries-kortverhaal aan. Die kritiese ingesteldheid van die Sestigers op die
van die De Vries-konverhaal
apartheidsbcleid
apartheidsbeleid word ook by De Vries aangetref en binne hierdie beweging plaas hy 'n
Breytenbach, Brink of Small te werk gegaan
aksent wat anders is as die wyse waarop o.a. llreytenbach,
het om die stompsinnigheid van apartheid en die harde, kwetsende werklikheid van talle
diskriminerende wette te belig.
bclig.
"Skool" (De Vries, 1975: 30-36) en "Wintervoorraad" (De Vries, 1997: 33-43) behandel
k:leur en fokus op die verskeuring wat die Bevolkingsregistrasiewet
die benepenheid met kleur
onderbek:lemtoon emosie en sodoende val
in gesinne tot gevolg gehad het. Die verhale onderbeklemtoon
die aandag op die onmenslikheid van die stelsel waarin die kinders geoffer word. In
hierdie verband is die slot van "Skool" insiggewend wanneer die dogter sinspecl
sinspeel op die
haal en in
aandadigheid van die ouers aan die besluit om hul bias seun uit die wit skool te mal
'n
'£1 bruin kosskool te plaas. "Wintervoorraad" wat gelees kan word as 'n
'£1 vervolg op "Skool"
sluit hierby aan wanneer die dogter, Abigail He)lls,jare
Heyns,jare later die hlanke
blanke skoolhoofopmerk
in die supermark waar sy nou as klerk werk en onthou hoe hy en haar pa saamgesweer het
mar in 'n kosskool te plaas omdat haar bIas
om haar
bias klcur
kleur 'n verleentheid vir hulle was. Die
verhaal belig die geveinsdheid en gedienstigheid van die Mrikaner-patriargie wat ook in
die nuwe bestel voor die nuwe magshebhers
magshebbers kruip.
Die interteks waarinAbigail
waarin Abigail haar die verhouding tussen haar ma en die Indier-chauffeur
verkenning van seksuele verhoudinge oor die kleurgrens.
k:leurgrens. Daardeur word die
verbeel, is 'n verkenningvan
Mrikaner-patriargie verder ontkragtig en die opposisionaliteit
opposisionaIiteit van die vrou uitgebeeld.
In "'n Bos lang swart hare" (De Vries, 1975: 37-44) word apartheidstereotipes (die
opgevoede
pick en is silwerskoon) subtiel ontluister, die absurditeite van
opgevoecle k:leurling
kleurling ken sy pIek
kerk-apartheid uitgewys en die stille aanvaarding en sameswering
samesweringvan
van die burgery aan die
planne aan die kaak gestel. Die arhitrerheid
politici se grandiose pIanne
arbitrerheid van ras-kategorisering
kom onder die soeklig.
soek:lig. Die angstigheid waannee die hoofkarakter die hlankheid
blankheid van sy
diervoege
vrou Kitty wil bevestig deur die wit dominee van jare gelede 'n verklaring
verk:laring in dier
voege te
laat afle, hou verband met sy verligtheid wanneer hy hoor dat sy vrou geboorte geskenk
blanke het.
het aan 'n seun wat op die oog af die uiterlike van 'n hlanke
"Doodloopspoor" (De Vries, 1980: 53-59) v.ys
wys die idiotiese van klein apartheid uit. De
k:leinlikheid van die
Vries juk:.'itaposeer
jukstaposeer die menslikheid van sy gewone menstipes met die kleinlikheid
van apartheidsbordjies
oprigtingvan
apartheidsborqjies allerbelangriks
apartheidsburokrasie vir wie syfers en die oprigting
is. Die belangstelling en vriendskap wat natuurlikerwys ontwikkel tussen die ek-verteller
Mandla Kayese, en ander konstrasteer
en die Indier, Nazeer Cassim, die swart sakeman, MandIa
met Van Nus, die apartheidsburokraat se dwepery met die politiek en sy slaafse navolging
van partyleiers. Die verteller merk op: "'n
'''n Man wat die hele dag onder elektriese lig met
'n skryfblok
skrytblok voor horn sit en syfers opskryf, kan nie verdra dat iemand anders 'n mens
is soos wat'n
wat 'n mens behoort te wees nie" (De Vries, 1980: 57-58). Wanneer Van Nus die
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ek-verteller in 'n kantoor stop om horn af te sny van kontak met die mense, wonder die
ek-verteIler
ofdit
dit "van mensonhandigheid of
ofvan
van kwaadwiIligheid"
kwaadVlilligheid" (De Vries, 1980: 58) is.
verteller of
Die "social engineering" van apartheidswette soos die Wet op Aparte Geriewe
konstrasteer met die "nonnale"
"normale" chaos van pendclaars
pendelaars wat e1ke
elke dag 'n trein na een of
ofander
ander
dagtaak moet haal en onvermydelik, oor kleurgrense heen, by mekaar
rnekaar betrokke raak. Die
vervlegdheid van lewens oor die kunsrnatige
bclig.
kunsmatige politieke en sosiale skeidings word hier belig.
Die implikasie van die veelbetekenende titel, apartheid as doodloopspoor, suggereer die
futiliteit van die bcleid.
beleid.
verhaal wys ook die verset onder die jonger generasie uit: Rabiah Cassim wat
Die verhaaI
daagliks opsetlik die "verkeerde" uitgang gebruik en Winston Kayese wat aangekla word
van ondermynende
ondennynende bedrywighede. Die apoIitieke
apolitieke ingesteldheid
ingeste!dheid en politieke nai'Vliteitvan
nai'witeit van
verhaaIgegewens;
die ek-verteller onderbeklemtoon die versetsbetekenis van sodanigc
sodanige verhaalgegewens;
binne sy verwysingsraamwerk word dit ervaar as iets eienaardigs (Rabiah se optrede) of
iets wat op die periferie van sy bestaan (Winston se optrede) afspeel.
Apartheidstipes, wit
Vlit rassiste en ras-chauviniste, word gesatiriseer en die absurditeit van
hul gedrag belig. "Die muise" (De Vries, 1963: 21-29) wat 'n universele tema verken
asosiale tipe - verkry 'n verdere politieke
-~ die neurotiese en paranolcse
paranolese gedrag van 'n asosiaIe
dirnensie
(AdoI£) sy afwykende
afWykende gedrag op die bruin karakter
dimensie wanneer die hoofkarakter (Adol±)
verrnoed dat Harold op horn (AdoI£)
(Adol±) spioeneer, in sy kamer
karner
(Harold) projekteer: Hy vermaed
rondsnuffcl
instemming van die
rondsnuffe! en horn agtervolg. Dat Harold "teen die wet", maar met instemrning
hospita
- omdat hy "stil
hospita-omdat
"sti! en amper
amperwit"
Vlit" (De
(Dc Vries, 1963: 23) is - in die Iosieshuis
losieshuis mag bly,
word deur Adolf gcsien
gesien as 'n groot oortreding. Daarteenoor besef die leser dat Adolf
Adolf'n
'n
groter sosiaal bedreigende gcvaar
gevaar inhou,
inho u, sovecl
sovee! te meer omdat hy "normaal" sy gang gaan.
So byvoorbeeld is hy 'n bekende in die buurtkroeg waar mense sy gedrag vreemd ¥ind,
vind,
maar nie ongewoon nie. Adolf se storie dat sy vrou bang is vir die bruin man wat by hulle
werk en hy allerhande planne beraam om haar vrees te besweer pleks van die bruin man
in die pad te steek soos die andcr
ander aanbevecl,
aanbeveel, word deur die kroeggangers as hoogstens 'n
eienaardigheid beskou, soos ook sy bravade oor oorlog.
verrnoedelik
Die tragiese afloop van Adolf se droom en wanvoorstellings, wanneer hy vermoedelik
vir Harold skiet, kry 'n kleurkonnotasie met 'n toespe1ing
toespeling op die politiek van die dag. Dit
wys op die gevare van 'n bang en agterdogtige samcleVling
samelewing wat onkundig is oor hoe die
Ander leer
lee£ Dat 'n "nonnale" bruin man die slagoffer word van 'n waansinnige wit
Vlit man
is ook betekenisvol.
Ook in "Die meisie met die bra-pistool" (Dc
Oak
(De Vries, 1987: 58-68) is die anonieme bruin
man oenskynlik
oenskynIikdie
die meer normale een tussen 'n f,'Toep
groep wanaangepaste karakters - blykbaar
verligtes - wat by'n geselligheid die "waansinnigheid" van apartheid betreur, maar ywerig
aansIag op die Republiek. Wanneer die meisie
hulselfbewapen en weerbaar maak teen 'n aanslag
mar vernuf met die bra-pistool (op sigself'n
sigself 'n absurde uitvindsel) te
aangepor word om haar
vrywilliger vir die lewensgevaarlike toertjie.
wys, bied die bruin man horn aan as die vrywiIliger
Gelukkig word Markus se woorde "Hier gaan nog vanaand iemand seerkry" (De
Vries, 1987: 61) nie letterlik waar nie, maar die irnpak
impak van die aand se gebeure op die
psige van die bruin man word duidelik uitgebeeld.
uitgebee1d. Wanneer hy in die slot sy glas lig op
lyftaaI dat dit met wrange
die "veiligheid van die Republiek", toon die beskrywing
beskty"'I'ing van sy lyftaal
ironie geskied. Die ongemak, inderwaarheid ingehoue haat en afkcer,
afkeer, van die bruin man
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in hierdie sfeer word telkens uitgebeeld: "Sy gesig is strak en byna uitdrukkingloos. Maar
pylWes vashou, is wit om die kneukels"
kneukcls" (De Vries, 1987: 59).
die hand waarmee hy die pyltiies
Die verhaal suggereer dat die bruin man 'n procfkonyn
proefkonyn is wat aan die grille van die blankes
geoffer word en wat 6f nie die moed het om horn
hom daarteen te verset nie 6f uit wanhoop
geotTer
dit na 'n ekstreme, absurde uiteinde neem.
Aangetrokkenheid en kameraderie tussen wit en bruin kry mens in 'n hele paarverhalc.
paarverhale.
Die bruin koerantverkoper~ie,
koerantverkopertiie, Frankie Mous, in "Woorde met Voete" (De Vries, 1963:
75-87) se toegeneentheid en ontferming oor die wit vrou in die rolstocl
rolstoel word ontlok
deur haar goedhartigheid
gocdhartigheid wat by haar uitstraal. Sy is anders as die ander wit mense, o.a.
die Engelsman wat sy kocrant
koerant vat sonder om ba of boe
boc te
tc se. In Frankie se drome en
geleer het, konstrueer hy 'n wheld
wereld waarin hy vergoed vir
stories, iets wat hy van sy ma gcleer
die goedhartigheid van die wit vrou, onder andere deur vir haar lekkers te gee en haar op
'n tog na Houtbaai te neem. Die the!
titel - woorde van Frankie se ma word'n metafoar
metafoor
wanneer Frankie die verhaal van Jesus wat
van goeie mense en kry 'n verdere betekenis v,'anneer
op die water geloop het, daarby inbed. Daarmee word die goddelikheid van die wit vrou
verderword
gesc: "sy't nie netvoetewoorde
sy'tvlerkieswoorde"
geYmpliseer en verder
word daar gese:
net voetewoorde nie, sy't
vlerkieswoorde"
geimpliseer
(De Vries, 1963: 83). Die wit vrou inspireer FrJ,nkie
Frankie sodat sy lot as arme ligter raak en hy
'n groter toekomsverwagting vir homself skep.
Die voorstelling van Frankie wat by die hospitaalbed van die wit vrou "beteuterd [...
...]]
sy eie slegtigheid [bedink]" (De Vries, 1963: 86) is egter steurend in hierdie verhaal.
doen afbreek aan die oorwegend
Hierdie stereotipe docn
oorwegcnd genuanseerde uitbeelding van bruin
Dc Vries se verhale.
werkersklastipes in De
Louise Viljoen (2006) wys in 'n resensie van verhale
Ikrhale uit 'n koel voorhuis q,rter
egter oak
ook daarop
"weggcskryf" het. Terme
Tem1e
dat De Vries met verloop van tyd verwysings na ras uit verhale "weggeskryf"
soos "vryershotnot" is onder meer weggelaat.
weggclaat.
De Vries maak in "Woarde
"Woorde met voete" ook gebruik van Kaaps om outenciekheid
outentiekheid
mede-Sestigcr.
aan sy karakters te gee en daarmee sluit hy aan by Adam Small, sy mede-Sestiger.
ciders (Van Wyk,
Kaaps as karakteriserende element is 'n kontensieuse saak. Ek het elders
1999) geargumenteer dat Small Kaaps gebruik om 'n genuanseerde beeld van die bruin
Mrikaanse werkersklas op die Kaapse V1akte
Vlakte voor te stel en dat hy sodoende met hierdie
hierdie voorstelling moet
moct ook
groep mense en hul kulturele uitings identifiseer. Teenoor hierdic
Richard Rive (1986: 68) se kritiek op Kaaps as bevestiging van die stereoticpe
stereociepe beeld van
bruinmense gelees word (kyk ook Van Wyk, 1999: 132-135).
In 'n aantal verhale hanteer De Vries 'n universcle
universele tematiek, maar sy inkleding van
die karakters in 'n lokale tyd-ruimte betrek die Suid-Mrikaanse
Suid-Mrikaansc raspolitiek. "Die gewer"
gcwer"
(De Vries, 1997: 57-69) waarin beskryf word hoe die weldoener,
wcldocner, Asa Emcran,
Emeran, later
self die ontvanger van ander se weldade word, gee oak
ook 'n blik op die naasbestaan en
multikulturaliteit
Klein-Karoo-dorp. Maar oak
ook dit word bedreig wanneer 'n gesin
multikulturalitcit van 'n K1ein-Karoo-dorp.
- "op die oog af van die ou soort, die soort vir wie die geskicdenis
geskiedenis weggeloop het" (De
Vries, 1997: 65) - met rassistiese brutaliteit die gawes van mev. Emeran verwerp. Die
verhaal maak die leser bewus van die bestaan van sodanige tipes op klein plattelandse
vcrouderde idees
dorpe: 'n kleiner wordende klompie keiharde rassiste wat vasklou aan verouderde
terwyl die res van die wereld
samelewing omaml
omarm het. Die verhaal belig ook
wcrcld die nuwe samclewing
oorIewingstrategiee van bruinmense in die aangesig
die oorlewingstrategiec
aangcsig van naakte rassisme en hoe
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bruinmense maniere gevind het om dit te hanteer: "as jy nie jou skouers ophaal en
binnetoe vloek nie, kry jy net kopseer" (De Vries, 1997: 66).
"Houtbaai-blues" (De
(Dc Vries, 1963: 61-73) is een van die verhale waarin bruin persone
spesifieke kultuurinhoude word kleur
die hoofkarakters is, en deur die aanwending van spesifIeke
en diepte aan die personasies gegee. Die vissersmantipe met sy gevatte segoed, geestige
humor en volkse liedjies
Iiedjies is hiervan 'n voorbeeld.
voorbecld. Jan Wolfrokkie is in hierdie verhaal
onder andere so 'n tipe. Hy wroeg met die wete dat hy sy seun, Saalman, aan die polisie
uitgelewer het, en nadat Saalman opgehang en sy vrou, Katrien, kort daarna dood is,
gryp hy na die bottel om hierdie pyn te verwerk. 'n Moreel-etiese
Morecl-etiese dilemma onderle die
innerlike stryd van Jan. Politieke aktualiteit word in hierdie verhaal net terloops bygehaal,
vennoor het.
byvoorbeeld
byvoorbecld die vel\.vysing
verwysing clat
dat Saalman 'n wit man vermoor
"VangvirJohnny"
raakDe
Vries'n
vir Jolmny" (1975: 9-18) raak
De Vries
'n tema aan wat in die Suid-Mrikaanse
Suid-Afrikaanse
In "Vang
oar bruinmense wat die slagoffer
slagotTer
literatuur op beperkte skaal hanteer is. Dit gaan hier oor
reb"Crinb'Spropaganda word, wat in die hervormings van apartheid afsonderlike
van regeringspropaganda
oar eie sake - begin glo en opportunisties daaraan meedoen. Die
ontwikkeling I/ beheer oor
sy jeugmaat Piet van mekaar
slot van die verhaal waarin die hoafkarakter
hoofkarakter besefhoe hy en ~1'
wys op die destruktiewe
vervreemd geraak het en hy sy verlange na Piet te kenne gee, "'1'5
invloed van apartheid op menseverhoudinge.
met'n
'n sosio-politieke tematiek gaan dit veral oor die registrering
In De Vries se verhale met
van apartheid in die lewens en verhoudinge van indiwidue en verbeeld
verbecld hy deur satirisering,
ironisering en onderbeklemtoning 'n indirekte aanklag teen die sisteem.

3.

"Ek is vir almal Paai - ou
on Paai, raai!": die Paai-figuur
Paai-figunr
Paai kom die eerste keervoor
,.on Baie ou storie" (De
keer voor in .on
(Dc Vries, 1973: 70-78), daarna weer
in "Paai" (De Vries, 1975: 67-69). Ook in sy fotoboek (De Vries, 1977) saam met Paul
Woord en Beeld (De Vries, 1986) is daar
Alberts skryfDe
skryf De Vries oor Paai, en in Sestigers in Woonl
foto's
toto's van Paai. Die beeld van Paai in die verhale is een van 'n mitiese figuur wat bo die
ek: hier rond sal niemand meer woon nie en hier sal geen
tyd verhef is: "Partymaal dink elc
\vildsbokke of
ofdassies
me er wees nie, nie beeste ofskape
ofskape nie en nie wildsbokke
dassies nie, net die klippe
dier meer
gloeicnde Protea aristatas bo teen die berg clan
dan
en die lappies eens bewerkte aarde en die gloeiende
j"y nog hier wees, Paai, met jou wit hare, mistig bokant jou diepgerimpelde gesig" (De
sal Jy
Vries, 1973: 70).
opdie
Hein Willemse (2006) wys op
die rol van inheemse vertellers in die vroee ontwikkeling
Afrikaanse literere
Afrikaanse letterkunde. In die afWesigheid
van die Mrikaanse
afuresigheid van 'n uitgebreide Mrikaanse
5005 G.R. von
van Wielligh en Eugene N. Marais
tradisie in die 19de eeu het skrywers soos
sodaende beslag te gee aan 'n eie
die inheemse volksverhalc
volksverhale herskep en hervertel om sodoende
tradisie. Alhoewel
AIhoewcl die rol van inheemse vertellers mettertyd genegeer is en in latere
literatuurgeskiedenisse
literatuurgeskiedenis5e uitgeskryf
uitgeskr)f is - soos Willemse aandui met verwysing na die debat
rondom die outeurskap van "K1ein Riet-alleen-in-die-roerkuil" - kan mens nie hul
vormende invloed ontken nie en is dit iets wat herbevestig moet word.
De Vries gee deurgaans erkenning aan die bron van sy stories, onder andere sy vader en
danna
Izak Bruwer, en verwvs
verwys dan
na sv
sy rol as oorleweraar en bemiddelaar.
bemiddclaar. In die Paai-verhale
'n verteller'wat
vertellerwat generasies se stories met horn
hom saamdra.
gee hy erkenning aan :n
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Paai is 'n oerverteller die misterie van die Klein-Karoo en sy mense huiwer rondom
sy woorde en die flardes stories wat hy suinig laat val vir die honger, gretige luisteraarluisteraar
(oor)verteller-skrywer. Hy
H y was die oppasser van die verteller se vader en het reeds almal
A, oorleweraar van volkse mites, ryrnpies
rympies en liedjies is hy
van daardie generasie oorkef
oorleeE As
dus 'n skakel
skakcl tussen die generasies.
Die
Dieverteller
verteller pols
pals Paai ywerig om hierdie skatvan verhale en kennis bloot te le. Hy besef
Paai is 'n soort geheue, 'n storieboek, maar
rnaar een wat buite die grense van 'n konvensionele,
lineere,
line
ere, gerekonstrueerde vertelling val: "Vertcl
"Vertd nou, por ek aan, want as hy eers aan die
hom uit nie. Moenie die woorde oor jou kop trek
sirkusmaak is, kry jy nie 'n storie uit horn
nie,jou stert le in die koue, se ek" (De Vries, 1975: 67). Daar is iets ongrypbaars aan Paai
se vertellings, en aangevul met sy bonatuurlike vermoens soos
500S om ondergrondse water te
hoor, dra dit by tot die magies-realistiese kwaliteit van die verhale.
",n Baie ou storie" slaan die verhaal van die togryerwatverdwyn
togryer wat verdwyn terugop
temg op die element
In "'n
van geheimsinnigheid wat in baie streekverhale aangetref word. Die suggestiwiteit van
vertelling dra by tot die raaiselagtige
Paai se verteIling
raaisdagtige gegewe wat in die verhaal aan bod kom.
Die verhaal sinspeel op die moderne mens se onvenuoc
onvermoe om aan die misterie rondom
horn;haar sin te gee. Paai as oertipe, as verteenwoordiger van die vroee Khoi met 'n
natuurlike en aardse verbondenheid aan die land, versinnebedd
versinnebeeld 'n soort belewing
bclewing wat
enigmatiese uitdrukkings asook
buite rasionele
rasionde singewing le. Hiervan getuig sy kriptiese, enigrnatiese
sy rituele stoeiery met 'n onsigbare opponent aan die einde en sy slotopmerking: "so is dit
maar met ons almal saam,
saam,ja
ja so" (De Vries, 1973: 70).
In "Paai" slaag De Vries daarin om deur suggestie en onderbeklemtoning
onderbeklemtoning'n
'n besonder
ironiserende effek te bereik. Die skrywer-karakter se onskuldige vraag "Het die mense
jou toe gisteraand gekry?" (De Vries,1975: 67), kry
kry'n
'n skerp ironiese betekenis. Wanneer
Paai vertd
vertel van die vernederende deursoeking waaraan hy onderwerp is en hoe sy bestaan
omvergewerp is, eggo hierdie woorde aan die einde in die retoriese vraag wat hy aan die
owerhede stel:
std: "het die mense my toe vannag gekry?" (De Vries, 1975: 69).
Gelees teen die agtergrond van die magteloosheidvan
magteloosheid van die slagoffervan polisie-brutaliteit,
polisie-bmtaliteit,
'n besondere aksent omdat dit die verlies van menswaardigheid en
kry Paai se woorde ,n
belig. 'n Slim en betekenisvolle truuk is wanneer hy die skrywer-karakter
identiteit bclig.
nood betrek en De
(ene Aweram de Vries!) as scriba/opskrywer van sy eksistensiele noad
afuresigheid van
Vries hierdie kreet wat ook 'n aanklag teen die sisteem is, laat eggo. Die afWesigheid
shywer-karakter en Paai, en dit noodsaak
aanhalingstekens verhul die vertellings van die skrywer-karakter
die leser
kser om die verhaal telkens temg
terug te lees. Dit werk effektief omdat, met die herlees
van Paai se rclaas
relaas van die gebeure, die mensonterende daarvan uitgelig word.
De Vries se hantering van Paai herinner aan Andries Harlekyn in Boerneef
Boemeef se verhaal
bespreking van hierdie verhaal wys De Vries (1989: 44) op die
"Teen die helling". In sy besprekingvan
karakteriserende funksie van die gesprekldialoog en hoe dit die "dramatiese karakter van
Afrikaner
die vertelling" beklemtoon. Hierdie opmerkings is ook van toepassing op Karel Mrikaner
en ander bmin
bruin vertellers wat in die volgende afdcling
afdeling bespreek word.

4.

Karel
Rare! Mrikaner en ander ek-vertellers
Oorwegend word in De Vries se verhale oor bruin karakters vertel
vertd deur 'n anonieme
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derdepersoonsverteller. In ander gevalle is daar 'n skrywer-karakter 'n doeblering van
die reele outeur - as organiserende instansie teenwoordig wat die vertelling aan 'n bruin
karakter
ral van hicrdie
hierdie skrywer-karakter as
karaktcr oorgee om in sylhaar idioom te vertel. Die rol
interlokuteur van die Ander is so subtiel dat dit selde steurend en patronise rend voorkom.
Sodoende toon De Vries dat hy bedag is op die postkoloniale problematiek om namens
die Ander te praat.
In twee verhale is daar 'n bruin karakter as ek-verteller wat sonder die mediering van
'n ander instansie vertel. In "Werf" (1980: 33-37) is Karel Mrikaner aan die woord. Hy
begin sy vertelling so: "Ek wat Karel
Rarel Mrikaner is, ek ken hierdie werf
werfsoos
soos my hand want
dis mywerf"
my werf" (De Vries, 1980: 33). Daarmee dui hy sy onvervreembare reg op die gtond
aan, ondanks die swaarkry op die plaas en die verneukery wat ook daar aangaan. Hy vertel
hoe hulk
hulle die wit dorp gaan beskerm het teen die onluste wat vanuit die stad sou oorwaai.
pIaas om alles met nuwe
Nadat hy die stommiteit daarvan besefhet, keer hy terug na die plaas
op die werf instap [[...]
... ] toe sien ek ek het geverlang, want ek
oe gade te slaan: "Toe ek hier opdiewerfinstap
als op die werf gekyk
gckyk nes iemand wat nie hier gebore is nie [ ...
...]] ek kon nie uitgekyk
het na aIs
raak na ons
bokktaal nie, met sy
flenter sparre~ies" (De Vries, 1980: 35).
~ns bokkraal
syflenter
In hierdie verhaal word die eenvoud, maar rykheid van die plaaswerkerbestaan
gejukstaponeer met die sinlose dorpsbestaan waar dit net "'n gerondle en uit blikkies uit
etery [is] en snags is dit net die geloop nes beeste wat reent ruik:,
ruik, maar nie weet van wafTer
waller
kant af
afdit
dit wil kom nie" (De Vries, 1980: 35).
Met hierdie verhaal, soos
5005 ook met die ander Klein-Karoo-plaasstories, skryfDe Vries
die teenwoordigheid van die bruin karakter in in die genre van die plaasnarratief en
Gervvel (1983) in die vroee roman ui
uitgewys
verrruim hy die tipes wat Gerwel
tgewys het.
In "Maaltyd" (De Vries, 2003: 23-32) is 'n vroulike ek-verteller in gesprek met
buitelandse gaste wat besoek afle by 'n Kaapse universiteit, klaarblyklik die UWK, te
oordeel na die verwysing na 'n voormalige apartheidsinstelling. Haar monoloog, 'n
mengsel van eettafelgesprekke oor die spyskaart, die ligging en interieurvan
interieur van die restaurant,
reisprogtam van die gaste, ens. asook agtergrond
agtergtond oor die streek en sy mense, neem die
die reisprogram
leser na die apartheidsverlede en die tragiek van die Groepsgebiedewet.
gefragtnenteerde stories, wat oorspoel word deur die amptelikheid en soms
In gefragmenteerde
gemoedelikheid van die eettafeldiskoers, verhaal die verteller
vertcller die hartseer van uitsetting
uitsetting
en hervestiging in die barre woonbuurt Bonteheuwel op die Kaapse Vlakte en hoe die
moed van menige gebreek is. Die ingebedde verhaal van mnr.
mm. Breda, die onderwyser
wat met 'n sirkusaktiwiteit die aandag van die skoolkinders wou aflei van die gebeure wat
rondom hulle afspeel, aksentueer die onmenslikheid van die stclsel.
stelse!. Dat die meisie voorts
haarselfblameer omdat sy weens die familie se hervestiging die "sirkus" en mm. Breda in
die steek gelaat
gclaat het, is 'n verdere wrang aanklag.
Die daaropvolgende beskrywing van die familie se enigste besoek aan die huis wat vir
twee generasies in hul besit was, beklemtoon in gestroopte styl wat van hulle
huIle ontneem is
en die leegheid wat huIle
hulk nou ervaar. Die verhaalmatige rekonstruksie van die familie se
seer wil die leegheid besweer en deur herinnering regstelling bring: "Dis verby, dis verby,
se ek iedere keer vir myself Maar dit gaan nie weg nie" (De Vries, 2003: 32). Daarmee
sluit die verhaal aan by post-1994-tendense in die Mrikaanse letterkunde waarin die
slnit
verlede herbesoek word.
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5.

Mskeid van die Outyd: Kerssang by pitlamplig
'nAspekvan
'n
Aspek van De Vries se herbesoek aan die verlede is om terug te gaan na sy eie opskrywing
daarvan en daaroor te herbesin. Die tekstuele besinning in De Vries se kortverhale met 'n
postmodemistiese
postmodernistiese strekking is gelees as 'n poging om van sosio-politieke kwessies weg te
skram (kyk die bespreking in Van Heerden, 1997: 275). In sommige verhale kan dit ook
ideologiese regstelling.
dien as ideoIogiese
herinnerin!,TSkets
"Kerssang by pitlamplig" (De Vries, 1966: 44-51) word aangebied as 'n herinneringskets
opgedra aan die plaaswerkers wat eIke
clke Oukersnag op die plase
pIase rondgaan en die bekende
"BethIe-hemster, lieflike, lieflike steeer" is Katrien
Kersliedere sing. Onder die klanke van "Bethle-hemster,
en Julie Appels,
Appcls, Kebols,
KeboIs, Dawid Windvogel, baas, mies en kleinbaas vir 'n kort rukkie
roI hervat sodat die bedrywighede van die plaas sy gang
verenig voordat elkeen weer sy rol
kangaan.
kan gaan.
In "Kerssang by pitlamplig
pitlampIig (2)" (De Vries, 2002: 93-93) word hierdie tradisie herbesock
herbesoek
en die einde daarvan in die vooruitsig gestel.
gcstcl. Dit is 'n gebruik wat uit pas is met die nuwe
tyd: "ondanksal
"ondanks al die romantiek
romantiekwatekdaaraan
wat ek daaraan toegedig
toegedighet,
het, [wasdit]
[was dit] tog
togmaardie
maar die Kerssang
van onderdane in 'n laatfeodale
laatfeodaIe tyd" (De Vries, 2002: 93). Nostalgie, sentiment, tradisie,
die "einde van die Outyd" speeI
speel deur die verhaal en word by impIikasie
implikasie opgeweeg teen die
waardes van die nuwe demokrasie. Die elegiese toon waarin die onvermydelike aflegging
van hierdie vergange wereld
wereId beskryf word, word beklemtoon deur die herinneringe
herinneringc aan
gestorwcnes
gestorwenes en sterwendes, en die einde van 'n era word aangekondig: "so ver gaan die
wereld, maar daar is tye waarvan 'n mens moet se dat dit g6ed is dat dit tot
glorie van die wereId,
'n einde kom" (De Vries, 2002: 93). Die verbondenheid van wit en bruin aan mekaar
word in die slot as 'n soort kleinood en troos oorgehou.
interessantdat
dat De Vries die tweede Kerssang-verhaal
Kerssang-verhaaI opdra aan Vemie
Vernie (February).
Dit is interessant
Daarmee word February se Kersverhaal "En Gij zult Emmanuel
EmmanueI heten" met as subtitel
"een Zuid-Mrikaans kerstverhaal" (2004) in herinnering geroep. In die De Vries-verhaal
Vries-verhaaI
Iotsverbondenheid van wit en bruin wat February teken in die
word aangesluit by die lotsverbondenheid
Emmanuel van den Oever
verhale van Cees van den Oever en Eva (Krotoa) asook die van EmmanueI
PIaagies.
en Johannes PlaaWes.
'n Verdere raakpunt is die voorsteIIing
voorstelling van Kersfees op die plattelandse dorpe in die
suidwestelike
suidwestclike Kaap. February se beskrywing lui
Iui so: "De koren die kersliederen brachten
overal in de zonovergoten dorpen in December in Zuid-West Kaap. De harmonie die met
koperen instrumenten 'Die Heiland is gebore' zo ontroerend kon brengen. Kerst was een
tijd van kIank
klank en kleur, van vreugde en gastvryheid" (February, 2004: 110). Die leser
Ieser sal
dieselfde sentiment herken in De Vries se beskrywing van Kersfees op die plase van die
dieseIfde
Klein-Karoo.

6.

"Ek en my bruin vriend": die Dawid-figuur
Die Dawid-figuur kom in 'n aantal verhale voor, soms as 'n sentrale karakter, maar ook as
'n herinnering of gedagte van die skrywer-karakter. Uit die verhalc
verhale kan mens konstrueer
dat Dawid en die skrywer-karakter saam grootgeword het, en nadat laasgenoemde die
plaas verlaat het om sy loopbaan in die stad voort te sit, het die twee mekaar slegs
sIegs sporadies
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tydens kort besoeke van die skrywer-karakter raakge1oop.
raakgeloop.
Dat
Oat daar 'n unieke band tussen die twee was, blyk reeds uit die eerste verhaal waarin
Sj ina toe" (De Vries, 2005: 11-15), ,'n
n fantasierykeverhaal,
fantasieryke verh aal, vertel
verte1
Dawid voorkom. "Op pad Sjina
van die twee se jeugjare en belig
be1ig die kameraderie tussen hulle: "Dawid is 'n bie~ie ouer
as ek, party dae vol nukke, maar die meeste van die tyd my beste maat en beskermenge1"
beskermengel"
(De Vries, 2005: 12). Davvid
Dawid is deel van die huis waarin die skrywer-karakter grootword
en het dieselfde
dieseHae mate van kennis en aanvoe1ing
aanvoeling van die plaas en sy mense: "Ek en Dawid
het Pa ongeveer ewe goed geken" (De Vries, 2005: 12).
Die band tussen Dawid en die skrywer-karakter is iets wat buiteom woorde le. In die
verbee1dingswere1d
verbeeldingswereld van die kind is daar 'n aanklank tussen hulle wat ras- en klasgrense
oorstyg, alhoewel die verteller subtiel melding maak van Dawid se wereld van honger en
ontbering en daarmee die standverskille tussen die twee nie ignoreer nie. Die materialiteit
Da¥.1d se wereld word uitgewys: "Stories oor vreemde lande is iets waarvan Dawid
van Dawid
nooit juis baie gehou het nie. Hy het stilgebly en eers seker gemaak die sny brood is in sy
maag
maagvoordat
voordat hy onderlangs begin brom het" (De Vries, 2005: 14).
sinspeel op die eensgesindheid van die kinders
Die slot van "Op pad Sjina toe" sinspee1
stel norme en reels wat anders is as die van die volwassenes.
in 'n wereld met sy eie std
kont1ik tussen Dawid en die skrywer-karakter by
Die beslissing van die vader om die konflik
v~~r. Wanneer mens die vader se
te le, kom in hul wereld absurd en onverklaarbaar voor.
voorgestelde oplossing van die kinder-onderonsie allegories lees as 'n manier waarop die
tussen "vit
groter politieke vraagstuk oor die ongelyke magsverhoudinge tusscn
\vit en bruin hanteer
kan word, gee dit 'n ironiese blik op die volwassenes se soort denke hieromtrent.
In De Vries se verhale word die politici se voorstelle en regverdiging vir apartheid
of vraagteken, beantwoord, wat die klem laat val op die
dikwels met stilte, 'n eliptiese sin ofvraagteken,
stompsinnigheid daarvan. Vergelyk die reaksie van Vader op oom Neels se uitleg van die
(Dc Vries, 1997: 70-79). In "Vae
Nasionale Party-politiek in "Winkelplaas - 'n verhaal" (De
kontoere" (De Vries, 2003: 33-44) is hierdie reaksie nog meer sprekend. In refleksie
ret1eksie op
die 1994-verkiesing die "beeindiging van ons 'eeu van onreg'"
onreg'" (De Vries, 2003: 36) onthou die skrywer-karakter 'n droom wat teruggryp na 'n insident van jare gelede toe sy
vader met die frase "Ons hier" gereageer het op 'n buurman se regeringspropaganda. Die
onvoltooidheid van hierdie frase, wat later in die teks op die volgende wyse voltooi word,
nou
aksentueer die stompsinnigheid van apartheidsbordjies: "Ons hier [ ... ] moet ons nOll
daar by die poskantoor en by die magistraatskantoor op die dorp byaparte deure ingaan?
werfen
en in die winke1
winkel
Ek en Dawid. Mamma en Anna. Ons werk saam. Ons is hier op die werf
en in die kombuis saam. As ons op die dorp kom, moet ons by aparte deure ingaan?" (De
Vries, 2003: 38).
De Vries se verhale wil aantoon hoe moeilik dit is om die verhouding wit en bruin
te deurgrond. Veral die Dawid-verhale worstel op 'n volgehoue manier met die wyse
waarop die saambestaan van wit
\vit en bruin op die plaas en platteland begryp kan word,
ongclykheid en onreg. Daar is dikwels 'n
en in die proses val die soeklig ook skerp op ongelykheid
sprakeloosheid in die bepeinsingvan
bepeinsing van hierdie problematiek met die versugting
versuf,>ting "[0]
"[o]m
m uit
te vind waar die stilte vandaan gekom hetwat
het wat hulle later nie eens meer as stilte herken het
nie~ (De Vries, 2003: 38) en'n
en 'n "magtelose weemoed [... ] [s]oos wanneer ek weet iets is
nie"
verkeerd en niks daaraan kan doen nie" (De Vries, 2003: 35).
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"Raam" (De Vries, 1980: 45-52) ondersoek hoe midde-in die hardheid van die plaas
1980; 45) - die raaisel van
- "die werklikheid vreet aan elke
clkc stukkie fantasie" (De Vries, 1980:
saambestaan woorde ontglip, die mooi, geslote einde nie reg kan laat geskied aan die
verwikkcldheid
verwikkeldheid nie. Die metatekstuele besinning oor die kortverhaal "Skool" sluit by
hierdie problematiek aan. Hierdie geskakeerde verhaal waarin die standverskil tussen wit
en bruin, maarook
tussen bruin middel- en werkersklas aan bod kom, wys hoe eksistensiclc
eksistensiele
maar ooktussen
en metafisiese oorpeinsing'n
"Weemoedigheid oor
oorpeinsing 'n luukse in hierdie omstandighede is: 'Weemoedigheid
ons menslike toestand is een van die dinge wat ons, die bevoorregtes, kan bekostig" (De
oak die slot waarin Maria die praktiese reelings tref vir
Vries, 1980: 50). Insiggewend is ook
se un terwyl die skrywer-karakter tob oor "Hoc
"Hoe praat mens oor
die begrafnis van haar seun
mens? En oor genade?" (De Vries, 1980: 52).
"Dawid" (Dc
sluit~tuk
(De Vries, 2003: 59-66), die laaste van hierdie verhale, is 'n gepaste sluitstuk
omdat dit juis bostaande problematiek
owblematiek weer opneem, maar nogmaals nie maklike
antwoorde verskafnie. Met die begrafnis van Dawid waar die skrywer-karakter 'n h uldeblyk
bepems hy hoe die verhouding tussen horn
ham en Dawid gerepresenteer moet
moet lewer, bepeins
word. Hy is bedag op die aanklag van oorromantisering: "Die boere se plaasromantiek,
mooi stories wat hul onmenslikheid moet goedpraat. Die 'ek en my bruin vriend' -stories
wat onreg en leuens bedek", die "verheerlikingvan 'n slawetyd" (De Vries, 2003: 64).
Hiennee
Hiermee toon De Vries 'n bewustheid van kritiek op die mitologisering
mitologiseringvan
van wit-bruin
verhoudinge in die Mrikaanse letterkunde, 'n aspek wat veral in die Bolandia-reeks van
Jan Rabie
Rabic ter sprake is en wat Vernie February verwoord as: "The 'brown' Mrikaner
brother and the 'white' Mrikaner, bound to each other in a bond of shared memories
oak bedag op die implikasies indien
and racially ascribed roles" (1981: 126). Dc
De Vries is ook
tc probcer
probeer representeer nie: "Met wie moet ek praat
hy nie sou poog om die verhouding te
oar ons, Dawid? Vir wie moet ek dit vertcl
oor
vertel soos dit was? Wanneer verloen 'n mens iets
iet~
(Dc Vries, 2003: 64).
waardevols deur daaroor stil te bly?" (De
Met hierdie verhaal word die vraagstuk van wit en bruin tot op die vlak van die
indiwidu geneem en hy/sy tot verantwoording geroep vir sylhaar aandeel ten spyte van
dryf: "Ons tyd van vervreemding, van
wat apartheId
apartheid gedoen het om mense uitmekaar te dry[
ek hier en jy daar, van neerkyk en vertrap en uitskop het tussen ons gekom, ons het dit
toegelaat" (De Vries, 2003: 62). En later sal die skrywer-karakter vra: "Wat het ek ooit
hom te help?" (De Vries, 2003: 64).
gedoen om ham
Die intertekste uit "Raam" en "Vang vir Johnnie" werk hier
hi er funksioneel deur te
suggereer hoe die wit en bruin karakters wat eens boesemvriende was, 'n ander pad geloop
het waaraan apartheid, maar ook
oak die individu skuld het. Dit wys die ongemaklikheid
wat na jare van skeiding intree, maar wys ook
oak op 'n kern van aangetrokkenheid wat nog
behoue gebly het. Die verhale jukstaponeer die kinderwereld met die volwasse wereld
hOOe: "ons was altyd aan die stoei.
speletiies van toe het 'n implikasie vir die hede:
van nou; die spcletiies
Maar ons was nooit geniepsig nie" (De Vries, 2003: 63).
Vanuit 'n ideologiese perspekticf
perspektief kan dit oorkom as 'n skrale troos, soos ook die
tekstuelc vlak te worstel met die representasie van
slotgebed vir genade. Deur egter op tekstuele
k1eur en politieke kwessies, kan De Vries se bydrae om sodanige kwessies tot diskoers te
kleur
maak, nie ontken word nie.
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7.

Slot
As lid van die Sestigers plaasAbraham
plaas Abraham H. de Vries'n
Vries 'n eiesoortige aksent op die maatskappy
maatskappykritiese werk van hierdie !,'Toep
groep skrywers. Hierdie artikel het probeer aantoon dat die De
Vries-kortverhaal die meesterteks van apartheid en rasstereotipering op sy kop
kOD keer en 'n
In
genuanseerde beeld van politieke en kleurkwessies gee.
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"Die doel van 'n storie is om dit te herskryf"l. Abraham de Vries
se eksperimentering met intertekstualiteit en die herskrywing
van eie kortverhale
Dorothea van Zyl
Abraham H. de Vries not only widens the scope '!f
(if his short stories through a l'ariety
variety oj
of intertextual
references to texts by other authors, but also by reworkillg
reforences
reworking earlier stories of
oj his own. These rewritings
sometimes lead to llariants
Fariants which do not entail significant changes regarding the cmlral
central meaning of
oj
the texts, but
bllt which rather demonstrate how De Vries as artisan
artisml constantly exploits lIew
new possibilities
through language. More signif!(ant
significant reworkings '!f
of texts often correspond with a growillg
growing awarelless
awareness
by De Vries '!f
of metatextuality, the web oj
a/relations
relatiotlS between words and the importance ojjocalizatiOtl
offocalizatioll
tile tension
representation as a
in this regard, the
tellsion between jilCI
foct and fiction correlating with narrativity, represemation
writer's construct
corWroct and
arid with the rhetaridty
rhetoridty '!ftexls
of texts as petites histoires. These aspects are discussed illin a
comparison between an earlier short story by De Vries "'Winkelplaas
"VVinkelplaas - 'tlwintertekming"
'11 wintertekening" (1980) alld
and
a later text "'Winkelplaas
"VVinkelplaas - 'n
'n1Jerhaal"
llerhaal" (1997).
Revising is what all good writers do, the
tbe purpose of a story is to rewrite it.
- David Kaplan

1.

Intertekstualiteit
Die beginsel van intertekstualiteit,
intertekstualitcit, "dat betekenis tot stand komt door de relatie van
teksten met eerdere tek<;ten,
teksten, door de relatie met dat wat al betekenis heeft" (Meijer,
tek<;ten
1996: 18), word eerstens ruim en algemeen opgevat as "the inevitable intertexiuality
intertextuality
of all writing" (Hutcheon, 1988: 225) deur teoretici soos Bakhtin, Barthes en Kristeva
(Meijer, 1996: 19), asook Derrida. Die term word tweedens
tweed ens meer beperk gehanteer,
deur onder meer Riffaterre (1978) en Genette
Genettc (1982).
(1982), as 'n "expliciete en in principe
traceerbare vorm van ontleningen bewerking" (Meijer, 1996: 19). Hierdie artikel fokus op
traceerbarevorm
'n bepaalde verskyningsvorm van iaasgenoemde,
laasgenoemde, meer eksplisiete,
ebplisietc, tiDe
tipe intertekstualiteit
intertek~tualiteit
in enkele kortverhale deur Abraham H. de Vries.
De Vries verruim die betekenis van sy kortverhale dikwels deur intertekstuele
verwysings na die werk van ander skrywers, onder meer deur intertebte
intertekste "waar een citaat
uit of
ofverwijzing
ven.vijzing naar een specifIeke
speci6eke literaire tekst
tek~t onmiddellijk duidelijk is", die mees
intertebtualiteit (Meijer, 1996: 18). Die tite!
titel "Die
voor die hand liggende vorm van intertekstualiteit
behoue huis" van 'n kortverhaal deur De Vries op Litnet (http://www.oulitnet.co.za!
(http://www:oulitnet.co.za!
fiksie/adevries.asp)
fibie/adevries.asp) en uit Tot verhaal kom (2003: 47-57) le byvoorbeeld 'n intertekstuele
intertebtuele
verband met die titel van WE
w.F. Hermans se novelle "Het behouden huis", waarin die
tema van aftakcling
aftakeling en orde teenoor chaos soos in De Vries se verhaal 'n belangrike
rol
ral speel. In "Winkelplaas
"Winkclplaas - 'n wintertekening" uit Klein Koninkryk (1980: 36-40) en
tussen Skaduwees
Skaduwces (1997: 70-79)",
70-79)2,
"Winkelplaas - 'n verhaal", die slotverhaal in Skaduwees tU5sen
kom 'n aanhaling voor uit die werk van die Nederlandse digter Willem K1oos, naamlik
Michael, 1965: 248) wat
"de boomen dorren in het laat seizoen" (1888, opgeneem in MichaeI,
ook tematies verband hou met die betrakke
betrokke verhale van De Vries. Hierop word nie
verder ingegaan nie.
TYDSKRIF VIR NEDERLANDS &
& AFRJKAANS:
AFRIKAANS: 14DEJAARGANG (2007) I: 1
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Die fokus val eerder op variante en herskrywing as vorm van intertekstualiteit.
Abraham H. de Vries herbewerk eerstens sommige van sy eie verhale sodat variante
ontstaan waar die wysigings die tematiek en sentrale betekenis nie beduidend verander
nie, en tweedens herskryfhy van sy eie verhale op so 'n manier dat die betekenis redelik
ingrypend gewysig word.
In al die eksperimente gaan dit egter by De Vries om die opbou van 'n persoonlike
netwerk van relasies, waarby die intratekstuele of beperktheid tot een bepaalde teks
(Van Gorp et ai, 1993: 196) op verskillende maniere oorskry word. Dikwels het hierdie
herbewerking te doen met 'n bewussyn by De Vries van die metatekstuele, van 'n web
van verhoudinge tussen woorde en die belang van fokalisasie hierby, asook van die
spanning tussen feit en fiksie wat saamhang met die gepresenteerde beeld as konstruksie
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van die skrywer, dit wil se met die retorisiteit van tekste (sien ook Van Zyl, 1996: 90115). In die loop van die volgende besprekingword hierdie betekenisverruiming onder
meer in verband gebring met die metafiksionele uitsprake, terugkerende karakters,
ruimtes en historiese tydperke wat De Vries met sy narratief vervleg.

2.

Variante
Die keuse van die motto in vcrhale uit 'n koel voorhuis (2005) wat hierbo aangehaal
word, demonstreer hoe bewustelik Abraham H. de Vries sommige van sy kortverhale
herskryf Variante word gewoonlik spesifiek aangedui voorin sy bundels. In Nag van
die clown (1989) word byvoorbeeld vooraf verwys na die "hersiene vorm" waarin "Die
bruid" geplaas word, asook na 'n "vorige variasie" van "Siennese Dagboek" wat in Op
die wyse van die taal verskyn het. In 'n Plaaswinkel naby Oral (1994) word die woorde "in
'n vorige vorm" gebruik met betrekking tot sommige van die verhale. In Skaduwees
tussen skaduwees (1997) word gepraat van 'n "[v]roeervariant" van "[h
"[h]ierdie
]ierdie poskaarte"
en voorin Tot verhaal kom (2003) word ten opsigte van vyf "vorige variante van verhale
... " spesifiek aangedui waar hulle oorspronklik gepubliseer is. Die aanwysings plaas
die leser dus pertinent op die spoor van vorige teksweergawes. Daar word vervolgens
kortliks ingegaan op wat variantestudie behels, asook op die variante van die kortverhaal
"Die behoue huis", om sodoende vas te stel watter implikasies die herskrywing in
hierdie geval inhou.
struk
Hoewel die teorievorming rondom variantestudie as onderdeel van 'n strukturalistiese tipe tekskritiek in sommige opsigte agterhaal geraak het weens die
postmodernistiese en poststrukturalistiese opvattinge oor intertekstualiteit, is van die
insigte steeds bruikbaar. Fokkema (1973: 11-15) onderskei byvoorbeeld eerstens by
variantestudie die genetiese ondersoek na 'n skrywer se werkwyse, nie soseer na die
skeppingsproses nie maar na die produksieproses, wat lei tot die teks as "resultaat van
die skeppende arbeid" (Van Zyl, in Cloete, 1992: 546). Verwysings na die "resultaat"
kom naby aan die tweede ondersoeksmoontlikheid, naamlik 'n strukturalistiese kyk op
hoe die teks se kwaliteit beinvloed word deur veranderinge wat die skrywer aanbring
ter wille van verlangde betekenisnuanses, dramatiese of epiese effekte wat die teks
"hoger in de vorm opgevoerd" maak (Hellinga, 1954: 421-438).
Gaan 'n mens die veranderinge in De Vries se variante na, blyk dat dit meestal te
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doen het met die redigering van 'n woord hier en daar, of met sinne wat weggelaat of
bygevoeg word, ter wille van groter duidelikheid of impak, eerder as met wysiginge
wat 'n beduidende invloed uitoefen op die tekste se betekenis en tema. Die inset van
die verhaal, volgens die retorika 'n deurslaggewende deel van 'n redevoering (soos die
slot), is byvoorbeeld aangepas in die kortverhaal "Die behoue huis" wat opgeneem is in
Tot verhaal kom (2003: 47-57), nadat dit soos volg op Litnet verskyn het:
Spoke en voorbodes hoort nie in stories nie. Die onverwagte verskynings waarin hulle so uitmunt, is
te onverwags; in verhale word openbarings versigtig voorberei, hier 'n woord, daar'n gebeure. Dis die
leser (en partymaal die skrywer) wat die tekens nie raaksien nie en vir wie die slot dan 'n openbaring
is, die storie berei homself geduldig voor. Omdat die opnames van vanjaar se radiovertellings vol
spoke was, en vol voorspellings, het ek daaroor gesit en pieker toe Antoon se ... (http://www.oulitnet.
co.za/fiksie/adevries.asp)

Daarvan maak De Vries in die tweede weergawe in Tot verhaal kom:
Hoort spoke en voorbodes eintlik in stories? het ek gesit en wonder omdat vanjaar se stories so vol
spoke en voorspellings was. Die onverwagte verskynings waarin hulle so uitmunt, is merentyd net te
onverwags. Goeie stories berei hulleself geduldig voor op hulle slotte (2003: 47).

Die feit dat beide variante met "spoke en voorbodes" te doen het, roep 'n outydse,
plattelandse tipe sfeer van bygeloof op wat aandag trek, maar inderwaarheid handel
beide inleidende paragrawe veral oor dit wat Fokkema (1973: 11-15) eerstens
onderskei, naamlik die skrywer se werkwyse in die produksieproses. Die kernvraag
is die ou kwessie of toeval 'n ral mag speel in die verhaalgebeure en of dit die logika,
gemotiveerdheid en gevolglik die oorredingskrag van die geheel aantas. Beide inleidings
lewer dus metafiksionele kommentaar op die skryfproses - 'n algemene procede in
hierdie kortverhaalbundel, soos die titel Tot verhaal kom reeds aandui.
Beide variante tref 'n onderskeid tussen die werldikheid (waar onverwagte
bonatuurlike verskynings mag voorkom) en die konstruksie van 'n verhaal, waarin die
Iyn van oorsaak en gevolg veel sterker getrek moet word ten einde die leser te oortuig.
Die twee aanhalings laat ook blyk hoe die slot van 'n goeie storie behoort te Iyk: Dit
moet die noodwendige resultaat wees van noukeurige voorbereiding. Terselfdertyd
word die leser subtiel voorberei op die onvoorspelbare bonatuurlike slot van die
ingebedde storie in hierdie verhaal waar die noodwendigheid oenskynlik ontbreek.
Hier bring 'n 500rt deus ex machina-ingreep naamlik nie redding nie, maar beteken
ditjuis die ondergang van die hoofkarakter Eduard in Antoon se storie, as hy met sy
Renault verongeluk.
Die implikasie in die eerste paragraaf van die litnetverhaal, dat stories volgens 'n eie
innerlike 500rt noodwendigheid verloop wat lesers se interpretasievermoe en skrywers
se voorafbeplanning verbystreef, word weggelaat in die herskrywing. Die Idem rus dus
sterker op die skrywerskap as op die toeval in die tweede voorbeeld - iets wat sorg vir
'n sterker kontraswerking tussen inset en slot.
Naas die inhoudelike dui ook die styl op die skrywer se werkwyse. Die eerste sin is

27
veel minder stellig in die verhalebundel, waar dit in die vorm van 'n retoriese vraag die
meer
er direkte manier tot reaksie uitlok. Veral die herskrywing demonstreer
leser op 'n me
De Vries se vakmanskap: Humoristiese pittighede soos "die onverwagte verskynings
verskyni
waarin hulle so uitmunt" word behou, maar twee en 'n half sinne word treffend
treftend
~Goeie stories berd
berei hulleself
saamgevat in 'n sententia of spreukagtige uitdrukking: "Gocie
~merentyd" skep 'n gewestelike indruk
geduldig voor op hulle slotte." Die ongewone "merentyd"
wat die verteller subtiel karakteriseer.
'n Vergelyking van die twee variante se atloop
afloop laat blyk dat die reel "Die huis lyk
Iyk nog
soos altyd" in die derdelaaste paragraaf van die tweede weergawe ontbreek, waarskynlik
omdat dit eintlik reeds geImpliseer
ge"impliseer word in die opmerking twee sinne vorentoe,
naamlik: " ... maar die Van Zyl-geld sorg noggoed vir die huis" (2003: 56). Ten opsigte
k1ein redigeringsveranderings
van die laaste drie totvicr
tot vier sinne van die slot is daar enkele klein
in die herskrewe verhaal:
k1ein in sy
Die sin "Die flou lig van die lamp waarna Daniel sit en staar, tlakker
flakker klein
brilglase, rook die skoorsteentiie
skoorsteentjie aan die een kant swart" van die eerste weergawe,
word soos volg gewysig in die tweede weergawe: "Die vlammetjie van die lamp waarna
skoorsteen~ie aan die een kant swart, tlakker
flakker dof in sy
Daniel sit en staar, rook die skoorsteentjie
groter gevoel van
brilglase. Hy draai die pit versigtig laer" (2003: 56-57). Dit verleen 'n grater
afgang
atgang deur die drie sake na mekaar te plaas: Die skoorsteentjie maak die glas swart, die
vlammeyie
vlammetjie flakker
tlakker dof en dan draai Daniel die pit laer.
Die "brilglase" kry deur die tweede volgorde 'n ietwat groter nadruk en dit plaas die
kwessie van perspektief op die voorgrond met betrekking tot Daniel se laaste uitspraak:
geIIOe'mcle
"En tog het dit al begin." Hierdie reel word in verband gebring met die genoemde
afgang. Terselfdertyd, gelees binne
bin ne konteks van die kortverhaalbundel as geheel,
postapartheid
resoneer dit met ander uitsprake wat te doen het met aftakeling in die postapartheidSuid-Mrika, sodat dit in beide variante (genoem na die verwysing na die plaasmoord
op die Fromm-egpaar) 'n politieke allure verkry.
Die slotdeel van beide verhaalweergawes getuig juis van die soort bonatuurlike
ingrepe wat volgens die inset "te onverwags" genoem word, naamlik verwysings na 'n
onsigbare "golf" of skroeiende, vernietigende wind wat die plaashuis plotseling op 'n
gefotografeerde kameraband laat lyk
Iyk na 'n ruIne,
mIne, iets wat so sterk is dat dit Eduard laat
verongeluk, asook die feit dat die band na die derde keer skielik leeg is. Tog veroorsaak
docn het'n
het 'n noodwcndigheid
noodwendigheid wat
die logiese volgorde van sake wat met 'n afgang te doen
struktureel wel
logies kulmineer in die slotrecl.
wellogies
slotreel. Die tydsaspek wat met die afiakeling
aftakeling
saamhang, word uitgelig in die voorafgaande woorde: "Daar is geen haas meer nie, dit
duur lank voor hy antwoord."
'n Vergelyking tussen die eerste twee paragrawe en die laaste gedeelte van die
onderskeie variante laat blyk dus (samevattend) dat die tweede inset veel korter en meer
woordekonomies is, maar terselfdertyd veel meer gelaai in betekenis. Die herskrywing
se dus meer in minder woorde. Omdat dit minder verklarend is, dwing dit die leser
aanvanklik in 'n groter mate om verder te lees en impliseer dit ten slotte 'n sekere
noodwendigheid.
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3.

Herbewerking
Met "Winkelplaas - 'n wintertekening" (in Klein koninkryk, 1980: 36-40) en "Winkelplaas
'n verhaal" (in Skaduwees tussen
tusset! skaduwees, 1997: 70-79) voer De Vries syeksperiment
met intertekstualiteit nog verder. Hier is eerder sprake van 'n herbewerking of
herskrywing as van redigering, wat aansienlik groter veranderinge tot gevolg
lZevollZ het met
betrekking tot die betekenisse wat oorgedra word as waarvan sprake is by die variante.
Beide titels verwys pertinent na die naam van die historiese plaas waar De Vries
grootgeword het en wat steeds in sy besit is, maar kombineer dit vervolgens met die
skryfproses deur die byvoeging van onderskeidelik die woorde "wintertekening" en
"verhaal". Dit bring beide verhale binne die kader van die historiografiese metafiksie,
met die historiese en biografiese gegewens van 'n persoonlike geskiedenis wat meespeel
(H utcheon, 1988: 117) op die voorgrond
en "the intertextual nature of the past" (Hutcheon,
plaas. Die volgende aanhaling beskryf myns insiens wat De
Dc Vries reeds in die eerste,
preludierende teks suggereer,
suggcreer, maar dan meer pertinent in die herbewerking na vore
bring:
History becomes a text, a discursive construct upon which fiction draws as easily as it does upon
other texts of
oflitcrature.
literature. This view of
ofhistory
history is the logical extension of theories like those of Michael
Riffatcrre (e,g,
Riffaterre
(e.g. 1984: 142) which argue that reference in literature is never anything but one of text
to text and that, therefore, history as used in historiographic metafiction [ ... ] could never refer to
thin!,'S, but to
any actual empirical world, but merely to another text,
text. At best, words refer, not to things,
systems of
ofsigns
signs that are
arc "ready-made textual units" (159).
(159), And this is the way literature can challenge
naive notions of representation. In postmodern fiction, these views of history - as intertextual and as
extratextual- appear to co-exist and operate in tension (Hutcheon, 1988: 142-143).

Ook De Vries se outobiografiese kortverhale, soos die tl.vee
twee onder bespreking,
nai"ewe opvattings oor representasie uit. Hy put naamlik in sy werk uitvoerig
daag nai'ewe
intertehtueel
intertekstueel uit sowel die "werklike" geskiedenis (byvoorbeeld oor die trein SOOS
Makkadas - wat daar gcloop
geloop het), landskap (bestaande dorpe soos Ladismith; berge soos
Towerkop; plase en plekke soos Almesbos, Dwarsrivier en Buffelsdrift;
Buffc!sdrift; plaaswinkels
Stanley, e.a.)
e,a.) as uit die reeds
en geboue), en mense (hier sy ouers, in ander verhale Stanky,
voorheen bewoorde verhalc
verhale oor die Klein-Karoo. Die rc!igieuse
religieuse verwysings na onder
meer Jakob se droom (1997: 70) asook na die muurtekste met Bybelverse en engele in
byvoorbeeld met vervvysings
verwysings in heelwat van sy
die huis
hllis se kamer (1997: 71) resoneer byvoorbecld
ander kortverhale, onder me er opgeneem in Kruispad (1966) - sien Kannemeyer (2005:
netwerk van verwysings wat 'n intertekstuele
356). Binne sy werk is dus sprake van 'n netl.verk
web tot stand bring.
Van vroegs afis daar by De Vries 'n bewustheid van die retoriese aspekte wat hierdie
spc! met die feitelike vergesel, soos
5005 die feit
spel
fcit dat geselekteer, aangepas, bewerk, byversin
mctafiksionele, naamlik die besef
en verander word.
word, Dit gaan saam met 'n begrip vir die metafiksionele,
dat die spc!
spel tussen feit en fiksie saamhang met die wesensaard van die verhaalkuns. Dit
uit mededelings deur die skrywer in die voorwerk of paratekste
kan reeds afgelei word nit
l1:rlore erwe (1958) staan naamlik
van sommige van sy vroegste kortverhaalbundels. In veriore
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die volgende sin: "Ek verstaan nou wat my pa altyd gese het: 'julle
Jt/lle wat van die plaas cif

weggaatl, sal uitvi
weggaan,
uitvind:
nd: hoe langer
langerjy
jy weg is, hoe mooter
mooier word die ou plaas. En lateraan word hy selfs
mooier as die een waarvan die landkaart praat
praat......'"
'"
Voorin Dorp in die Klein Karoo (1966) skep die woorde "joemaal
"joernaal van 'n dorp en 'n
distrik" en die opdrag daarby aan "die men se van die dorp in die Klein Karoo oorwie
oor wie ek
geskryfhet" we! aanvanklik die indruk dat 'n skrywer tog'n
tog 'n greep uit die werklikheid
seleksie plaasgevind het:
kan gee, maar 'n sin op die volgende bladsy impliseer reeds dat se!eksie

"]y
''jy moet nog loop sit en 'n boek skryf
skryfmet
met al die stories van ons ou klomp hier, maar jy vertel net
... " en die eerste kortverhaal, "Op pad Sjina toe", eindig op 'n ironiese
nie alles nie, hoor
hoor...
noot: "En nou nog kan ek nie verstaan waarom mense my vra of die of daardie verhaal
wat ek geskryfhet waar is nie. Natuurlik is hulle almal waar. Ek het geen verbeelding
nie en ek hou nie van mense met verbeelding nie. Hulle weet nie dat 'n pomp 'n pomp
is en 'n vuurhouWe
vuurhoutjie 'n vuurhou~ie nic"
nie" (1966: 7-8).
Bliksoldate bloei
bloci nie (1975) wys juis die fiksionaliteit
Die opmerking in die parateks van BUksoldate
bock is verbeelding. Wie
WIe homseif
homselfif
<ifander of
ofdinge
dinge wil eien, geniet die boek
uit: Karakters in hierdie boek
op eie risiko. Sowe! die verhale in Uur van die idiote (1980) as in die keur uit De Vries se
werk Soms op 'n reis (1987) word voorafgegaan deur die woorde: Al
AI die stories in hierdie
boek
hock is stories. 'n Plaaswinkel naby Oral (1994) voer die woordspel nog verder: Al die
stories in hierdie bundel is gebaseer op die reine
reirle onwaarheid. En in Skaduwees tussen skaduwees
(1997) waarin "Winkelplaas 'n verhaal" opgeneem is, staan die woorde van S.J. du
Toit: "Ne, dis ni geskiedenisse ni, en dis oek ni leugens ni, maar ferdigte ferhale." Die
yore in die aanhaling uit
idee dat verhale gekonstrueer word, kom die duidelikste na vore
Godfried Bomans se Yer
Ter verdediging van Timmermans in Op die wye oop Karoo (2002):
"Lier is gewoon een bladzijde uit zijn werk, hij heeft het hele
he!e stadje zelf geschreven.
Hij was, behalve de architect, ook de enige inwoner."
In die kortverhaaltitel "Winkelplaas - 'n wintertekening" impliseer die woord
"tekening" dat die skrywer as woordkunstenaar 'n bepaalde evokatiewe bee!d van
Winkelplaas wil skep. Dit is 'n winterbee!d waarin die koue, gekombineer met soms
ongenaakbare gebeure soos 'n vark of 'n boom wat die mens se pogings onverwags
teenwerk (darem hier steeds met goeie gevolge en humoristies bejeen), letterlik in
plaaskornbuis,
binere opposisie geplaas word met die warmte en geborgenheid van 'n plaaskombuis,
en figuurlik met die warmte van 'n mooi huweliksverhouding tussen die ek-sprckcr
ek-spreker se
pa en sy aanneemma.
tite! wat inge!eiword met die alliterasievan
alliterasie van "Winkelplaas"
"Winke!plaas"
Die artistieke aanslag in die titel
en "wintertekening", dien as 'n voorspe! tot'n
tot 'n liriese beskrywing
beskrywingvan
van 'n vervloe wereld
kunstenaarsblikstaan
staan voorop vanaf die eerste reel:
in 'n vertroude landskap. Die kunstenaarsblik
Op 'n knarsgerypte winteroggend inJulie lyk
Iyk Winkelplaas van 'n nabygelee
nabygelce koppie af
afsoos
soos 'n skildery
waarvoor die kunstenaar
kunstcnaar min k1eure
kleure oorgehad
oorgebad het:
bet: die rooi en swart van die huise
buise se dakke, 'n enkele
groen
groclllllsemkolletjie
lusemkolletjie llaby
naby die windpomp, die blink van die sinkplaat-stlsiegebou
sinkplaat-stasiegeboll (1980: 36).

Die tweede verhaaltitel is soberder: "Winkelplaas 'n verhaal". Van die begin af word
gev.rys dat, hoewel die verhaal intertekstueel
intertekstuee! put uit
die leser hiermee pertinent daarop gewys
die geskiedenis van die self en die landskap, dit 'n fiktiewe konstruksie is. In aansluiting
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by die titel
tite! word die verhaalaspek telkens
te!kens bevestig, vergelyk
vergelyk"", .. soos in stories" (1997:
," (1997: 75) en die slotparagraaf "Wat
74), die klassieke beginwoorde "Een maal ..,.."
anders bly oor as die verhaal ..."
.. ," (1997: 79). Ook hier getuig die sterk liriese toon vanuit
die staanspoor van 'n eie perspektief:
Uit die eerstc
eerste skemering kom die Iigte
ligte buitclyne
buitelyne van 'n plaas op 'n knarsgerypre winteroggend;
winreroggend;
vensters en deure,
deure. Al war kleur is, kom sradig 105
los uit
uir
die reghoeke van die lyndrade, strak
srrak mure en vensrers
lusernkolleyie romdom 'n
digte mistigheid: die riffelrooi-en-swart van die sinkplaatdakke, 'n groen lusernkolletjie
windpomp (1997: 70),
70).

Hoewel die beskrywing in die tweede verhaalinset redelik sterk gewysig
P'f'wvsip' is in die eerste
Hoewe!
aantal paragrawe - soms korter geformuleer, soms met byvoegings of weglatings mgrypend van die eerste
verskil die toon en sfeer wat opgeroep word aanvanklik nie ingrypend
verhaal nie, maar die toegevoegde: "Laat dit stil wees en koud en verlate" (1997: 70)
aan die einde van die eerste paragraaf laat tog reeds 'n ander, minder humoristiese
tipe gegewe vermoed.
vermoed, Hierdie reel dien as versterking van die woord "verhaal" in die
tite!, as 'n merker dat die skrywer hier in beheer is. Die woordkeuse, wat herinner aan
:3)
die Bybelse skeppingsverhaal ("Toe het God gese: 'Laat daar lig wees!'" - Gen. 11:3)
herinner aan die opvatting tydens die Romantiek dat die skrywer 'n klein skepper is,
teenoor God as die groot Skepper, maar die woorde het hier eerder 'n metafiksionele
lading,
lading. Die sin in parentese in die tweede paragraaf "- so het ek my amper verbeel -"
is 'n letterlike herhaling van 'n sin uit die eerste verhaal, maar omdat dit in 'n ander
konteks ingebed is, word die dubbelsinnige betekenis daarvan (verbeelding as fiksie en
die oproep van 'n beeld)
bee!d) sterker ontgin.
gedeelte van die tweede verhaal heelwat woordelikse
Daar is in veral die eerste gedee!te
ooreenkomste met die eerste variant, hoewel min sinne aan die hand van die redigeerder
ontsnap. Soos in die eerste twee variante van "Die behoue huis" wat bespreek is, gaan
word, Nie soseer
dit hierby dikwe!s
dikwcls om 'n korter en kragtiger segging wat nagestreef word.
die ooreenkomste met die vorige teks lok die belangstelling uit nie, maar juis die
afWykings daarvan. Aan die volgende sin is byvoorbeeld
byvoorbecld slegs die
byvoegings by en afwykings
kombuisbecld met sy
laaste paar woorde verander. Dit is kennelik daarop gerig om die kombuisbeeld
suggesties van geborgenheid deurlopend te versterk:
Die vroll
vrou in die ovaal raam was 'n beeld
becld in my gedagtes wat ek
ck soms op die portret
portrer probeer meet en
pas het, maar die vrou in die kombuis was
\ivas my ma, en sy was altyd daar.
daar, SODS
soos die warmte van die stoo£;
stoo£,
soos
5005 die kwaste in die hout van die kombuistafel, soos
5005 die warm brood (1997: 72

teenoor
teenoor·'" ... soos

'n warm baadjie", 1980: 37).

Soms het die toevoegings te doen met die fokalisasie, soos in die volgende sin wat
bykom by die tweede paragraaf
paragraaf: "Die put is so diep, as 'n mens daarin afkyk, dan sien jy
die blou lug aan die ander kant van die wereld" (1997: 70).
70), Dit bied in die eerste plek
'n kinderperspektief op die water onderin die put, soos ook gei'mpliseer word deur die
klanknabootsing van die trein Makkadas se klanke op die volgende
vOIgellde bladsy,
blaosy, maar open
500rt kyk teenoorgestelde, verruimende
tersclfdertvd
terselfdertyd die moontlikheid dat 'n ander soort
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perspektiewe kan bring.
beskrywingvan
In beide verhale
verhaIe word die aanvanklike beskrywing
van Winkclplaas
WinkelpIaas se werf
werfopgevolg
opgevolg
met die ek-spreker se visie op sy kamer as kind, die prente aan die muur en veral die
tot 'n karakterisering van
portret van sy moeder wat met sy geboorte gesterfhet. Dit lei tot'n
hulle
"Oumoedie" wat oorgaan in 'n karakteriseringvan syvader, van Ma-Hester en van hulk
mooi huwcliksverhouding.
huweliksverhouding. Hierdie gedeclte
gedeelte sluit in beide verhale af met 'n stelling oor
die belang
bclang van suggestie in taalgebruik: " ... en ons het baie dinge vir mekaar gese wat
random die betekenissevan
betekenisse van woorde le" (1980: 38,1997: 73 in laasgenoemde aanhaling
is random
rondom nie kursief nie). Vanwee die sterker metafiksionele
metafiksioncle inslag van die tweede
we! sterker op die voorgrond geplaas.
gepIaas.
verhaal word die meerduidigheid van taaI
taal wcl
Tot op hierdie stadium is nog hoofsaaklik sprake van twee variante, maar verderaan
heclwat ooreenkomste, wat die uiteindelike
uiteindclike
slaan die twee verhale, ten spyte van heelwat
"Winkdplaas 'n v.i.ntertekening"
wintertekening"
betekenis betref twee verskillende rigtings in. In "Winkelplaas
dien die opmerking oor woorde as 'n brug na 'n reeks van agt hoofsaaklik humoristiese
verhaalkeme van staaltjies waarby woorde hoofsaaklik
anekdotes, soms weinig meer as verhaaIkerne
specl: Oom Hansie se storie oor die ou "peddel-Fordjies"
"peddd-Fordjies" iIlustreer
illustreer
in twee gevalle 'n rol speel:
byvoorbeeld die waarde van verteIlings
vertellings en humor om die aandag af te lei van die eie
Iced - hier die humoristiese wegpraat van die feit dat sy ma op sterwe le (1980: 38).
leed
In die laaste vertelling, oor die verdrinking van Oupa Dirkie se vrou en die soektog
na haar Iyk, bied die humor wat gepaardgaan met die feit dat die Iyk uit die boom op
vaI, ook as afleiding vir die verskrikkinge van die nag. Die boere wat die
die een boer val,
Iyk help soek het, soek naamlik eerstens die warmte van die plaaskombuis op en het
afleiding in grappies en stories (1980:
tweedens "min gepraat oor die nag", maar vind at1eiding
39-40).
gclyk soos nou", wat
Die eerste verhaal slnit
sIuit af met die woorde "Die plaas het gelyk
reeds aandui dat dit maar oenskynlik is. Dit word inderdaad opgevolg met "Maar wat
daar was, is nie meer alles soos dit was nie ... " (1980: 40) en met 'n intertekstuele
verwysing na Kloos se sonnet "de boomen dorren in het laat seizoen", wat die idee
staal~ies en humor egter troos bring teen
van verganklikheid intensiveer. Soos die staaltjies
onverwa~,,'te teenslae van die lewe, so werp die woord volgens
voIgens hierdie verhaalsIot
verhaalslot
die onverwagte
'n verskansing op en verleen
verlcen 'n geborgenheid teen dit wat verlore
veri ore gaan: 'n Klein
paradigma van woorde soos se, roep en praat kulmineer in "So het ons toenterjare in
die kombuis
kom buis die voortyd wakker gehou, so werk die woord nog altyd", al is dit dan 'n
"halwe waarheid" (1980: 40).
"halwewaarheid"
Waar "Winterplaas - 'n wintertekening" ten slotte opgedra word aan "Ma-Hester"
wat toe kennelik
kennclik nog geleef het, word "Winterplaas 'n storie" reeds aan die begin
opgedra aan die skrywer se twee seuns, Andries en Willem. Daarmee word die fokus
and er motive
motivering
ring vir die oorvertelling
oorvertclling
verskuif na 'n meer eietydse perspektiefweens 'n ander
van stories uit die verlede - die van die oordra van 'n tradisie aan die nageslag, 'n verder
voer van eer aan die voorgeslag.
Met die beeld
becld wat hierby van die vader (oupa) gegee word, in aansluiting by
bogenoemde verwysing na dit wat "rondom die betekenisse van woorde" le, tree die
grootste verandering in. In die oorspronklike verhaal druk die beskrywing hoofsaaklik
'n beeld van wellewendheid en geestigheid uit: "Haar het ek geken soos ek my vader
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geken het met sy komieklike segoed, sy bokknie-broeke, sy harde vooroordele oor
hy se!f
een~ie te sit en lag" (1980:
self so verwondbaar was, sy pyp, sy manier om op sy eengie
37). Die frase oor die vader se vooroordele en verwondbaarheid Iyk in hierdie verhaal
eintlik in teenspraak met die res van die tekening en word nie verder gemotiveer nie.
Dit skep hier sel(~
selfs die beeld van 'n beperktheid in visie wat in jukstaposisie staan met
die kinderkyk op die ander kant van die wereld in die putbeeld.
Die karakterisering van die pa word in die tweede verhaal ingrypend gewysig, soos
at:,rter sy
blyk uit die volgende sin: "Haar het ek beter geken as wat ek Vader geken het - agter
sti! Vvysheid
stil
wysheid en rustige gebare was 'n vreemdeling, in sy frons het iemand onbekends
geskuil. Ek het later, veellater, te laat, agtergekom hoe onbuigsaamheid 'n
' n manier is van
staande bly" (1997: 72). Dit kan impliseer dat die ek-spreker namate die tyd verloop
het, tot ander insigte gekom het oar
oor sy vader. Die woorde "harde vooroordele" word
vervang met minder negatiewe "onbuigsaamheid".
"onhuigsaamheid". Teenoor die verwondbaarheid
staal~ies in beide verhale) juis
word gestel dat die onbuigsaamheid (soos die stories en staalgies
'n hulpmiddel
hlllpmiddel is om staande te kan bly. Oat
Dat dit nie meer om 'n kinderlike blik gaan
nie, word subtie!
subtiel gei'mpliseer
ge'impliseer deur die verwysing
vel'\'vysing na "Hansie" (1997: 73) in plaas van
vroei:'re teks (1980: 38).
na "oom Hansie", soos in die vroeere
Dat die moeder onder meer herus
berus het in "die onvoorspelbaarheid van goeie mense"
(1997: 72) Won
toon dat ander mense iets met die vader se houding te doen het. Dit word
bevestig deur 'n volgende toevoeging, naamlik die vader se kommentaar op die mense
wat na die nuwe Kooperasiewinkel op die dorp gaan en deur sy versugting: "Ons kon
dit mos bepraat het. Hulle luister na niemand nie."
nie," Nie aIle
alle mense is dus kennelik
soos die bewoners van
sensitief vir dit wat "rondom die betekenisse van woorde" le 5005
Winkelplaas nie, soos ook blyk uit die opvolging en versterking van die idee in die
soos Hansie
Bansie wat
sinne "Rondom die betekenisse en agter die gedruis. Want stilblv
stilbly was S005
die kombllis
kombuis se onderdeur oopstoot en vra ,..... " (1997: 73).
Hiermee word Winke!plaas
Winkelplaas en veral die vader reeds in binere opposisie geplaas
wegpraatvan
van dinge met behulp van humor en staalgies
staal~ies
teenoor die ander bure. Waar die wegpraat
positiefheskryf word in 'Winkelplaas - 'n wintertekening", het dit 'n negatiewe
dus as positiefbeskryf
verhaal", Daardeur kry die volgende sin uit die eerste verhaal
lading in "Winterplaas -'n
- 'n verhaal".
iv nou al gehoor van donnerweer in die voorwinter?' het een later gevra en
'''Waar't jy
niemand het horn geantwoord nie" (1980: 40), wat soos volg deels herhaal word in
'''Waar
die tweede teks, binne die veranderde konteks ook 'n ander betekenisinhoud: "'Waar
hetjy
jy ook nou gehoor van donderweer hierdie tyd van die jaar?' het iemand gevra en
het
niemand het horn geantwoord nie" (1997: 76). Die erns van die tweede aanhaling blyk
ook
oak daaruit dat die gewestelike inslag weggehaal is.
Teenoor die groot aantal anekdotes wat in die eerste kortverhaal ter sprake kom,
word slegs die storie-in-die-verhaal van Hansie, die varkryepisode en die verhaal oor
Iyk in die tweede teks uitgebou. Die fiksionalisering van die gegewe word boonop
die lyk
beklemtoon
beklcmtoon deurdat die naam van die hoofkarakter in die varkrystorie verander word
van "Izak Tol"
Tal" en "Oom Izak" (1980: 39) tot "Flip Bethlehem" (1997: 74) en deurdat
k1eur en besonderhede vertel word in die latere verhaal
die storie met heel'wat
heelwat meer kleur
vergclyk
vergelyk woorde soos "dierasie" en byvoegings soos dat Klaas Japhta (teenoor "Jafta"
en met weglating van die aanduiding '''n bruinman") van vroeg die oggend selonsroos
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uitgekap het in die rivier en op pad was "brekfis" toe (1997: 74-75). In die Iatere
latere
vertelling word vIugtig
vlugtig ingcspeel
ingespeel op dieselfde idee as wat uitgebou word in die reeds
bespreekte kortverhaal
kortverhaaI "Die behoue huis" (2003): "En dan het daar op Winkelplaas
WinkeIpIaas ook
nog altyd, soos in stories, iets onverwags gebeur" (1997: 74). Die komiese klimaksreel
word gewysig van "Klaas,jy's
"KIaas,jy's onverantwoordelik met 'n byl" (1980: 39) tot "Nee, maar
Klasie. Vir jou onversigtigheid met die byll"
baie dankie, KIasie.
by!!" (1997: 75). In pas met die
veranderende tye word die suggestie van boer/baas teenoor Klaas hier verander tot 'n
meer ge!yke
gelyke verhouding.
Na
Ni die storie oor die Iyk word heelwat paragrawe bygevoeg. Dit het aanvanklik
te doen met die verbygaan van die tyd, wat weer die idee versterk van 'n veranderde
perspektief op sake by die spreker. Die "ons" in die sin "Ons het gelag en ons het
mekaar se dooies onder die sipresse begrawe" (1997: 76) impliseer 'n gemeensaamheid
storie
wat ironies raak binne die verhaalkonteks, veral
veraI deur die toevoeging van 'n nuwe storic
wat geensins komies genoem kan word nie, naamlik die van die ek-as-kind se konyn
se varke vreet ook partymaaI
partymaal een of
oftwee
twee
wat haar eie kleingies
kleinWes opgcvreet
opgevreet het: " ... Vader se
van die werpsel self op. Karnivore is een van die geheimenisse van die aarde." Byna ten
ook., se hy ... " (1997: 76). Die kind begryp
overvloede
overvIoede word dan bygevoeg: "Mense
"Men se ook,
voIwasse en ouer verteller
dit nie, maar word we! afgestoot deur die vader se toon; die volwasse
begryp dit egter, waarskynlik onder meer op grond van eie ervaring.
Daarna volg in die tweede kortverhaal vertellinge in verband met sy vader se kritiese
vrae oor politieke kwessies wat veral met apartheid te doen gehad het. Dit het kennelik
'''n Mens vra
vri nie
mede daartoe bygedra dat hy deur sy tydgenote as apart beskou is: "'n
se so Iyk my yolk. Eintlik was hy ook nooit een van ons nie,
sulke
suIke vrae nie, 'n mens se
hy't'n
hy't
'n intrekker gebly" (1997: 77). Die mensc
mense van die kontrei het verder kennelik die
apartheidsbeleid
onregverdighede en ongeregverdighede van die Nasionale Party se apartheidsbe1eid
5005 huIle
hulle in bcide
beide verhale ook negatiewe menslike ervarings verontagsaam.
weggepraat, soos
"Hoe salons mekaar
Daarteenoor het die vader sy solidariteit met sy werkers betoon: "Hoc
weggooi?" (1997: 78). Dit dui aan dat die vader se "ons" veel ruimer is as die
ooit weggooi?"
winkel op
van die ander bure. Dit dra kennelik deels by tot die ondergang van die winke1
winke1 toe te maak. 1Hier
lier kom tog
Winkelplaas: "Ons moet maar daaraan dink om die winkel
Winke1plaas:
so min mense nog koop" (1997: 78-79). As
A~ kind lei dit daartoe dat die verteIler
verteller weer
droom van die konyn, wat egter nou enorm groot geword het, en huil in sy slaap.
Die skrywer keer in twee slotparagrawe in "Winterplaas 'n verhaal" in 'n groter
mate terug na die tipe beskrywing in die laaste drie paragrawe van "Winkelplaas
"Winke1plaas - 'n
wintertekening", hoewcl
hoewe1 heclwat
hee1wat veranderinge aangebring is. Dieselfde aanhaling van
vecl somberder en
KIoos
Kloos intensiveer die verganklikheidsgedagte, maar die sfeer is vee1
negatiewer, met verwysings na leegheid en borne wat geknak het. In die eerste verhaal
was daar 'n positiewe vertroue in die woord om die lewendes tot lewe te wek en te laat
voortbestaan: "Kyk, as ek vanjulle praat, is julle weer daar ... " (1980: 40); in die tweede
clegiese toon: " ... verwyl in die woord, 0,
oorheers die weemoed, soos ook blyk uit die e1egiese
verwyl. Want wat bly oor? Kyk alles
verwyi.
aIles is vlietend soos skaduwees." Die implikasie is dus
dat ook die woord maar tydelik van krag bly.
Met die laaste somber sinne word benadruk dat die persoonlike geskiedenis maar
net tydclik
tydelik vasgevang kan word in verhale, in konstruksies oor die verlede waarby die
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name en die spesifieke gebeure (soos
(5005 die rondom apartheid) later ook vervaag en die
persoonlike, fyn detail opgaan in 'n meer kollektiewe algemene menslikheid:
Wat anders bly oor as die verhaal van (Wee
twee minnaars in 'n ou huis,
hllis, en van die man wat in donker tye
gesoek het na die waarheid. Hoe hyarm
hy arm en verstote gesterfhet. En sy het horn begrawe langs sy eerste
vron
vrou onder die sipresse.

Hiermee word die "ons" wat "mekaar se dooies onder die sipresse begrawe" (1997: 76)
Syoffer
offer boonop in haar onselfsugtigheid
verskraal tot net dievrou
die vrou se eensame handeling. Sy
selfs die mooi huweliksverhouding, wat in beide verhale beskryf word, op aan haar
suster, haar man se eerste vrou.

4.

Ten slotte
Beide in sy redigering, sy herskrywing en in sy herbewerking van sy eie kortverhale
demonstreer De Vries 'n toenemende gevoeligheid vir die krag van die woord, maar
Amlise
ten slotte, in "Winkelplaas 'n verhaal", ook vir die tydelikheid daarvan. 'n Analise
''Winkelplaas - 'n
van die twee kortverhale, "Winkelplaas - 'n wintertekening" en 'Winkelplaas
verhaal",
verhaaI", laat blyk in watter fyn mate 'n ryp en belee De Vries in sy laaste bunde1s
bundels 'n
ontwikkeling ondergaan het met betrekking tot die steeds subtieler
subtie1er en noodwendiger
opbou van verhale, die uitbou van paradigmas, en die versterking van betekenisnuanses
deur herhaling, intertekstuele
intertekstue1e verwysings en herskrywing.
intertekstuele verwysings oor metafiksionaliteit en retorisiteit uit
Met sy keuse van intertekstue1e
ander skrywers se werk, hetsyas onderdeel van verhale of as motto's, asook deur sy
eie intertekstuele en metafiksionele spel met die terugkerende karakters, ruimtes en
historiesetydperkewathymetsynarratiefvervleg, toonAbraham H. de Vries'n groeiende
bewussyn van aspekte soos die spanning tussen feit en fiksie, die gemedieerdheid van
vertellings, asook van die petites histoires as afsonderlike lappies in die gepresenteerde
postmodemistiese wyse
werklikheidskombers. Die werkliklleid
werklikheid word in sy werk op postmodernistiese
getekstualiseer tot 'n eie konstruksie (vergelyk ook Van Alphen, 1989: 825-826).
Uit die temas wat oopgeskryf word, blyk dat De Vries nie alleen met betrekking tot
sy politieke opvattinge heelwat tydgenote vooruit was nie, maar ook in die ontginning
van aspekte wat te doen het met poststrukturalistiese opvattinge oor metafiksionaliteit,
historiografiese metafiksie en intertekstualiteit, sodat sy werk onder meer reflekteer
wat Desilet (1991: 163) soos volg uitdruk: "As the 'past' grows and changes in anyone's
awareness, it does so in a fragmented and fabricated collage of selections generated
through a tracing/erasing occurring over and through previous traces and erasures ( ... )
A past that 'never was' is a past that is itself interpretation - and interpretation upon
interpretation in an evolving system of differences."
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Drie dekades kort
Abraham H. de Vries1l
Ever since the renewal inllfrikaans
it! Afrikaans prose brought about
a/lOut by the works of
ofthe
the so called "Sestigers" ("Men
of
the Sixties"), there
tf/ere has been aagreat
great deal of
imerest in
ofthe
ofimerest
it! the 4fi'ikaans
IlfrikaatlS short story. During the past three
decades comemporary
fore in these
contemporary South L1frican
African social and political problems and conflicts came to the
thefore
living constants" (Elize
works. In this paper ("Three decades short") important trends, i.e,
i.e. "lines of
oflivif1;ft
Botha), are closely examined, starting with the so-called "border literature" of
the Seventies and ending
ofthe
with the Nineties, the decade in which
whichfomale
ftmale authors dominated. The soldier as afigure
afigure ofdisplacement
~fdisplacemem
and marginalization is added to the interpretation of
ofthe
the "border literature" of/he
ofthe Seventies and Eighties,
Eighties.
The paper concludes with a discussion of a new relation to alarming aspects of
ofAfrica,
Africa, especially the
tlu:
irrational elements.
elements, which became apparem
apparent during the last ha!f
halfofthe
of the previous century.

1.

Inleiding
Die drie dekades van Sewentig tot Negentig is die periode in die Mrikaanse kortverhaal
waarin die eietydse problematiek en konflikte van Suid-Mrika "op die wyse van die
1994',1: 14) sterker as tevore op die voorgrond gekom het. Die
literere teks" (Weideman, 1994a:
tendense was gedeeltelik reeds verskuil in die vormvemuwing
vormvernuwing van die vorige dekade,
dekade.
waama ek die dominante tendense in die Mrikaanse
Ter aanvang dus 'n tree terug, waarna
kortverhaal vanafSewentig
vanafSewentigtot
tot N egentigwil belig, met onderbrekings in die chronologie
om myns insiens tersaaklike byvoegings te maak. Omdat die dekade-indeling nie rigied
afbaken nie, is daar ook gekyk na die bestaande tendense in die bundels van die begin
van die nuwe eeu tot in 2007.
2007,
Daaris konsensus dat Sestig
Sestigdie
die dekadewasvanvemuwing
dekadewasvanvernuwing in die prosa. Die
Dievemuwing
vernuwing
vormvernuwing, 'n vemuwing
vernuwing in venelstrategiee,
vertelstrategiee, met as mondstuk die
was eerstens 'n vormvemuwing,
Barnard, Andre P. Brink, Abraham
literere tydskrif, Sestiger (onder redaksie van Chris Bamard,
H. de Vries, Etienne Leroux, Koos Meij,
Meij,Jan
Jan Rabie, Adam Small, Bartho Smit en Dolf
van Niekerk ). Opvallende voorbeelde van hierdie soort vernuwing was die roman
Orgie van Andre P. Brink, die kortverhaal
kortvcrhaal "'n
'''n Dag in Berg-en-Dal" van Etienne Leroux
en Adam Small se "Klein Kytie".
"'n
'''n Dag in Berg-en-Dal" is 'n Under Milk liVtlod-agtige
Htbod-agtige teks waarin telkens 'n
onderwerp, hetsy mens, natuur, gebou, plek, rigting, selfs 'n oorgang (soos "MAAR")
met hoofletters geaksentueer word, asof dit die fokus word van 'n kamera-oog. Soms
lig die aksentuering op die bladspieel veneenwoordigers
verteenwoordigers van die dorp se "drieduisend
nie. As die maan ten slotte opkom
siele" uit, maar geen
gecn vaste patroon is herkenbaar nie,
oor hierdie dorp, kom dit ook op op die bladspieel
bladspieeI (vg!. ook De
Dc Vries, 1989: 76-78).
76-78),
Small se "Klein Kytie", die verhaal van ontrou en moord en gevangenskap in die
omstandighede, maak gebruik van sowel die mengselvorm
mengselvonn
haglikste en armoedigste omstandighcde,
bladspieeJ: die donkiekarre~ie van
draaiboek-prosa-poesie as van manipulasies op die bladspieeI:
ou Kytie slinger ook op die bladspieel he
heen
en en weer,
weer. Bartho Smit, die eerste redakteur,
en in werklikheid die vader van die Sestigerbcweging,
Sestigerbeweging, bring in een van die heel eerste
hoofartikels die vernuwing
vormgewing.
vernmving eksplisiet in verband met vernuwing in die vormgewing,
1YDSKRIF
TIDSKRIF VIR NEDERLANDS &
& AFRIKAANS:
AFRlKAANS: 14DEJMRGANG
14DEJAARGANG (2007) I: 1
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Volgens Smit was die doel
dod van die beweging en die tydskrif om die regte klimaat
k1imaat en
begrip vir die werk en strewe van die Sestigers te skep. "En hiermee word nie bedoel
bedoe!
ondermynende temas nie, maar slegs vir die probleme, hoofsaaklik
begrip vir gewaagdhede ofondennynende
vormprobleme, waarmee die ernstige skrywer van elke nuwe !!enerasie
generasie altvd
altyd weer te
doen kry" (Smit, 1963: 1).
Toevoeging: Vormprobleme en nuwe verte1strategiee
vertelstrategiee het gewoonlik 'n verwikkelder
verwikke!der
soos ook blyk
blyk uit
geskiedenis en Umwe1t
Umwelt as net gewaagde en ondermynende temas, SOOS
artikels in die daaropvolgende uitgawes van Sestiger. In welke mate spesifiek die
Smit se artike1s
vertelstrategiee tot gevolg
polities betrokke verhale van Sestig en latere dekades nuwe verte1strategiee
gehad het, vereis 'n uitgebreider studie as wat hier moontlik is. Hier ter sake is dat die
nadruk deur skrywers self op vormvernuwing gedeeltelik 'n ontwykingsmaneuver was,
waarop Smit se "ondermynende temas" dan ook sinspeeJ. In koerante uit daardie tyd
is goed gedokumenteer in we1ke
wdke mate die groep skrywers wat hulleself die Sestigers
genoem het, reeds sedert die verskyning van Brink se Die Ambassadeur (1963) en Orgie
(1965), Etienne Leroux se Silberstein-romans (1962-1966), sowe1
sowel as Rabie se Een-en
Een-entwintig (1956) en veral Ons die Afgod
Ajgod (1958), polities en godsdienstig by die destydse
regering en in die pers onder verdenking was. Smit se genoemde artike1
artikel verskyn 'njaar
'n jaar
voor die Rivonia-verhoor, waar Nelson Mandela lewenslange gevangenisstraf opgele
opgelc
is. Of die vermoedens by die destydse owerheid van subverse, selfs staatsgevaarlike,
hee1temal ander vanuit
bedrywighede deur die groep skrywers geregverdig was, is 'n heeltemal
se1fs redelik amusante - saak.
die huidige perspektief miskien selfs

2.

Tematiese vernuwing en gevolge
Belangrik in die tematiese vernuwing is juis die skrywers wat buite die "groep",, die
redaksie, gestaan het: Breyten
Brcyten Breytenbach met sy Ktltastrofes
Katastrofes en Die ysterkoei moet sweet
1967) en H
enriette Grove met haar bu
nde1
(albei van 1964), Hennie Aucamp se Spitsuur ((1967)
Ffenriette
bundeI
Jaarringe (1966). Laasgenoemde, veral vanwee "Dood van 'n maagd" met sy nadruk op
die byna banaallyflike, sou as voorloper beskou kan word vir dieselfde tendens by die
vroueskrywers van Tagtig en Negentig. Naas Leroux en Brink was Breytenbach die
opvolger van Rabie se
be1angrikste vernuwer van die hele dekade. Sy Katastrofes is die opvoIger
belangrikste
Een-erHwintig, maar Breytenbach
Breytcnbach en Rabie staan ook in die groter tradisie van diegene
Een-en-twintig,
Ellman
wat hulle volgens Ell
man gekeer het teen "the tyranny of conventional experience"
Maldodor),, Rimbaud
(Michaux, sJ.: XXI): Baudelaire, Lautreamont (Les chants de Maldodor)
(Une saison en enftr)
enfer) en Henri Michaux (Une Certain Plume; Grand Garabagne, e.a.).
Breytenbach se verhale het die groteske en die wreedheid van sprokies, vol absurditeit
"tascistiese pampoen").
en fantasie ("die boenk" en "fascistiese
te1kens bevestig met
Hennie Aucamp se groot bydrae tot die kortverhaal word later telkens
ek-vertellcrs, randfigure wat met die optiek van
sy romanties-dekadente, verwondbare ek-vertellers,
same1ewing. Die bevolking
bcvolking van die kortverhaal, so
"outers" kommentaar lewer op die samelewing.
verswe1gde bevolking: "The peculiar, the eccentric,
het Frank O'Connor al betoog, is 'n verswelgde
the lonely, the downright mad: these with children and old people, make up a great part
ofthe
of the population of
the short story" (aangehaal in Aucamp, 1978: 144). In Sestig begin
die nadruk val op die randfigure as ek-verteIlers.
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3.

Kontak deur Mulder en veral Greshoff met Van Wyk Louw en die
Dertigers
My tweede toevoeging geld die spesifiek polities gemarginaliseerde, ontheemde figure
wat tot nou toe nie onderskei is van die ander randfigure in die prosa van Sestig nie.
Daarom is die belangrike plek wat by. Small se "Klein Kytie" inneem in hierdie tendens
nog nie geaksentueer nie. Ou Kytie en haar dogter se tog stad toe van die plaas af is 'n
dubbele lydensweg.
Iydensweg. Nie slegs is hulle
hullc as bruin mense uitgeworpenes nie, daar is op
Ni
sosio-politieke vlak 'n gebrek aan beskerming vir die familie van plaasarbeiders. Na
Kytie se pa, Jakob, se dood: "toe moet ons oek ma Kaaptoe wat kannos tog doen oppie
plas het die bas oek gase". En aan klein
k1ein Kytie se uitbuiting in die stad, nadat Poena
nie meer vir haar gesorg het nie en die "anner" begin kom het, het "die wit base oek"
oor marginalisering nie; met verskillende
meegedoen. "Klein Kytie" is nie 'n verhaal 66r
verdigtingstegnieke en vertelstrategiee bied "a plurality of speakers and attitudes"
(Rimmon-Kenan, 1983: 114) (ift
lilt die gemarginaliseerde groep die verhaal aan.
Ontheem deur politieke konflik,
konf1ik, hier verhewig tot ooriog,
oorlog, is ook die groep
uitgestotenes in Karel Schoeman se "Die hotel" wat reeds inJunie 1973 in die tydskrif
Izwi verskyn het. Iewers langs 'n markplein aan die rand van 'n oerwoud gelee, in 'n
verbrokkelcnde
verbrokkelende ou hotel, sit 'n gedoemde groep uit 'n vorige bestel met onafrikaanse
titels en aanspreekvorme (Gravin, Herr, Prinses); "koloniste" wat weinig en later as
gevolg van ooriogsomstandighede
oorlogsomstandighede geen kontak het met die buitewereld nie. Ook as
dit weer relatief normaal raak buite op die markplein, bly hulle
hullc nog ingesluit deur
die blindings en gordyne en barrikades tot hulle
hullc oplaas nie meer uitkyk buite toe nie,
daar geen skrefie son meer na hulle
hullc toe deurdring nie en hulle volkome opsygeskuif,
gemarginaliseer deur die politieke gebeure en hul eie reaksie daarop, nodeloos wag om
"bevry" te word.
In P.J.
p.]. Haasbroekse "In die Hoeveld waarditoop is" (1982) word die marginalisering
uiterstc gevoer: hier is "die Mrikanerdom"
Afrikanerdom" slegs
en ontheemding van 'n groep tot 'n uiterste
nog 'n museumstuk, 'n vergunning omdat "die minderheidsgroep op grond van hul
bydrae sekere regte verdien." Maar in teenstelling met wat die titel in die vooruitsig
stel (die titel is ook die eerste alinea van die gedig "In die Hoeveld" van Toon van den
Heever), speel die verhaal af in 'n benouende mausoleum "sonder enige vensters in
die gladde blouswart graniet", 'n postapokaliptiese variant van die huis sonder vensters
die geliifde
van Jan Rabic
en deure vanJan
Rabie se "Droogte". Soos in Karel Schoeman se roman Na diegeliifdc
land is daar geen tydsaanduiding in die verhaal nie. Van belang is slegs dat die gewone
Mrikanemame en -van
-vanne
ne wat op die ererol verskyn, dermate nie meer in ere is nie
dat "prestasie en datum" nodig is om betekenis daaraan te gee en dat die veldslae en
verdrae in tapisserie en marmer uitgebeeld, dateer uit die vorige eeu (gesien vanuit die
verhaaltyd).
My aandag is op hierdie tendens gevestig met 'n verhaal van Hennie Aucamp uit die
dekade van Sestig, 'n belangrike verhaal wat eers in 2003 gepubliseer is in Etienne van
Heerden se Bricwc
Briewe dcur
deur die lug. "Die bevel" is die eerste verhaal oor 'n plaasmoord, een
van die ontstellende ontwikkelinge in die huidige Suid-Mrika. In die verhaal word 'n
ou dame en haar dogter vermoor deur 'n swart man wat hulle goed ken - hy werk by
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hulle.
Dis die manier waarop hierdie moordenaar geteken word wat opval: Hy is onwillig
om die moorde te pleeg, hy handel slegs "op bevel" van "die groot man". Hy het tydens
die moord "groot mededoe" in sy oe, "blind van die trane van 'n ou verdriet" - met
verwysing waarskynlik na verdriet om die politieke bestel, om die hele geskiedenis
("66 verdriet") wat horn tot hierdie daad noop. In sy onwilligheid, in sy meegevoel met
die slagotTers, in die feit dat hy self 'n slagoffer is, is "Swartbooi" 'n voorloper van die
sewentiger
gemarginaliseerde soldatefiguur in veral die Mrikaanse kortverhaal van die sewentigeren tagtigerjare.
Aucamp (2000: 21) het reeds in die sestigerjare die verhaal aan die tydskrif Contrast
gestuur, maar "tot my teleurstelling was beide Jack Cope en Jan Rabie se ontvangs
van 'Die bevel' volkome negatief Die verhaal is te 'alarmisties', het hulle gese, en nie
Mau-Mau
bevorderlik vir gesonde politieke verhoudings in die land nie [ ... ] Die Mau-Maugeskiedenis in Kenia in die vroee vyftigerjare was nogvars in die geheue, en immigrante
uit Kenia kon bloedstollende verhale oor moorde op plase vertel. En tans gebeur
dieselfde gruwelmoorde op plase in Suid-Mrika [... ] Die demoniese slagspreuk 'One
settler, one bullet' het 'n plaaslike variasie ontwikkel: 'Kill the Boer, kill the farmer' [... ]
Hierdie eeu het met die slagting van die Mrikaner begin en die gevaar is groot dat dit
met die slagting van die Mrikaner sal eindig." Tot so ver Aucamp.
Die volgende plaasmoordverhaal verskyn eers drie dekades later: Pieter Stofberg se
"Die evangelie volgens Piet Botha" in sy bundel Kruispunt (1997). In hierdie verhaal
is daar geen mededoe meer nie, die skrynende ironie in die Aucampverhaal is hier
afWesig, geweld voer 'n eie bestaan. Volledigheidshalwe: In "Bouvalle", die derde
plaasmoord in die Mrikaanse letterkunde (uit Tot verhaal kom; De Vries, 2003: 11), stel
die verteller se "heimwee na elke droom van geborgenheid" reeds die problematiek
van die blanke se plek in Mrika aan die orde, 'n problematiek wat woordeliks uitgespel
word ("White pig. Settler. Karel's white fuck. Traitor. Land thief / Is dit wat hy is - hi er
op 'n plaas in Mrika?") in die titelverhaal van Helena Gunter (2007: 86) se bundel Op
'n plaas in Afrika. In Dana Snyman se verhaal "AI hierdie mense" (uitAnderkant die scrap,
2006), verskyn bladsye lange name wat hy "sedert 2003 in 'n swart aantekeningboekie
neergeskryfhet" en wat aan die slot die name blyk te wees van onbekendes wat "in die
laaste paar jaar op plase en hoewes iewers in die land vermoor is".
As verhale slegs maar gedeeltelik die maatskappy weerspieeJ waaruit dit voortkom,
bied hierdie kort geskiedenis van slegs verhale oor plaasmoorde 'n ysingwekkende
beeld van die huidige Suid-Mrikaanse samelewing.

4.

Grensliteratuur
Ek keer nou terug tot die chronologie; 'n belangrike aspek van Sewentig en Tagtig se
sg. grensliteratuur sluit hierby aan. 2
Grensliteratuur begin al by Haasbroek se tweeluik ("Aardrykskundeles" en
"Anatomieles", beide uit 1975) - met as agtergrond die betrokkenheid van die SA
polisie in die destydse Rhodesie - maar dit kry in die sewentigerjare eers die naam met
die verskyning van J.C Steyn se Op pad na die grens.
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Ander bundels grensverhale is Koos Prinsloo se Jonkmanskas, Die hemel help OIlS
ons en
Slagplaas; Alexander Strachan se 'n
'/1 Wereld sonder grense; Etienne van Heerden se My
Kubaan en Liegfabriek;
Liegfobriek; George Weideman se Tuin van klip en vuur en Die donker melk
van daeraad; EIsa
Eisa Joubert se Melk en Dansmaat;
Danstnaat; en Emma Huismans se Berigte van
weerstand.
"Die eietydse literatuur is baie meer Afrika-gerig as van die sterkste Sestigerwerk",
se Johan Smuts (1988: 31) met verwysing na hierdie skrywers. Hy is "nie meer op pad
na die grens nie, hy is 6p
op die grens [ ... ]"; hy skryf nie meer "van die kant af oor die
oorlog" nie, maar vanuit die kennismaking met "die uiterste grens: die dood".
Ek het Swartbooi in Hennie Aucamp se "Die bevel" 'n voorIoper
voorloper genoem van die
gemarginaliseerde soldatefiguur in die Afrikaanse kortverhaal van die sewentigersewentiger
en tagtigerjare. Van bdang
belang in die sewentigerjare is die eerstepersoonvertellers se
byna volledig negatiewe ingesteldheid
ingestddheid teenoor die oorloe
oorIoe en die krygsreeIs waaraan
hulle onderwerp word. In haar artikel "Voorlopige verkenning van nuwe Afrikaanse
Oorlogsliteratuur" (Joubert, 1(85)
1985) noem Eisa Joubert ter verduideIiking
verduideliking PJ. Coetzer
se "Di kaffer oorloge van 1843, 1835, 1846, 1850 tot 1853" (gepubliseer in 1889)
om die verskil aan te toon in die "onder-klimaat" en "instelling tot die onderwerp"
tussen die oorlogsverhale van die vorige eeu en die van bv.
by. Haasbroek, Steyn, e.a.
van die sewentiger- en die tagtigerjare. Teenoor Coetzer se totale gebrek aan enige
bevraagtekening van watter aard ook oor die sin of regverdigheid van oorlog staan
volgens haar die ondertoon van afgryse en ironie by by. Haasbroek, die gedagtes van
twyfeI
twyfel oor die morele regverdiging in verband met strukturele geweld (T.e.
(J.e. Steyn),
die nuwe terugkyk op die geskiedenis om sin te maak van die verlede in 'n hede van
"sinisme en desillusie" (Prinsloo).
Twee aspekte van hierdie grensverhale is beIangrik.
belangrik. Reeds duiddik
duidelik in Steyn se
"Die dag toe ons agtergekom het dis oorlog" en bevestig deur latere
Iatere verhale, is die
dokumentere aspek. Hier word 'n dag (Saterdag, 29 November 1975) in die lewe van 'n
Afrikaanse gesin in die Noord-Vrystaat gedokumenteer: die einde van 'n ongelukkige
ongdukkige
week, waarin hulle bewus geword het van die Suid-Afrikaanse inval in Angola met 'n
verklaring deur die Minister van Verdediging dat die "terroristeoorlog" geeskaleer het
tot 'n "verhewigde vorm van konvensionele oorlog", 'n week ook waarin die Afrikaanse
digter, Breyten Breytenbach "op aanklag van terrorisme" gevonnis is tot nege jaar
gevangenisstraf. (Sien ook Elize Botha in Cloete, 1980: 357 e.v.)
gevangenisstra£
In die vroee tagtigerjare kry hierdie dokumentere tendens 'n ander aksent: Strachan
en Van Heerden se verhale het "nuusberigte" geword, "berigte van weerstand". Dit
moes die "haplografie van amptelike weergawes" (Van Heerden, 1997: 76) deurbreek.
Die "amptelike leuen" was tot met bogenoemde verklaring in 1975 dat die SuidSuid
Afrikaanse weermag nie in Angola betrokke was nie.
Die amptelike leuen het ookdie grenssoldaat self die swye opgele. In "Grensverhaal"
van Koos Prinsloo word die relevante wette woordeliks
woorddiks weergegee, waarvolgens
niemand in 'n nuusblad, tydskrif, boek, pamflet of radio enige inligting mag verskaf
oor die Weermag en die bedrywighede van die Weermag "wat daarop bereken is om
die Regering in sy buitelandse verhoudinge te benadeel of in verleentheid te std
stel of
om lede van die publiek te ontstel of neerslagtig
neersl<1f,>tig te maak" nie. Die grenssoldaat was
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dus 'n getsoleerde
ge'isoleerde moordwapen, byna volledig gemarginaliseer "in landsbelang" en
in diens van die meesternarratiewe van die tyd: "Totale Aanslag" en "Afsonderlike
ontwikkeling".
ontwikkeling" .
"In 'n groot mate was die reeks grenstekste 'n inskryf van persoonlike klein
geskiedenisse teen die meesternarratiewe van die tyd, 'n aandrang om die weerloosheid
van veral jongmans wat tot diens opgeroep is, uit te beeld" (Etienne van Heerden,
1997: 78).
'n Variant van die dokumentere realisme is die verskillende vorme van faksie wat in
veral die tagtigerjare voorkom. Dit strek vanaf verhale wat eksplisiet aangebied word as
dokumente, soos
so os in Emma Huismans
H uismans se Berigte van weerstand (1990) en implisiet, soos in
Eisa
EIsaJoubert
Joubert se Dansmaat (1993). As faksie kan ookAndre
ook Andre le Roux se verwerkingvan sy
bekende HlIisgenoot-artikels
HlIisgenoot-artike!s in verhale gereken word, bv. "Moet 'n slag gaan kyk hoe Iyk
jOll 'n stoel nader (1987). Le Roux se verhaal is mj.
dit daar by Goudini-spa" uit Sleep vir JOIl
m.i.
belangrik omdat die byna emosielose "verslag" van die grieselige werk in 'n !ykshuis
Iykshuis
terselfdertyd kommentaar is op die atrofie van gevoel in 'n geweldsamelewing.
Gedeeltelike faksie, maar met 'n eietydse sosiaal-politieke dimensie twintig jaar
Uit die binneland
later, kom in 2007 voor in die gebundelde rubrieke van Dana Snyman: Utt
(2005) en Anderkant die scrap (2006). Die "geestelike weerbaarheid" van die vadere van
1975 word besoek aan die kinders van vandag in die vorm van die groteske wonde van
'n verbye oorlog
oorIog ("Solitary man") en 'n "Job interview (2006)", waarin die belangrikste
aktiwiteite van die CV - bv. die attribute van Afrikanerskap - waarde100s
waardeloos ofonbegryplik
of onbegryplik
Sel[., in Snyman se "familie-stories" en sy verhalc
"wq,>gesteekte
blyk te wees. Selfs
verhale van "weggesteekte
SOOS: "hoekom lag ons a!mal
almal op die foto",
foto" , "wanneer hou die
mense" oorheers vrae soos:
dinge op?", terwyl "Inventaris" sonder kommentaar opsom wat die "somtotaal van
Jerry Dibetso, die man wat soms in my tuin werk, se aardse besittings" is. Snyman is al
tereg die Simon Carmiggelt van Mrikaans
Afrikaans genoem.
Benewens die postmodernistiese verte
vertelstrategiee,
!strategiee, die op komsvan die kort-ko rtverhaal
en die verskiIlende
verskillende variasies van grensliteratuur, wat almal reeds goed gedokumenteer
is, het daar in die tagtigerjare ander verskuiwings plaasgevind. In sy artikel "Hoe
raak oorgangspolitiek die Mrikaanse
Afrikaanse skrywer? of Van nuwe mode
modelle
lie na Backyard
mechanics" se George Weideman (1994: 21-22): "Veral op drie terreine, waarop hier
nie in detail ingegaan word nie, het daar in die 'struggle' -periode en die oorgangstyd
merkwaardige verskuiwings plaasgevind - verskuiwings wat waarskynlik saamhang
met die verbrokkeling van ou sisteme. Dit is die opkoms van vroueskrywers wat vera!
veral
vanuit die feministiese perspektief skryf (Marlene van Niekerk, Wilma Stockenstrom,
Welma Odendaal en Rachelle GreetT, Emma Huismans en Jeanne Goosen om enkeles
enkcles
te noem); die bevryding van die gay-skrywer
gay-sk:r)'\ver (Koos Prinsloo, Hennie Aucamp) en dan
'n besondere ontwikkeling: die publikasie van 'persoonlike geskiedenisse' deur die
onderdruktes self: Abraham Phillips, en die Prog-groep digters."
Eifenis van die
In verband met Phillips se baanbrekerswerk (hy publiseer ook nog Etfonis
noodlot en Die Messiasbende) en die van daaropvolgende skrywers, se die skrywer Eisa
EIsa
Joubert tereg: "Dit is asof'n he!e
hele gemeenskap stem gekry het" (Joubert:
Ooubert: 1985).
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5.

Die dekade van die wou
vron
In die negentigerjare word die "battle of the sexes" deur vroue self geaksentueer in
Lyfspel/Body Play
veral bloemlesings: Rachelle
RacheIle Greeff se "erotiese verhale deurvroue" in LyJSpel/Body
(1994); Corlia Fourie se Vrou:mem
Vrou:mens (1992) en die versamelbundel Vrouestemme (1994)
van Annemari van Niekerk. Rachelle Greeffle in haar Voorwoord tot LyfspellBody
LyJSpel/Body Play
k1em op die ontmagtiging van die vrou vanwee c1iche-beelde
diche-beelde van vrouwees binne 'n
boonop sterk patriargale samelewing. Negentig is in die Afrikaanse kortverhaal die
dekade van die vroueskrywers in wie se werk
werkdrie
drie belangrike tendense herkenbaar is:

5.1
Allereers is daar die herdefiniering van vrou-wees in die nadruk op verslcillende
A11ereers
verskillende aspekte
van die onromantiese (antiromantiese?) liggaamlikheid
liggaamliklleid van die vrou, van vrouekwale,
van "die rugkant van die bruid", in terme van Rachelle Greeff se bekende debuutbundel
(Greeff, 1990); liggaamlikheid, soms grafies
graftes geaksentueer deur vrouekwale, soms
gruwelik vermink in verkragting:
handskrif in groen balpunt," vertel die hooffiguur in Greeff
"Dis Peace se lcinderlike
kinderlike handskrifin
se sterk ironies betitelde "Season's Greetings": "Ek skryf maar want ek weet Dennis sal
embarris wees om te praat. Hulle het eers vir Fay gerape Mevrou en toe 'n stukkende
bottel in haar opgedruk. Toet hulle 'n stok in Ougat opgedruk. Hy's vol gatte en
goed. Hy is in Groote Skuur. Die dokters gee horn tien present. Ek is baie jammer
tog Mevrou, maar nou wil ek eers my huil uit huil. Cathy se sy sal kom help want dis
mos nou factory holidays vir haar en sy is fluks. Ek hoop Mevrou hulle het 'n Happy
Kersfees Mevrou" (Greeff, 1993: 79).
beur gang af, hoor Lea die stem van die
"Toe die groepie deur die kamer kosyn bem
president in sy Kersboodskap vanaf die voetenent: 'Die seisoen van geweld, ek herhaal,
die seisoen van gewcld
geweld is verby.'"
In Greeff se Palazzo van die laaste dam (2007) is die palazzo 'n ornate, oordadige
"Fort" vir die "atmosfeer en tekstuur" van 'n vroeere (Europese) droom, nou 'n
verbrokkelende kasarmte aan die kus by Muizenberg, waaraan net Farouk nog met
sy dodedanse, met 'n "baste
"laaste dans" voor hy vermoor word, kortstondige be
betowering
towering
kan teruggce.
teruggee. Hoewel die dikwels teenstrydige reaksies van sensualiteit en wanhoop,
donker eros en verlatenheid aan die vorige bundel herinner, is die assosiasies, hier ook
op rcligieuse
religieuse vIak,
vlak, met dans en met die "Lord of the dance", veel verwikkelder, veel
meer ingestem op die "shape and pattern which is at the heart of our reality" (Sydney
Carter se woorde - hy het in 1993 die ou Shaker-lied, "Simple Gifts" verwerk in "Lord
of the Dance").
'n Merkwaardige toevoeging tot hierdie tendens is die Kusturica-agtige "sterk vrou
en afWesige
afuresige vader" -verhale in George Weideman se Newelig (2007), en veral die verhaal
ontmenslilcing.
"Tier" oor 'n vrou se dierlike wraak op ontmensliking.
Reeds in die verhalc
verhale van die
dievroueskrywers
vroueskrywers sluitdie
sluit die tendensvan
tendens van ontromantisering aan
by 'n herevaluering van die werklike rol van die tradisioneel beskermende vaderfiguur.
In J.M. Gilfillan se "My liefste Poppie" (Jim
(Wm sliltes
stittes en stemme,
stem me, 1989) word die vader
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ontmasker as wreedaard en swakkeling. In Corlia Fourie se "Liefde en haat" (Liefde
(LieJde en
1991) weet die kind nie wie om die meeste te vrees nie: die swart "hulle" vir wie
geweld, 1991)
wee die gewelddadigheid in die samelewing of haar pa wat drcig
almal bang is van
vanwee
dreig om
niks aan sy familie kan doen nie.
'n gesinsmoord te pleeg sodat die "hulle" nik~
beskryfkan
letterlik lyflike
Iyflike verwerping van
Die eerste tendens sou dus beskryf
kan word as die letterlik
die tradisionele geslagsrolle wat aan vroue toegedig is en daarmee gepaardgaande 'n
herevaluering van die posisie van
van die ander rolspelers. Die vaderfiguur was daarvan
hier 'n voorbeeld.

5.2
tendens: Die hantering
hanteringvan
'n Tweede tcndens:
van kulturele verskille was by Minnie Postma, G.R.
von Wielligh, G.H
G.H. Franz en P.J.
P.]. Schoeman nog basies kulturele verryking van die
'n veiligewaarnemersposisie. Maar in dieverhale
die verhale 66r die posisie
Mrikaansmagtigevanuit
Mrikaansmagtige
vanuit'n
vroueskrywers soos
SOOS Joubert se "Afrikaanse
"Mrikaanse les, Johannesburg
van Mrikaans deur die vroueskry\:vers
1960" (Dansmaal,
(Darlsmaat, 1993) en veral Gilfillan se "Taalles" (Um
CUm stiltes
stUtes en stemme) word taal
simbool van die kulturele vervreemding wat apartheid veroorsaak het:
smdente
"Vir haar is hy 'n registrasienommer; een van die massa onnosele swart studente
wat nie die eenvoudigste sin foutloos kan neerskryf nie. Weet sy van die gedigte wat
Simelane skryf? Het sy al ooit'n
ooit 'n Zoeloe-pryslied gehoor? Die musiek daarin? Hy kyk
af op die vel papier waarop daar'n
daar 'n verlate opskrif staan: My vakansie."
In hierdie situasie praat Annemarie
Annemaric van Niekerk in die Voorwoord tot haar
bloemlesing Vroue-vertellers
Vrolle-vertellers 1843-1993 (1994: 27) dan tereg van "taalonderrig as
kulturele geweld".
Die hantering van die kulturele verskille (wat per slot van rekening ten nouste
saamhang met die magsverskuiwing in die politiek) is verwant aan die herdefiniering
van vrou-wees. Die sendeling se vrou in Scheepers se "Tweede kind" (Die ding
dillg in die
Vllllr,
lewe ondanks haarself:
vuur, 1990) red met haar melk die swart weeskind se !ewe
scuns saam met die abantwana van die dorp witboud
"'Ek gee nie om dat my seuns
witboudswartboud in die modderige rivier swem nie. Ek gee nie om dat my seuns en die abafana
hulk by die strooise speel
saam teen die koeistal se muur piepie nie. Ek gee nie om as hul!e
ruik nie [... JHere, ek is 'n meisie uit die Hugenote-vallei, maar ek werk
en na strooise ruiknie
hier saam met my man. Ek hOll
hou van die mis wat in die heuwels se voue intrek en van
die rokerigheid van die vure. Maar, Here God, moet ek dan op hierdie manier hierdie
skepsels se ellende dee!?'
deel?'
"Die sendeling se vrou sien haar man langs haar smal bed staan. Sy weet van die
mooi Dexter koeitjie met die swart vel en ronde uier, wat in die koeikraal staan en die
sendding se vrou. 'Jy
ryk melk wat sy gee. 'Jy moet opmaak hiervoor Here,' se die sendeling
moet nou weet van my kind. Jy moet nou my blonde seun groter en sterker laat groei
met die Dexter se melk as wat dit sou wees met my eie. Noudat ek my borste ~vir
vir die
barb
are gegee
barbare
gegce het.'"
In hierdie nuwe realisme is raspejoratiewe nie meer rasgebonde nie. In "Dom koei",
oar vrouebesnydenis,
vrouebesnydenis. is dit die swart suster Ngomezulu
Scheepers (1990) se verhaal oor
lyf tot bokant
bobnt haar heupe optrek en die "barbare"
wat die lappe om die meisie se Iyf
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dan wegjaag. Die openlikheid waarmee kulturele verskille gehanteer word, is nie
romantiserend, verdoeselend of interpreterend nie. A1
Al die vroue
vrolle is deelgenote
declgenote in die
verskrikkinge van die tyd.

5.3
'n Derde tendens noem ek, by gebrek aan 'n beter formulering, "die tuiskoms
ruiskoms van die
oorlog". Die relatief
relatiefveilige
veilige posisie van waaruit die Sestigers, in N.P. van Wyk Louw
se woorde, met "die probleem van die baie voIke
volke se saamwoon binne een kunsmatige
(LOllW 1964b, Inleiding), het inmiddels verander. Die
staatsverband begin worstel" het (Louw
verskiI is illustreerbaar
iIIustreerbaar as Eisa
EIsa Joubert se "Agterplaas" (Melk 1980) vergelyk word met
verskil
"Telefoon" (Dansmaat, 1993).
Die basiese gegewe
gcgewe in albei verhale is die verhouding tussen
russen 'n gegoede blanke
stadsgesin en die swart huishulpe in die buitekamer agter die huis. "Agterplaas"
'l\.gterplaas" is egter
ook die verhaal van 'n ge'isoleerde
getsoleerde en vereensaamde blanke vrou ("My !ewe
lewe beweeg op
die periferie van 'n bestaansvlak wat ek nie ken nie," se sy in die eerste alinea) wat deur
'n viertal episodes, elk met 'n openbarende moment, ontwikkel tot betrokkenheid, tot
sy nie meer teenoor hulle, die swart agterplaasmense,
abrterplaasmense, staan nie, maar saam met hulle
teen die polisie,
poEsie, die burokrate, die uitvoerders van wette. Van die kind wat die huishulp
huishllIp
se tydelike bloecljong
bloedjong plaasvervanger verwag, se sy: "Ons sal die kind wegsteek as hulle
kom. Ons sal die kind stilmaak met melk as hy skree. Ons sal horn klere aantrek as hy
koud kry en ons sal horn
hom was as hy vuil is."
Hierdie heilsperspektief van "helderte in hierdie donker" is gedoem; die
abrterpIaasmense het "een nag hulle goed gepak en met die bondels en koffer op die
agterplaasmense
kop geloop." Die ontwikkeling in 'l\.gterplaas"
'1\gterplaas" is vanaf die verduur
verdullr van die swartes se
onbegrypIike bestaanswyse en hul byna dreigende kommunikasienetwat
onbegryplike
kommunikasienet wat strek
strekvan
van huis
tot plakkerstad, tot erkenning van hul bestaan, iets wat om agting vra, hoe onbegryplik
hul optrede ook mag wees.
Die sosiaal-politieke konteks waarin Eisa Joubert se Melk geskryf is (ongeveer
dieselfde as Die swerfjare
swedjare van Poppie Nongena, 1978), word deur die outeur self soos volg
diesclfde
verwoord: "Dit was nog die tyd toe almal gevra het: hoc
hoe kan ons help? Hoe
Hoc kan ons
iets doen? Wat kan 'n mens doen? Ons was nog in die posisie om die soort vrae te kon
stel."
std."
huishlllp se kamer in die agtertuin leeg en versteek. Van die
In "Telefoon" is die huishulp
soort
500rt kommunikasienetwerk in 'l\.gterplaas"
'1\gterplaas" is daar nie meer sprake nie. Die kamer
is agter 'n heining versteek om onwelkome
onwdkome intrekkers uit te hou. Want die basiese
konflik
kont1ik in die verhaal is nie tussen afsydigheid en betrokkenheid nie, maar tussen
tllssen
betrokkenheid en eie veiligheid. Die agtertuin wat in "Agterplaas"
'l\.gterplaas" toeganklik was vir
'n hcle
hele aantal kuiergaste, is nou beveilig met 'n veiligheidsketting, later met 'n nuwe
Skllifslot.
skuifslot. Wat die blanke gesin waarneem op televisiebeelde uit die township, ongeveer
20 km daarvandaan, is 'n oorlogsituasie van huise wat afgebrand word en waarin
halssnoermoorde gepleeg word. En - dit is belangrik dit is 'n werklikheid waarin
"die Boere", aanvanklik die ske1dnaam
skeldnaam vir die polisie, later vir alle blankes, die vyand
is. Selfs 'n gesprek
gcsprek van die swart huishulp met haar eertydse werkgewer is genoeg rede
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om te vrees vir haar lewe.
Iewe. Die kontlik
kont1ik tussen die verteller en haar man oor die vraag of
hulle die gewese huishuIp se seuns Herbert en Johnny (laasgenoemde
(Iaasgenoemde gebore in die
agterkamer) onderdak en wegkruipplek moet gee, bring die geweld huis toe as die man
sy vrou te lyf gaan. Die geweld waarvan die man kort tevore nog gese het: "Die geweld
my werfhe nie,jyweet mos, ek kan nie die geweld in my huis laat kom
wiI ek nie op mywerfhe
nie."
In 2007 word die "tuiskoms van die oorlog" en die tendens van "ontmaskering"
verder gevoer in Helena
Hclena Gunter se Op 'n plaas in Afrika. Op die plaas,
pIaas, tradisioneel
plek van romantiese ontvlugting, van hunkering vanuit 'n
die "Boereparadys", pIek
verstedelikte bestaan, is geweld
geweId nou variasies van seksuele ook homoseksuele -
magsmisbruik teenoor vrouens, teenoor anderskleuriges en teenoor kinders. Die
perverte gesagsfigure het verskuif na ander plekke van gewaande veiligheid: dis boere,
onderwysers
pIck van plaasromantiek
ondenvysers en 'n hoogheilige maatskaplike werkster. In die plek
het pIaasmoorde
plaasmoorde gekom, bloedskande
bIoedskande en verminking, betasting
beta.<;ting en Iiefdesverraad
liefdesverraad oor
kleur- en geslagsgrense. Duitse toeriste wat in die titelverhaal die plaas besoek agter die
Ultimate Ajican
Afticall Experie/lCe
Experience aan, vind 'n plek van verminking, bIoedige
bloedige geweId,
geweld, moord,
met (as naklank van die moordkampe?) klassieke musiek op die agtergrond. Gunter se
verhale "ontmasker" die plaas binne die breer
brecr tendens van ontgogeling.

5.4
Ten sIoue,
slotte, 'n vierde tendens wat nie slegs by vroueskrywers voorkom nie: oor Mrika,
Afrika,
en ook SUid-Afrika,
Suid-Mrika, is daar deur al die eeue geskryf met bewondering vir die wrede
pragvan die land en angs om die geheimsinnigheid, die vermoedens van duister magte.
vasteland,
En tclkens
telkens is daar sprake van die ontuisheid van die Europeaan op hierdie vastcland,
die "onbehuisdheid", soos
5005 Jakes Gerwel dit noem, van die Westerling in Mrika,
Afrika, wat in
Antjie Krog se "visioen van 'n nasie"gestrand het "teen hierdie geil vasteland
vastcland I sonder
om ooit in Afrika
Mrika onloenbaar aan te land" en "na drie eeue nog niks anders [is]
lisl as 'n
stukkie curiosum westers" (An~ie Krog, 1981: 25).
Juis daarom is 'n laaste tendens wat laat in die negentigerjare te voorskyn kom,
'n
opvallend. In Izak de Vries se kortverhaal "Ons moet vir jou 'n bees slag" (Kom slag '11
bees, 1998) het die soldaat teruggekom van die oorlog af, maar die onderdrukte afgryse
in wat hulle as soldate gedoen het, laat
hat horn in intieme oomblikke angsaanvalle kry.
Hiervan word hy in die verhaal net verlos deur die mistieke magte en rituele
ritueIe van
Afrika waarin, anders as by die Westerling, daar 'n kollektiewe aanvaarding is van skuld.
Mrika
Feeks (1999) word die MrikaAfrika
In Riana Scheepers se verhaal "Heks" uit die bundel Peeks
magte destruktief ingespan deur die blanke vrou, as sy die vloek
vIoek met 'n Mrika-ritueel
Afrika-ritueel
teruggooi op iemand wat haar gevloek het.
Die onbegryplike van hierdie vast
vasteland
eland - toordery, voorspellings, heksery - is op
die wyse van die verhaal goed gedokumenteer: In 1996 nog verskyn Ina le Roux se
"Jack May Ramarumo" (in So lief
liifa.l
as wat daardie hoender vir 'n skoot is), 'n herskepping
van die Venda-vertelling van Piet Mavhutha oor 'n Sotho-man en sy familie wat met
harde werk die bygelowe
bygclowe oor die vahloi (towenaar) en matukwane (zombies) wakker
by die inwoners van Folovhodwe in Venda en sodoende die verskrikking van
maak bv
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hekseverbranding oor horn
hom bring.
In De Vries en Scheepers se nuwe verhale is daar egter sprake van Westerlinge se
versoening met, dee!word
declword van, die onbegryplike, die mistieke Mrika, die Mrika van
voorvadergeeste en voorvaderaanbidding, van duistere magte en van toordery.

6.

Opsommend
In hierdie artikel is aandag geskenk aan die be!angrik<;te
belangrikste tendense in drie dekades
van die Mrikaanse kortverhaal: Verskillende aspekte van die grensliteratuur van die
sewentigerjare, wat voortgesit word in die volgende twee dekades, het eers aan bod
gekom. In die tagtigerjare was daar, benewens die postmodernistiese vertelstrategiee
verte!strategiee en
die opkoms van die kort-kortverhaal (wat die Amerikaners benoem met short-short en
suddenfletion)
sudden
fICtion) ook die opkoms van vroueskrywers wat vanuit'n
vanuit 'n feministiese perspektief
skryf, die bevryding van gay-skrywers en die publikasie van persoonlike geskiedenisse
deur skrywers uit die voorheen agtergeste!de
agtergestclde gemeenskappe. Daar is gevind dat die
negentigerjare die dekade was van vroueskrywers, met drie be!angrike
belangrike tendense:
die herdefiniering van vrou-wees,
vrou-wces, die nuwe hantering van kulture!e
kulturele verskille en die
"tuiskoms van die oorlog".
Op die vraag waarom sovee!
soved aandag in die sestigerjare bestee is aan vormvernuwing
en nie aan belangrike tematiese vernuwing nie, is gevind dat hierdie aandag gedee!te!ik
gedecltelik
'n ontwykingsmaneuver was wat ontstaan het in kommentaar deur die skrywers self
Binne die opkomende Mrikanernasionalisme en verhardende apartheidsbeleid
apartheidsbelcid was
skrywers polities onder verdenking van "staatsgevaarlike" optrede. Soos ook later sou
blyk, was in die werk van Rabie, Breytenbach en Grove reeds tematies belangrike
vernuwende tendense aanwesig.
Aan die bekende tendense van die sewentigerjare is die spesifiek politiese
marginaliseringvan indiwidue en groepe toegevoeg. Ten slotte is gevind dat in die laaste
paar jaar van die vorige eeu daar in die verhouding tot Afrika
vcrskuiwing
Mrika 'n belangrike verskuiwing
plaasgevind het: In wcrkc
werke van Scheepers en Izak de Vries word die irrasionele,
irrasionelc, rituele
elemente van Mrika
Afrika nie meer uitgebeeld as angswekkende bedreigings
bedrcigings nie,
nie. maar as
hulp teen bedreigings.
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verhale kan verdonkermaan, 'n standpunt war
Verantwoording) .
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De Mrikaanse connectie van meester Huizing. Over een
veenkoloniaal taalkundige
Jan Noordegraaf
The year 1890 saw the publication ofa briifTransvaal-Dutch
briifTransvaal-Dulch dictionary and a concise Dutch-written
grammar of the Transvaal
·HallSvaallanguage.
language. It is argued that these anonymous publications were composed in
the 18805 by an amateur dialectologist
dialectol()gist.from
from the peat district in the province of Croningen,
Gronit\f{en, Leenardus
Huizing (1851-1907), who published under the pseudonym of L. van Ankum. In this article it is
authorf!ltextbooks,
ofA.frikaans.
pointed out how this Dutch teacher, aaprolific
prolifIC author
oftextbooks, came to the study of
Afrikaans. In the
18905 Huizing also contributed to the AfrikaallS
Afrikaans section of a well-known riference work which was
edited by his linguistic mentor, the AtIlSterdam
Amsterdam publicist
l1ublicist Taco
Tilco H. de Beer.

1.

Een balkonsdme
balkonscene
Het is een bekende foto: de oude Paul Kruger, president van het verslagen Transvaal,
op het balkon van Hotel des Indes in Den Haag. Met z'n zwarte hoge hoed zwaait hij
naar de mensen op het Lange Voorhout die hem eerbiedig groeten. Deze balkonsd:ne
balkonscene
zal zich in 1900 of 1901 hebben afgespeeld.
afgespee!d. Ze markeert het voorlopig einde van
de politieke gebeurtenissen die het Nederlandse volk in de laatste decennia van de
negentiende eeuw zo geestdriftig hadden doen meeleven met het we!
wel en wee van de
"stamgenooten" in Zuid-Mrika. De hernieuwde onafhankelijkheid van de republiek
Transvaal na de eerste Anglo-Boerenoorlog (1880-1881) en de moed waarmee de
Ttansvalers
Transvalers zich tegen het almachtige Britse Empire hadden verdedigd, hadden in brede
kring belangstelling gewekt voor een gebied dat daarvoor zelden veel
vee! aandacht had
gekregen. Maar oorlogsreportages, romantische reisverhalen en opgewonden berichten
f,rekregen.
over de vondst van goud en diamanten lieten de Nederlandse harten nu sneller slaan
voor het lot van hun verre verwanten.
Dat er ook be!angsteIling
belangstelling ontstond voor de opmerkelijke taal die door de Mrikaanse
Afrikaanse
"neven" gesproken werd, dat spreekt haast vanzel£ Het was immers een tijd waarin het
onderzoek van talen en dialccten
dialecten zoveel beter georganiseerd werd dan in de periode
daarvoor. Het is evenwel onopgemerkt gebleven dat de eerste Nederlandse spraakkunst
van het Mrikaans
Afrikaans geschreven is door een onderwijzer uit de Groninger veenkolonien.
Dat was Leenardus Huizing (1851-1907), die werkte aan een openbare lagere school
en publiceerde onder de schrijversnaam L. van Ankum. Voorzover ik weet, heeft hij
nooit een voet in Zuid-Mrika gezet, maar dat doet niets af aan zijn kwaliteiten als
taalbeschrijver.
In deze bijdrage zal ik eerst een beknopte schets geven van het leven en het werk van
deze we!
wel zeer bedrijvige onderwijzer. Vervolgens zal ik stapsge\vijs
stapsgewijs laten zien hoe hij
ertoe kwam om zich te verdiepen in wat hij het "Transvaalsch"
"Transvaalsch» noemde. 1

TYDSKRIF VIR NEDERLANDS &
AFRIKAANS; 14DEJAARGANG
14DEJMRGANG (2007) I: 1
& AFRIKAANS:
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2.

De onderwijzer
er eerst maar kort
Wat weten we van leven en werk van Leenardus Huizing? Ik note
noteer
een aantal biografische feiten. Huizing werd
were! geboren op 12 maart 1851 te Haren
als tweede zoon van Jantie
Jan~e Harms Udema (Veendam 1818 - Wildervank 1875) en
Marisse Harms Huizing (Wildervank 1813 - Assen 1894); zijn ouders waren op 11
maart 1844 in Veendam getrouwd. Per 1 juli 1869 werd Huizing benoemd als tweede
,1"'A ... rI~~H;;~O~ aan de Noorderschool te Wildervank, waar hij kwekcling
hulponderwijzer
kwekeling was; een
niet ongebruikelijke carrierestap. Zijn jaarsalaris bedroeg /250,00. Van 1 november
1873 tot 15 juli 1875 werkte hij aan de Zuiderschool in dezelfde plaats. Die school
is wel eens een "doorgangshuis" genoemd vanwege het lage salaris dat toentertijd
aan (hulp)onderwijzers betaald werd. Op 1 januari 1878 verhuisde Huizing vanuit
de gemeente Veendam naar Wildervank. We vinden hem weer in de archieven terug
als hij in februari 1884 een aanstelling krijgt aan de nieuwe openbare lagere school te
Oosterhoogebrug, een plaats gclegen
gelegen tussen Noorddijk, dat tot 1969 een zelfstandige
gemeente is geweest, en de stad Groningen. Huizing ontving nu een jaarsalaris van
zevenhonderd gulden, met daarbij het gebruik van woning en tuin. In de beginjaren
eenmansschool; zo gaf
gafHuizing
was die school een ecnmansschool;
Huizing in zijn eerste jaar aan 27 kinderen
tegelijk les. In 1889 waren er 55 leerlingen ingeschreven, over wie schoolopziener
J. Wijn zeer tevreden bleek. Huizing was blijkens de beschikbare klassefoto's een
betrekkelijk klein uitgevallen man; hij overleed in april 1907 en werd begraven bij de
Hervormde Kerk in Noorddijk, waar hij tot zijn dood toe organist was geweest. 2
Nu liet Huizing niet alleen een vrouw en zes kinderen na, maar ook een uitgebreid
publica ties op het gebied van de
oeuvre aan schoolboeken, didactische artikelen en publicaties
taalkunde. Onder het pseudoniem L. van Ankum had hij gepubliceerd in tijdschriften
als
aIs Noord en Zuid, Onze volkstaal en Eigen Haard. Aan Noord en Zuid, een blad voor
studerende onderwijzers, heeft hij in de jaren tachtig een aantal taalkundige artikelen
laatste stuk in dat tijdschrift
bijgedragen. Zijn
Zijnlaatste
tijdschrifi: was "Drie Examen-opgaven" uit 1888.
Uit die titel
tite! blijkt dat "Van Ankum" onder meer actief was op het gebied van het (taal)
onderwijs. Hij publiceerde een tiental schoolboekjes voor taal- en rekenlessen voor de
lagere scholen, die diverse herdrukkcn
herdrukken kenden. Op de omslag van verscheidene van die
bodges staatvermeld
staat vermeld dat ze zijn geschreven "door L. van Ankum, hoofd eener school".
Zijn schoolboekjes verschijnen
:schijnen vanaf 1883 tot ongeveer 1910. Wie de belangrijkste
bclangrijkste
bibliotheekcatalogi
bliotheekcatalogi via het internet doorneemt,
doorneemt. moet wel concluderen dat Van Ankum
negentig een productiefscribent is geweest. "Een bekend schrijver
vooral vanaf de jaren
jarennegentig
van schoolboekjes",
schoolboelges", zo wordt hij anno 1898 in Noord en Zuid getypeerd.
gehmpprrl Verscheidene
VF'r<:rhF'irl£'nF'
van die boelges
boekjes komen ter sprake in het overzichtswerk van Van Tichelen uit 1928.
In het voorbericht van zijn VOor hoifd en hart. Leesboek voor de middelste klassen der
lagere school (1883) heeft Huizing vooral criteria voor een goed leesboek voor de lagere
school gegeven. "Het moet spreken tot het verstand als tot het gemoed der leerlingen.
En ook hunne zedelijke vorming behoort het niet te verwaarlozen" en ook moet het
"eene groote verscheidenheid van lees
leeslessen
lessen bevatten. Vooreerst om den smaak der
leerlingen alzijdig te ontwikkelen, en in de tweede plaats om hen aan een goeden
leestoon te gewennen." Huizing alias Van Ankum wist dus heel goed wat hij wilde; hij
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had een uitgesproken visie op het leesonderwijs. Hij probeerde nieuwe manieren van
ondenvijs in te voeren.
Is het overigens zeker dat Huizing en Van Ankum een en deze!fde
dezelfde persoon zijn? Er
is
IS namelijk
namellJk we!
wel geopperd dat "L. van Ankum" een pseudoniem zou zijn van Sjoukje
politic us Pieter Je!les
Jelles Troelstra
Troe!stra
Bokma de Boer (1860-1939), de echtgenote van de politicus
en beter bekend als de kinderboekenschrijfster Nienke van Hichtum. 3 Het lijkt me
dat we Leenardus Huizing gerust met L. van Ankum mogen identificeren. Een van
de bewijzen die we daarvoor hebben, is het feit dat in 1888 in Groningen een boek
UJor Neerlands jeugd. Leesboek voor de lagere Sc11001.
sc1l001. Het was
verscheen onder de tite!
titel Voor
samengeste!d
indertUd zeer bekende Amsterdamse docent
samengestdd door L. van Ankum en de indertijd
en tijdschrift redacteur Taco H. de Beer. In het archief van de uitgever Hugo Suringar
uit Leeuwarden vond ik een paar brieven uit het jaar 1888 waarin onder andere mede
!«Jor Neerlands
Neerlaruls jeugd gedichten
namens De Beer toestemming wordt gevraagd om in UJor
van H. Tollens over te nemen uit een eerder bij Suringar verschenen editie. 4 Een brief
van 27 mei 1888 aan deze uitgever over deze kwestie is ondertekend met "L. Huizing,
hoofd der school te Oosterhoogebrug, (bij Groningen)". Waarom Huizing speciaal het
duiddUk. Kwam zijn voorgeslacht
pseudoniem "L. Van Ankum" koos, is me nog niet duidelijk.
soms uit het dorp Ankum in OverUssel?
Overijssel?
Het was trouwens niet de eerste keer dat Huizing en De Beer contact hadden.
Omstreeks 1880 had Huizingeen artike!
artikel over "Het dialect derGroninger Veenkolonien"
opgestuurd naar Amsterdam. En daarmee, met Taco de Beer als publicistische go4fother,
beginnen Huizings activiteiten op het gebied van het taalkundig onderzoek.

3.

Veenkoloniale woorden
Dat Huizing zich in het veenkoloniale dialect heeft
heeftverdiept,
verdiept, past goed bij de taalkundige
zijn tijd:
tUd: het dialectonderzoek kwam
k'Wam nogal in de mode. In 1879
interesses van zUn
bijvoorbeeld
bijvoorbee!d schreef het Aardrijkskundig Genootschap een landdijke
lande!ijke dialectenquete
uit op initiatief van professor H. Kern - we komen deze Leidse hoogleraar straks weer
vee! hoofdonderwijzers ingeschakeld
tegen in verband met het Transvaals. Er werden veel
om de vrae:enliist
vragenlijst te beantwoorden. Zo probeerde men te komen tot "eene linguistische
Iinguistische
kaartvan Nederland" (c£ Noordegraaf, 1979).
Ook meester Huizing had, zo schrijft hij in 1880, "gedurende de laatste
Iaatste jaren" vooral
in Veendam een aantal woorden en uitdrukkingen verzameld "uit den mond van 't
volk". Die werden in de vorm van een woordenlijst onder de schrijversnaam L. van
Ttjdsc1lrift
Ankum gepubliceerd in de derde jaargang van het tijdschrift Noord en Zuid. Tijdschrift
ten dienste van onderwijzers bij de studie der Nederlandsche taal- en letterkunde. Dat was een
blad dat onder redactie stond van de al eerder genoemde Taco Hajo de Beer (1838
(1838HBS-leraar die op dat moment niet alleen al vele
ve!e jaren in het onderwijs
ondenvijs
1923), een HBS-Ieraar
werkzaam was geweest, maar zich ook als een enthousiast en onvermoeibaar publicist
en organisator had leren kennen. 5 Huizings artike!
artikd over "Het dialect der Groninger
Veenkolonien" bevat een lijst van zo'n vierhonderd woorden. Ter informatie laat ik
hier het eerste gededte
gedeelte van de inleiding volgen. Huizing alias Van Ankum vertelt
daarin onder meer:
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welvarende dorpen.
In den Zuidoosthoek der provincie Groningen liggen een aantal uitgestrekte
uitgcstrckte en welvarellde
't Zijn de Veellkolonien:
Veenkolonien: Hoogezand, Sappemeer, Zuidbroek, Veendam, Wildervank, Oude-Pekela,
Oude-Pekcla,
Nieuwe-Pekela en StadskanaaL
Stadskanaal. De afgraving van het hoogveen heeft ze 't aanzijn geschonken:
geschonken;
bloc! gebracht. Deze dorpen zijn slechts
landbouw en scheepvaart hebben ze sne! tot ontwikkeling en bloei
landbollw
errst in deze eeuw ontstaan en neemt telken
twee a drie eeuwen oud. Het jongste - Stadskanaal - is eerst
jare in grootte en welvaart toe.
't Ligt in den aard der zaak, dat deze Veenkolonien vooral
vooralllit
uit de naaste omgeving wcrden
werden bevolkt.
Het dialect zal dus grootendeels overeenkomen met de taal, die in 't overige deel der provincie wordt
gesproken. Doch ook uit andere oorden en vooral uit Oost- Friesland, kwamen vele menschen zich
metterwoon vestigen in deze dorpcn,
dorpen, waar landontginning,
landontglnning, scheepsbouwen
scheepsbollw en scheepvaart, ruimschoots
verdicnen. De invloed van deze menschcn
menschen op het
de gelegenheid aanbodcn
aanboden om te werken en geld te verdienen.
dialect kon niet llitblijven.
uitblijven.
Voor zoover mij bekend
uitdrllkkingen, die aan het
bekcnd is, bestaat er nog geene lijst van woorden en uitdrukkingen,
dialect der Groninger Veenkolonien ontleend
ontlrend zijn.
laat~tc jaren heb ik daarom cen
Gedurende de laatste
een aantal woorden en uitdrukkingen verzamdd,
verzameld, die

heh ze vooral te Veendam
Veendalllrniddelpunt
- het middelpunt
eigen zijn aan de taal der bevolking van deze dorpen. Ik heb
der Groninger Vecnkolonicn
Vecnkolonien

uit den mond
volk opgeteekend. 't Is mogelijk dat cnkele
enke1e
rnond van 't yolk

woordcn
gehrllikelijk zijn; verreweg de Illeestc
meeste zijn echter in alle
woorden van mijnc
mijne lijst alleen
allccn te Veendam gebruikelijk
Veenkolonien in zwang. Het drukke onderlinge verkeer tusschen deze dorpen is oorzaak, dat hun
dialect weinig of niets verschilt.

Tot zover Van Ankum. Zijn artikel wordt het
bet jaar daarop door een andere scribent
in Noord en Zuid geprezen als een "zeer verdienstelijke bijdrage voor
v~~r de studie onzer
dialecten".
Door met z'n notitieboekje
notitieboel.ge in Veendam en omgeving rond te gaan wist de
schoolmeester-dialectonderzoeker genoeg stof te verzamelen voor nog een tweede lijst,
zoals blijkt uit het volgende. In 1882 verscheen het eerste nummer van Gnze
Onze VOlkstaal.
ViJlkstaal.
Tijdschrift gewijd aan
Tt}dschrift
aat! de studie der Nederlandsche umgval/en,
tongvallen, dat ook onder redactie stond van
De Beer. In het eerste nummer vinden we in de "voorloopige lijst van medewerkers"
leveren
ook de naam van 1.
L. Huizing, "onderwijzer te Wildervank". Hij zou bijdragen Jeveren
over de "Gron. Veenkolonien".
aan De Beer een vervolgop
VeenkoloniCn". En dus stuurde Huizing
Huizingaan
vervolg op zijn
eerdere artikel uit Noord en
et! Zuid. Het heette eenvoudigweg "Het dialect def
der Groninger
Veenkolonien (Tweede lijst)". Maar dit artikel
artikcl bleef ongedrukt liggen, waarschijnlijk
waarschijnJijk in
verband met de financicle
financiele problemen waarin het tijdschrift permanent verkeerde na
jaargang 3 (1890) werd de uitgave gestaakt. Het stuk bevindt zich nu in het archief
van Onze Volkstaal, dat sinds mei 1894 in de Leidse Universiteitsbibliotheek bewaard
wordt. 6 Je vindt er Van Ankums tweede Iijst
lijst van Groningse woorden, "Aalbeere" tot
en met "Zwat", met paars-blauwe
paars-blauwc inkt keurig genoteerd
genotccrd in een viertal schoolschriften,
waarvan alleen de rechterpagina's beschreven zijn. In totaaJ
totaal zijn er zo'n zeshonderd
woorden in opgenornen.
opgenomen. De laatste rechterbladzijde in cahier nummervier, pagina 74,
is ondertekend met "1.
"L. van Ankum". Op de omsJag
omslag van het eerste cahier staat achter
achtcr
de gedrukte woorden "Schrilfboek
"Schrijfboek van" in handschrift genoteerd:
genotecrd: "1.
"L. Huizing [,] De
Ooster Hoogebrug bij Groningen". Dat houdt in dat hij de kopij na de verhuizing
naar zijn nieuwe standplaats, dus na februari 1884, persklaar heeft
hceft gemaakt. De lijst
liist is
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inmiddels in digitale vorm gepnbliceerd.
gepubliceerd.

4.

Over het Bargoens
In de derde en laatste jaargangvan Onzc
Onze Volkstaal
UJlkstaal uit 1890 vinden we dus niet de tweede
We! vinden we er een '~phabetische
"Alphabetische woordenlijst
lijst van veenkoloniale woorden. WeI
uit de
van het Bargoensch" (pp. 194-199). Die lijst geeft zo'n vierhonderd woorden nit
geheimtaal van dieven, landlopers en rondtrekkende kooplieden. De opsteller ervan
wordt niet met name genoemd; redacteur De Beer laat hem in de inhoudsopgave
schuilgaan achter de letters "n.N.". Maar het is niet onmogelijk om te achterhalen
wie zich achter die letters verbergt. Op de binnenzijde van de omslag van de tweede
Onzc Volkstaal
UJlkstaal in 1883 staat een overzicht van de kopij die toen klaar
aflevering van Onze
lag voor de volgende afleveringen. 7 Een van de handschriften die "voor volgende
afleveringen gereed liggen", staat beschreven als een "Alph. Woordenlijst van het
Bargoensch, van wege de Red. samengesteld door L
L. van Ankum".
Nadere bestudering van deze lijst bracht een latere onderzoeker, dr. J.G.M.
compiIatie"
Moormann, in 1932 tot de conclusie dat de lijst slechts "een waardeloze compilatie"
was. Om precies te zijn: de lijst uit 1890 bleek enerzijds gebaseerd te zijn op eerdere
Cartouche, ofde
tifde Gestrafte
Gestrofle Booswigt uyt het Pransch
Framch in
uitgaven, en wel op een boek uit 1731, Cartouchc,
Nederduitsche Uierzen
Vtlerzen nagevolgt; het betrefi:
betreft woorden die te vinden zijn in een aanhangsel
op deze Cartouche. Anderzijds waren er ook woorden overgenomen uit een tweede
bron, namelijk uit een "Brief van A. en Z.", die in 1844 al gepubliceerd was in de
Algemeene Konst- en Letterbode. De auteur had dus gewoon oud materiaal opnieuw
gebruikt.
gebrnikt.
Bij nader inzien moest Moormann zijn negatieve oordeel over de "Alphabetische
'~phabetische
woordenlijst" echter herzien - "geheel waardeloos is ze echter niet", stelde hij een
ern it lichten, dan
paar jaar later vast. Want als we de woorden uit de beide bronnen eruit
houden we nog een aantal woorden over "die oorspronkelijk kunnen zijn". Het gaat
om ongeveer 150 woorden, op6resomd
opgesomd in Moormann, 2002: 431-433, en dat vvil
wil zeggen
dat meer dan een derde van de lijst origineel kan zijn. Zo'n gegeven werpt toch weer
ander licht
heht op de activiteiten van Van Ankum. Heeft hij zelf die "oorspronkelijke"
woorden opgetekend uit de mond van in de Veenkolonien rondtrekkende handelaren
en landlopers? Dat is een interessant perspectieE
Conclusie: De Beer heeft omstreeks 1882 aan de schoolmeester uit Wildervank
gevraagd om een lijst
Iijst van Bargoense woorden samen te stellen, mede op basis van
Otlze UJlkstaal
WJlkstaai verschenen. En wie boven
bestaand materiaal; die lijst is pas in 1890 in Onze
genoemde kopijlijst doorleest, ziet dat De Beer aan Van Ankum nog meer heeft
gevraagd.

5.

De pionier: het "Transvaalsch woordenboek"
In de kopijlijst uit 1883 die ik zojuist noemde, staan ook enkele stukken aangekondigd
over het "Transvaalsch".8 Een ervan, als nummer 46 het laatste in de lijst, wordt
L. van
beschreven als "Transvaalsch woordenboek van wege de Red. bewerkt, door L
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Ankum". Nu staat er in de derde jaargang van Onze volkstaal (1890) een anonieme
"Woordenlijst van het Transvaalsch taaleigen" (pp. 135-144) en ik heb goede redenen
om aan te nemen dat we het aangekondigde "Transvaalsch woordenboek" mogen
identificeren met deze in 1890 verschenen woordenlijst.
woordenlijstY9 Oat
Dat betekent dat Huizing!
Van Ankllm
Ankum ook over het Transvaals heeft geschreven, hoewel hij bij mijn weten nooit
een voet op Transvaalse bodem heeft gezet. Maar waarom lOu
zou een onderwijzer uit
Wildervank een woordenlijst van het Transvaals samenstellen? Het was opnieuw Taco
de Beer die hier de hand in heeft gehad.
Het eerste nummer van Onze volkstaal was eind 1881!begin
1881/begin 1882 verschenen. Ook
in Paarl had men met belangstelling van de inhoud van het blad kennis genomen.
brenomen. Een
"levendige
"Ievendige briefWisseling"
brief\visseling" (De Beer) met enkele bewoners van die plaats volgde. In
het vroege voorjaar
vOOljaar van 1882 kreeg Taco de Beer een pakke~e
pakketie uit Paarl. De drukkerdrukker
dll Toit, een van de oprichters van het zo
lo bekend geworden Gerwotskap
Get!ootskap
uitgever D.E du
van Regte £lfrikaners,
Afrikaners, stelde in een brief aan De Beer een tijdschriftenruil voor: Onze
volkstaal tegen het door hem uitgegeven blad Die Afrikaanse
J!frikaanse Patriot. Tevens was hij lo
zo
attent om aan De Beer "alle boeken en verslagen te zenden, die betrekking hebben op
de Zllid-Mrikaansche
Zuid-Afrikaansche Taalbeweging". De Beer bestudeerde
bestlldeerde het ontvangen materiaal
en Zuid.
aandachtig en rapporteerde uitvoerig en positiefover zijn bcvindingen
bevindingen in Noord et!
In zijn artikel "Het N ederlandsch in Zuid-Afrika",
Zuid-Mrika", gedagtekend 31 juli 1882, drukte De
Beer ter illustratie
iII11stratie ook een "proeve van Transvaalsch" a£ Het was een korte, amllsante
amusante
impressie door een jonge Mrikaner,
Afrikaner, Georg !,reheten,
geheten, van een bezoek aan Londen -
"Die hoofdstad van England, die Hoofdstad van di Britse Ryk, die Hoofdstad van byna
wercld! Wie sal horn beskrywe?" Het kan haast niet anders of dit (fictieve?)
di hele wereld!
reisverhaal, gedateerd "Maart 29, 1882", heeft in een pakket uit Paarl gezeten, dat Du
Toit naar Amsterdam had gestuurd.
Er was in 1882 nog maar weinig over het Mrikaans
Afrikaans gepubliceerd. Er bestond nog
maar een
cen beknopte spraakkunst (1876) en ook woordenlijsten waren schaars. Daarom
rcdigeren van z'n zeven tijdschriften
zal De Beer - hij had het zelf vast te druk met het redigeren
- het materiaal uit Paarl doorgestllurd
doorgestuurd hebben naar Wildervank, met het verzoek aan
H llizing
uizing om op basis daarvan een woordenlijst op te stellen. Die woordenlijst
woordenlijstverscheen,
verscheen,
zoals gezegd, pas in 1890 in druk, maar stamt dus
dllS waarschijnlijk uit de jaren 18821882
1885. Ik kan erbij zeggen dat Van Ankums pionierswerk niet onopgemerkt is gebleven.
Het is bijvoorbeeld een van de bronnen geweest van het in 2003 gepubliceerde

Etimologiewoordenboek van J!frikaans
Afrikaans (EWA).
Oat
Dat de woordenlijst anoniem is verschenen, heeft aanleiding
aanleidinggegeven
gegeven tot verwarring.
Iijst in de jaren zeventig van de vorige eeuw herdrukt werd, kwam natllurlijk
Toen de lijst
natuurlijk
auteurschap. H.J J.M. Van der Merwe, die Van Ankums lijst in
de vraag op naar het allteurschap.
1971 opnam in zijn verzameling
verzamelingvan
van Vroee 4ftikaanse
AJrikaanse UJoordelyste,
Uloordelyste, schrijft in zijn inleiding
over de "Woordenlijst van het Transvaalsch taaleigen" onder me
meer
er het volgende: "Wie
die lys saamgestel het en waaruit dit gehaal is, is my nie bekend nie." De lijst duidt hij
verder gemakshalve maar aan als "Kern 1890", naar de Leidse hoogleraar die namens
de sllbsidiegever
subsidiegever van Onze volkstaal, de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde,
Lettcrkunde,
lijst zonder meer aan
"toezicht" hield op het blad.1O
blad. lO Ook latere geleerden zullen de liist
pro£ Kern toeschrijven.
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Waarom Van der Merwe de woordenlijst naar 1Hemi
Ienri Kern (1833-1917) heeft
niet verantwoord. Kern was zeker niet de samensteller van
vernoemd, wordt door hem nietverantwoord.
de lijst; in zijn bibliografie komt deze publicatie
publica tie niet voor. "De
"Dc Beer 1890" of"Anoniem
1890" had dus meer voor de hand gelegen. Maar ik kan me voorstellen dat de naam van
een internationaal befaamd taalkundige als H. Kern een grotere aantrekkingskracht had.
Hoe dit ook zij, "Kern 1890" is in de twintigste-eeuwse literatuur
Iiteratuur over het Mrikaans
Afrikaans de
raepnaam
roepnaam geworden van de Transvaalse woordenlijst van Van Ankum.
Er is natuurlijk een belangrijk methodisch verschil te signaleren tussen de lijst van
Van Ankum en andere, contemporaine woordenlijsten van in Zuid-Afrika
Zuid-Mrika werkzame
NederIandse taalkundigen als Nicolaas Mansvelt (1852-1933) en Arnoldus Pannevis
onderhield.
(1838-1884), met wie De Beer, een fervent briefschrijver, ook contacten onderhie!d.
Hun verzamelingen konden medeop basis van mondelinge
mondelinf,yC gegevensworden opgesteld,
terwijl Huizing het moest doen met schriftelijk materiaal alleen.

6.

Een "Transvaalsche spraakkunst"
Bij een woordenlijst hoort normaliter ook een spraakkunst. En wie dee! drie van

Onze Vblkstaal
volkstaal openslaat om de woordenlijst te bestuderen, ziet dat aan de Transvaalse
woordenlijst (pp. 135-144) inderdaad een "Transvaalsche Spraakkunst" voorafgaat (pp.
grand van de tekst we!
wel
106-134). De auteur van deze anonieme spraakkunst, dat is op grond
zeker, is een Nederlander - "onze taal" zegt hij van het Nederlands; hij werkte op
basis van een hoeveelheid
Oat
hoeveclheid van geschreven materiaal ("ik vond", niet: "ik hoorde"). Dat
we met een Nederlander te maken hebben laten ook deze zinnen zien: "Voor onze z
schrijven zij steeds eene s, terwijl onze ij door eene y wordt voorgesteld. Voorbeelden:
So, zoo. [ ... ]"
j" (p. 110) en "In het woord Gristen, christen, verandert ook onze ch in
eeneg" (p. 111).
c1kaar. Niet alleen heeft
Die (beknopte) spraakkunst en die woordenlijst horen bij e1kaar.
zowe! een spraakkunst als
redacteur De Beer er altijd naar gestreefd om van elk dialect zowel
een woordenlijst te laten vervaardigen,l1
vervaardigen,1l maar wie de spraakkunst en de woordenlijst
doorneemt, zal het zeker opvallen dat er tientallen woorden uit de "Woordenlijst"
ook in de "Transvaalsche Spraakkunst" voorkomen, zoals aans, baing, bankrotschap
bankrot5chap en
karmentatjie,
karmentagie, om er maar een paar te noemen. Zinnen die men in beide werken vindt,
bijvoorbee!d: hoekom was hull' toen still,
Ilie dom, hy
stil?, Prys of
oJ laak jou selwers
se/wers niet, glad nie
zijn bijvoorbeeld:
tel
rei al amIde
aande SY'I
srn geld, in
ill die kerk kom Oom
OomJan
Jail oek mar min. Oat
Dat alles doet het vermoeden
dezelfde hand zijn,
ztin, en dat is in de literatuur
rijzen dat de beide teksten van een en deze!fde
12
dan ook wel aangenomen.
aangenomenY
Gelet
Ge!et op het feit dat de woordenlijst door Huizing alias
Van Ankum moet zijn samengeste!d,
samengesteld, veronderstel ik dat hij op verzoek van De Beer
deze Transvaalse spraakkunst heeft bijgeleverd.
bijge!everd. In de jaren 1884-1885 publiceerde Van
Ankumjuist allerlei "Aanteekeningen
':Aanteekeningen bij de studie der Grammatica", dus hij zat goed
stot:
in de sto[
De "Transvaalsche
'Transvaalsche Spraakkunst" telt maar 27 bladzijden. Het is dan ook niet een
artikel dat de complete grammatica van die taal beschrijft, maar een contrastief
contrastiefverge!ijkend stuk werk: het geeft slechts aan waar het Transvaals afWijkt
afwijkt van het
vergelijkend
Nederlands. Ik zal daar een voorbeeld van geven:
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Woordcn en letters, die in onze !:aal
Woorden
taal eene t tot slotletter
slotiettcr hebben.
hcbben, hebben die in het Transvaalsch niet.
niet,
Voorbeelden:

Bors, borst
Bars.
Cars, gerst
Cars.
[ ... ]

vees,
H:es, feest
Lus.lust
Lus, lust

In de woorden koorts. plaas, c.d.
e.d. wordt de ttook
ook weggelaten.
weggelatcn. Laatst wordt dan laas (p. 106..
106-107).
107).

Soms kan de auteur de grammaticale regel niet achterhalen: bij de verbuiging van de
bijvoeglijke naamwoorden bijvoorbeeld noteert hij dat die verbuiging "zonder orde of
regel" plaatsvindt. Het is 'n Goei man, maar op 'n goeje dag (p. 121); maar waarom, dat
weet Van Ankum niet.
Nu zal de lezer zich wellicht afuagen
afvragen waarom er in een
eet! tijdschrift gewijd aan de studie
der Nederlalldsche
Nederlandsche tongvallm,
tongvallen, zoals de ondertitel van Onze Vblkstaalluidt,
volkstaalluidt, een artikel over
een taal uit Zuid-Afrika
Zuid-Mrika moet staan. De
Dc auteur is evenwel van mening dat we hier
gewoon te maken hebben met een Nederlands dialect, niet met een afzonderlijke taal.
"Het Transvaalsch is een dialect der Nederlandsche taal, een dialect echter, dat onder
invloed van eene andere natuur en door aanraking met andere talen en tongvallen,
meer van de moedertaal is afgeweken dan een onzer dialecten" (Van Ankum, 1890a:
106). De "regte Mrikaners"
Afrikaners" mochten dan we!
wel van mening zijn dat het Afrikaans
(vroeger: Afrikaans-Hollands) inmiddels
inmidde!s een eigen, zelfstandige taal was geworden,
Zuid-Afrikaansche Republiek (ZAR) geheten, was het
maar in Transvaal, formee! de Zuid-Mrikaansche
officiele taal. Vanaf 1893 zou deze republiek het VlaamsNederlands nog steeds de officieIe
Vlaams
Nederlandse Woordenboek der Nederlandsche Taal gaan steunen met een subsidie van
250 pond sterling per jaar en dat was voor die tijd een aanzienlijk bed rag. De lang
gekoesterde gedachte dat men er toen
tocn allemaal al Mrikaans
Afrikaans praatte, wordt door recent
onderzoek tegengesproken: het Nederlands is in de periode 1875-1925 door de
Mrikaner
geleidelijk aan verdrevenY
verdreven.13
Afrikaner taalpolitiek ge1eidelijk
In 1875 was in Paarl de eerste spraakkunst van het Afrikaans gepubliceerd onder
de tite!
titel Eerste beginsels van die Afrikaanse Taal. Het was een bescheiden
bcscheiden werlge
werkje van 29
bladzijden, uitgege deur die Genootskap van Regte l'.!frikaanders
Afrikaanders en opent met een lofdicht
op "die Mrikaanse
Afrikaanse Taal". Het eerste vers luidt als volgt:
Gen Hollans, Duits ofFrans,
Gen Engels, ofJavaans,
Gen Kaffers, of
ofBoesmans,
Boesmans,
AI goi jy almal in die skaal.

sulle nooit ophaal,
Ver ons kan suUe
Die ware Mrikaanse Taal.

"Die Mrikaanse
Afrikaanse taal" is trouwens niets anders dan een variatie op een lofdicht van de
Nederlandse schrijver Jacob
jacob van Lennep over "de Nederlandsche taal".14 Hoe dit ook
zijn moge, Van Ankums "Transvaalsche Spraakkunst" is dus de tweede grammatica
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van wat men wel
we! het Mrikaans-HolIands
Afrikaans-IIollands heeft genoemd, maar het artikel
artike! in Onze
U>lkstaal
volkstaal is aanzienlijk
aanzienIijk gedetailleerder dan het eerdere boe~je
boekje uit de Kaapkolonie. Ook
hier opereert Huizing dus in de
devoorhoede,
voorhoede, al
aI heeft zijn grammatica minder aandacht
1s
getrokken dan zijn woordenlijst. 15
BIijkens zijn publicatielijst
Blijkens
publicatie!ijst is Huizing zich vanaf het midden van de jaren tachtig,
en zeker in de jaren negentig, meer en meer gaan bezighouden met het schrijven
van schooIboeken.
schoolboeken. Zijn taalkundige periode lijkt
Iijkt dan voorbij, maar zijn Mrikaanse
Afrikaanse
connectie is daarmee nog niet onzichtbaar geworden. Tot het eind van de negentiende
eeuw valt zijn taalkundig spoor gemakkelijk te volgen.
voIgen. Dankzij de alomtegenwoordige
Taco de Beer.

7.

De "Woordenschat" van Taco de Beer
Vanaf 1893 verschenen er afleveringen van het grote naslagwerk Wtlordenschat.
Woordenschat. U!rklaring
verklaring
van woorden en uitdrukkingen. Oat stond onder redactie van Taco de Beer en de bekende
Amsterdamse predikant dr. E. LaurilIard
Laurillard (1830-1908) en werd samengesteld "met
zomer van 1899 was het he!e
hele
medewerking van vde
vele mannen van wetenschap". In de zamer
werk voltooid; het telde bijna 1300 pagina's. Over de geschiedenis en de aard van dit
opmerkelijke
opmerke!ijke geschrift is al een en ander geschreven, onder meer door Ewoud Sanders
Woordenschat uit 1993. Het boe
boek
k
in zijn inleiding op de fraai verzorgde herdruk van de Wtlordenschat
zit vol met curieuze verrassingen, maar voor ons is het vooral interessant om te zien
dat onder de medewerkers L. van Ankum aIs
als eerste genoemd wordt, en misschien niet
om alfabetische redenen alIeen.
alleen.
In de Wtlordenschat
Woordenschat zijn ook aIlerlei
allerlei Bargoense woorden opgenomen. De Beer vertelt
in zijn naschrift dat door bepaalde omstandigheden onder meer de afdeIing
afdeling Bargoens
"grooter uitbreiding" heeft moeten krijgen dan de redactie oorspronkelijk "wensche!ijk
"wenschelijk
Wtlordenschat tot stand gekomen? We kunnen
voorkwam".
voorhvam". Hoe is het Bargoense deel van Woordenschat
een tipje van de sIuier
sluier oplichten, want wie in de Woordenschat
Wtlordenschat zoekt naar woorden
als "barg." zijn gekenmerkt, die vindt talr~jke
talrijke voorbeelden die wijzen op een
die aIs
(gedeeltelijke)
(gedecltelijke) recycling van de lijst van Van Ankum. Steekproeven wijzen uit dat De
Beer voor de Wtlordenschat
VUlOrdenscilat de door Van Ankum opgestelde "Alphabetische woordenlijst
van het Bargoensch" uit de eerste helft van de jaren tachtig op een handige manier
opnieuw gebruikt heeft.
In verband met de Mrikaanse
Afrikaanse connectie van meester Huizing wijs ik erop dat in de
Woordenschat meer dan vierhonderd Mrikaanse
Afrikaanse woorden te vinden zijn. Heeft De Beer
ook hiervoor weer teruggegrepen op het werk van z'n toegewijde medewerker?
Voor zij
zijnn Woordenschat-projecthad
Woordenschat-project had De Beer in eerste instantie de medewerkingweten
medewerking weten
te verkrijgen van WilIem
WiIlem Jacobus Viljoen (1869-1929), later hoogleraar te Stellenbosch
SteIlenbosch
en auteur van onder meer een 58 pagina's tellende
telIende studie getiteld
getite!d Beitriige
Beitrage zur Geschichte
der Cap-Hollandischen Sprache (1896). De Mrikaner
Afrikaner Viljoen kwam in de eerste helft
heIft
en promoveerde in
van 1891 naar Nederland, studeerde in Amsterdam en Leiden cn
Duitsland; zijn Straatsburgse dissertatie was het eerste proefschrift
proefschrifi: over het Mrikaans.
Afrikaans.
aI had hij over "De taal in Zuid-Mrika"
Zuid-Afrika" gepubliceerd.
gepubIiceerd. De samenwerking
In 1891 al
met De
Dc Beer is echter niet naar wens verlopen. In zijn naschrift schrijft De Beer wat
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korzelig dat Viljoen, die hem "belangrijke medewerking voor de taal
taaI van Zuid-Mrika"
Zuid-Afrika"
had beloofd en "ons bewoog daartoe ons programma voor dat onderdeel te wijzigen",
Zuid-Mrika verdween en nooit meer
"na de 3e afl. zonder eenig teeken van leven naar Zuid-Afrika
iets van zich Iiet hooren".
Gelukkig stond De Beer niet met lege handen, zoaIs
zoals we inmiddels begrijpen. Wie
de lemma's uit Van Ankums "Woordenlijst van het Transvaalsch taaleigen" naloopt,
ziet dat ze voor een groot deel terugkeren in de Woordenschat.
WOordenschat. Van Ankums lijst
Iijst uit
het tijdschrift is dan ook een belangrijke bron voor het Mrikaans
Afrikaans in het latere boek
geweest. Ik geef een
cen voorbeeld waaruit blijkt dat materiaal uit de lijst in Onze Volkstaal
volkstaal
gebruikt is ten behoeve van de WoordensclUlt.
Woordensc1!at. In Van Ankums woordenlijst van 1890
staat het woord loksai. Dat wordt verklaard als "omtrek, buitenwijk". Maar loksai is
gewoon een drukfout voor lokasi, zoals Boshoff
BoshofT (1926: 311) al eens heeft opgemerkt.
In de Woordenschat
Woordet!schat is dit gewoon overgenomen: men zie bladzij 651, waar te lezen staat:
"Loksai, (afr.), omtrek,
orntrek, buitenwijk".
buitetlwijk". De Beer (of Van Ankum) heeft deze drukfout bij de
correctie gewoon over het hoofd gezien, terwijl Van der Merwe die in zijn heruitgave
van 1971 stilzwijgend verbeterd heeft. Het is mogelijk dat Van Ankum in de jaren
WOordetlSc11at ook verder voor z'n rekening heeft
negentig de rubriek Afrikaans in de VVbordenschat
genomen.
Is Van Ankum nog op een andere manier actief betrokken geweest bij het
totstandkomen van de Woordenschat?
WoordetlSchat? Dat
Oat is niet duidelijk. Het is jammer dat van de
briefWisseling tussen De Beer en Huizing niets bewaard schijnt te zijn.
brief\visseling

8. Een standbeeld voor meester Huizing?
Voordat hij zich ging toeleggen op het schrijven van schoolboeken was Leenardus
geinteresseerd in het dialect van de Veenkolonien.
Huizing alias L. van Ankum vooral ge'interesseerd
Het is de verdienste van de Amsterdamse
Anlsterdamse tijdschriftredacteur Taco H.
H de Beer geweest
dat hij het talent en de werkkracht
werkkrachtvan
van de onderwijzer uit Wildervank heeft onderkend.
H uizing ertoe om in de
De Beer bracht Huizing
dejaren
jaren 1882-1885 ook serieus studie te maken van
het Mrikaans
Afrikaans ("Transvaalsch") en daarover lexicografische en grammaticale bijdragen
te leveren aan het tijdschrift Onze
Otlze Volkstaal.
volkstaal. In de jaren negentig deed De Beer nogmaals
een beroep op hem ten behoeve van de Afrikaanse
Mrikaanse woorden in de WOordetlSchat
Woordemchat (1899).
Merk op dat de eerste lexicografische beschrijving
bescbrijving van het Mrikaans
Afrikaans in 1844
bet licht zag (Mansvelt),
verscbenen
verschenen was (Changuion) en dat de tweede pas in 1884 het
ongeveer te zelfder tijd dat Van Ankum aan zijn eigen lijst werkte. En zijn spraakkunst
is niet zo heel veel later opgesteld dan de Eerste BegitlSels
Begimels vatl
van die Aftikaame
AfrikaallSe Taal. De
Transvaalse woordenlijst is niet alleen gebruikt voor de diverse malen herdrukte
VVbordetlschat van De Beer en Laurillard, maar ook in 1971 opnieuw uitgegeven in ZuidWOordetlSchat
Zuid
Mrika.
Afrika. De lijst is, ten slotte, een van de bronnen geweest van het in 2003 verschenen

Etimologiewoordet!boek van Afrikaatls
Etirnologiewoordet!boek
AfrikaallS (EWA).
We kunnen zeggen dat Van Ankum met zijn anonieme bijdragen over het
"Transvaalsch" zich een eigen plaats verworven heeft in de canon van Afrikaanse
taalstudie en daarvoor mag hij van mij meer waardering krijgen dan hem tot nu toe ten
dcel
deel gevallen is, allijkt me een borstbeeld zoals J.H. van Dale dat gekregen heeft
beeft in het
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Zeeuws-Vlaamse Sluis me weer te veel van het goede. Maar misschien wil iemand wel
we!
eens een thesis over hem schrijven.
Uloordensclwt wordt afgerond, verschij nt van de Leidse
In 1899 tenslotte, het jaar dat de l#lordenschat
professor D.
D.C.
C. Hesseling het bekende boek Het Afrikaansch Bijdrage tot de geschiedenis der
Nederiandsche
Nederlandsche taal in Zuid-i!{rika.
Zuid-Afrika. Het onderzoek en de beschrijving komt nu in handen
van professionele taalkundigen en er ontstaat een meer wetenschappelijke benadering
van het Afrikaans.
Mrikaans. De tijd
tiid van meester Huizing lijkt
Iijkt dan definitief voorbij.

Vrije Universiteit Amsterdam

Bibliografie
Trefwoord,
lexicogrqfie is
IS te vinden op http://www.fryske-akademy.nV
Tr~fwoordJ tijdschrift voor iexicogratle
trefWoord

Boshoff, S.P.E. 1926. 'n Standaardwoordeboek van Mrikaans.
Afrikaans. In: Gedenkboek ter
ere van die Genootskap van regte llfrikaners
Afrikaners (1875-1925). Onder redactie van PJ.
P.J. de
Afrikaanse Studentebond, 307-328.
Klerk e.a. Potchefstroom: Mrikaanse
w.].
Afrikanerprotipe. In: Pingui'ns en pikkewyne. Opstellen over
Botha, W.
J. 2002. Die Mrikanerprotipe.
Afrikaanse en Nederlandse
Nederlatuise taal- en letterkunde. Onder redactie van Eep Francken &
&
Arianevan
Ariane van Santen. Leiden: SNL, 77-95.
Brugmans, L.J.
LJ. (red.). 1961. Honderd
IIonderd vijfentwintigjaren
vijfentwint(,?jaren arbeid op het ondenvijsterrein
1836-1961. Groningen: Wolters.
De Beer, T. H. 1882. Het Nederlandsch in Zuid-Afrika.
Zuid-Mrika. Noord en Zuid 5, 229-239.
De Beer, T. H. en E. Laurillard. 1899. Uloordenschat,
l#lordenschat, verklaring van woorden en
uitdrukkingen. 's-Gravenhage: Haagsche boekhandel- en uitgeversmaatschappij
(Herdruk 1993, Iloevelaken).
Hoevelaken).
De Klerk, P.].
P.J. e.a. (red.). 1926. Gedenkboek ter
tcr ere van die Genootskap van regte
J1frikaners
Afrikaners (1875-1925). Potchcfstroom:
Potchefstroom: Mrikaanse
Afrikaanse Studentebond.
Deumert, A
A. 2004. Language standardization and language change. The dynamics of
ofCape
Cape
Dutch. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
De Vos, H.J. 1939. Moedertaalonderwijs in de Nederlanden. Turnhout: Van Mierlo
Proost.
Groothuis,
Groothuis,J.C.
J.C. 2002. Proeve
Proef/c eellet'
cener Nederbetuwsche Spraakkunst [1885]. Kesteren:
Arend Datema Instituut. Met een inleiding door J.B. Berns.
Huigen, S. 2007. De contouren van een Nederlandse schrijftaaltraditie in Zuid
Mrika
Afrika tussen 1652 en 1925. Neerlandica
Neeriandica Extra Muros 45, 23-32.
Lassche,j.
Lassche,J. en Noordegraaf,J. 2004. "Een waardcloze
waardeloze compilatie." Over een
Trefwoord, mei 2004.
Bargoense woordenlijst uit 1890. Trifwoord,
Moormann, J.G.M. 1932. Degeheimtalen.
De geheimtalen. Ben
de geheimtalen in Nederland,
NPI1prlllnri
Moormann,J.G.M.
Een studie Of/er
overdegeheimtalen

61

MettitJgen. Met een inleiding
inlciding door Jac. van Ginneken.
Vlaamsch-Belgie, Breyell en Mettingen.
Zutphen: Thieme.

Moormann. J.G.M. 1934. De
Moormann,J.G.M.
Degeheimtalen.
geheimtalen. Bronnenboek. Zutphen: Thieme.
Moormann, J.G .M. 2002. De geheimtalen. Het Ba,,-~oense
Bargoense standaardwerk, met een nieuw,
nagelaten deel. Bezorgd door Nicoline van def
der Sijs, met een inleiding van Enno
Endt Amsterdam & Antwerpen: Veen.

Noordegraaf,J. 1979. "Eene linguistische
Iinguistische kaart
bart van Nederland." Rondom de
ill Nederlandse dialekten. HOllderd
Honderd jaar
dialektenquete van 1879. In: Taalverandering in
Marinel Gerritsen. Muiderberg:
dialektvragenlijsten 1879-1979. Onder redactie van Marine!
Coutinho 1979,36-51.
1979, 36-51. (Herdrukt in
inJan
Jan Noordegraaf, Een kwestie van tijd.
Vakhistorische studies. Munster: Nodus 2005, 100-115).
Noordegraaf,J. 1985. Norm, geest en
ell ,geschiedenis.
geschiedenis. Nederlandse
Nederlalldse taalkunde in de negentiende
eeuw. Dordrecht &
& Cinnaminson: Foris.
Noordegraaf, J. 2004a. De Mrikaanse connectie van Taco 11.
Noordegraaf,J.
H. de Beer. 1.
L Nicolaas
Iollandsch Idioticon" (1882). Trefwoord,
Trifwoord, Maart
Mansvelt
Mansve!t en zijn "Proeve van een IHollandsch
2004.
Noordegraaf, J. 2004b. De Mrikaanse connectie van Taco H. de Beer. II.
Noordegraaf,J.
H. De
Trefivoord, April 2004.
"verlore bladsye" van Arnoldus Pannevis. Trefwoord,
Noordegraaf,J. 2004c. De Mrikaanse connectie van Taco H. de Beer. IlL
Ill. Een
Trefwoord, Oktober 2004.
Transvaalsch woordenboek uit 1884. Trifwoord,
Noordegraaf,J. 2004d. Van "Kaapsch Hollandsch" mar
naar "Afrikaans". Visies op
aan Aryan van Leuvensteijn
verandering. In: Taal in verandering. Artikelen aangeboden aanAtjan

bij zijn aficheid
afscheid van de opleiding Nederlandse Taal en Cultuur aan de Vrije Universiteit
Amsterdam. Onder redactie van Theo Janssen, Saskia Daalder &Jan
& Jan Noordegraaf
Amsterdam: Stichting Neerlandistiek VU & Munster: Nodus, 169-184.

Noordegraaf, J. 2005. Lachende derden. Ernst en humor in negentiende-eeuwse
Noordegraaf,J.
grammatica's. In: "Daer omme lachen die liede". Opstellen over humor in literatuur en taal
gramrnatica's.
voor Fred de Bree. Onder redactie van Ton van Strien & Roel
Roe! Zemel. Amsterdam:
Stichting Neerlandistiek VU & Munster: Nodus, 83-92.

Noordegraaf,J.
Noordegraaf,
J. 2006. De "Tweede Lijst" van L. van Ankum. Nog eens over het
Trifwoord, November 2006.
dialect der Groninger Veenkolonien. Trefwoord,
Ponelis, F. 1999. Hesseling:
Hesscling: 'n eeu later. Literator 20, 1-13.
Ankum. L. [= L. Huizing]. 1880. Het dialect der Groninger Veenkolonien
Van Ankum,
Noord en Zuid 3,369-384.
3, 369-384.
Van Ankum, L. 1884. Aanteekeningen bij de studie der Grammatica. Bladen voor
opvoeding en onderwijs 3,375-379.
Van Ankum.
Ankum, L. 1885. Aanteekeningen bii
bij de studie der Grammatica. Bladen voor
opvoeding en onderwijs. 4, 129-135.
Van Ankum, L. 1890a. Transvaalsche Spraakkunst. Onze Volkstaal3,
volkstaa13, 106-134.
Van Ankum, L. 1890b. Woordenlijst van het Transvaalsch taaleigen. Onze Volkstaal3,
volkstaa13,
135-144. (Herdrukt in Van der Merwe 1971,39-50).

Van Ankum, L. 1890c. Alphabetische woordenlijst van het Bargoensch. Onze
Volkstaal3,
volkstaa13, 194-199. (Herdrukt in Lassche& Noordegraaf2004).
Noordegraaf20(4).
Van Ankum, L. 2006. Het dialect der Groninger Veenkolonien (Tweede lijst

62

Mgedrukt in Noordegraaf2006
lVoordelyste. Pretoria: J.L. van
Van der Merwe, H.J.J.M. (red.). 1971. Vroee Afrikaanse woordelyste.
Schaik Bpk.
Van Tichelen, H. 1928. Over boeken voor kinderen. Studie ten gerieve van leerkrachten,

ouders, bibliothekarissen: omvattende (evens
tevens omstandige
omslandige lijsten
lfisten van aan
aall te
le bevelen werken,
naar de verschillendegenres
verschillel1de genres en naar
rzaar den leeftijd
leiftijd der kinderen ingedeeld. Groningen:
Groningcn:
Wolters.
WoIters.
100jaar
jaar openbaar onderwijs in
Wollerich, B.W. en A. Dijk (red.). 1985. 100
Oosterhoogebrug. Bedum:
Bcdum: Profie!'

Note
Dit artikel, oorspronkdijk
oorspronke\ijk geschreven
geschrevcn voor Nederlandse niet-vakgenotcn,
niet-vakgenoten. is mede gebaseerd op mijn
eerdere publicaties
pubhcaties over dit ondcrwerp;
onderwerp; die zijn opgenomcn
opgenomen in de bibliografie, Met dank aan Dr. Eep
eerderc

Francken te Leiden voor enkele
cnkele nuttige aanwijzingen.
grotendeels afkomstig uit Wollerich & Dijk, 1985.
De biografische gegevens zijn grotendeds
1985, Met dank aan mw.

JJ. Jansen van de gemeente Veendam
Veenrlam en de heer J.].
1,], Groenbroek van het Gnmneger
Grunneger Cultuurcentrum
te
re Scheemda voor de plezierige manier waarop ze een
cen aantal biografische gegevcns
gegevens hebben willen

verstrekken,
verstrekken.

CC Biogra(lJch
Cc.
BiograflSrh VIIOordenboek
Woordenboek van het Soda/isme
Sodalisme

etI
et1

de ArbeidersbeulCging
Arbeidersbeweging in Nederland 3 (1988), 19-23. Een

elektronische versie (2002)
bijgewerkte elektronischc
(20()2) van het betretTende
betreffende lemma is te vinden onder htrp://www.iisg.
http://www.iisg.
n1!bwsalbioslbokrna-de-boerlhtml,
nl!bwsa!bios!bokma-de-boer!html.
UniversiteitsbibliotheekAmsterdam,
UniversiteitsbibliotheekAmsterrlam, signatuur KVB BSu 22-84 en 22-85,
22-85.
Taco de Beer legde "een ongemecne
ongemeene bedrijvigheid aan den

(... ] als oprichter van en mcdewerker
medewerker

tijdschriften. Eenmaal werkte hij aan zeven verschillcnde
verschillende tijdschriftcn,
tijdschriften, waarom hij in de wandeling
aan tljdschnttcn.
weI'de
Piejade' gcnoemd
genoemd werd" (De Vos, 1939: 115).
115), In verband daarmee
we!
'de Plejade'
daarmcc onderhield hij een
cen uitgebreid

netwerk, in binnen- en buitenland; de correspondentic
correspondentie die hij voerde, moet cnortll
cnorm geweest zijn.
Slechts een fractic ervan is bewaard geblcven.
gebleven.
De signatuur is Ltk 1229 A.
Dezelfde informatie
inforrnatie vinden wc
we in een
cen wervcndc
wervende prospectus die de lIitgever
uitgever van Onze Volkstaal,
Volkstaal. Blom &
Olivierse uit KlIilenbllrg,
Kuilcnburg, in febmari 1884liet
18841iet uitgaan. Het overzicht
ovcrzicht bevat 46 manuscripten. Nummer
28 is getiteld "Bijdragen uit
uir de Gronillger Vem-Kolonien
J1:ell-Kolonien door L. van Ankum te Wildervank".
Wildervank",
Voor hetAfrikaanswaren
hetMrikaanswaren indertijd "wisselendc
"wisselende benoemings" in omloop
Kaaps-Hollands, Mrikaansom\oop zoals Kaaps-Hollands,Afrikaans
HoJlands, Afrikaander-Taal,
Mrikaander-Taal, Boeren-Kaaps,
Boercn-Kaaps, Transvaals
Hollands.
Tran~;vaals enz. Zie onder meer Botha, 2002.
2002, p. 87.
Van de later nog restercndc
resterende kopij is ook een overzicht beschikbaar. Toen de uitgave van Onze Volkstaal
gestaakt was, gaf De Beer in mei 1894 de 28 nog niet gepllbliceerde
gepubliceerde bijdragen "in bruikleen" aan de

Maatschappij der Nederlandsche Lettcrkunde te Leiden. Een (niet geheel
geheelnauwkeurig)
nauwkeurig) overzicht van die

Handelitlgen 1893-1894, p.
p, 54; de kopij van het Transvaals woordenboek
bijdragen staat afgedrukt in de Hande1ingen
bijdragcn
staat er niet in vermeld en in het Leidse Volkstaal-archief blijkt inderdaad geen manuscript aanwezig.
aanwezig,
Andere, ongepubJiceerde kopii
kopij zoals
zools die van de hand van Nicolaas Mansvelt en Arnoldus Pannevis is
er we!
wel te vinden, zoals ik eerder heb laten zien (Noordegraaf, 2004a, 2()04b).
2oo4b). Het stuk
stnk van Van Ankum
zal dus wel
we! door De Beer gebruikt
gebmikt zijn.
z\in.
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De Maatschappij
Maatschappii der Nederlandsche Letterkunde te Leiden
Leidcn had financiele
!lnanciele stcun
steun verleend
vcrleend ten behoeve

.n.c.

aargang. Vandaar ook dat het blad in die jaren "onder toezicht" stond van J ,H,C.
van de tweede en derde jjaargang,
Kern, de vermaarde orientalist die, lOals
zoals al gezegd, in 1879 voor het Aardrijkskundig Genootschap een
georganiseerd.
dialectenquete had georganiseerd,
11

Cornelis Groothuis (geborenl845
(geboren 1845 en overleden
overlcden
Een parallel. De Maurikse hoofdondetwijzer
hoofdonderwijzer Johannes Cornclis
publiceerde een "Woordenlijst van het Neder-Betuwsche Dialect" in OllZe
IAllkstaal2 (1885),
Onze Vblkstaal2
na 1910) publiccerde
73-116; hij stuurde op 23 augustus 1885 een
cen "Proeve eener
cener Nederbetuwsche
Nederbctuwsche spraakkunst" op aaar
naar De
b\idrage werd pas in 2002 gepubliceerd, samen
Beer, maar dat stuk is nooit in het blad verschenen, Zijn bijdrage
mer de woordenlijst
met
woordcnlijst en ander werk van Groothuis,
Groothuis. "Vit
"Uit alles blijkt dat de Spraakkunst samen met de

12

we! gepubliceerde woordeniijst
woordenlijst een
wei
cen eenheid vormt," schrijft J.B.
J.B, Berns in zijn inleiding
inieiding op de uitgave
van het werk van Groothuis.
Groothuis,
3.
Zie Poneiis,
Ponelis, 1999: 3,

13

Men zie de uitvoerige studie van Deumert,
Deumerr, 2002.

14

Dit gedicht heeft alles te maken met cen bekende taalkundige
taalkundigc discussie mnd
rond 1860, waarbij de
vooruitstrevcndc
spee!de (cf
(ef Noordegraaf, 1985: 339339
vooruitstrcvende Nederlandse linguIst T. Roorda de hoofdrol speelde
368). SJ.
Taco Roorda, Over het onderscheid en de behoorlijke
368),
S.]. du Toit heeft het "kostelike boek"
bock" van Taw

overeensli'tnffling tusschen spreektaal en schrijftaal
overeenstemming
schri.ifiaal (1858), tot uitgangspunt genomen voor z\in
zijn thcoretische,
theoretische,
sterk
stcrk apologetisch geldcurde
gekleurde verhandehngi'!frikaans
verhandelingAfrikaans OIlS
O'IS Vblkstaal
IAllkstaal uit 1891 (et
(cC Noordegraaf, 2oo5}.
2005). Ook
15

Arnoldus Pannevis
Panncvis blijkt in zijn Nederlandse jaren werk van Roorda te kennen,
kenncn.
Ecn heruitgavc
heruitgave van deze spraakkunst is inmiddels in voorbereiding.
voorbcreiding.
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Kanoniseringsindikasies in die bestaande resepsietekste aanaan
gaande ses Mrikaanse digdebute (1999-2000)
Elhie Adendorff
Elbie
III
In this
thLI article the rcccption
reception ofsix debulvo/umes
debut volumes of
ofAfrikaans
Afrikaans poetry at the end if
ofthe twentieth century is
discussed by meam
means if
ofan examinatioll
examination if
ofthirtyjilJe
thirty:fiflf reception documents)
domments, such as press releases, rwiews,
revit'Uls,
artides,
articles, interviews,
interfliews, and letters to the press. Jlle
The analyses are undertaken by implememing
implementing theories if
of amongst others - Dijkstra (1989), De Moor (1993) and Mooij (1973). The
J1te article jocusses
fomsses on the
qualitative results of my study, attention being given to the argumemative
a~~umentalive structures of
ofthe
the reviews in
particular. Different types if
ofargumemation
argumelllation and other rhetorical strategies are identijied.
identified. The mentioning
if
of celebrated authors as a basis
/1asis for the comparison of the six poets is palmed
pointed out
alii as atl
all example of
qualitative indicators of canollisation.

1.

Inleiding
In 'n gedig uit Zandra Bezuidenhout se debuutdigbundel Datlsmusieke,
Dallsrnusieke, "Uitnodiging",
word die versugting teenoor lesers uitgespreek: "Maar trap versigtig". Is dit die taak van
die leser, ook en veral die resensent, om versigtig te trap waar dit by die resepsie van
debuutwerke kom?
Binne die literere polisisteem sped
speel resensies 'n bdangrike
belangrike rol, veral omdat dit
as kanoniseringsmeganismes funksioneer. Resensies skep 'n bepaalde beeld van
die outeur en die teks en dra dit so aan die leser oor. Resensies is egter tydgebonde
(Pieterse, 1992: 134) en het daarom slegs tydelike gddigheid,
geldigheid, maar gee tog 'n beeld
beeId van
literere sisteem op 'n spesifieke tydstip. 'n Empiriese studie na resepsiedokumente
die litercre
soos resensies std
stel die ondersoeker in staat om bepaalde afleidings te maak oor die
kanoniseringsmoonthkhede
kanoniseringsmoontlikhede en -status van outeurs en hulle tekste; bepaalde tendense
in die literere sisteem vas te stel; die
die samehang van interverhoudinge in die literere
litercre
polisisteem te karteer; en die wisselwerking tussen die litercre
Iiterere en ander (poli)sisteme
(poli)sisterne
na te gaan.
Die teoretiese uitgangspunte wat benut is by die empiriese ondersoek na die 35
mediatekste oor die debuutdigbundels wat in die jare 1999-2000 in Mrikaans verskyn
het, is Katinka Dijkstra (1989) oor kwantitatiewe
k'Wantitatiewe en k'Walitatiewe
kwalitatiewe kanonaanduiders,
Susanne Janssen (1994) oor die rol van die resensent in die literere
Iitercre sisteem en
becldvorming
beeldvorming in die literatuur; asook Wam
Warn de Moor (1993) oor die strategiee by
die skryf van resensies en die kriteria vir die beoordeling daarvan. Die bundcls
bundels (in
alfabetiese volgorde volgens die outeur) is:

Dimensie
Dimetzsie - Christine Barkhuizen le Roux Suider Kollege Uitgewers (2000)
Dansmusieke - Zandra Bezuidenhout - Suider Kollege Uitgewers (2000)
Dallsmusieke
Spoorsny
Spoorstly - Rene Bohnen - Gnomic Press (2000)
Transverse Elza Lorenz - Gnomic Press (2000)
Vfrskillende
verskillende vensters
vetzsters - Wilna Meyer Tintinkie Uitgewers (2000)
Vlmrtollg
Vuurto~g - Cas Vos - Benedic Boeke (1999)
TYDSKRlF VIR NEDERLANDS &
AFlUKAANS: 14DE JAARGANG (2007)
(20(7) I:
T: 1
TYDSKRIF
& AFRlKAANS:

65

Kwantitatiewe kanonaanduiders in die resepsies is nagegaan
nagegaanl,1, byvoorbeeld die aantal
bekendstellings, resensies, artikels, profiele en perspektiewe wat oor 'n bundel en
outeur verskyn het; die totale lengte van die mediatekste oor elke bundel; die generiese
outeurverskyn
verskeidenheid van die mediatekste; die aantal resepsies per koerant of tydskrif; die
aantal resepsies per mediateksskrywer; die status van die kritikus; die geslag van die
kritikus; en die chronologiese volgorde van die individuele mediatekste per bundel.
bun del.
In hierdie artikel word verslag gedoen van die kwalitatiewe kanonondersoek wat
na die 35 mediatekste 2 onderneem is. Die argumentasiestruktuur van die resepsies en
die oordde
oordele wat oar
oor hulle
huIle gevel is, word nagegaan aan die hand van resensiekundige
beginsels en konvensies soos uiteengesit in WA.M. de Moor se De kunst van het
recenseren van
l;an kunst (1993)3. De Moor (1993: 41-69) se beoordelingsmodel
beoardelingsmodel vir die
geslaagdheid al dan nie van 'n resensie word nie ben
benut
ut nie. Geen waardeoordele
word dus oor die "kwaliteit" of "meriete" van spesifiek die resensies gevel nie, omdat
die doel is om historiografies en beskrywend te werk te gaan, eerder as normatief
en evaluerend. Bondige outeursprofiele word verskaf op grond van die digters se
reaksie op 'n vraelys wat aan hulle besorg is. By die nagaan van die argumente word
Mooij (1973) se argumenttipologie benut (vergelyk ook De Moor, 1993: 46), naamlik
realistiese (mimetiese), emosionele, morele, strukturele, intensionele
intensionde en vernuwingsvernuwings
of tradisieargumente.

2.

Strategiee by die skryfvan resensies
By die kwalitatiewe ondersoek wat ek gedoen het na die 35 resepsiedokumente wat oar
oor
die ses digdebute verskyn het, in die besonder die resensies, het ek gebruik gemaak van
De Moor (1993) se handleiding
handleidingvir
vir die resensiekunde. De Moor
Moorverskaf
verskaf enkele kriteria
wat 'n rol speel by die skryf en lees van resensies;
reseIl~ies; hy bied ook 'n aantal moontlikhede
van resensering aan, identifiseer enkele basisvaardighede en ondersoek die attribute
van resensenng.
Ten einde die geslaagdheid van 'n resensie vas te stel,
std, kan dit volgens De Moor
(1993: 65-67) aan die hand van die volgende agt kriteria gemeet word: opbou, styl,
oorded, stawing, artikulasie en identifikasie.
inhoud, relevansie, oordeel,
Ten opsigte van die bou
bOil van 'n resensie moet daar 'n samehangende struktuur
wees. Op makroskaal het dit betrekking op die tradisionele vorm van kop-rompkop-romp
stert van die resensie, met ander woorde die introduksie,
introduksic, die kern en die afronding.
Die openingsparagraaf kan volgens De
Dc Moor (1993: 57) onder meer
me er die volgende
stelwyses aanneem: 'n inhoudelike
inhouddike introduksie wat inligting oor die uitgewer of
boekinhoud verskaf; 'n boeiende sitaat uit die betrokke boek,
bock, uit 'n ander werk of
ofdeur
deur
die kunstenaar; 'n filosofiese uitspraak oor die bestaan van kuns; of'n
of 'n anekdote soos
byvoorbeeld 'n verwysing na 'n bepaalde gebeurtenis uit die lewe van die betrokke
outeur. Die inleiding kan reeds 'n oordeel
oorded bevat wat die res van die resensie beYnvloed
be1nvloed
en 'n deduktiewe opbou bewerkstellig. Daar kan ook in die eerste paragraaf'n situering
van die betrokke kunstenaar binne die bepaalde genre of die kunstenaar
kunstenaaT se oeuvre
plaasvind. 'n Ander moontlikheid is dat 'n deel uit die geheel
gehed gegee word, soos die
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dominante tema.
Wat die styl betref, kan dit alledaags,
aIledaags, neutraal, kleurloos, saai, suiwer joernalisties of,
soos van 'n geslaagde resensie verwag word, lewendig, pittig en persoonIik
persoonlik wees. Die
in/lOud moet die leser boei. Relevansie hang daarmee
daannee saam of die resensent eensydig
is in wat hy of sy beoordeeL
beoordeel. Laat die resensie die wese van die kunsobjek tot sy reg
kom of word wesenlike sake geYgnoreer? Vir baie kritici is die oordeel die belangrikste
element van 'n resensie. Is die oordeel duidelik, vaag of af\vesig?
afwesig? Elke oordeel
oordecl moet
gestaaf wees met goeie argumente. Stawing gaan dus om die helderheid en suiwerheid
by die gebruik van argumente. Die artikulasie van die oordecl
oordeeI word benadecl
benadeeI deur
teenargumente, en laasgenoemde moet dus beperk word, meen De Moor (1993: 67).
Wat die laaste kriterium, naamlik identlftkasie,
identifikasie, betref, is die vraag of die leser horn
hom of
haar met die resensie kan vereenselwig. Sou die leser die resensie self so geskryfhet of
heeltemal anders?
Vir De Moor (1993: 45) le die spesifieke aard van die resensie in die drieslag: oordeel,
stawing en artikulasie. As 'n kritikus nie 'n oordeel uitspreek nie, skryfhy of sy nie 'n
resensie nie, maar 'n toeligting. Stawing (of adstruksie) het te doen met die argumente
waarop die oordeel gegrond is, terwyl artikulasie daarvan afhang of die argumente
logies by mekaar aansluit en mekaar
mckaar ondersteun.
Wat die stawing of adstruksie betref, bied De Moor (1993: 46) 'n uiteensetting van
verskiIlende soorte argumente aan, alhoewel dit nie altyd moondik
moontlik is om tussen die
soorte te onderskei nie. De Moor steun hier op 'n artikel deur Mooij (1973)4 waarin ses
argumente onderskei word. Hierdie argumente word vervolgens aangebied, aangevul
met kriptiese kommentaar oor die wyses waarop hulle geproblematiseer kan word.
By realistiese argumente (ook bekend as mimetiese argumente) word die verband tussen
die literere teks en die werklikheid as grondslag vir die evaluering gebruik. Die
Iiteratuur 'n weerspieeling
weerspieeIing van die werklikheid is of behoort te
implikasie is dat die literatuur
wees. Mooij (1973: 462) voer aan dat die kritikus sekere beskrywings, mededelings
of vassteIlings
vasstellings in die tek"
teks verbind met feite, omstandighede en gebeurtenisse in die
werklikheid. Die verbandlegging
verbandlegt,ring tussen die fiktiewe en die feitelike
feitclike kan egter binne
'n postmodernistiese raamwerk bevraagteken word, betoog Hambidge (1992: 63) en
Foster en Viljoen (1997: xxiv), terwyl Van der Merwe en Viljoen (1998: 46) Hassan se
konsep van die onvoorstelbare gebruik om die postmodernistiese verset teen mimesis
aan te toon.
In die geval van emosionele argumente baseer die kritikus sy ofhaar oordeel op die vraag
of die literere teks
tek~ die leser die geleentheid bied tot vereenseIwiging
vereenselwiging daarmee al dan
nie. Dit gaan dus hier om die gevoeIsmatige
uitvverking van 'n literere werk. Hierdie
gevoelsmatige uitwerking
tipe argumente gebruik positiewe formulerings soos aangrypend, meesleurend,fossinerend
of negatiewe terme soos weinigseggend, vlak en koud (Mooij, 1973: 462). Hierdie
argumentsoort herinner aan die teoretisering oor die sogenaamde affictivefollacy,
affectivefollacy, wat die
gevaar kan meebring van subjektiwisme en impressionistiese kritiek (Van Luxemburg
et al., 1992: 67). Emosionele
Emosione1e argumente laat blyk dat kritiek nooit objektief
objektiefis
is nie, maar
subjektief getint, anders as wat meestal die geval is in die wetenskapsbeoefening. Die
New Critics het juis die standpunt gehuldig dat dit by die bestudering van Iiterere
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tekste nie behoort te gaan om dit wat die literere werk doen (met ander woorde om
die emosionele effek daarvan) nie, maar om dit wat die teks is (Cloete et al., 1985: 37).
Omdat lesergerigte benaderings en teoriee nie rekening hou met die kompleksiteit
van postmodernistiese tekste nie, kan argumentering
argumenteringwat
wat op emotiewe response bems,
berus,
bevraagteken word.
By morele argumente weeg morele waardes (die van die kritikus of die instansie wat hy
ofsyverteenwoordig)
of
sy verteenwoordig) die swaarste, metanderwoorde
met ander woorde die kritikus beoordeel die literere
werk as goed of minder goed na gelang van bepaalde moreIe
morele kodes. Hier word op die
inhoud eerder as die vorm gefokus. Van Luxemburg et al. (1992: 123) meen morele
waardes geniet voorrang wanneer 'n mens die funksie van literatuur as opvoedkundig
of emansiperend beskou of
ofwanneer
wanneer ''nn mens betrokke literatuur verwag. Oordele soos
"Die boek is goed omdat dit 'n Christelike/nasionalistiese/Kommunistiese
Christelike/nasionalistieselKommunistiese blik op die
werklikheid gee", kom by morele argumente voor (Boonstra, 1979: 247). De Moor
(1993: 47) self verwys na die polemiek rondom Salmon Rushdie se Satanic Tirses
verses as
voorbeeld van hoedanig dergelike argumentering die beoordeling van 'n kunswerk kan
domineer. 'n Plaaslike voorbeeld
voorbecld is die gesprekvoering in die pers en op LitNet in 2003
oor Koos Kombuis se boekThe Secret Diary ifGod.
By strukturele argumente is die eenheid van die teks of die wyse waarop die
eenheid verkry word die belangrikste. Dit het volgens
volgcns Mooij (1973: 462) be
betrekking
trekking
op die opbou of konstruksie van die teks. Vrae wat gevra word, is of die teks 'n
eenheid vorm en 'n sterk samehang
same hang vertoon. Wat is die kwaliteit van die vorm? By
postmodernistiese tekste
tckste is hierdie tipe argument problematies aangesien die tipe teks
dikwels 'n fragmentariese
fragrncntariese struktuur het, met 'n oop slot of selfs
sclfs veelvuldige
veelvuldigc slotte;
gapings kom voor en die teks vertoon
vcrtoon 'n algemene
algemcne onbepaaldheid (Van der Merwe
en Viljoen, 1998: 45). Postmodernistiese tekste maak dikwcls
dikwels van descntreringsdesentrerings- en
dekonstrueringstegnieke gebruik,
modernistiese idcalc
ideale van 'n vaste
dekonstrucringstegnieke
gcbruik, waardeur die modemisticsc
struktuur, eenheid,
cenheid, heelheid,
heelhcid, koherensie, kohesie en integrasie
intcgrasie ondermyn word.
Die intensies ofbedoelings van die outeur is die norm by intensione/e argumente. Hier
word gekyk of
ofdie
die outeur sy ofhaar bedoelings
bedoclings genoegsaam verwesenlik. Sleutelwoorde
wat volgens De Moor (1993: 48) by hierdie soort
500rt argumentasie voorkom, is opregtheid,
betroubaarheid, spontanei'teit,
spontaneiieit, outentisiteit, relevansie en integriteit. Die probleme rondom
die begrip intentional fallacy speel by die argument 'n groot roJ.
rol. Die intentional fallacy
het daarop betrekking dat kennis van wat die skrywer bedoel of beoog het toe hy
of sy die werk geskryf het, by die interpretasie en beoordeling daarvan betrek word
(Cloete et al., 1985: 387). Die New Critics stel egter nie belang
beIang in die bedoeling van
die skrywer nie, maar in die teks as sodanig. Mooij (1973: 463) noem
nocm self dat hierdie
argumcnttipe omstrede is aangesien
aangcsien dit moeilik is om te bepaal hoe noukeurig aan die
argumenttipe
intensie voldoen is. Hambidge (1992: 65) meen selfs dat die teks juis teen die skrywer
se intensie gelees moet word.
Oorspronklikheid word dikwels, volgens Mooij (1973: 463), as maatstaf beskou
by die evaluering van 'n teks. Tirnuwingsvernuwings- if tradisieargumente fokus enersyds
encrsyds daarop
of die outeur 'n vernuwende
vemuwende werk lewer en andersyds of die outeur aansluit by
bestaande tradisies. In albei gevalle kan dit, afhangende
afuangende van die resensent se perspektief
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en oordeel, as positief of negatief gesien word. Daar word ook soms gekyk of die
outeur daarin sIaag om horn of haar 10s
los te maak van die vaderfiguur, soos Bloom
in sy Anxiety if Influence beweer. Hierdie soort argument hang gewoonlik saam met
strukturele argumente, wat ook problematies is ten opsigte van postmodernistiese
tekste. Laasgenoemde bevraagteken die normale, die realistiese, die alledaagse, en 'n
doelbewuste grensoorskryding en bastergenres kom voor (Van der Merwe en Viljoen,
1998: 47). 'n Soort gelyktydige wisselwerking tussen verlede
verIede en hede ontwikkel, en
die teks is dikwels 'n nabootsing
van 'n teks op 'n teks op 'n teks - met ander woorde,
nabootsingvan
die idee van oorspronklikheid verdwyn (Van der Merwe en Viljoen, 1998: 47). Foster
en Viljoen (1997: xxxiii) beweer selfs
sclfs dat dit Iyk asof daar in die postmoderne era 'n
'n
"doelbewuste hersirkulering van ouer digvorme" en 'n eksperimentering met nuwe
vorme plaasvind.

3.

Kwalitatiewe kanonondersoek
Inligting oor die 35 resepsiedokumente van die ondersoek is opgeneem in Tabel 1.

Digter

Verskynings- Publikasie Mediateksdatum
skrywers

Christine

27 Oktober 2000

Die B!I~f(er
Burger

Genre Hoofopskrif

Allnette
Annette Slabber

Artikel
Artike!

Barkhuizen
le Romc
Roux

DebuutbundeI
Debuutbundel van
Barrydaler verskyn

13 November
2000
12 Maart 2001
2()()1
20 Maart 2001

Die Volksblad
10lksblad

Bernard Odendaal
Odenclaal Resensie Meer as een dimensie
van die mensie

en Sulette Bruwer

Die Burger
Die Burger
BUlger

Joan Hambidge

Resensie
Rcscnsie Soetheid is die woord
wooro

i Lucas Malan

Brief

Hambidge self deel
dee! van
parodie

23 Maatt
Maart 2001
200 1

Die Burger

Danie
Danic Venter

Brief

Hambidge skcp nuwe
l111we
apartheid

27 Maart 2001

Die Burger

Joan
joan Hambidge

28Mei2()(}l
28Mei2001

Beetd
Beeld

Fanie Olivier

gelcefde
Resensie Brokke van 'n geleefde
lewe

junie 2001
26 Junie

Bee/d

joan Hambidge
Joan

Brief

I

Brief
Brief

I Hambidge "g'n pret
pretbederwer"

Ope brief
briefaan
aan 'n
'11 NeNe
derlandse skrywer
-----

--------

Zandra

Artikel

Maart 2000

Insig

Louise Viljoen

20 November

Die Volksblad
101ksblad

Afrikaanse digkuns
digkllns
Mribanse
Digdebutan! flankeer
flankcer
Bernard Odendaal Resensie I Digdebutant
Iiefde
met die lasso van licfde

Beeld

.loan
Joan Hambidge

Bczllidenhout
Bczuidenhout

2000
21 November

'n Batige saldo vir

vcrgaan, maar
lIlaar
Resensie Dans vergaan,
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skrywers

Genre Hoofopskrif

2000
6 Desember 2000

digkuns bly staan

Die Burger

Francois Smith

Rcsensie
Resensic

Bekoring nog te selde
in die musiek aangetref

ApriiZOOl
April 2001

De Kat

Ampie Coetzee
Coctzee

Resensie

1 Mei 2001
ZOOI

Die Burger

Boekeredakteur

Berig

Dansmusieke
deur
Dansmusicke dellr
Zandra Bezuidenhout

Bezuidenhout wen

6Mei 2001
200l

Meander

loop
JooP Leibbrand

]nnkerprys
Jonkerprys
Resensie Zandra Bezuidenhout
Bezuidenhollt-

MeiZOOl
Mei 2001

Zuid-Afrika
ZUid-l'i{rika

Hans Ester

Resensie
Resensic

Dansmusieke
Dansmllsieke
Verrassende gedichten
van Zandra BezuidenBezlliden
hout
19 Mei
Mci 2001

Die Burger

Ronel de Goedc
Rone!
Goede

Com-

en MM Waiters

menda-

Zandra Bezuidenhout
Bezllidenhnut
Dansmllsieke
Dansmusieke

tio

11 ]ulie
Julie 2001
11 Augustus 2001

Sarie
Beeld

Elize Parker
loan
J oan Hambidge

Onder-

Boe kvrae aan Zandra
Boekvrae

houd

Bezuidenhout

Rllbriek
Rubriek

Die mond is nie
geheim
gehcim

13 Augustus
AIIgustus 2001
200!

Rapport

APGrove
AI' Grove

Resensie

bundel met
Volwasse bundelmet

baie brille op die werkwerk
likheid
27 Augustus 2001
ZOO!

Bee1d
Beeld

TTCloete

Resensie

Dansmusiek - deur
Zandra Bezuidenhout
Bezuidenhnut
(gedigte)

30 Augustus 2001
ZOO!

LitNet

Jac Kritzinger
lac

Onder
Onder-

'n Vis kry 'n ekstra
eksrra paar

houd

vmne
---------

Rent Bohnen
Rene

20
ZO Desember 2000
ZOOO DieBu~~er
Die Burger

joan IHambidge
Iambidge
Joan

Resensie
Rtsensie

Swak digbundels pelll
peul

Rescnsie

Op die spoor van

nou orals uit

26 Februarie 200t
2001

Die !1Jlksblad
I1!lks/Jlad

Bernard
Bcrnard

28 Februarie
Fcbruarie 2001
200!

Beeld

Stephanie Nieu-

Odendaal

digterskap
Artikel

woudt
ZOO!
26 Maart 2001

Beeld

APGrove

Daar is 'n weg uit die
labirint

Resensic
Resensie

Rene Bohnen
Bnhnen se
Renc
'Sponrsny' 'n belang'Spoorsny'
belang

wekkende delmut
debuut
wckkende
---

ElzaLorenz
Elza
Lorenz

20 Desember 2000 Die Burger

Joan Hambidge

Resensie
Rescnsie

Swak digbundels peul
pelll
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skrywers

26 Februarie 2001

Die Volksblad
Vi:llksblad

Bernard
Bemard

anuarie
7 J an
uarie 2002

Beeld

JoNe!

Genre Hoofopskrif

nou orals uit
nOli
Rcsensic
Resensie Op die spoor van

Odendaal

digterskap
Resensie
Rescnsie Lese
Leserr kan aan die spe
spclI
meedoen
meedocn

Wilna
Meyer
WilnaMeyer

_

16 Desember 2000 Die Burger

Cynthia ZictsZiets-

Artikel

man

Dwangskryfster gee op
66 eerste digbundel uit

...

CasVos

23 April 1999

Beeld

Neels ]ackson
Jackson

Onder, houd-.
houd-

IM""," Cloc,"I

15 Mei
Me! 1999

Die Volksblad
Vi:llksblad

5 Julie 1999

Beelll
Beeld

12]uJie
12Julie 1999

Beeld

' Poesieliefhebber
Poesie liefhebber

16Julie
16 Julie 1999

Beeld

Joan Hambidge

I

resenSle
rcscnsie
Artikel

Marictte CloeteHofer

APGrove
APGrove

'

Cas Vos 'dig wyer
wycr as

I ander dominee-digters'
Digter-ds wen skryf-

I

prys
gedagte-inhoud,
Resensie Ryk gedagtc-inhoud,
maar te vecl
veel taaldwang
taaldwaug
Brief

I

Brief
Brief

Dood van digkuns sal
s6 kom
s6kom
Hoef nie ecndagvliegie
ccndagvliegie
te prys
----

-----

Daar word in die besprekings hieronder begin by die bundeI
Daarword
bunde! wat die minste mediatekste
ontvang het, en voortgegaan tot by die een met die meeste.

3.1 H?rskillende
MrskiIlende vensters - WHna
Wilna Meyer
Die enigste mediateks oar
oor die debuutbundeI
debuutbunde! van Meyer is in wese 'n bekendstelIing
bekendstelling
to) in Die Burger van
van die digter en die bunde!
bundel deur Cynthia Zietsman (2000: 10)
16 Desember 2000; dit is getiteI
getite! "Dwangskryfster gee op 66 eerste digbundel uit".
Die artikel verrig'n
verrig 'n operatiewe funksie (Van Gorp et al., 1998: 243) aangesien dit as
bemidde!aar tussen die skrywer en die leser optree.
bemiddeIaar
handeI in hoofsaak
IHierdie
Iierdie bekendstellingsartike! is bloot inligtend van aard. Dit hande!
oar
Iiterere bespreking gewy. Daar word
oor die outeur, en slegs een paragraaf word aan 'n literere
gefokus op die se!fontwerpte
seIfontwerpte buiteblad wat volgens die digter '''n sketsie van tant Lenie
se huisie in die Gamkaskloofis" (eintlik
(eintlik'n
'n fota
foto met illustrasies
iIlustrasies daarop gesuperponeer).
Meyer verklaar die tite!: dat 'n mens by vensters uitkyk, maar baiekeer ook inkyk. Sy
se dat die bunde!
bundeI "baie persoonlik" is en "nie regtig 'n literere werk nie" en dat die
verskyning daarvan 'n "lank gekoesterde" begeerte was. Die feit dat van haar kinders in
die buiteIand
buiteland is, het aanleiding gegee tot die skryf van die bundel. Die digter wil net he
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mense moet verstaan wat sy skryf en vreugde daaruit put. Uit hierdie woorde blyk die
bunde! self te
re publiseer
outeursintensie (De Moor, 1993: 46). Meyer het besluit om haar bundel
slypskool gehoor het dat pubIikasiemoontlikhede
publikasiemoontlikhede vir
nadat sy by die Potchefstroomse sIypskool
digbundels skaars is. Tinktinkie Uitgewers is haar eie uitgewery.
Om geloofwaardigheid
ge!oofwaardigheid aan die bespreking van die bundel
bunde! te gee, maak Zietsman van
funk,ioneer, spesifiek van die
uitsprake gebruik wat as kwalitatiewe kanonaanduiders funksioneer,
vermeldin,es (mentions - Dijkstra, 1989)5. In hierdie geval is die vermeldings
verme!dings
metode van vermeldings
evaIuerend nie (Dijkstra, 1989:
aImal informatief van aard en nie interpreterend of evaluerend
almal
GiIliland, Meyer se broer en 'n
163-164). Die eerste vermelding is die van Barnard Gilliland,
digter wat op 'n jong ouderdom dood is: "As digteres volg
voIg sy in die spore van haar
hom
broer, Barnard Gilliland, wat op 23 jaar verongeluk het." Meyer haal 'n gedig van horn
in haar bunde!
bundel aan, naamlik "Winter en wind" uit sy enigste digbundel,
digbunde!, Veelhoek.
veelhoek. 'n
Tweede verme!ding
vermelding is van Antjie Krog. Meyer se dat sy drie jaar lank 'n slypskool vir
[sic) bygewoon het. Uit die formulering is dit nie
digters saam "met An~ie
Antjie Krogh" [sic}
verme!ding), het
duidelik ofKrog die slypskool aangebied het nie. Petra Muller (derde vermelding),
Meyer gIo
glo aangemoedig om te publiseer en die bundel is aan haar opgedra. Daar word
ook genoem dat van die gedigte in Tydskrif
Tydskrifvir
vir Letterkunde opgeneem is.
Wat Meyer se outeursprofiel betref, wil dit voorkom asof sy redelik aktief is in die
regionale literere sisteem (die van Stilbaai enMosselbaai).
en Mosselbaai). Hoewel sodanige bctrokkenheid
betrokkenheid
lcwer tot die bekendheid en erkenning van 'n
volgensJanssen
volgens Janssen (1994: 79) 'n bydrae kan lewer
digter, wil dit voorkom of
ofMeyer
Meyer slegs in plaaslike kringe bekend sal bly.
In die ligvan
Iigvan dieenkele
die enkele besprekingdeur Zietsman en die lengte en argumentasiestruk
argumentasiestruktu ur daarvan, Iyk dit onwaarskynlik dat Meyer se debuutbundel ooit kanoniseringstatus
en kanonstatus6 sal verkry.

3.2 Transverse - Elza Lorenz
Hierdie bundel bevat Mrikaanse
Afrikaanse en Engelse verse wat Of
ofvertalings
vertalings Of
ofverwerkings
verwerkings van
verdee! is volgens hulle
hullc vorm, naamlik haikoes, oor-enoor-en
mekaar is en wat in drie groepe verdeel
weer-vertalings en gedigte in hul oorspronklike taal. Die bundel het slegs drie resensies
ontvang. Twee resensente, Joan Hambidge en Bernard Odendaal, oordeel hoofsaaklik
Nelneutraal
neutraal voorkom.
negatief, terwylJo
terwyIJo Nel
Hambidge (2000b: 20) neem drie digbundels onder die loep in haar resensie "Swak
qigepleiste
digbundels peul nou orals uit" (Die Burger, 20 Desember 2000): Djy's bakgat tifgepleiste
deur Analise Carstens (nie 'n debuut nie), Spoorsny van Rene
Rem~ Bohnen en TratlSverse
Transverse
van Lorenz. Sy ag laasgenoemde bundel waardeverkleinend ten opsigte van die kanon:
"Om 'n goeie digter te wees, beteken dat jy goeie verse moet ken. En ook jou plek
pick
in die kanon." Sy is een van die min resensente wat eksplisiet na die kanon verwys.
bunde!
Die resensent gebruik indirek 'n vernuwingsargument as sy beweer dat die bundel
vemuwende
geen bewyse lewer van kennisname
kennisnamc van die Mrikaanse poesie en dus geen vernuwende
bydrae lewer nie.
twee bundels
bundcls in Die volksblad van 26 Februarie 2001.
20(H.
Odendaal (2001: 6) resenseer t\vee
digtcrskap" met as subtite1
subtite! "Nuweling
Die titel
tite! van sy resensie is "Op die spoor van digterskap"
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!ewer
lewer be!ofteryke bunde!", wat na Bohnen se bunde! verwys. Na 'n bespreking van
Bohnen se Spoorsny, lei Odendaal sy besonder kort resensie oor Transverse (die kortste
van al die resensies oor die debuutbunde!s van 1999-2000, naamlik 73 woorde) soos
volg in: "Transverse wek nie dieselfCle
dieselfde entoesiasme by 'n mens op nie". Die oordeel is
dus waardeverldeinend. Odendaal bespreek nie eers die tite! en temas van die bundel
nie; hy gee we! krediet aan Lorenz vir haar taalhantering.
Ongeveer 'n jaar na Odendaal se resensie en twee jaar na Hambidge se resensie
verskyn daar een deur Jo Ne!
Nel (2002: 9), medeprotessor
medeprofessor in Engels
Enge!s aan die Universiteit
van die Noorde. Hy of sy resenseer twee bundels in Beeld (7 Januarie 2(02), die van
Lorenz en Sue Clark se (untitled)
(unttlled) summer haiku & new
neu! poems. Geen duidelike
duide!ike oordeel
word gevel nie en die resensent se houding teenoor die bundel
bunde! is oorwegend neutraal.
Soos
SOOS wat die tite! van die resensie te kenne gee, "Leser kan aan die spel
speI meedoen",
le Ne! Idem op die rol van die leser by die aflei
atlei en generering van betekenisse, veral
wat betref vertalings. Ter illustrasie hiervan bespreek Nel
Ne! op ietwat akademiese wyse
(strukture!e argumentasiesoort).
bepaalde struktuuraspekte van "Syde!ings/Aside"
"Sydelings/Aside" (strukturele
In reaksie op 'n vrae!ys
vraelys bevestig Lorenz (2002) dat sy besluit het om self by
Gnomic Press te publiseer bloat
bloot op grond van haar eie waarnemings dat daar nie
vee! publikasiemoontlikhede vir digbundels
digbunde!s is nie. Volgens inligting op die agterblad
van haar bundel
bunde! het sy al in onder meer Carapace, Atio
Alio en Mud Rain gepubliseer. In
Desember 2002 verskyn 'n gedigvan Lorenz in Fanie Olivier se geleentheidsbundelAs
ge!eentheidsbundelAs
die son kom oogknip. Verder het van haar gedigte al verskyn in die Nederlandse publikasie
Honderd dichters en op LitNet.
Of Transverse enigsins die kanondrumpe!
kanondrumpel sal oorsteek, is onwaarskynlik. Buiten die
drie kort resensies het die buncle!
bundel nie enige ander reaksie uitge!ok
uitgelok nie. Die resensies
funksioneer bloot oDeratiefen
operatief en is slegs inligtend
inliLrtend van aard.

3.3 Spoorsny - Rene
Rem~ Bohnen
In reaksie op die vraelys
vrae!ys skryfBohnen
skryf Bohnen (2002: 1) dat die doel
doe! met die bundel was om
toe te tree tot die digterswercld
digterswere!d en haar werk te meet aan kriteria van buite. Sy vervolg:
"Dit is met groot realiteitsbesef gedoen (seker ook rede!ike
redelike mate van na'iwiteit)
naiwiteit) en was
'n outentieke daad wat niks terugverwag het nie." Sy publiseer haar debuutbundel
debuutbunde! by
Gnomic Press - net voor Lorenz.
Van die drie resensies en een artikel
artike! wat oor hierdie bundel
bunde! verskyn het, is Hambidge
(2000b: 20) se resensie ("Swak digbundels
cligbunde!s peul nou orals uit") op 20 Desember 2000
in Die Burger meer negatief as die ander, wat positief ingestel
ingeste! is. Sy verwys in haar
resensie na die "konvensies" van die digkuns en meen dat die digbundel
digbunde! nie juis die
konvensies nakom nie. Deurdat sy hierdie oordeel staaf met 'n sitaat uit
nit Bohnen
se gedig "Kleuterstem", gebruik sy die sogenaamde tradisieargument. Die twee
vermcldings
verme!dings na 1ngrid
Ingrid Jonker en Ted Hughes direk na die sitaat fungeer dus hier nie as
waardevergrotend nie, maar eerder as waardeverldeinend. Daar is net een onthoubare
gedig, meen Hambidge, naamlik "I Ching". Sy handhaaf 'n skerp en ironiese toon
deur die gebruik van terme soos "kakelaar" en "digteres" laasgenoemde tussen
aanhalingstekens. Hoewel daar "potensiaal" in die verse is, mis Hambidge die hand
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van 'n redakteur.
In sy resensie, "Op die spoor van digterskap" op 26 Februarie 2001 in Die volksblad,
kom Odendaal (2001: 6) tot die gevolgtrekking dat "Rene Bohnen 'n eie plek in die
eietydse Mrikaanse digkuns kan oopskryf"; sy oordee1
oordeel is dus waardevergrotend. Hy
praat sclfs
selfs in die slotparagraaf van "'n belofteryke debuut"; hierdie oordecl
oordee1 verskyn
reeds in die subtitel van die resensie, naamlik "Nuweling lewer belofteryke
be10fteryke bundel".
Odendaal fokus op die "spore" in die bundcl
bundel en veral die van digterskap en digkuns; die
strukturele argumente beskou word
metapoetiese word dus betrek. Sy argumente kan as strukture1e
aangesien hy op die samehang van die bundcl
bunde1 fokus. Odendaal gebruik begrippe
be grippe soos
"'n heg
hegsamehangende
samehangende bundelgeheel" en verwys na "die samehang [wat]
[watl bewerkstellig"
word deur die netwerk van "spore" in die bundel. Die resensent wys motiewe uit
oar
waarmee die leser kan identifiseer: die trauma van huweliksverraad, besinnings oor
selfmoord en oor kreatiwiteit. Met die interpreterende vermclding
verme1ding (Dijkstra, 1989:
163-164) van IngridJonker
Ingrid Jonker en Sylvia Plath word 'n intertekstualiteitsdimensie tot die
resensie toegevoeg (De Moor, 1993: 52), aangesien die tema van selfmoord
sclfmoord betrek
word. Kritiek word gestaaf met sitate. Volgens Odendaal bevat Spoorsny "opsetlikhede"
self" "gesogthede" en daar is 'n sekere "versletenheid" in die bundel. Hierdie kritiek
en selfs
vemuwing (vernuwingsargument).
(vemuwingsart,'11ment).
kan beskou word as 'n versugting na ontyking en vernuwing
ontwikke1de argument, 'n relevante inhoud en 'n
Odendaal se resensie bevat 'n sterk ontwikkclde
identifikasie met die moontlike leservan
leser van die bundelbundcl- sake wat De Moor (1993: 65-67)
as belangrik beskou vir 'n geslaagde resensie.
gem oordeel
oordee1 oor Spoorsny uitspreek in
Aangesien Stephanie Nieuwoudt (2001: 11) geen
haar artikel van 28 Februarie 2001 in Beeld nie en dit bloot inligtend van aard blyk te
wees, word dit nie as 'n resensie geklassifiseer nie. Die artikel,
artikcl, getitel
getite1 "Daar IS 'n weg uit
die labirint", is eerder 'n bekendstelling van die digter. Daar word - interessant genoeg
wcl 'n
- uit Odendaal (2001: 6) se resensie aangehaal, naamlik die uitspraak dat Bohnen wel
eie plek
pIck in die eietydse Mrikaanse digkuns kan oopskryf 'n Informatiewe vermelding
kom voor in die verwysing na Marie Opperman, wat Bohnen aangemoedig het om te
publiseer. Deurdat Bohnen self in die artikel die doel van die bundel
bundcl verwoord,
velWoord, kan
intensioncle argumente gebruik maak. Bohnen
daar beweer word dat Nieuwoudt van intensionele
verwys naamlik na die soek- en vindproses as temas en beweer dat sy deur haar gedigte
"die donker met die ligkant [probeer] integreer" en sin maak van haar "verwarring".
"velWarring".
Die artikel
artikcl van Nieuwoudt speel
specl 'n belangrike rol ten opsigte van die bekendstelling
en profile
profilcring
ring van die digter.
a: 15) se positiewe oordeel
oordecl op 26 Maart 2001 in Bee/d
Beeld word reeds in
Grove (2001
(2001a:
die hoofopskrifverwoord:
hoofopskrifvelWoord: "Rene Bohnen se 'Spoorsny' 'n belangwekkende debuut".
Hierdie oordeel stem ooreen met Odendaal (2001: 6) s'n van 'n "belofteryke debuut".
In sy adstruksie (De Moor, 1993: 47) maak Grove gebruik van strukturele argumente:
argumentc:
aandal! aan die wyse waarop die sentrale tema van reise en soeke eenheid
hy bestee aandag
herinncringsreise en landskapsreise. Hierdie
bewerkstellig: dis verbeeldingsreise, herinneringsreise
reise gaan nie in wese oor landskappe nie, maar om 'n metapoetiese reis of spoorsny.
Aangesien die resensent veral in paragrawe 6-12 'n verband tussen teks en werklikheid
le, kan afgelei word dat hy van realistiese (mimetiese) argumente gebruik maak. Hy
verwys daarna dat die werklikheid "opgaan in die nuwe poetiese gedaante" en dat daar
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"nie slegs verpiasing
verplasing of
ofvervanging
vervanging van die werklikheid [is]
[is1 nie, maar transmutasie".
Dalk word dit die beste saamgevat in die volgende woorde: "Die landskap is veeleer die
beginpunt van die eintlike spoorsnysoeke na die poetiese moontlikhede wat in daardie
ontdekte en herontdekte
heromdekte stuk werklikheid skuil."
Hierdie soort
SOOft realistiese argumente word nie deur Odendaal (2001) of Hambidge
(2000b: 20) in hul resensies gebruik nie, maar net soos hulle
hullc maak Grove ook gebruik
van informatiewe vermeldings. Grove (2001a: 15) sinspee\
sinspeel op lngrid
Ingrid Jonker as hy 'n
sitaat uit die gedig "selfmoord" aanhaal en Opperman as hy praat van die "kopspelende
pegasus [l...
... ], die gevleuelde hings wat die poesie versinnebeeld". Die vernaamste
literere
Iiterere interteks is te vind in die verwysing na Eugene Marais se "Die dans van die
reen" wat in Bohnen se bundel getransformeer word tot "Die mars van die reen".
Waar Marais se gedig die reen as 'n spe!ende,
spelende, skugter vrou voorstel, is dit in Bohnen
se gedig manlik, modern
modem en brutaal, me
meen
en Grove. Teenoor die ander resensente praat
Grove van 'n temagedig wat die bundel inlei. Hy oordeel selfs eksplisiet oor die gedig
"Sandloper" as "[e]en
"[eJen van die beste gedigte" - hier tree Grove op as meningsvormer
(Dijkstra, 1989: 161). Naas die oorwegend positiewe trant, spreek Grove ook kritiek
uit deur die aandag te vestig op oorgange wat "te bewus, te beredeneerd" aandoen en
"resepmatig" is, wat hy dan staaf met die gedig "Ek lees die bundel soos 'n brief". Hy
praat selfs eksplisiet van "meer as een minder geslaagcie
geslaagde gedig" en van geforseerdhede.
Grove gebruik telkens sitate om sy oordeel te regverdig.
Bohnen is redelik aktief in die literere
litercre sisteem
sistcem bedrywig aangesien sy vanaf
2001 deelneem aan Bekgevegte en in diese!fde
dieselfde jaar by die Woordfees optree. Punt
Pum
Geselsradio het 'n onderhoud met haar gevoer en een volle program van vers
wrs en klank
klatlk op
Radiosondergrense is deur Daniel Hugo aan die voorlees van Spoor5ny
Spoorsrty gewy. Die gedig
"Ienspen" is opgeneem in Fanie Olivier se geleentheidsbundel
"lenspen"
ge!eentheidsbundel As die son kom oogknip.
Spoorsny lok meer positiewe kommentaar uit as die vorige bundels. As daar na
kwamitatiewe en kwalitatiewe kanonaanduiders van die drie resensies gekyk
die kwantitatiewe
word en na die positiewe oordele van Odendaal en Grove, asook na Bohnen se
aktiewe rol in die Mrikaanse
Afrikaanse literere
Iiterere sisteem, kan daar beweer word dat daar wel
we!
kanoniseringsmoontlikhede vir Bohnen voorle.

3.4 Vuurtong - Cas Vos
Die debuutbundel van Vos ontvang 'n beduidende bespreking in die pers. Jackson
(1999: 13) se artikel in Beeld (23 April 1999) funksioneer deur die lengte daarvan as
kwantitatiewe kanonaanduider; dit verskaf ook 'n profiel
profie! van die outeur. Die titel,
"Cas Vos 'dig wyer as ander dominee-digters"',
dorninee-digtcrs"', bevat 'n aanhaling van die digter self,
terwyl die lang subopskrif verwys na die feit dat Afrikaanse
Mrikaansc digbundels so "skaars soos
hoendertande" is. Hiermee word die tendens
tcndens van verminderde
vermindcrde debuutdigbundels teen
die millenniumwending na die voorgrond geskui£
geskui( Alhoewel Jackson daarna verwys,
noem hy geensins in sy artikel dat Vos self by 'n randuitgewery,
randuitgewcry, Benedic
Bencdic Boeke,
gepubliseer
gepubliscer het nie. In sy reaksie
reaksic op die vraclys
vraelys skryfVos (2003b) dat hy Vuurtong
VuurtOflg aan
Tafelberg voorgele het vir publikasie, maar besluit het om dit self uit te gee.
Jackson bespreek nie die bundcl
bundel in diepte nie, maar verwys slegs na enkele temas

75
soos erotiek, siekte, do od en godsdiens, wat hy telkens met sitate uit gedigte motiveer.
Verskillende waardetoekennende vermeldings kom voor. Jackson bestempel Vos as 'n
"dominee-digter" - maar nie "'n dominee-digter op die patroon van die Gereformeerde
ofdie
die Katolieke priester Bonaventure Hinwood
Totius, die NG dominee LL. de Villiers of
alias Hewitt Visser nie". Volgens Jackson het Henning Pieterse, 'n gekanoniseerde
digter en Hertzogpryswenner, by die bekendstelling van Vuurtong vir Vos geetiketteer
as die "coolste dominee wat ek ken". Daar word ook vermeld dat Vos die Andrew
Murray-prys vir teologiese werk ontvang het. Vos verwys self in die onderhoud na
die gekanoniseerde digters wat horn beYnvloed het, naamlik Breytenbach, Cloete,
Opperman, Eybers en Van Wyk Louw.
Uitsprake deur Meyer en Vos toon 'n interessante ooreenkoms: Meyer (Zietsman,
2000: 10) sien die verskyning van verskillende vensters as 'n "lank gekoesterde begeerte",
maar die blydskap is nie vergelykbaar met die blydskap oor die geboorte van 'n kind
nie. Vos (Jackson, 1999: 13) beskryf sy debuutwerk as sy "klein~ie" en sy gedigte as sy
"kinders". Hy voeg by dat hy nou weet hoe dit voel om geboorte te skenk [sic].
Net soos in die geval van Jackson se artikel, word die van Cloete-Hofer (1999: 9)
gebruik om 'n bydrae te lewer tot die profiel van die digter. Cloete-Hofer se artikel,
"Digter-ds wen skryfprys" (Die volksblad, 15 Mei 1999), is inligtend van aard en handel
oor sowel Vos se pryswennende teologiese studie, Die volheid daarvan, as sy digbundel.
Die artikel neem die vorm van 'n vraag-en-antwoord-onderhoud aan, met slegs twee
vrae oor Vuurtong. Vos noem sy intensies met sy digkuns:
'n Digter dig om rekenskap van die lewe te gee. S6 kyk ek na myself en die lewe. Die lewe met al sy
raaisels, pyn en plesier. En in die kyk, maak ek dalk 'n paar loergaa9ies vir ander mense oop.

Naas die benutting van intensionele argumente maak Cloete-Hofer ook gebruik van
strukturele argumente as sy verwys na die "bundelsiklus" en die motiewe soos die
van skepping en herskepping; die religie; en die dood. Frases soos "[i]n 'n volgende
afdeling", "[i]n die voorlaaste afdeling" en die "laaste afdeling" gee blyke van 'n
strukturele benadering. Vos gee self die betekenis van die titel aan as 'n "tong van
vuur", wat tegelykertyd 'n simbool van seening en een van vernietiging is. Die enigste
ander debutante wat self hul bundeltitels verklaar, is Meyer (Zietsman, 2000: 10) en
Bezuidenhout (Parker, 2001: 17).
Die enigste volwaardige resensie oor Vuurtong is die van Grove (1999: 12), wat reeds
in die titel sy oordeel te kenne gee: "Ryk gedagte-inhoud, maar te veel taaldwang"
(Beeld, 5 Julie 1999). In hierdie hoofopskrif en in die resensie self word positiewe en
negatiewe oordele afgewissel - 'n werkwyse wat De Moor (1993: 67) as nadelig vir 'n
resensie beskou, terwyl Van Coller (1995: 3) juis weer die weegskaalmodel voorstaan
ter wille van 'n meer genuanseerde bespreking. In die slotparagraafkom Grove tot die
volgende gevolgtrekking:
Daar sit sinvolle beplanning in die bundelopset. Die bundel bevat 'n ryk gedagte-inhoud en idees met
moontlikhede, maar daar is te min taaldissipline en te veel taaldwang om die bundel te maak wat hy
kon wees.
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Die positiewe aspekte van die bundel wat Grove noem, is dat die vierde afdeling se
toon meer persoonlik en elegies is en die verse minder gedwonge;
gcdwonge; daar is '''n mooi
Won
styging" in die gedig "reis na binne"; "iets besonders [word] bereik" deur die invoer
van Psalm 23 as oerteks in hierdie gedig; en daar is "treffende woordspel" in die gedig
me:m]ng~;VGlrrrler
"Boksgeveg"
Boksl!evel!" wat Grove "die beste gedig" noem; dus tree hy hier as meningsvormer
op. As voorbeelde van die negatiewe oordeel word die volgende genoem: "struikelende
verioon'"
verse"; "oordrewe, retoriese taal"; "maar weer 'n reeks wat in retoriek verloop";
!7I:'TOr"PPlr£1P beelde"; "[d]ie
"[ d Jie ander gedigte in die afdeling bereik nie hierdie peil
"geforseerde
nie"; "sy kwota hinderlike
hinderiike beeIde
beelde en onpresiese taalgebruik"; en "maar daar is te min
taaldissipline
cddlul~~lpline en te veel taaldwang om die bundel te maak wat hy kon wees".
wees" Hierdie
kritiek op geykthede hang saam met Mooij (1973: 463) se kategorie van tradisie- en
vernuwingsargumente.
Grove (1999: 12) maak onder meer gebruik van strukturele argumente, want hy
beskryf die verloop van die bundel (chronologies) waar die afdelings "skerp van mekaar
[verskil]" maar tog verwant is "deurdat hulle elk op sy eie manier 'n aardse-boaardse
spanning na vore bring". Intertekstuele verwantskappe met veral die Bybel
Bybcl word deur
Grove genoem; hy gebruik sclfs
selfs in die tweede para6rraaf
paragraaf die woord "intertekste". Die
intertekstllaliteit
intertekstualiteit in die bllndel
bundel hou verband met die mimetiese argumente as Grove
onder meer beweer dat Vos uit die Bybel "probeer om 'n hoer, edeler dimensie aan
die aardse werklikhede en belewenisse toe te voeg" en dat Vos poog om in die derde
bundelafdeling "iets van die spanning tussen God en wereld na vore te bring" deur
middel van bepaalde Bybelgedeeltes. 'n Interessante "gesprek" tussen Grove se resensie
en Cloete-Hofer se artikel vind plaas ten opsigte van die verwysing na 'n "preek".
Grove beweer dat die slotred van die gedig "Die saaier" 'n soort "prekie" word, dat Vos
hier didakties optree en dat die gedig nie vir sigself spreek nie. Cloete-Hofer (1999: 9)
Vos uit oor wat die belangrikste van 'n preek is. Hy antwoord soos volg:
vra Vas
Die belangrikste van 'n
'11 preek is dat dit soos
5005 'n ploeg die grond oopskeur sodat
sod at hoorders die reuk van
die evangelie in die neus kan
km kry. En dat hulle verwonderd kan staan oor al die lewe wat
war daarin wemel.

mcnse gee.
Die preek maet
moet mense se lewens raak en verander. Preke moet moed en hoop aan mense

Die resensie van Grove het sterk kommentaar in die brieweblad van Beeld uitgelok.
Onder die opskrif "Dood van digkuns sal s6 kom" (12 Julie 1999)
1(99) bestempel
oordeel as
Poesieliefhebber van Gauteng (1999: 8) onder meer Grove se negatiewe oordee1
"oppervlakkig" en "arga'ies".
"arga"ies". Hierdie anonieme briefskrywer
brief<;krywer gebruik Roland Barhes
se "die dood van die outeurbegrip" en Harold Bloom se konsep van "misreading" om
of haar mening te staaf Poesieliefhebber beweer dat die resensent sy eie siening in
sy ofhaar
tckste inlees. Dit
Uit die taalgebruik van die brief
briefwil
wil dit voorkom of die briefskrywer 'n
tekste
akademikus is of ten minste 'n sekere kennis van literere terme het.
Poesieliefhebber se brief lok vier dae later reaksie uit van Hambidge (1999: 10),
titel "Hoef nie
wat Grove se gesaghebbendheid as kritikus verdedig in 'n brief met die tite!
eendagvliegie te prys":
"Prof Grove is'n
is 'n gesiene kritikus wat in syvele sobere resensies
eendallVliecie
orys": "Pro£
voeling met moderne strominge in die digkuns is nie." Hierdie
beslis nie olltyds of uit vOeling
In'lrrp·~"rmrl ...nCl'" tussen die anonieme briefskrywer en Hambidge hang saam met die
korrespondensie
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metakritiese funksie van die litercre
literere kritiek (Van Gorp et al., 1998: 243): Die resensie
as sodanig word gekritiseer en Hambidge raak as kritikus by 'n polemiek betrokke. Sy
noem 'n interessante aspek van resensies: As die resensent verkeerd geoordeel het oor
'n bundel,
bundcl, sal dit steeds nie die bundel belnvloed nie en die gedigte sal bly staan.
Oit
Uit die outeursprofiel van Vos, wat saamgestel
saamgestcl kon word uit die artikels van
Jackson en Cloete-Hofer en 'n e!ektroniese
elektroniese onderhoud (Vos, 2003b), blyk dit dat hy
'n beduidende rol binne die kerklik-teologiese sisteem speel. In tertne
terme van aspekte van
die polisisteemteorie wil dit voorkom asofVos nie uit die literere
litercre sisteem sal verdw),n
verdwyn
nie, aangesien sisteme mekaar beYnvloed.
be'invloed. Hy is ook die enigste van die ses debutante
wat reeds twee verdere digbunde!s
digbundels uitgegee het, naamlik Code van papier in 2001 en
Enkeldiep in 2003, albei
aIbei by Protea Boekhuis.
Van die bunde!
bundel Vtmrtong
Vuurtong se gedigte is deur Johann Nel op Radiosondergrense se
program U?rs
vers en klank voorge!ees,
voorgclees, terwyl Daniel Hugo 'n radio-onderhoud met die
digter voer. In die lig van Vos se status binne die kerklik-teologiese sisteem as dee!
deel
gepubJiseer het; van die
van die polisisteem; van die feit dat hy reeds drie bundels gepubliseer
~)' bundels; en van die gevolgtrekkings
gevohrtrekkings uit die
oorwegend positiewe ontvangs van sy
kwantitatiewe kanonondersoek, kan die afleiding gemaak word dat Vos moontlike
kanoniseringstatus geniet.

3.5 Dimensie - Christine Barkhuizen le Roux
Hierdie bundel ontvang 'n beduidende aantal mediatekste agt. Die digter wou
blykbaar onder haar naam debuteer, naamlik Christine le Roux,
Rome, maar het daarteen
besluit omdat die skrywer Eleanor Baker ook onder hierdie naam gepubliseer het 
vandaar die dubbelvan van hierdie debutant.
Die eerste mediateks is'n
is 'n bekendstellingsartikel (-berig) deur Armette
Annette Slabber (2000:
10): "Debuutbundel van Barrydaler
Barrydalerverskyn"
verskyn" (Die Burger, 27 Oktober 2(00). Die artike!
artikcl
posisioneer die digter binne die literere sisteem deur 'n outeursprofie1
outeursprofiel te verska£ Sy
het in 1994 en 1999 die ATKV se skryfskole bygewoon, ,,,,aar
waar sy in 1999 deur Breyten
Breytenbach, die kursusaanbieder, aangemoedig is deur die uitspraak dat hy agterkom
sy "begin haar de
eie stem hoor". In April 2000 tree sy by'n
by 'n voorleesaand in Stellenbosch
op, waarna sy deur die digter Ronnie Belcher, uitgewer van Suider Kollege Uitgewers,
genader is om gedigte voor te le met die oog op publika.'iie.
publikasie. Die feit dat van haar
gedigte in Literator opgeneem is en die gedig "Roudiens" in die Nederlandse bundel
bunde!
Een honderd dichters 3, versterk Barkhuizen le Roux se posisie binne die poesiesisteem.
Voorts het sy voor en na haar debuut etlike poesiewerkwinkels by die Departement
Mrikaans en Nederlands van die 0
Universiteitvan
niversiteit van Ste!lenbosch
Stellenbosch bygewoon. Barkhuizen
le Roux het in 2005 haar MA-tesis oor Judith Herzberg vohooi
voltooi en het in 2004 die
tweede prys verower in die Woordfees se kortverhaalkompetisie.
Die resensie van Bernard Odendaal en Sulette Bruwer (2000: 6), "Meer as een
dimensie van die mensie", volg die tradisionele
tradisioncle kop-romp-stert-opbou wat De Moor
(1993: 65) voorste1
voorstel vir 'n geslaagde resensie. Die subtitellui: "Debuutdigter lewer bydrae
fIOlksblad, 13 November 20(0).
2000). In die eerste paragraaf bied
tot plaasliteratuur" (Die Volksblad,
die resensente biografiese inligting oor die digter, terwyl hulle in die tweede paragraaf
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me en dat "sy met haar debuutbundel 'n belangrike bydrae lewer tot die plaasliteratuur
in Afrikaans". Deur hierdie situering verrig die resensie 'n postulatiewe funksie (Van
Gorp et at. 1998: 243) aangesien die resensente fokus op die genre waartoe die teks
behoort. Omdat plaasdigbundels 'n skaars item is, kan die resensente se redenasie as
vernuwingsargument beskou word.
Vanaf die derde paragraaf word die volgende sake agtereenvolgens behandel: die
onderwerp van die "boervroubestaan"; verdere biografiese inligting; die kompleksiteit
van die selfontwerpte voorblad; die "betekenisryke" bundeltitel; die onderwerpe van
"eggenote-wees", "vrouwees" (insluitend kunstenaarskap), "kindwees" en "universele
menswees"; metapoetiese tekste; die temas; die samestelling en vormgewing; en die
slotoordeel:
Sonder mankemente (hier en daar 'n gesogtheid of'n versierseltjie wat nie so funksioneel is nie) is die
bundel nie. En al die gedigte bereik nie ruimer dimensies nie. Tog is dimensie onses insiens 'n goeie
debuut wat van aansienlike digterlike rypheid en geslyptheid getuig.

Slegs een kort gedigword gesiteer, naamlik "gee myvandag". Volgens De Moor (1993:
46, 130) kan 'n gebrek aan sitate as 'n moontlike swak punt van 'n resensie gesien word.
Die resensente kombineer 'n induktiewe en deduktiewe aanbiedingswyse aangesien
hulle 'n aantal waarnemings gebruik om die aanvanklike oordeel te bevestig. Van
die oordele wat Odendaal en Bruwer noem, is "Dit sou egter 'n verskraling van die
bundelgegewe wees om dit te reduseer tot die verwoording van die plaaslewe", en
"Onder die aspekte van menswees wat belig word - naas boervrouwees - ook eggenoteeggenote
wees (in dikwels pragtige liefdesgedigte)". Verder maak hulle van 'n verskeidenheid
argumentsoorte gebruik, veral strukturele argumente. Die bundel is nie in afdelings
verdeel nie, maar al die temas "staan verstrengel in die bundel", "die gedigte [staan] dus
as 'n eenheid langs mekaar" en "Die eenheid-in-verskeidenheid-gedagte is ook op die
vlak van individuele gedigte te bemerk." Ook kom realistiese (mimetiese) argumente
in die resensie voor - die digterskap is maar een van die fasette van die digteres se
persoon, terwyl dit instrumenteel is om die "veelkantigheid van die lewe" te ontdek.
Verder word daar verwys na die "verganklikheid en die wonderbaarlike van die lewe"
en na die '''ander kante' van die werklikheid" wat weer in 'n aantal religieuse verse
ontgin word. Die outeursintensie blyk uit die woorde van die digter soos aangehaal
op die agterblad van die bundel en in paragraafS van die resensie, naamlik dat dit "die
gestrooptheid van die Klein Karoo [is] wat die woorde na my toe bring".
Odendaal en Bruwer verwys glad nie na die feit dat die bundel by 'n randuitgewery
verskyn het nie, anders as Hambidge (2001a: 9) en Olivier (2001: 4).
In haar resensie, "Soetheid is die woord" (Die Burger, 12 Maart 2001), bestee
Hambidge (2001a: 9) meer as die helfte van die ruimte aan 'n bespreking van
"alternatiewe uitgewers" soos Gnomic, Ancor en Suider Kollege Uitgewers (Dimensie
het by laasgenoemde verskyn) wat "afgekeurde digters" se werk publiseer. Hoewel die
bundel "keurig uitgegee" is, vra Hambidge: ''Waarom is hierdie bundel gepubliseer?"
Sy voel dat daar "geen blyke van enige kennis van die (huidige) poetikale diskoers"
in die bundel is nie; dit bevat die "sewentigerjare se vrye verspogings op sy ergste";
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daar is 'n "pretensie van ek-is-'n-digter" aanwesig in die bundel, asook "studentikose"
samestellings soos "bloekomboomgroengrys" (tradisie- en vernuwingsargumente).
Die resensent se oordeel blyk uit 'n uitspraak soos "Ja, hoor my kritiese lied! Want
soetheid is die woord om hierdie bundel te beskry£" Haar "gunsteling" is die "duiwe
wat troer". Sy voeg by: "En vaderland: 'die dag staan tepelroos'. Vir lekker lag: 'die
welsand met ons voete toets'!" Hambidge se slotoordeel is dat hierdie alternatiewe
bundels die Mrikaanse digkuns ernstige skade berokken: "Kan daar nie asseblief van
ingeligte keurders gebruik gemaak word nie?"
Hierdie resensie lok reaksie uit in die briewekolom van Die Burger. Digter
Lucas Malan ("Hambidge self deel van parodie", 20 Maart) meen dat Hambidge se
"metafisiese vraag" of Dimensie hoegenaamd gepubliseer moes word, ook op haar eie
bundels toegepas kan word. Volgens horn bied "ons voarste 'parodis'" haarself nou
aan as "onderwerp van 'n groteske parodie". Hy sluit af: "Is daar enige figuur in ons
'ek-is-'n-digter'
literatuurgeskiedenis wat met groter pretensie as Hambidge die 'ek-is-'n-digter'persona paradeer?" Danie Venter ("Hambidge skep nuwe apartheid", 23 Maart) van
Port Elizabeth kritiseer Hambidge se "hoe vereistes vir die digkuns". Hy beskuldig
haar van elitisme nadat hy verwys het na die verkoopsyfers van Afrikaanse digbundels.
Voorts verwys hy na die postmodernisme, waarin "uitsprake oor die waarheid en die
waarde van kunswerke riskant is". Koerantlesers sou die afleiding kon maak dat Venter
'n kenner van die letterkunde is, of dat hy 'n sekere mate van literere kundigheid
besit. Hambidge reageer op 27 Maart in Die Burger op albei briewe (haar brief is getitel
"Hambidge 'g'n pretbederwer"'). Sy kritiseer Malan oor "sy parodiese resensie van Lina
Spies" en verwys na die "skrywer van daardie ambisieuse hongerige e-pos wat soos 'n
kaartehuis voor die tydspoor van die kritiek ingetuimel het". Lesers wat nie bekend
is met hierdie sake nie, sal 'n binnegeveg vermoed. Vir Venter se sy dat daar "steeds
hierargiese uitsprake" bestaan, "al wil ons dit wegwens". Hierdie karrespondensie oar
Hambidge se resensie vervul dus 'n metakritiese funksie, aangesien dit kritiek op die
resensie of kritiek in die algemeen lewer. Sodoende hou dit - ironies genoeg - die
spesifieke bundellanger in die literere oog.
Olivier (2001: 4) se resensie, "Brokke van 'n geleefde lewe", is die langste van
die mediatekste oor Dimensie en het op 28 Mei 2001 in Beeld verskyn, omtrent twee
maande na Hambidge se resensie en sowat 'n week nadat die Ingrid Jonker-prys
toegeken is. (Dit is interessant dat Olivier nie die bundel van die wenner van die prys,
Bezuidenhout, geresenseer het nie.) Die resensie volg die tradisionele kop-romp-stertkop-romp-stert
model van De Moor. Die inleiding en slot bewerkstellig 'n sikliese bou aangesien die
Mrikaanse sisteem daarin aan bod kom - die bespreking van die poesiesisteem neem
bykans 'n derde van die resensie in beslag.
In die inleidingword 'n positiewe oordeel oar publikasies by randuitgewers gelewer:
"Niks is beter vir 'n letterkunde nie!" Hierna kom die volgende sake aan bod: die
voorblad en die visuele motief; die eerste gedig, "deelversameling"; die varmgewing;
die onderwerpe (liefde, geloof, kinder- en jeugjare, die rol van die ouers, die natuur);
voorbeelde van religieuse en liefdesgedigte; die slotoordeel; en die poesiesisteem.
Die sentrale argument in die resensie is dat die "nuwe stemme" (paragraaf een) 'n
kans moet kry wat publikasie en blootstelling betref, want - soos in hierdie geval- kan
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dit vcrdienstelikc
verdienstelikc werk bevat. Olivicr
Olivier stel nie sy oordeel oor die bundel aan die begin
van die rescnsie
rescnsic baie sterk nie en wissel in die loop daarvan sy positiewe en negatiewe
kritiek af (weegskaalmodel). Die resensent meen dat die bundel te veel gedigte bevat en
dat die gevaar bestaan dat die sterker
5terker verse hul waarde kan verloor. Met verwysing na
die bundeltitel beskou Olivier die metafoor van die kaleidoskopiese proses in spesifiek
die gedig "portret in loodglas" as minder geslaagd. Wat vormgewing betref, "sorg
ge(
tog knap gebind word". Oor die
die gebroke en verspreide eindryme dat die gedigte
Iandskaps- en ouerskapsgedigte sk.ryf
. Olivier dat "'n
'''n aantal uit
nit hierdie groep nie aan
500rt moraliserende slot of 'gawe' gevolgtrekking ontkom nie, waardeur die skerp
'n soort
hulle effek prysgee".
raakgesiende en verwoorde indrukke hnlle
Die religieuse gedigte is nie vromerig nie, en geykte uitdrukkings word vermy (hier
verskil Olivier sterk van Hambidge, 2001a: 9). 'n "Besonderse" gedig binne hierdie
groep is "nagmaal", "waarin die nagmaalsformulier, Psalm 23 en die skryfdaad in 'n
roerende eenheid saamgebring word". Grove (1999: 12) wys in sy resensie oor Vos se
bundel ook na die feit dat Vos Psalm 23 as interteks gebruik in die gedig "reis na bin ne".
ne" .
(20(H: 4) nie sentimenteel nie. Die
Die liefdesgedigte in Dimensie is volgens Olivier (2001:
"grootste bekoring" daarvan le daarin dat "die digter nie in die eerste plek die geliefde
"!:,>Tootste
gcliefde
of
ofdie
die Iiefde
liefde besing nie, maar ontdek watter betekenis die liefde,
Iiefde, liefdesverhoudings, en
die huwelik.,
huwelik, op die spreker het".
Hoewe1Dimensie
debuutbunde1s is wat die "wercld
"wereld aan die praat
Hoewel Dimensie nie een van daardie debuutbundels
gaan k:ry nie",,omdat
omdat die individuele gedigte oor die algemeen net nie dig of
ofsterk
sterk genoeg
is nie, meen Olivier dat dit "jammer" sal wees indien die gedigte nie die blootstelling
blootstel
k:ry wat hulle verdien nie. Hier is verse "wat vir sekere lesers baie sal kan beteken en
wat bowendien die se-krag
se-kragvan
van Mrikaans bevestig". In die slotparagraaf word 'n beroep
op groot uitgewers gedoen om in hul boekwinkels 'n spesiale uitstalplek in te rig vir die
opgroot
"kleiner 'kompetisie' wat nie groot be
marking kan bekostig nie".
"ldeiner
bemarking
argumentc met
Ter stawing van sy oordeel gebruik Olivier onder meer strukturele argumente
sy bespreking van die uiterIike
uiterlike versorging en vorm van die
Die benutting
bemltting van
uit byvoorbeeld die uitspraak dat die gedigte
realistiese (mimetiese) argumente blyk nit
van 'n geleefde (en verbeelde) werklikheid vasvang". In die opmerking oor
"die brokke van'n
die visuele neerslag, naamlik dat "enkele gedigte teruggryp na die visuele poesie wat in
die tweede helfte van die vorige eeu 'n opbloei (en afsterwe)
afstef\ve) beleefhet", maak Olivier
van die tradisie-argument gebruik.
sitateom
oortuigingskragaan syargumente teverleen.
teverIeen.
omoortuigingskragaan
Olivier (2001: 4) gebruiketlike sitate
Sy styl is gemakliker en informatiewer as die van die ander resensies, wat dit toeganldiker
toegankliker
lesers maak. Die informele toon word gevind in uitdrukkings 5005
soos "groot kanonne"
vir lcsers
nie", Enke1e
Enkele vakterme kom voor - iets
en "hierdie
uhierdie raaisel is nie sommer vir die optel nie".
waarsku - maar dit is eenvoudige, verstaanbare
verstaan bare begrippe:
waarteen De Moor (1993: 25) waarskn
"metafoor", "visuele poesie", "verspreide eindryme" en "vormgewing".
Die laaste reaksie oor Dimensie verskyn bykans 'n maand na Olivier se resensie en wel
op 26 Junie 2001 in Beeld. Hambidge (200le: 4) lewer in "Ope brief aan 'n Nederlandse
skrywer" kommentaar op 'n ope brief van die NederIands-Persiese skrywer Kader
Abdolah 7 oor haar vroeere
UlYK.lJddl
vroecre resensie (Hambidge, 2001a: 9) en 'n "sug" wat sy blykbaar
tydens 'n voorlesingvan
voorlesing van gedigte deur Barkhuizen
Barkhllizen le Roux gegee het. Soos vele van haar
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ander mediatekste is haar toon uitdagend; sy gebruik woorde soos
SOOS "narre-optrede" om
'n lesing deur Abdolah in die Huis der Nederlanden mee te beskryf en beweer dat hy
belangrike aspek van
niks weet van die Mrikaanse
Afrikaanse letterkunde nie. Sy noem hier 'n be!angrike
resensies, naamlik dat dit nie op die persoon gemik moet wees nie, maar die bunde!.
Op Abdolah se aantyging dat sy jaloers is op Barkhuizen le Roux, antwoord sy deur die
wc! 'jaloers"
'Jaloers" is: W.H.
w.H. Auden, Wallace
opnoem van gekanoniseerde digters op wie sy wel
Stevens, Robert Pinsky, Mark Strand, Eybers, Opperman en Breytenbach, met ander
woorde Hambidge gebruik hier waardeverkleinende verme!dings
vermc!dings ten opsigte
opsigtc van
Barkhuizen le Roux.
In die lig van die twee lang en oorwegend positiewe resensies kan afgelei word
liten§re sisteem sal verdwyn nie; haar
dat Barkhuizen le Roux waarskynlik nie uit die literere
wel in die kanon opgeneem
tweede bundel, roset, verskyn in 2006. Of haar bundel wc!
sal word
Mrikaanse sisteem
words,8, is moeilik om te bepaal, aangesien dit nie wyd in die Afrikaanse
bespreek is nie.

3.6 Dansmusieke - Zandra Bezuidenhout
Hierdie bundel
bundc! het die Ingrid Jonker-prys vir die tydvak 1999-2000 ontvang en lok die
meeste mediatekste uit, naamlik 14 (5 voor en 8 na die aankondiging op 1 Mei 2001).
Indien daar nie 'n beduidende getal resensies oor 'n werk verskyn nie, kan dit maklik uit
terere gesigsveld verdwyn,
verdVvyn, meen Janssen
J anssen (1994: 76). Ditlyk
Dit Iyk asof die onderhawige
die liliterere
bundc!
bundel nie sal verdwyn nie, aangesien dit 'n beduidende ontvangs geniet het.
Ni!
Ni Viljoen
ViIjoen (2000: 67) se baie kort aankondiging van die bundel
bunde! in Maart 2000 in
'n
'11 artikel
artike! in Insig ("'n Batige saldo vir Mrikaanse
Afrikaanse digkuns"), verskyn die eerste resensie
op 20 November in Die Vblksblad
volksblad - die van Odendaal (2000: 8), getitel
getite! "Digdebutant
tite! 'n
flankeer met die lasso van liefde" (ontleen aan die gedig "Tango"). Waar hierdie titel
positiewe oordeel
oordec! suggereer, gebruik Hambidge (2000a) dieselfde
diese!fde sitaat as 'n voorbeeld
bc!angrik
van wat 'n keurder sou afgekeur het. 'n Eerste resensie oor 'n werk is baie be!angrik
aangesien dit kan bepaal of daar verdere resensies gaan verskyn. In hierdie resensie
kom Odendaal op 'n induktiewe wyse tot sy oordeel wanneer hy dit in die slotparagraaf
stel dat die bundel
bunde! 'n "debuut [is 1 wat genoeg bevat wat digterlik uitstaande is vir
selfvertroue aan te paP.
pak".
Bezuidenhout om toekomstige digwerk met se!fVertroue
Die resensie volg die tradisionele
tradisione!e kop-romp-stert-opbou. In die eerste sin situeer
Odendaal die bundel
bunde! in die Afrikaanse
Mrikaanse poesiesisteem: "Een van die bitterminAfrikaanse
bitter min Mrikaanse
digdebute wat in hierdie millenniumjaar die lig gesien het, is die Stellenbosse digteres
Zandra Bezuidenhout se 'dansmusieke'. Bloot die feit maak dit reeds 'n kosbaarheid."
In die rompgedee!te
rompgedeelte van die resensie ontleed Odendaal die bundeltitel
bundeltitcl en -afdelings
-afdcline:s en
in die slot word die gevolgtrekking (oordee!)
(oordecl) gegee.
Wat die tite!
titcl betref,
bettef, beweer Odendaal dat dit nie 'n tematiese aanduider is nie,
aangesien dans en musiek nie opvallende motiewe in die bunde!
bundcl is nie. Hy gebruik
'n strukture!e
strukturcle argument as hy beweer dat die tite!s
titcls van die vier opeenvolgende
bundelafdelings
bundelafdclings op die meervoudigheid van be!eweniskomplekse
bcleweniskomplekse Vvys.
wys. In paragraaf
drie sonder hy een gedig uit wat we!
wel met die onderwerp van die tite!
titcl skakel,
skakcl, naamlik
"Tango". Die interpretasie van die gedig word geYllustteer
geillustreer met 'n sitaat. Die eerste
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negatiewe kritiek word in die volgende paragraaf gevind as Odendaal beweer dat die
bunde! ("paringsdans") gekenmerk word deur "styloordaad
eerste afdeling van die bundel
"Indeks" is volgens horn 'n "hoogtepunt" in die
en seggingsoortolligheid". Die gedig "Indeks"
tweede afdeling
afdcling ("tongdans") - "'n gedig waarin die digterlike vermoens
vermocns in die lig van
die Goddclike
gere!ativeer word". In die aanwys van
Goddelike almag treffend verironiseer en gerelativeer
die gedig as 'n hoogtepunt tree Odendaal hier op as meningsvormer as hy beweer dat
afde!ing drie ("bloeddans") die is "waarin 'n soberder sin vir die
die beste gedigte van afdeling
betreklike oorheers", soos "Geslagsregister". Odendaal se eerlikheid (wat deur onder
andere Van Zyl, 2002 beskou word as 'n vereiste vir 'n geslaagde resensie) spreek uit
slotafdcling, naamlik "ringdans".
sy onsekerheid oor die betekenis van die tite! van die slotafde!ing,
Die vier slotgedigte het 'n "sterk religieuse inslag", met "Nagtuin" as 'n "praggedig".
Wat artikulasie betref, sluit die argumente logies by mekaar aan (vegelyk De
Moor, 1993: 25). Odendaal lewer dus 'n oorwegend positiewe oordeel
oordee! en gee te
kenne dat die digter aan die begin van haar digtersloopbaan staan en dat daar vir haar
kanoniseringsmoontlikhede is.
na Odendaal se resensie verskyn Hambidge (2000a: 4) se "bespreking"
'n Dag ni
bundcl in die rubriek "Kopstukke" in Beeld (21 November 2001). Omdat
van die bundel
dit 'n rubriek is, is dit nie nodig dat dit aan die tradisionele resensieformaat voldoen
Iambidge wy
bin ne die
nie. IHambidge
\Ivy 28 van die 58 reels aan die situering van die bundel binne
literere sisteem. Die situering het grootliks te make met die debat rondom kleiner
uitgewershuise - 'n saak wat sy aanraak in die meeste van haar besprekings wat in
die empiriese ondersoek be trek is. Hierdie lang inleiding en die oorvloedige sitate lei
bundcl,
daartoe dat Hambidge min ruimte het vir 'n breedvoerige bespreking van die bundel,
wat gevolglik haar opbou en stawingsmetode beYnvloed.
bc"invloed. Sy maak verder gebruik van
bng
lang sitate uit gedigte om haar oordeel te bevestig, met die gevolg dat die werklike
bespreking slegs 20 van die 58 reels beslaan.
Hambidge
Harnbidge gee 'n uiteensetting van die "winde van verandering" wat aan die waai
is in die poesiewheld,
poesiewereld, soos goeie bundclverkope,
bundelverkope, die toename in vooriesings,
voorlesings, die
gewildheid van Bekgevegte en die opkoms van kleiner uitgewerye. Sy voer alle
aIle aspekte
van die bundel
bunde! na hierdie saak terug. Postiewe aspekte is die feit dat van Bezuidenhout
se gedigte in Groot verseboek 2000 opgeneem is, terwyl negatiewe aspekte die "lawwe
titcl" en die "studentiko[ se]" afdelingstitels is. Die styl van die resensie is uitdagend en
titel"
bietjie
satiriserend; hiervan getuig die volgende: "Sy moes die '01' dancing shoes' nog 'n bie~ie
opgehang het, wat" en "Ja-nee, hierdie Klaradyn wil dans". Hambidge se emosione!e
emosionele
argumentvoering kontrasteer sterk met die van die resensies van Grove (2001) en
Cloete (2001), wat meer sober en informatief
informatiefis.
is.
Deur
'n vergelyking te tref
treftl.lssen
Danstnusieke en Henning Pieterse
Deur'n
tussen Bezuidenhout se Dansmusieke
oordecl Hambidge
se Die burg van hertog Bloubaard (Hertzogpryswenner in 2002), oordeel
waardeverkleinend. Dit herinner aan Bourdieu se teorie van die Iiterere
literere veld wat
gestruktureer is deur die verspreiding van beskikbare posisies (Van Coller, 2002: 70):
ollteur versus die van 'n opkomende outeur.
die van 'n gevestigde outeur
ottteur. Met Hambidge se
situering van die bunde!
Afrikaanse poesiesisteem betrek sy die Bekgevegte
bunde1 binne die Mrikaanse
en die Woordfees. Sy verwys spesifiek Ba
na Ronnie Belcher en se dat sy Suider Kollege
Uitgewers na 'n "knap idee" Iyk.
lyk. Verder verwys sy na Bent Uitgewers wat 'n bundel
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van Wessel Pretorius uitgegee het. Die name van gerekende uitgewers (Charles Fryer
Ftyer
en Hettie
voorbec!de van uitgewers wat die bundel baie
Flettie Scholtz) word voorgehou as voorbeelde
noukeuriger sou geredigeer het. Hambidge meen dat die publikasie "voortydig" was
en dat dit die digter sou gebaat het "om biegie
bietjie te wag met 'n debuut by 'n gerekende
bundc! is in 2005 deur Protea aanvaar.)
uitgewershuis". (Bezuidenhout se tweede bundel
Plektrum word as "'n volmaakte debuut" beskou.
Sheila Cussons se Plektrwn
Smith (2000: 15) verwys in sy resensie van 6 Desember 2000 inDie
in Die Burger
Burgeronder
onder meer
5005 Jackson (1999: 13) en Odendaal (2000: 8) die
na gekanoniseerde digters en noem net soos
min digdebute. Sy negatiewe oordeel spreek egter reeds uit die hoofopskrif, "Bckoring
"Bekoring
~rat in die inleidingsparagraaf bevestig word as
selde in die musiek aangetref", wat
nog te sc!de
hy beweer dat Bezuidenhout se bundel
bundc! nie die "groteres" sal bedreig nie. Hy erken wel
wc!
dat daar "belofte" in die bundel is - net soos wat Hambidge (2000a: 4) beweer dat daar
"talent" is. In 'n poging om 'n aanduiding te gee van "die drumpel wat nog betree moet
word", tref die resensent 'n vergelyking met bundels van Krog en Pieterse.
Oat
Dat Bezuidenhout self na haar gedigte as "versies" verwys (outeursintensie), beskou
Smith as 'n "dIens
"effens geaffekteerde geringskatting". Die "verweer teen kritiek" in die
bestempc! hyas hinderlik, terwyl
gedigte '~n die lede van die stam" en "Uitnodiging" bestempel
klein sentimente" is nie.
die verse oor die digter se Nederlandse verblyf"niks meer as kIein
Tog erken Smith dat daar "skerp waarnemings" is en dat Bezuidenhout 'n bepaalde
stemming vasvang; ter stawing noem hy "Binnegordyn" en "In Julie". Teen die strak
tym en die feit dat die bundeltitel
bundeltitcl slegs 'n sambreelterm
sambreeltenn is vir die
ritme, die skaars rym
bundelafdelings,
bundelafdc!ings, bring hy beswaar in. Daarteenoor besit die gedig "Finale" 'n "kragtige
Iiriese sleur" - 'n opmerking wat in ooreenstemming is met Cloete (2001) se uitwys
liriese
van die liriese
Iiriese elemente
clemente in die bundel. Wanneer Smith die gedig "Die middag van die
ooms" (wat in Groot
Croot verseboek 2000 opgeneem is) as die "bekoorlikste vers" tipeer, tree
meningsvonner op. Hier gebruik hy vir die eerste keer 'n sitaat om sy bewering
hy as meningsvormer
oor die tema van die gedig te staaf, naamlik: In die onderskeid tussen dorp en plaas
word die spanning tussen onskuld en rypheid ervaar. Smith kritiseer die spel- en
redigeringsfoute wat in die bundcl
bundel voorkom. Hy kom tot die gevolgtrekking dat die
verstegniese elemente van die gedigte nie goed benut word nie; dit vorm 'n teenstelling
met Cloete (2001) se mening. In die slotparagraaf beweer Smith dat daar "te min
c!emente in die poesie is"
tekens van 'n vaardige en vars aanwending van die formele elemente
(tradisieargument) .
A.c. (Ampie Coetzee) (2001: 86) van April 2001
2(X)1 in De
Die kort resensie deur AC.
Kat verskyn saam met 'n nog korter een oor Die mooiste Jlfrikaanse
Ajnkaanse gedigte, saamgestel
deur Fanie Olivier. A.c.
AC. lewer reeds in die inleidingsparagraaf 'n positiewe oordeel:
'''n Nuwe digbundel van 'n nuwe digter, mooi uitgegee, met heelwat mooi verse is
"'n
'n plesier om te ervaar." Die titel, onderwerpe, tematiek en bundelafdelings word
kortliks bespreek; die danstema maak die gedigte "Jig",
"Iig", "rymend"
"tymend" en "ritrnies".
"ritmies".
Waardetoekennende vermeldings kom v~~r
voor deur
denr verwysings na onder andere N.P.
van "Wyk
Bezuiclenhout in 'n onderhoud met Kritzinger
Wyk Louw en Breytenbach (wat Bezuidenhont
2001 albei as invloede uitwys) en Leipoldt (na wie ook Cloete, 2001, verwys). Sitate
van die "digterlike talent" word gegee. "Dogter" word beskryf as "Hooglied-agtig" en
besktywing", terwyl "Huis" bestempel
"Die middagvan
middag van die ooms" as 'n "effens siniese beskrywing",
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word as "poetiese wysheid". Die bundel eindig "op 'n roerende noot van onmag" met
die boodskap aan die Here in 'n liefdesbrie£ A.c. kom ook in die slotsin tot dieselfde
gevolgtrekking as Odendaal (2000: 8): dat die digter aan die begin van 'n digterlike
loopbaan staan - met ander woorde dat die moondikheid
moontlikheid tot kanonisering bestaan.
Die resensie deur Hans Ester (2001), senior dosent aan die Radboud Universiteit,
Nijmegen, in die Mei-uitgawe van Zuid-AJrika is een van twee resensies deur 'n
buitelandse resensent. (Dansmusieke is die enigste van die ses digdebute wat buitelandse
resensies ontvang het.) Die oordeel blyk reeds uit die tite!:
titel: "Verrassende gedichten
van Zandra Bezuidenhout". Ester noem dit egter nie 'n resensie nie, maar 'n
Tenvyl die resensie geskryfis, is die IngridJonker-prys aan Bezuidenhout
"impressie". Terwyl
toegeken - 'n feit wat in die slotparagraaf onthul word. Ester gee sy oordeel te kenne
deur sy goedkeuring van die toekenning aan Bezuidenhout, maar vind dit in die
inleidingsparagraaf jammer dat die bundel onaantreklik lyk en ontsier word deur
"storende tikfouten". 'n Inforrnatiewe vermelding vind plaas in die verge!yking
vergelyking tussen
Bezuidenhout en Eybers: Daar is "een intertekstueel verband" en "een dialoogsituatie"
verwantskap. Vir 'n studie oor die
tussen hulk.
hulle. Ook Cloete (2001) wys op hierdie venvantskap.
liten!re
literere polisisteem is dit van belang dat die digter haar MA-tesis oor Eybers onder die
studieleidingvan
ook op die verwantskap
studieleiding
van pro£ Lina Spies9 geskryfhet. Ester (2001) wys ookop
met die werk van Spies in die gedig "Soetgoed".
Waar Smith (2000: 15) in sy resensie van Dansmusieke beweer dat die vormgewing
"verrassend onmusikaal" is, beklemtoon Ester in die tematiek die danssimboliek van
die titel: "dans as simbool van die lewe". Ester is die enigste resensent
resensentwat
wat die simboliek
re re tradisie bespreek (tradisieargument). Die dansmusiek
van die dans binne die lite
literere
van die titel vorm vir horn
hom die begeleiding van die "geritualiseerde bewegingspatronen
van het menselijk bestaan". Die gedig "Boodskap" word as "[e]en prachtig religieus
gedicht" bestempel
bestempe! en in die geheel aangehaal.
aangehaaL
Die tweede buitelandse resensie is deur JooP Leibbrand (2002) geskryf vir die
Nederlandse internettydskrif Meander (6 Mei 2002). 'n Oorwegend positiewe oordeel
word ingelei in die introduksie, wat die bundel aanbevee!
aanbeveel as 'n geskikte een om
mee kennis te neem van die hedendaagse Mrikaanse digkuns - die resensie is tog
geskryf vir Nederlandse lesers. Die bundel is goed saamgestel, ryk aan persoonlike en
bopersoonlike motiewe en toon 'n vlye
wye verskeidenheid wat die inhoud betref, l11een
meen
Leibbrand. Die resensie is inhoudsgewys baie skraal, aangesien baie ruimte afgestaan
word aan sitate: 52 van die 82 reels.
Op 1 Mei verskyn die aankondiging oor die lngrid
Ingrid Jonker-prys in Die Burger
(Boekeredakteur 2001) - die enigste prys vir digters wat deur digters toegeken word
(die prys word gekoordineer deur Daniel lIugo).
H ugo). Daarword
Daar word uit die beoordelaarsverslag
aangehaal, en biografiese inligting oor die digter se skool- en universiteitsloopbaan
wordverska£
Groat verseboek 2000 bevat die Nederlandse versal11eling
versameling Tegen
Tegett beter
word versk:a£ Naas Groot
wetm en die Vlaamse publikasie Dells
weten
Dcus ex Machina ook van Bezuidenhout se gedigte.
Iewer
Die prys word op 19 Mei in Stellenbosch oorhandig en by hierdie geleentheid lewer
Waiters (2001), hul commendatio. Daarword
die beoordelaars, Ronel de Goedeen M.M. WaIters
hoofstrool11uitgewers
meldinggemaakvan die feitdatdie ses voorgelegde
voorgeIegde bundels nie by hoofstroomuitgewers
verskyn het nie. Die opvaUende
DattSmusieke bevat suggesties van die
opvallende meervoudstitel Dansmusieke
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werking van 'n "meervoudigheidsbeginsel" in die bundel, lui die verslag. Dit gaan nie
om 'n enkele
enkcle musieksoort wat die pas en tempo aangee nie, sclfs
selfs nie eens om die
benutting van dans en musiek as onderwerpe nie, maar eerder om 'n "komplekse en
polifoniese verskeidenheid van agtergronde en toonaarde, van oerritmes en herhalende
afwesigheid daarvan, van stemme
patrone, van invalle en invloede, van prikkels en die afuresigheid
uit die hede en die verlede". Die afdelings
afdc!ings en motiewe word bespreek en moontlikhede
uitgewys in die "gestroopte segt,>ingskrag"
vir groei uitge",),s
seggingskrag" van "Groet"; in die verkenning van
ruimte en identiteit in "Meisie van La Rochelle" en in die oopskryf en herskryf van
beoordelaars het waardering vir die
die verlede in "Die middag van die ooms". Die beoorde!aars
netjiese strukturering
struktureringvan
bundel;
afgerondheid van Bezuidenhout se verse en die netiiese
van die bunde!;
debuutbunde! wat getuig van "rypheid, be!esenheid
bclesenheid en 'n ondersoekende
dit is 'n debuutbundel
beoorde!aars we! aan Bezuidenhout 'n moontlike
gees". Uit die verslag blyk dat die beoordelaars
kanoniseringstatus toedig en dat sy nie uit die Mrikaanse letterkunde sal verdwyn nie.
Die verslag word met 'n knipoog na Breytenbach afgesluit:
Mag die dansmusieke steeds vir Zandra Bezuidenhout bly opklink sodat sy Iluwe
nuwe passies en
illteressallte
interessante variasies sal toevoeg
tocvoeg tot die ollgedanste
ongedanste dans van die Afrikaanse letterkunde.
letterkundc.

Die onderhoude op 11 Julie in Sarie (Parker, 2001: 17) en op LitNet (Kritzinger, 2(01)10
2001) 10
gee hoofsaaklik
hoo(<;aaklik biografiese inligting oor die digter en bevat die intensies van die digter
met die digbundel. Die vraag-en-antwoord-tegniek word by aIbei
albei ingespan om 'n
outeursprofie! saam te stel.
outeursprofiel
stc!.
Net soos
5005 Hambidge (2001: 4) se vorige bespreking oor 'n debuutbundel
debuutbundc! is die
titc! "Die mond is nie geheim" (dit verwys na die
een van 11 Augustus 2001 met die tite!
rubriektitel op LitNet "Die mond is nie geheim nie") in haar rubriek "Kopstukke"
opgeneem (2001e). Die rubriek debatteer die problematiek rondom die onderhoud as
bemarkingstrategie. Hambidge het dit vera!
veral teen die onderhoud wat Jac Kritzinger met
Bezuidenhout op LitNet gevoer het (met die titel '''n Vis kry 'n ekstra paar vinne") en
meer spesifiek teen sy vraag rondom die rol van kritici. Ander vrae wat Kritzinger vra,
is oor die Ingrid
lngrid Jonker-prys, resensering, literere
Iiterere invloede,
invIoede, vertalingsmoontlikhede en
biografiese besonderhede.
Die toekenning van die Ingrid Jonker-prys in Mei 2001 aan Bezuidenhout was
waarskynlik die motivering vir die resensies van Grove (2001b) in Rapport en Cloete
Beeld, veral as in ag geneem word dat Hambidge (2001e)
(2001 e) beweer dat die prys
(2001) in Bee/d,
"nou besig [is] om die term dalende lyn
Iyn enigsins 'n nuwe betekenis te gee".. Hierdie
afleiding word versterk deur die feit dat daar reeds 9 maande vantevore
vantcvore 'n resensie
oor die bundel
bundcl in Beeld verskyn het, naamlik die van Hambidge (2001a: 4), waarin
Cloctc ook spesifiek na
sy die bunde!
bundel ncgatief
negatief beoordeel. Anders as Grove, verwys Cloete
die prys. Sowel Grove as Cloete gee die bundeltitel verkeerdelik aan as Dansmusiek
resensics word die affiliasies van
(ongekursiveerd en in die enkelvoud). Onderaan die resensies
resenscntc verstrek: Grove is "emeritusprofessor van die Universiteit van Pretoria"
die resensente
en Cloete "buitengewone professor in die departement Mrikaans en Nederlands,
Potchefstroomse Universiteit". So 'n spesifikasie dra by tot die status van die resensent
binnc
binne die poesiesisteem;
poesiesistecm; die leser kan ook moontlik
moontIik 'n meer akademies ingestelde
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resensie venvag.
verwag.
Die tite! van Grove (2001b: 13) se resensie, "Volwasse bunde!
bundel met baie brille op
reel in die gedig "Die
die werklikheid" (Rapport, 12 Augustus 2001), sinspeel op 'n reet
middag van die ooms": "Ons luister met ons brille en ons vlegsels".
vlegse!s". Die resensie word
gev.ry. In
oorheers deur strukturele argumentvoering en is in totaliteit aan die bundel gewy.
bunde!
die inset word daar op die komposisie en tematiek gefokus: Grove meen dat die bundel
titel suggereer vir hom
horn dat die verskillende
bewustelik rondom die dans gebou is. Die tite!
ervarings "poeties, ritmies en met varierende gevoe!sintensiteit" beleef moet word.
Hiema
Hierna gee hy 'n bondige oorsig van elk van die vier afde!ings: liefde en erotiek;
digterskap; bloedverwantskap, familiebande, geboorte en dood; en re!igieus-filosofiese
sake. Die voelvlubyoorsigword
voelvlugoorsigword saamgevat met die stelling dat die bundelopset rekening
hou met tema- en stemmingsverskeidenheid.
Hierna volg 'n bespreking van die afdelings. Positiewe en negatiewe oorde!e word
Hoewd die eerste afdeling die "mees ambisieuse" is, kom daar 'n sekere
afgewissel. Hoewel
"taaldwang" daarin voor Cn bewering wat Grove, 1999: 12, ook ten opsigte van Vos se
Vuurtong
Vzmrtong maak). Grove staaf dit met die gedig "Voorspe!".
"Voorspel". Van die gedigte toon "slegs
enke!e fyn
tyn momente", terwyl die blomstudies "heel suggestief en oortuigend" is. Die
argumente word telkens
te!kens met voorbeelde en sitate gestaa£ "Tango" beeld "die drif van
bewegings liggaamlik, hartstogtelik"
hartstogtdik" uit en "In Julie" is 'n "gevoelige uitbeelding" van
die verouderingsproses. In die tweede afdeling
afdcling word twee gedigte uitgesonder weens
'~an die lede van die stam" en "Uitnodiging".
hul geestige satire op die digterskap: "fun
Wat die derde afdeling
afde!ing betref, word daar beweer dat daar 'n kwota "mooi verse" is;
herinneringsgedigte soos
5005 "In memoriam matris", "Herdenking" en "Groet" word
uitgesonder. Die gedig "Die middag van die ooms" word in meer besonderhede
bespreek as die ander. Waar Grove se styl gewoonlik sober en neutraal is, verras hy
hier met 'n eensinparagraaf met 'n uitroepteken: "Die kuns van die onverwagse en
onthullende kontraste!"
afdeling nie bespreek word nie. 'n Moontlike afleiding is
Opvallend is dat die vierde afde!ing
dat die resensie gesny moes word as gevolg van ruimteprobleme (uit die kwantitatiewe
skry£). 'n Verdere bevestiging
ondersoek het geblyk dat Grove gewoonlik lang resensies skryt).
is dat die tweede laaste paragraaf begin met "So bring elke afdeling sy verrassende
vindinge en oortuigende gedigte" (my kursivering).
parabrrawe en het 'n
Die resensie eindig met 'n positiewe oordeel in die laaste twee paragrawe
sikliese gang deurdat daar terugverwys na die woord "dans", waarmee dit begin het.
Grove beklemtoon twee maal in die samevatting die "objektiveringsideaal" van die
Wat die resensie nie se nie, is dat Opperman die tegniek van
digter om afstand te verkry. Watdie
objektiveringas
ideaal voorgehouhetaan
urn
objektiveringasideaal
voorgehou hetaan die studentevan sy Letterkundige Laboratori
Laboratorium
wa.'l. In 'n onderhoud
onderhond vertel sy (Bezuidenhout,
(Bezuidenhotlt, 2002) dat
- van wie Bezuidenhout een was.
sy deur horn geinspireer
ge'inspireer is en
ell dat sy "oorstelp" was na elke
e!ke klas.
T.T. Cloete se resensie, met slegs die hundeltitel
bunde!tite! en die digtersnaam as opskrif,
Beeld. Dansmusieke is die enigste van die ses digdebute wat
verskyn op 27 Augustus in Bee/d.
digdebute
denr
deur Cloete geresenseer is. Dit is die langste van al die resensies oor die digdehute
(874
(H74 woorde). Hamhidge
Hambidge (2001d) en
ell Kritzinger (2001) se resepsies is we! langer,
maar HambidQ"e
Hambidge skryf'n rubriek en Kritzinger voer 'n onderhoud met Bezuidenhout.
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Cloete se oOIwegend
oorwegend positiewe oordeel word versterk deur die waardetoekennende
vermeldings van Eybers (vergelykEster,
(vergelyk Ester, 2001), Leipoldt, Cussons en Bloem.
B1oem. Opvallend
OpvaIlend
in die resensie is die klem
k1em wat op die liriese
Iiriese geplaas word: "volliriese
"volIiriese elemente", "die
eg liriese gedig", "die Iiriese
liriese karakter van die verse", '''n aantreklike Iiriese
liriese egtheid" en
'''n lirikus met'n
met 'n gawe vir dansmusiek".
Die eerste sin van die resensie situeer die bundel
bun del binne die Mrikaanse
Afrikaanse poesiesisteem
een van die stelwyses wat deur De Moor (1993: 65-67) voorgestcl
voorgestel word vir die
introduksie van 'n resensie. Cloete sien
si en die titel
titcl as "ritmies, dansend" en verwys na die
"kenmerkend musiese gedigte". Die tweede paragraaf, wat decl
deel vorm van die inleiding,
noem die bundelafdelings en beweer dat die deurlopende motiewe tog
tag in elke
clke afdeling
afde!ing
afde!ings
verskil. In die rompgedeelte van die resensie bespreek Cloete (2001) die afdelings
chronologies deur gebruik te maak van veral strukturele argumente om die hoofsaaklik
positiewe oordeel
staaf.
oordeeI te staa£
Die eerste afdeling van die bundel
bundcl kry die meeste aandag (sowat 38 van die 88
reels) - dit bevat volgens Cloete "van die beste gedigte". Hy beklemtoon die poetiese,
musikale kwaliteite van die gedigte wat hy, net soos Ester (2001), as positief ervaar.
Opvallende motiewe soos die van somer en droom is in veraI
veral "VoeI
"Voel en blom" en
"Hortus
"1 {ortus botanicus" aanwesig. 'n Strukturele
StruktureIe argument word gcbruik
gebruik in die verwysing
na die "verbindende bedde"
beelde" van voeIs, blomme, plante en so meer. In die volgende
paragrawe word verwys na die motiewe van dans en musiek, ook in die plantgedigte;
die TOl
rol van die sintuie; die erotiek ("Klokkespel"); en die dood ("Skans" en "Bloeiend
in Maart"); en metamorfose ("Klokkespel"). Daar is '''n ryk versameling gedigte" in
hierdie afdeling, met "Binnegordyn" en "Openbaring" as voorbeelde.
voorbee!de.
Slegs 7 reels word gewy aan afde!ing
afdeling twee, wat die digkuns as tema het. Cloete meen
dat die gedigte "minder goed" en "minder helder en vlot" is as die in afde!ing
afdeling een.
Hoewel die gedigte van die derde afdeling "nie oral op dieselfde peil" is as wat die
geval is met gedigte uit die eerste nie, bevat dit volgens
voIgens Cloete we!
wel "sensitiewe" en
"pragtige gedigte", veral
veraI oor die familie en geliefdes, S005
soos "Groet" en "Die middagvan
die ooms" (laasgenoemde word bestempel
bestempe! as 'n "beminlike herinneringsgedig"). Die
resensent tree as meningsvormer op waar hy die gcdil,rte
gedigte oor die ma as "van die beste"
beskou. Paragraaf veertien gee die onderwerpe van die afdeling,
afdding, naamlik blomme, son,
dans en droom.
Afdeling
Mdeling vier is, net soos die eerste, 'n "hoogtepunt". Onderwerpe wat voorkom, is
son, lig, kleure,
k1eure, donker, dood, blomme, sang en droom. Hy staaf sy bewering dat die
drome in die afdeling
afde!ing 'n skakeling bewerkstellig met die van die eerste afde!ing,
afdeling, deur
die gedig "Derde oog". 'n (Moontlik) positiewe oorded
oordeel word gevind as Cloete beweer
dat daar "baie soet"
sott" in die verse is - vergelyk
verge!yk dit met Hambidge (2oo1a:
(2001a: 9) se negatiewe
oordeel dat Barkhuizen le Roux se bundel
bunde! "soet" is. Hy noem die gedig "Soetgoed"
'n kerngedig vanwee "sy versklankrykheid, sy sintuiglike belewenis";
bclewenis"; dit is 'n "mooi
voorbedd van die beweeglikheid en groei van hierdie verse". Daarteenoor beweer
voorbeeld
Smith (2000: 15) in sy resensie dat die gedigte oor die Nederlandse verblyf, waaronder
"Soetgoed", bloot sentimenteel
sentimentee! is. 'n Verdere verskil tussen die twee resensente is dat
Smith (2000: 15) die bunde!
bundel as onmusikaal sien, terwyl Cloete dit as ritrnies
ritmies en metries
al,rtien oordeel
oorded Cloete (2001) dat die religieuse
rcligieuse gedigte 'n
dansend ervaar. In paragraaf agtien
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"merkwaardige direktheid en openheid" toon - iets waarna Bernard Odendaal (2000:
8) in sy resensie ook verwys:
vervvys: "die Goddelike nabyheid en die liefderyke
Iiefderyke verband van
die dinge [word] in die lig teken hiervan".
In die slotparat,'Taafbevestig
slotparagraafbevestig Cloete sy oordeel deur die gebruik van "mooi gedigte",
"gedigte van eenvoud" en 'n "mooi verskeidenheid"; net soos Coetzee (2001: 88), wat
verse". Cloete se negatiewe kritiek
die bundel oordeel as "mooi uitgegee" met "mooi verse",
is dat daar te veeJ
veel herhaling van sekere beelde en motiewe is; net soos
5005 wat Odendaal
(2000: 8) die "beeJdweelde"
"beeldweelde" en "seggingsoortolligheid" kritiseer.
Deur middel van hierdie kwalitatiewe
bvalitatiewe ondersoek na die resepsiedokumente is
getoon dat die bundel Dartsmusieke
Dansmusieke oorwegend positief ontvang is. Veral die feit dat 'n
gekanoniseerde digter (Cloete) die bundel positiefbeoordeel, versterk die moontlikheid
dat Bezuidenhout se werk beskou kan word as sou dit kanoniseringsmoontlikhede he.
Wat Bezuidenhout se outeursprofiel betref, is sy redeJik
redelik aktief in die literere veld.
Van haar
haarwerke
werke is in enkele nasionale antologiee (soos Grootverseboek
Groot verseboek 2000) en tydskrifte
Tydskrifvir Letterkunde, Karapaks en btsig)
Insig) en op Poesier!et
Poesiet1et opgeneem. Bezuidenhout
(soos Tydskrifvir
publiseer ook in internasionale antologiee en tydskrifte in Meander, Teger!
Tegert beter weten
wetet1
en Deus ex Machina
A1achirta - 'n verdere aanduiding van kanoniseringsmoontlikhede. Gedigte
versalbum op radiosondergrense.
uit die bundel is voorgelees op die radioprogram versaIburn
Radio-onderhoude met Daniel Hugo is gevoer op radiosondergrense se programme
Forum en Leeskring. Fine Music Radio het twee onderhoude uitgesaai en Jan van Tonder
ook twee radio-onderhoude vir Radio Suid-Kaap. 'n Televisie-onderhoud deur Susan
Booyens is vir Kweia
KweIa opgeneem. Bezuidenhout (2002) noem verder dat sy deur NALN
genooi is na 'n boekeweek en dat sy by die geleentheid 40 eksemplare van haar bunde!
bundel
aan boekwlnkels
boekwinkels en individue verkoop het. Sy het vir onder meer Sarie geskryf en het
die rubriek "Taalskatkis" van Die Bu~'.?er
Burger gehanteer. Baar
Haar gedig "Eklips" is opgeneem in
bundelAs die son
sort kom
korn oogknip.
oogkrtip. Bezuidenhout was op akademiese gebied
Fanie Olivier se bunde!As
betrokke as tutor vir Mrikaanse studente verbonde aan die Departement Mrikaans
en Nederlands aan die Universiteit van Stellenbosch en het in 2005 haar doktorale
ll
proe£~krif
Nederlands
ederlands voltooi 11.
. Haar tweede
proe£'ikrif oor eietydse vrouedigters in Mrikaans en N
bunde! AardIirtg
Aardling verskyn in 2006 by Protea Boekhuis.
Uit die kwantitatiewe en kwalitatiewe ondersoeke en outeursprofiele
outeursprofie!e kan die
afleiding
atleiding gemaak word dat Bezuidenhout we! die kanon binnegedring het. Die feit dat
sy spoedig na haar debuut in Groat verseboek 2000 opgeneem is, kan as bevestiging van
die afleiding gesien word, aangesien hierdie amologie
antologie as kanonbevestigend beskou kan
word.

4.

Slotsom
'n Resepsiestudie is noodsaaklik om die resepsies van en oordele oor 'n werk te sien.
Deur 'n resepsiestudie te ondemeem,
onderneem, kan afleidings
atleidings en voorspellings
voorspelIings gemaak word
van watter van 'n groep bundels wel moontlik die kanon sal binnedring. Uit die
kwantitatiewe kanonondersoek blyk dit dat Bezuidenhout se bundel meer
me er mediatekste
ontvang het as die ander debute en in meer publikasies bespreek is. Deur middel van
bundel oorwegend positief
die resepsiebesprekings in hierdie artikel is getoon dat die bunde!
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ontvang is. Veral die gekanoniseerde digters soos De Goede (2001), Waiters (2001)
en Cloete (2001) se positiewe ontvangs versterk die moontlikheid dat Bezuidenhout
se werk beskou kan word as sou dit die kanon binnegedring het. Die Nederlandse
resensies van Ester (2001) en Leibbrand (2001) dui op 'n positiewe internasionale
intemasionale
ontvangs, al is dit op geringe skaal. Ten slotte toon die resepsiestudie dat Bezuidenhout
waarskynlik die beste kans op kanoniseringsmoontlikhede geniet.
Resensente en kritici se resepsies kan sterkvan
sterk van mekaar verskil, soos uit die ondersoek
sy veldteorie (Van Coller, 2002: 70) onder meer Idem
klem op die stryd
blyk. Bourdieu le in syveldteorie
wat in die literere veld plaasvind aangesien daar 'n gedurige stryd om posisie-inname in
die literere
Iiterere veld is. Aangesien die literere sisteem in 'n gedurige proses van verandering
is, is resepsies tydgebonde en mag toekomstige resepsies van die ses debuutdigbundels
van 1999-2000 van die verskil wat in hierdie ondersoek gebruik is.
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Note
Tvd,krif1Jir
N,d,rlnnds en Aftikaans
Ainkaansv~rskvn.
Tydskrifvir
Dit
het in 'n vorige uitgawe van Tydskrif
vir Nederlands
verskyn, naamlik Yydskrif
vir Nederlands
Dithetin

en Afrikaans 2005 12(1): 1-24.
Omdat die Iesers
lesers van hierdie artikel nie die mediatckste
mediatekste onder 01' het nie, het die artikelskrywer
OP,,,,,.he-,FT
geprobeer om die besprekings so toeganklik moontlik te maak
maak.

Yer wille van ruimteoorwegings
ruirnteoorwegings korn
opbou, styl, inhoud, relevansie.
relevansie, oorded.
oordeel,
Ter
kom De Moor se kriteria van opbou.
stawing, artikulasie en identifikasie, anders
andcrs as in die geval van Adendorff (2003), nie noodwendig almal
stawing.
en in hierdie volgorde in die besprekings voor nie.
Mooij se indeling word deur verskillende navorsers benut, byvoorbeeld Boonstra (1979: 244) en
Van Luxemburg et al. (1992: 123-124). Lomens
Lourens (1997: 39-40) gebruik ook Mooij se indeling in haar
na'vOl'SJrH> oor die vroulike outeur
outem in die Mrikaanse
Afrikaanse prosa. Boonstra (1979: 244) lewer sterk kritiek op
navorsing
Mooij se model.
Die woord vermeldings vir die woord mentions, wat deur Dijkstra (1989: 162) gebruik
gcbruik is, word deur
dcur
navorsers soos
SOOS Ohlhoff (1993: 64) en Lourens
Luurens (1997: 40) gebruik.
gebruik Venneldings
Vermeldings is die verbandlegging
tussen die bespreekte outem
outeur en ander outeurs.
6

Met "kanoniseringstatus" word bedoel die status wat 'n outeur/teks het as kandidaat vir opname in die
(Lomens 1997: 4).
kanon en met "kanonstatus" die status wat 'n outeur/teks reeds binne die kanon het (Lumens
Abdolah haal in sy roman Portrerten
Portretten en
ell een
eell Gude
oude droom (2003) herhaaldelik enkele gedigte uit Dimensie
aan

uiteraard 'n voorbeeld
voorbecld van resepsie
rcsepsic buite die Mrikaanse literere sistcem.
sisteem.

le Roux se kortverhaalbundel
kortvcrhaalbundel Hilar
ftilar koek et!
en WYIt
wyn ootbreek
ontbreek verskyn in 2006. Sywas
Sy was in 2005 met
Barkhuizenle
Barkhuizen
haar kortverhaal Persiese sprokie wenner van die LitNet-kortverhaalkompetisie.
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Die titel
titcl is: Die digter
digler as lewensverlolker.
leliJerlsverlolker. Die rypheidspoesie van Elisabeth Eybers
Liybers in Respyt
Rcspyt en Nuweling.
10
11

Die artikel is op 30 Auglls!uS
Augustus van UINet
LitNet afgelaai.
afg;:laai.
Die tite! is: Sosio-lilerere
Afrikaanse en Nederlandse
Sosul-literere perspektiewe
perspeklicwl? op
Ot' die eietydse digkullS
digklms van
Ilan vroue itl
in die AJi'ikaanse

taalgebiede.
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Wat is poesie?: die misterie van 'n ondefinieerbare genre
Lina Spies
In this article 1focus
I focus on what I believe to be the essential
essentialfeatures
features if
ofpoetry, as theorised in the literary
poetics if
ofwriters u'ithin
within the
theilfrikaans,
Afrikaans, Dutch and English literary traditions. In my view these utterances
remain authoritative as they derive from an intimate acquaintance with poetic practice. /!VI!Ile
Mile a poem
comprises a composite if
of d!fJerent
diffi:rent elements, its most distinctive feature,
ftature, according to the Dutch writer
J. C. Bioem,
Bloer/I, is the word, and it is the poet's duty to reinvigorate the word, rescuing it from its jaded
everyday use. The experience (content) conveyed by the writer is entirely dependent on the expression
it achieves through the uJOrd
word (foml).
(form). Both Bloem and the American poet Robert Frost emphasise that
the creative process requires a synthesis if
of 'Jorm" and "contenl".
"content". Frost articulates his view as
aslollows:
follows: '}1
~
poem begins with a lump in the throat; a home-sickness or a love-sickness. It is a reaching-out tawards
towards
expression; an if{ort
IjfOrt to find ftllfilment.
fulfilment. A complete poem is one where
IlIhere an er/wtion
emotion has
hasfound
found its thought
and the thought has
hasfound
found the words {.
[. ..}"
/"
In the course if
of my observations
obsenJations 1Igive
give much attention to free verse. Both the Afrikaans luriter
writer Uys
Krige and the Dutch writer Simon Vestdijk identify the American !talt
IMllt /!VIlItman
Mitman as pioneer if
of the
French verslibriste, which
whichfound
found itsforemost
its foremost exponent in Baudelaire. I argue that the
thegreat
great writers
luriters iffree
verse did not allolll
allow their inspiration to simply
simplyfollow
follow the spontaneous
spontaneousflow
flow '?f
of natural speech unchecked,
utlchecked,
asformative element in the writing if
ofpoetry. The poet
and draw attention to the poetic line in particular a.'formative
thinks in tenns
terms if
ofthe poetic line, and the poetic line governs also the necessary discipline if
of the writer of
free verse. In my view contemporary iifrikaans
degenerate into
Afrikaans poetry has become so unstructured as to decll"nerate
formlessness.
formlessness. Opportunities granted poets to declaim their poetry in public has led to the valorisation of
the so-called "performance poets", while the printed text, on the whole,
whole,fails
fails entirely, as poetry, to satify
and convince me.

1.

Inleiding
Op
Gp 16 April 1862 ontvangThomas Wentwmth
Wentworth Higginson'n brief as reaksie op sy artikel
Monthly waarin hy jong skrywers raad gegee en aangemoedig het. Higginson
in die Atlantic Monthlywaarin
was min of meer verbyster deur die aard van die brief en die vier ingeslote gedigte. Hy
Fly
was 'n U
Unitariese
nitariese predikant en self'n skrywer, en watter woordmens sou nie as 't ware 'n
elektriese skok ervaar het by die lees van die aanhef en eerste sin van die brief nie?:
"Mr. Higginson, - Are you too deeply occupied to say if my verse is alive?"
Die raaiselagtige korrespondent
korrcspondent wat nie haar naam aan die einde van haar brief
ingeslote kaartjie geteken het - het vervolg:
verstrek het nie maar dit in potlood op 'n inbycslote
"Should you think it breathed, and had you the leisure to tell me, I should feel quick
gratitude" (Higginson, 1959: 5).
vandag'n
'n digter wat vereer word
Die naam op die kaartjie was "Emily Dickinson", vandag
wcreld, 'n ikoon vir alle
nie net in die Engelstalige nie, maar in die ganse literere wereld,
liefhebbers van die poesie. In haar leeftyd is slegs tien van haar gedigte gepubliseer. IHaar
faar
geniale oorspronlikheid het Higginson kennelik gefassineer maar terselfdertyd verwar
sodat hy nie vir haar publikasiemoontlikhede geskep het nie. Sy self was ook bewus
van die andersheid van haar verse in vergeIyking
vergelyking met die konvensionele natuurverse
TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRlKAANS: 14DE
14DEJAARGANG
JAARGANG (2007) I: 1
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en godsdienstige verse van haar tyd en om die rede was die versoeking om te publiseer,
se, vir haar nooit baie groot nie: "She knew that her own
soos Christopher Benfey tereg
teregse,
ifthey
they were beautiful, had a new kind of
ofbeauty"
beauty" (1999: 40). Eers na haar dood
poems, if
het Mabel Loomis Todd, 'n sangeres en minnares van Emily se broer, Austin, horn
beweeg om in samewerking met haar 'n keuse uit Emily se verse te publiseer. Loomis
ho~r. Wat die
Todd het oor die oor beskik om die subtiele musiek van Emily se verse te hoor.
Higginson
ontvangs van die postume versamelbundel was, is geskiedenis. Wil 'n mens IIigginson
hoevecl jou
omrede van sy konvensionaliteit veroordeel, moet 'n mens maar onthou hoeveel
self by die eerste lees van Dickinson se verse ontglip.
selfby
Higginson kon nie in die ware sin van die woord vir Emily Dickinson 'n mentor
hom van
wees nie, maar hy was 'n leeftyd lank vir haar 'n klankbord, en ons het aan horn
haar mooiste briewe te danke en daarbenewens ook sy weergawe van 'n besoek van
horn
hom aan haar, wat haar oproep as die enigmatiese persoon wat sy was. In haar wit rok
en blou sjaal het sy'n vreemde indruk gemaak en tussen haar gewone opmerkings deur
moedsv.111ige oordrywings. Een daarvan noem
het sy duidelik genot geput uit haar moedswillige
Higginson 'n "crowning extravaganza'"
extravaganza": "IfI read a book and it makes my whole body
so cold no fire can ever warm me, I know that is poetry. If! feel physically as if
ifthe
the top
of my head were taken off, I know that is poetry. These are the only ways I know it.
Is there any other way?" (Higginson,
(Hif,rginson, 1959: 19, 20). Dickinson se beskrywing van die
herkenning van die poesie in terme van 'n erotiese ervaring, beklemtoon een waarheid:
Poesie moet iets aan die leser doen; dit moet ontroer en verruk:;
verruk; dit moet op een of
ander wyse die binneste van die leser in beroering bring. As dit die leser volkome koud
anderwyse
laat - mits sy ofhy natuurlik 'n sintuig vir die poesie het - is dit nie poesie nie.

2.

Poesie as kuns van die woord
Hoe word die ontroering bewerhtellig?
bewerkstellig? Deur die woord. Daar bestaan geen definisie
van die poesie wat absoluut houdbaar is nie, maar wat met sekerheid gese kan word, is
dat poesie die kuns van die woord is. Dit is by digters, en nie by literatore en kritici nie,
wat ek elke keer te rade gaan as ek gedrewe voel om opnuut te besin oor die aard van
die poesie. Teoriee kom en teoriee gaan, maar 'n digter se intieme kennis van die poesie
lei tot beskouings wat stand hou teen die tyd.
Oor wat hy glo
gIo poesie is, het die digter J.e.
J.c. Bloem besonder helder geskryf Hy
begin sy opstel "Over poesie 1" deur daarop te wys dat definisies oor die poesie minder
of meer geslaagd is, maar dat, al is hulle nie bepaald onjuis nie, hulle telkens
tcIkens maar 'n
klein deel~ie
deehjie van die onderwerp omskryf (1969: 13). Dit is nie verbasend nie, se Bloem,
elementen, die wel
want poesie is "een samengesteld iets; zij bestaat uit verschillende e1ementen,
te onderscheiden, maar niet te scheiden zijn en die elk op zich zelf onmisbaar zijn voor
het tot stand komen van een werklijk gedicht" (1969: 13). Die element waarop Bloem
taa!'
dan sy aandag toespits, is die een wat die onmisbaarste is: die woord, die taal.
Die woord, die taal, is die materiaal waarop die digter aangewese is. Die poesie
onderskei hom
horn van die ander kunsvorms deur die aard van die materiaal wat die digter
gebruik. Die musikus bedien horn
hom vir die vervulling van sy daaglikse lewensbehoeftes
transahies in note nie - en dieselfde geld
nie van die musiek nie - hy doen nie sy transaksies
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vir die skilder. "De dichter echter werkt met dezc!fde
dezelfde taal, dezelfde woorden, die hij
en iedereen dagelijks
dagclijk~ gebruikt voor een totaal ander doel as dat, waarvoor zij in het
gcdicht
se dat soos in
gedicht dienen" (1969: 13). Bloem
BIoem relativeer hierdie uitspraak deur te se
die alledaagse taalgebruik die gedig ook "iets" aan die hoorder wil oordra. Deur te
onderskei tussen die taal van daaglikse gebruik en die taal van die poesie raak Bloem
egter aan die kern van wat poesie is.
Woorde raak deur die gebruik van elke dag geyk,
gey~ verloor hulle emosionele waarde,
wil die oordrag van betekenis bewerkstellig sonder om treffend te probeer wees. As
kommunikasiemiddc! word die woord in sy mees algemene
kommunikasiemiddel
algcmene betekenis gebruik en word
gcaktiveer nie. Die digter se taak is om die woord
verskillende betekenisnuanses nie geaktiveer
we~ dit te vernieu. Ek weet van geen ware digter wat
in die gedig opnuut tot lewe te wek,
nie 'n hartstog vir die woord het nie, wat nie hipersensitiefis vir wat hy met die woord
se Elisabeth Eybers by wyse van die poesie in
doen as hy 'n gedig skryf nie. Dit alles se
haar gedig "Woorde" (Binder: 1977):
Op vyftien maande kon ek praat,
so het my ouers vertel.
vertel,
bng sinnc
sinne selfs. Vir woorde laat
ck
ek alles op die speJ.
Woorde
gocdkoop grabbelsak
Woordc 'n goedkoop
o['n diamantbedry£
of'n
Aladdinslamp om met gemak
ontbering weg te
tc vryf.
vry£
Woorde
Woordc verbeur hul oggendblos
oggcndblos
ook in my moedertaal,
oak
laat staan die star sintaksisbos
waar ek
ck nog voel-voel dwaal.
En op my klungeltong
klungeitong verkleur
woordtinte in gesprek,
gcsprek,
alleen, alleen kan ek hulle weer
met potioodhale
potloodhale wek.

Ek sou 'n hele le
lesing
sing oor wat die poesie is, kon hou deur net hierdie gedig te analiseer. In
aangcbore talent en liefde
suggcreer
die eerste strofe bely die digter haar aangebore
Iiefde vir die woord en suggereer
spc! is. Die woorde wat tot die digter se
terselfdertyd dat om te dig 'n waagstuk en 'n spel
beskikking staan by die skryfvan
skryf van 'n gedig
gcdig is 6f
6f'juwele"
"juwele" (en met so'n
so 'n oorspronklike
soos "diamantbedryf" heraktiveer en vernieu Eybers 'n cliche soos
S005 dat iets
samestelling S005
"skitter soos diamante") 6f
of goedkoop snuisterye wat mens kan bekom deur met jou
hand in 'n "grabbelsak" ("lucky dip") rond te tas. Die moedertaal bied aan die digter
'n groot woordeskat, maar dit sluit woorde in wat geyk
gcyk raak, wat hul "oggendblos"
"verbeur". "Oggendblos" skakel met "woordtinte" ('n
Cn metafoor vir die verskillende
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betekenisnuanses van 'n woord) in die vierde strofe, waar "woordtinte" in gewone
gesprekke "verkleur" op die "klungeltong"
"klungeitong" van die spreker. Die twee werkwoorde
"verbeur" en "verkleur" - verbind deur die v-alliterasie - het albei die betekenis
betckenis van
H4T verklaar "verklcur"
"verkleur" as "verbleik,
"vcrbleik, k1eur
kleur verloor".
iets "verloor", iets kwytraak. Die HAT
Kleurrykheid gaan verlore in die taal van e1ke dag. In die aJledaagse
alledaagse gesprek word die
tong van die digter
dib>ter 'n "klunge1",
"k1ungel", 'n "sukkelaar", 'n "nikswerd voorwerp". Slegs in die
eensame afsondering waarom die kreatiewe proses vra, kan die digter in die gedig die
voIle lewe "wek".
woord tot valle

3.

Vorm
Vonn en inhoud
Maar die digter gee natuurlik deur die woord uitdrukking aan die "persoonlike
of wat ook al.
a1. Die kommunikasie
ervaring" wat daarom vra; die gedagte, die emosie ofwat
van die ervaring aan die leser is volkome afhanklik van die uitdrukking wat dit kry deur
die woord. En dit bring my by die verhouding tussen "vorm" en "inhoud", wat nie
net 'n kernprobleem van die poesie
paesie is nie, maar van elke kunsvorm. Daar bestaan 'n
algemene neiging om aan vorm en inhoud te dink as twee dinge wat min of meer 105
van mekaar staan. Die neiging bestaan nie net by "belangstellende leke" soos
5005 Bloem se
nie, maar ook by aspirantdigters en swak digters.
Nederlandse
ederlandse predikante-digters
Dit was veral die verset teen die pseudopoesie van die N
wat die beweging
bewegingvan
van Tagtig in die Nederlandse poesievan
poesie van die negentiende eeu geYnisieer
het. Godsdienstige en huishoudelike sentimente is deur hulle kunsmatig en willekeurig
\V1Ilekeurig
in die keurslyf van die poesie gedwing. Wat beskou kan word as die "manifes" van die
Tagtigers is deur Willem Kloos geformuleer in sy inleiding tot die gedigte van Jacques
Perk. Daarin het hy dan ook veral die eenheid tussen vorm en inhoud beklemtoon:
"Vorm en inhoud bij
btj poezie zijn een, in zoo-verre iedere verandering in de woorden een
gelijk-Ioopende
becld of de gedachte, en iedere wijziging
gel~ik-loopende wijziging geeft in het beeld
\V-i.jziging in deze
ene overeenkomstige nuanceering
nuanceeringvan
van de stemming aanduidt" (Kloos, 1963: 28).
Die opvatting wat nou nog wyd verbreid is, is dat die inhoud van 'n gedig primer
is en dat wanneer die digter dit eenmaal het, hy 'n bepaalde vorm kies om dit as 't
ware in te "giet".. B10em
Bloem wys die ongeldigheid van die aanname nog skerper uit as
Kloos. Hy beweer tereg: "Vorm en inhoud van een gedicht ontstaan tegelijkertijd,
tegclijkerttjd, zijn
volstrekt onscheidbaar", en vervolg: "Ik zou eigenlijk verder wiIlen
willen gaan en zeggen: zij
zijn gelijk,
gclijk, zij zijn hetzelfde. Vorm is inhoud en omgekeerd" (1969: 17). 'n Mens sou
Kloos gese het Bloem deur 'n klemverskuiwing
k1emverskuiwing opnuut geformuleer het
kon se dat wat KIoos
tot 'n onbetwisbare waarheid: Die vorm van die gedig is sy inhoud.
Die interafhanklikheid van vorm en inhoud kom veral duidelik aan die lig as die
vraag gestel word na hoe die kreatiewe proses horn
hom voltrek vanaf die eerste impuls
tot die artefak, die voltooide teks op papier. Die antwoorde hierop kan slegs gegee
word deur digters self, en uiteraard sal die antwoorde verskil. Talent impliseer
individualisme, maar die poesie sal niemand ontroer as dit nie ook aan die algemeen
elemente in die wyse
menslike uitdrukking gee nie, dus is daar ook gemeenskaplike e1emente
Cn
waarop die kreatiewe proses ham
[n Robert Frost Cn
horn by verskillende digters voltrek. In
"New Englander" soos
SOOS Dickinson) se omskrywing van hoe 'n gedig ontstaan, kom
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die verhouding tussen "vorm" en "inhoud" noodwendig weer te sprake. Ook waar
hulle van horn verskil, behoort sy omskrywing van die kreatiewe proses vir alle digters
herkenbaar te wees. Verder sal die verrassende ooreenkomste blyk waarop twee digters
uit twee verskillende taalgebiede,J.C. Bloem en Robert Frost, oor die aard, die inhoud
en die ontstaanswyse van die poesie dink.
Laurence Thompson (1962: 16) skryf indringend en omvattend oor Frost se
poesieteorie in sy artikel "Robert Frost's theory of poetry". As motto haal hy Frost se
definisie van poesie aan, 'n definisie wat die digter in terme van die kreatiewe proses
formuleer, welwetend dat die poesie in laaste instansie nie gedefinieer kan word nie:
''A poem begins with a lump in the throat; a home-sickness or a love-sickness. It is a
reaching-out towards expression; an effort to find fulfilment. A complete poem is one
where an emotion has found its thought and the thought has found the words [... ]
My definition of poetry (ifI were forced to give one) would be this: words that have
become deeds."
Hoe moet 'n mens die impuls waaruit die gedig ontspring, verstaan volgens Frost se
beskrywingdaarvan as 'n knop in die keel, heimwee (verlange huis toe) en verliefdheid?
Die onvertaalbaarheid van "home-sickness" (waar die woord "home" die intieme
konnotasie van 'n tuiste het, wat "huis" in Mrikaans nie het nie) en "love-sickness"
(waar die koorsagtige intensiteit van verliefdheid inderdaad daaraan die aard van 'n
siektetoestand verleen) impliseer dat die impuls vir die gedig emosie is en as sodanig
nie 'n vlugtige gemoedsaandoening nie, maar 'n hewige bewoenheid. Die intense
impuls dwing die digter om daaraan uitdrukking te gee, maar emosionele uitdrukking
as sodanig is nog lank nie 'n gedig nie: "How dangerous it might be to suppose that the
response to the desire for expression should inevitably produce an artistic utterance"
(Thompson, 1962: 19).
Om 'n gedig te word, se Frost, moet die emosie in sy uitreik na vervulling die gedagte
vind en die gedagte die woorde. Die kompleksiteit van die kreatiewe proses le daarin
dat alles wat daarby betrokke is, min of me er gelyktydig gebeur. Frost het nie met net
een weergawe van die proses volstaan nie, maar dit ook meer gedetailleerd soos volg
verwoord: "It begins in delight, it assumes direction with the first line laid down, it
runs a course oflucky events, and ends in a clarification oflife - not necessarily a great
clarification, such as sects and cults are founded on, but in a momentary stay against
confusion" (Thompson, 1962: 21).
Die emosionele impuls (die knop in die keel) is terselfdertyd sowel 'n moment
van herkenning as 'n oomblik van inspirasie. Frost het dit ook beskryf as 'n oomblik
van herkenning wat onthou word: "For me the initial delight is in the surpr~f
remembering something I didn't know I knew:' (Thompson, 1962: 21). Die impuls
IS 'n onmiddellike ervaring van iets konkreets of
ofvan
van iets abstraks; dit is in die woorde
van Thompson "that immediate experience which happens to the poet in the physical
world or which is happened upon by the poet in the nonphysical world of his own
reverie" (1962: 22). Die woord "reverie" het my op die spoor gebring van 'n vers
van Emily Dickinson waaraan Frost se verstaan van die impuls vir die gedig pragtig
gedemonstreer kan word:
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To make a prairie it takes a clover and onc bee,
One clover, and a bee,
And revery.
The revery alone will do
Ifbees are few:
lfbees
few.

Wat die Dickinson-vers nog meer geskik maak om as iIlustrasie
illustrasie te gebruik, is dat dit
met seldsame perfeksie deur Opperman in Mrikaans vertaal is:
Om 'n Raroo
Karoo te skep hctjy
het jy 'n vygie nodig en ccn
een by,
cen
en 'nby
'n by
en mymery;
enmymery;
is bye skaars
dan net die mymery.'

Die impuls vir die kort
kart vers - die klawer en die by ongeag of die digter dit in die
werklikheid waargeneem het of nie, laat haar iets onthou wat sy nie geweet het sy weet
nie, nL hoe kreatief mymering (herinnering, verbeelding, droom) is. Die gedig kan op
die manier as digterskapsgedig gelees word, maar ook as die uitspraak van die digter
se plesier aan visuele indrukke en oorpeinsing. Die leser hoef die gedig dus nie op
metaforiese vlak te lees nie, maar kan dit lees as 'n onmiddellike visuele en ouditiewe
aanbod van die digter se ervaring. Thompson (1962: 23) se hieroor: "If a reader is
satisfied to settle for the specific as satisfactory in itself, there is nothing to hinder him
Iyk vir my voor die hand liggend:
from doing so." Maar die voorwaarde om so te lees, lyk
Die vers moet jou op grond van die betowering wat daar van die woorde uitgaan,
bevredig. En dat Dickinson se vers en Opperman se vertaling poesie as die kuns van die
bet'N-is nie.
woord op manjifieke wyse demonstreer, sal geen sensitiewe poesieleser betwis
Thompson lees Robert Frost se bekendste gedig "Stopping by woods on a snowy
evening" op tweerlei wyse: as die ommiddellike aanbod van 'n spesifieke ervaring in
die fisiese werklikheid en op die metaforiese verwysingsvlak:
Whose woods these
thcse are I think II know.
village, though;
His house is in the village.
He will not see
scc me stopping here
To watch his woods fill
fll! up with snow.
My little horse must think it queer
To stop without a farmhouse near

Between the woods and frozen lake
The darkest evenine:
evening of the year.
He gives his harness bells a shake
10
To ask if there is some mistake.
The only other sound's the sweep
Of
easy wind and downy flake.
Ofeasy
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The woods are lovely, dark, and deep,

But I have promises to keep,
And miles to go before I sleep,

And miles to
to go before I sleep.

Die gedig
gedigherskep
herskep die be
belewenis
lewenis van'
van 'n
n reisiger
reisigertydens'n
tydens 'n sneeuval: Daar is redes waarom
en 'n bevrore meer op die donkerste aand van die jaar,
hy nie behoort te stop tussen bosse en'n
ver van die bewoonde wereld
were/d nie,
nie. Maar ondanks donkerte en koue word hy betower
deur die neerdalende sneeuvlokke wat langsamerhand die bosse vu!. Die betowering
word 'n oomblik van stilte en stilstand wat teen die sin van die reisiger verbygaan as
hy besef dat hy pligte het om te vervul en beloftes om na te kom. Die herhaling van
slotreel van die gedig verskuif die betekenis na die
die derde reel van strofe vier as die slotred
metaforiese vlak: Sielsbevredigende oomblikke van geopenbaarde natuurskoon word
voortdurend verdring op die mens se veeleisende lewensreis tot waar dit eindig in die
dood.
1.1.
I.L. de VilIiers
Villiers se gedig "Op die berg" (ferusalem
(Jerusalem tot Johannesburg, 2005) gee met
dieselfde sublieme eenvoud as Frost se vers uitdrukking aan 'n natuurbelewenis wat
eweneens aan die slot deur die herhaling van woorde metaforiese implikasies
impJikasies verkry:
Ek was weer in die Kaap en op teen die berg

in 'n hokkie van glas wat hoog hang aan 'n draad
oor rotsige
rotsigc punte waar bokke met draaihorings staan,

en gckyk
gekyk oor die baai en gesien hoe sril
sui kom die aand,
hoe 'n mistigheid styg oor die sce,
hoc
see, 'n waas in die bog
van die berg waar liggies
Jiggies in strepe aangaan,
huise wat brand teen die skuinste,
oranje soos huisc
cn
en ek het gewens
gcwCIIS dit bly aand, net aand, net aand,
net die bruinblou aand, en nooit nag nie.

4.

Van impuls tot teks: die ontstaansproses self
Hoe neem die gedig op papier vorm
vurm aan vanaf die eerste reel tot die slotred? Daardie
dievonds
vonds waarmee die gedig begin; dikwels
dikwcIs 'n
eerste woorde wat die digter neerskryf, is die
ge'inspireerde reel wat as 't ware aan die ruit van die digter se bewussyn kom klop. Dit
geYnspireerde
is waarop Frost wys as hy se
se 'n gedig "begins in delight". Die embrionale begin moet
mens onderskei van die emosionele impuls, want die "knop in die keel" inspireer nie
'n gedignie.
ofreels
reels wat die aanvangvan
amvangvan die gedigverteenwoordig,
noodwendig'n
noodwendig
gedig nie. Die reel of
staan ook nie altyd am
aan die begin van die gedig nie. Die gedig kan op so 'n wyse sy loop
neem dat die aanvanklike vonds die slot van die gedig word.
Vir die vonds, die vreugdevolle inval, kan ons nog maar altyd die begrip "inspirasie"
lnspirasie is nodig maar nie genoeg nie - behalwe in hoogs uitsonderlike gevalle
gevaIle
gebruik. Inspirasie
- om die gedig kant en klaar af te lewer. Van die digter as geYnspireerde
ge'inspireerde word geeis dat
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verbedding, sy kritiese sin en sy denke sal inspan. Met
hy by die skryf van die gedig sy verbeelding,
dif,rter eerder
die neerskryf van die eerste reel beweeg die gedig in 'n rigting wat die digter
gedig volg, is een van "lucky events",
veronderstel as presies voorsien. Die koers wat die gedigvolg,
se Frost. Dit verras my keer op keer hoe digters se sienings van die ontstaansproses van
'n gedig ooreenstem. Bloem se poetika se presies hoe 'n mens Frost se "lucky events" kan
'gelnspireerde' regels groeperen zich andere, daarom weer andere, er
verstaan: "Om de 'geInspireerde'
wordt in het vers geschrapt en verandert, totdat de schrijver voelt, dat het klaar is, d.w.z.
ofanders,
mogelUk
dat het is zoals het moet zijn (in het gelukkigste geval) of
anders, dat het zo goed mogelijk
is geworden, dat hij aan het eind is gekomen van het in dit bijzondere gedicht bereikbare"
se
kwalifiseer hierdie uitspraak deur daarop te wys dat hy bewustelik se
(1969: 20). Bloem kv.ralifiseer
amJer reels "hulle" om die geYnspireerde
ge'inspireerde reels groepeer en nie dat die digter dit doen
dat amler
nie. Op hierdie manier wil hy aangee dat die inspirasie ook in die tweede stadium van
kan intree, en hy voeg tereg by: "Hoe meer dit het geval is, hoe
werksaamheid km
digterlike werk5aamheid
geslaagder het gedicht als geheel zal worden" (1969: 20). Die digter laat in die kreatiewe
re neem; die gedig dwing horn in 'n bepaalde rigting,
proses die gedig toe om die leiding te
poetica":
nie hv
hy die gedig nie. Hieroor handel Opperman se poetikale gedig "Paars podica":
Woord wek woord
en wederwoord,
en die gedig
ontstaan dan,
ensovoort.
Maar ensovoort
is bloot dat ek
as tussenganger
onverstoord
dlt
dft hat
laat voltrek:
geen verbrouer
maar die doe!
van die gedig
binne homself
horns elf
ontdek:
ek:
handJanger
eke handlanger,
hy: sy cie
eie bouer
en argitek.

Ek wil ook 'n ander betekenis aan "lucky events" heg en dit verstaan as die gawes wat die
'n belangrike plek
"landskap van die taal"
taaI" - waarbinne die koerant
koerant'n
pIck inneem - onverdiend
natuurIik ontvanklik wees vir die gawes en dit kan
aan die digter skenk. Die digter moet natuurlik
hy alleen wees deur met 'n
'n oopgesteldheid teenoor die hele omringende werklikbeid
werklikheid te
lewe. Die beri!!
berig "Verkluim in die veld" in Die Burger van 31
31 Julic1950
Julie1950 (vg!.
(vgl. Grove, s.j.:
sJ.:
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10) het die ontroerende verhaal vertel van 'n agtjarige
agtiarige swart dogteqjie
dogterWe wat haar blinde
vader gaan soek, verdwaal en verkluim het. Wat aan Opperman geskenk is om van die
gedig een van die mooiste elegiese verse in Mrikaans
Afrikaans te maak, is die musikale naam
van die kind, nl. Klara Majola, en die feit dat sy in 'n deel van die Ceres-distrik wat
bekend is as die Koue Bokkeveld - gedurende'n
gedurende 'n nag toe die "kapok dik gelc
gele het" haar
dood gevind het. "Bokkeveld" het die di!:,rter
digter vanself
vansclf gelei na die idioom "bokve!d
"bokveld toe"
vir "dood wees", waaraan hy in die slotstrofe nuwe betekenis kon gee deur dit van sy
speelsheid te ontdoen:
Klara Majola,
M~jola, die kOLle
koue geweld
sif stadiger om my uit die ruim,
maar nooit sal ek in die Bokkeveld
Vllarm, Klara Majola, soos jy verkluim.
so warm,

Met sy gebruik van die oksimoron "warm verkluim" skryf Opperman daardie soort
slotreeI
reel waarvan Frost se
se dat dit 'n "momentary stay against confusion" is. 'n Sensitiewe
slot
elegiese veTS
vers van 'n jong hedendaagse digter Christine Barkhuizen le Roux "in die
bundcl roset (2006) het ook sy oorsprong by die koerant en die SuidSuid
Tradouw" in haar bundel
Mrikaanse
Afrikaanse landskap. Dat die moord op die jong blonde Nederlandse toeris Marleen
Konings juis in die Tradouwspas - waar die Khoi-woord "Tradouw"
''Tradouw'' beteken "voetpad
van die mooi vroue" - met sy spesifieke plantegroei plaasgevind het, het dit vir die digter
skryf "waar vroue oor 'n duisend jaar II'n
'n voetpad oor
moontlik gemaak om die gedig te skryf:
Marlcen, "glimlaggend,jonk en blond" soos mens haar van haar
die berg kon trap" het Marleen,
foto's geken hethet-'n
'n "opgeskorte loop gekry". En tussen "speldekussings
"spcldekussings en aalwyn" het
"tulo" "roerend inheems geraak".
'n Hollandse "tulp"

5.

Die misterie van die poesie
Die pocsie
poesie kan nie in enkele
enkelc formules
fonnules vasgevang word nie. Ek steun sterk op Robert
Robcrt Frost
se teorie oor die poesie omdat hy sovee!
sovecl aspekte daarvan belig.
bclig. Die misterie en die wonder
pocsie het vir horn gele in die vereniging van al die heterogene paetiese
poetiese elemente
clemente in
van die poesie
'n outonome geheel:
gehecl: "To
''To him the mystery;
mystery, the wonder, the virtue, the magic ofpoetry
of poetry is its
heterogenity of elements somehow blended to a single autonomous unit" (1962: 18).
Die essensiele
essensiCle element
clement in die pocsie
poesie van Sheila Cussons is die visuele
visucle wat sy op
ongeewenaarde wyse in Afrikaans transponeer tot die woord. Aan die grond van haar
digterskap le haar rcligiositeit,
religiositeit, maar in haar sterkste religieuse verse gee sy die mens
se strewe na eenwording met die goddelike ook in visue!e
visucle beelde weer soos in "Kleur
van amandel"
amandcl" (verwikkelde
(Tkrwikkelde Iytl,
lyn, 1983): Die lig uit 'n wolk wat van buite af na binne val,
is S005
soos die "haastige wit" van amandclbloeisels
amandelbloeisels wat nog "kluitbeklam streef na witheid
rasioneel
deur terracotta heen". Ina Rousseau is in haar religieuse soeke meer Bybels en rasionecl
vcr/ate tuin (1954) is daar 'n interathanklikheid
interafhanklikheid
georienteerd. Reeds in haar debuut Die verlate
tussen die erotiese liefde en 'n bewustheid van God se teenwoordigheid binne die
herwonne paradys:
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Ek weet wannecr
wanneer ek in jou arms skuil
die wind het buite opgehou met huil;
die wolf en lam wei rustig bymekaar
en !cinders
kinders soek die basilisk se kui!.

Rousseau en Cussons begin publiseer albei in die middel veertigerjare: Cussons in die
Standpunte en beide in die bloemlesing van DJ. Opperman en EJ.
FJ. le Roux,
tydskrif Standplmte
Stiebeuel (1946). Wanneer Cussons in 1970 debuteer met die bundel Plektmm,
Plektrnm, verskyn
Rousseau se tweede bundel Taxa. Albei lewer daarna met meerdere bundels 'n belangrike
bydrae tot die poesie van Sewentig. Rousseau se liefdesgedigte stel deur die subtiliteit
'11 navolgenswaardige voorbeeld. Waar die liefde dikwels besing word in die
daarvan 'n
banaalste liedjies
Jiedjies en die mees retoriese taal denkbaar, staan die digter voor die uitdaging
om dit nuut en oortuigend te verwoord. Dis 'n toets wat Rousseau uitnemend slaag,
onder meer in die gedig "Beswering" in Taxa:
Voor
\IOor die groot venster
teen growwe stormwolke
wat die voorbodes kan wees
van orkanc
orkane en vloedwaters,
hemin
sit die man wat ek bemin
cn met toegewyde vaardigheid
en
herbind hy die boek
wat lIitmekaar
nitmekaar geval het,
hanteer
hanleer hy die gutsheitel,
gutsbeitel,
afskuinsmes en veerpasser.
veerpasser,
rek die marokynleer
marokynlccr
marmcrglad
marmerglad oor strooikarton,
verwerk tot 'n wonder
van saamgeoondenheid
saamgebondenheid
vkr-hondcrd-en-sewe
dit wat as vier-honderd-en-sewe
blaaie in vier rigtings
rif,'i:ings
uiteengejaag sou word 
in vuurpanne
vunrpanne sou verbrand,
in vui!
vuil water son
sou drywe,
op die westewind sou swewe 
versier met letterwerk
van bladgoud in leer gedrewe,
gedrewc,
vrywe oplaas met yster
ystcr
porseiein,
die band tot porsclein,
sy hande feilloos en bedrewe Waar is jou angel.
am:eL Lewe?
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Die boek wat hier herbind word tot 'n "wonder / van saamgebondenheid" is ekwivalent
aan die gedig self wat heterogene elemente
e!emente eweneens saamvoeg tot 'n magiese geheel.
illustreer ook hoe emosie in die gedig uitdrukking kan vind op 'n
Maar die gedig iIlustreer
wyse wat dikwe!s
dikwels die grootste poetiese trefkrag het. Simon Vestdijk, die Nederlandse
romansier en letterkundige, het hierdie uitdrukkingswyse bestempe!
bestempel as die procede van
niefiksasie. Die emosies wat hehoort tot die grenservaringe van die menselewe, soos
die verlies van 'n geliefde deur die dood of die liefde
Iiefde vir 'n ander mens of
ofvir
vir God as 'n
diepe
die
pe bewoenheid, verset hulle teen uitdrukking in woorde. 'n Emosie van die aard is
soos 'n swak liggewende ster wat die digter die skerpste in syvisier
sy visier kan kry deur na die
he!der ster daarnaas
daamaas te kyk (Vestdijk, 1956: 231). Dit kom daarop neer dat die digter op
helder
dft waarom dit eintlik vir horn gaan die konkrete konsentreer om aan die abstrakte - dit
uitdrukking te gee.
Die spreker in Rousseau se gedig wy vier van die vyf-en-twintig reels van die eerste
strofe aan die storm wat bedreigend opsteek, en van die oorblywende een-en-twintig
boek
reels gaan twintig in die fYnste besonderhede oor die wyse waarop die man 'n hock
enkele reel spreek sy haar liefde vir horn uit as sy horn die man
herbind. Slegs in een enkcle
Kor. 15:55: "Dood,
"DoOO,
noem "wat ek hemin". 'n Omkering van 'n uitspraak van Paulus (1 Km.
waar is jou angel?") as losstaande slotted
slotred se direk wat die werksaamheid van die man
indirek se oor wat hy vir haar beteken: Deur sy vermoe om gevare af
afte
te weer en horn en
sy ge!iefde
geliefde saam te bind tot 'n eenheid, haal hy die angel uit die lewe.
lc, het
Die groot waarheid i.v.m. die poesie
pocsie wat aan die grond van hierdie werkwyse le,
Elisabeth Eybers (1978: 107) op ongeewenaarde wysc
wyse !!Cformuleer:
geformuleer: "Ek vermoed dat
een van die redes waarom iemand verse skryf, is omdat daar vir horn dinge is, te intiem,
of te aangrypend, of
ofte
te onvatbaar-op-eerste-sig, of te ongerymd
ongcrymd om in die openbaar
openOaar mee
te dee\.
deeI. Hulle
Hullc moet gesing of gesuggereer of oorgesein word. Vir hierdie doel het ons
verre voorouers die poesie uitgevind, daardie eeue-oue altyd-nuwe, vreemde, vertroude
ompad en kortpad tussen mens en mens.

6.

Voorkeure, die vrye vers en die versritme
Vit
Uit die verse wat ek
ekgekies
gekies het om my oortuigings oor die poesie te illustreer, kan sekere
van my voorkeure en voorliefdes sekerlik afgelei
afgelci word. Die digters uit wie se werk ek
aangehaal het, behoort inderdaad tot die digters vir wie ek'n
ek 'n besondere waardering het,
gcvolg van my betoog - wat soos 'n gedig sy eie loop geneem
maar daar is ander wat as gevolg
het nie ter sprake gekom het nie. My keuse van gedigte was nie willekeurig nie, maar
ek sou oak
ook ander gedigte kon gekies het. Waaroor daar geen meningsverskil hoef te
bestaan nie, is dat ek willens en wetens gesttuktureerde
gestruktureerde gedigte gekies het. Voorin sy
kort handleiding oor die poesie Uklord
U-{)ord en wonder - wat 'n soort literere bybel was vir
studente in die vyftiger- en sestigerjare - haal AP.
A.P. Grove as motto 'n uitspraak van Jan
niet van
Greshoff aan: "Wie geen belang stdt
stelt in de structuur van een gedicht, houdt illet
ste! ek belang in die struktuur van 'n gedig. As die
poezie." Ek hou van poesie, dus stel
struktuur van 'n gedig so los word dat jy daaroor geen sinvolle woord meer kan se nie,
is dit 'n swak gedig en 'n "swak gedig" is 'n selfteenstrydigheid; 'n "swak gedig" is in
cler waarheid geen gedig nie.
der
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Daarmee ontken ek allermins die bestaan van die vrye
sou
. verso As ek dit sou doen,.wu
bestaansreg van die meeste van my eie werk ontken. Van ons belangrikste
ek immers die bestaansregvan
digters soos
digtcrs
SOOS An~ie Krog en Breyten Breytenbach beoefen die vrye vers.
verso Uys Krige
het met die vrye vers aangesluit by sy Franse voorgangers uit die tagtigel:iare
tagtigerjare van die
negentiende eeu en daardeur sy eie besondere bydrae gelewer
ge!ewer tot die vernuwing van
Afrikaanse poesie. Ek weet ook van geen belangriker teoretikus oor die
Dertig in die Mrikaanse
vrye vers in Mrikaans
Afrikaans as Krige nie. Sy radiopraa~ie van 1963 daaroor maak nou deel
decl uit
van sy versamelde opstelle wat deur Kannemeyer byeengebring en in 2002 by Protea
verskyn het onder die titel
tite! Die naamlose muse.
Die uitsprake van Krige oor die vrye vers is so geldig soos toe hy dit op skrif gestel
het. Van die invloede wat uitgegaan het op die verslibriste noem hy eerstens die van
Baudelaire wat met sy prosagedigte nader beweeg het aan die "gesproke taal" met sy
"besondere ritmes, stroombewegings en toonwaardes" (2002: 114). 'n
'nAnder
Ander belangrike
voorgangervan
voorganger van die Frame
Franse vryeversskrywers was WaIt
Wait Whitman, die Amerikaanse digter,
wie se Leaves of
0[grass
grass kort na sy verskyning in 1855 in Frans vertaal is, en daarbenewens
is hulle beYnvloed deur die taal van die Bybel. Krige konstateer: "Ja, iets so nuuts as
die vers libre
lib re of vrye vers het gekom uit iets so ouds (maar altyd weer
wecr fris en nuut)
soos die Ou Testament" (2002: 114). As kenner van die poesie het Vestdijk dieselfde
invloede as Krige uitgewys en die "vers libre" pertinent verbind aan "de naam van
de grote Amerikaanse dichter Wait Whitman" wie se "sterk hymnisch gekleurde half
psalmodierende - en stellig mede op de Bijbel gelnspireerde
geYnspireerde - 'vriie'
'vrije' gedichten
rredichten een
geweldige invloed op de Franse poezie hebben uitgeoefend [... ]" (1956: 62).
Die taal van die poetiese boeke van die Ou Testament - die Psalms, Spreuke, Prediker
en Hooglied - kan ook nie anders nie as om na te klink in die werk van Mrikaanse
Afrikaanse
digters uit generasies wat noodwendig Bybels
Bybcls gevorm is, gesien die allesoorheersende
Protestantse tradisie van kerk en skool waarbinne hulle opgevoed is. Een van Breyten se
mooiste liefdesverse
Iiefdesverse is hiervan 'n pragvoorbeeld. Behalwe die een reel wat 'n pertinente
retroversie na Prediker 1:5 is, adem die hele gedig deur beeld en ritme die sfeer van
die Prediker
Predikcr se taal: "Die een geslag gaan, en die ander geslag kom, en die aarde bly vir
ewig staan. En die son gaan op, en die son gaan onder, en hy hyg na die plek waar hy
opgaan. Die wind gaan na die snide
suide en slaan om na die noorde, gaan altyddeur rond, en
krinrrloop terug"
ternrr" (Pred. 1:
1-6). So klink Breyten:
die wind keer na sy kringloop
1:1-6).
v

A11erlieF,;te,
jou 'n rooiborsduif
Allerliefste, ek stunr
stuur vir jOil
boodskap wat rooi is skiet nie,
nie.
want niemand sal 'n boodskdp
rooihorsduifhoog in die
en ek
Ek gooi my rooiborsduifhoog
weet
wect al
at die jagters sal dink dis die son.
son,
Kyk my duifkom op en my duif gaan
gJJn onder
en waar hy vlieg
vlicg daar skitter oseanc
en
cn borne word groen
grocn
en hy Ideur
k1eur my hoodskap
boodskdp so bruin oor jou vel
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Want my \iefdc
liefde reis met jou mee,
SOOS 'n engel by jot]
my liefde moet soos
jou bly,
S005
5005 vlerke,
vlerkc, wit soos 'n engeL
cngeL
Jy moct van my liefde b!y wect
soos
kan vlieg nie
500$ van vlerke waarmee jy nie lean

Hierdie gedig demonstreer hoe die vrye vers sy eie unieke vorm vind, terwyl dit die
spontane stroombeweging van die digter se ontroering volg. Die vrye vers het die
dissipline van die versreel nodig. Die digter dink in versreels, dus ook die digter van
die vrye vers, en dit le aan horn die nodige dissipline op. Die versreel is 'n essensiele
vormgew~nde element in die skryf van 'n gedig; die lengte van die versreel is
onlosmaaklik deel
decl van die vorm. Hierin
Hicrin le vir Stephen Minot die enigste absolute
lcngte van
verskil tussen prosa en poesie. Prosa "loop deur"; dit is "continuous"; die lengte
reels wissel volgens die drukwerk. Vir 'n drukker is dit egter volkome ongeoorloof om
aan die lengte van
van'n
'n digter se reels te verander. Minot (1971: 51) besluit: "This is more
...]"
]" "
than a technical distinction. The poet tends to think in lines [...
noodwendig altyd wecr
weer te
Die onderskeid tussen die prosa en die poesie kom noodwcndig
sprake by die teoretisering oor die aard en wese van die poesie. Minot het volkome
gelyk as hy die onderskeid verklaar op grond van die digter se hand hawing van die
versreel en dan wel die versreel
versrd:l nie as 'n uiterlike ortografiese konvensie nie, maar as
die basis van dieJdank
die1lank en die ritme van die gedig. Om die verskil tussen prosa en poesie
'ngedig, waar jy
presies te begryp, moet mens onderskei tussen ritme en metrum in 'n.gcdig,
metrum heel eenvoudig kan omskryf as die eksakte ahvisseling
afwisseling van geaksentueerde
en niegeaksentueerde lettergrepe binne 'n versreel. Vaste versvorms soos die sonnet
en die kwatryn handhaaf'n streng metriese patroon, maar in vryer en vrye versvorms
w:at die naam "poesie" werd is, word die metriese beginsef nooit verwaarloos nie.
wat
Die
DIe metriese beginsel bewaar die poesie daarvan om prosa te word: "Het metrische
beginsel berust op herhaling en zonder herhaling, kan de poezie
poczie niet leven. Zo zien
wij dan in het geslaagde 'vers libre', dat zich net voldoende van proza onderscheidt
om de naam poezie te blijven verdienen, grotere, pseudo-metrische eenheden de kop,
kop.
.. .]" (Vestdijk, 1956: 63). Vestdijk noem in die verband: ooreenkomste in
opsteken [...
reeImatige
sinskonstruksie, herhaling van woorde en sinsdele, en 'n meer of minder reelmatige
afWisseling van langer en korter reels.
afwisseling
Die slotsom waartoe Vestdijk kom in sy vergelyking van die poesie met die prosa is
nog altyd vir my een van die insiggewendste uitsprake oor wat die poesie is. Die po,esie,
po.esie,
verktaar hy;
verklaar
hy, is'n
is 'n tussengebied tussen musiek (en hy bedoel uiteraard die streng
strengmetries
metries
geordende musiek van onder andere 'n Mozart of'n Haydn) en prosa; tussen uiterste
eksaktheid en konkreetheid en die vrye strominge van die natuurlike taal. Van die prosa
I1ef
poes1e- die meeste te vrees, maar dring hy die dome
in van die musiek te diep
net die poesiedomein
binne, word hy weggestoot met dieselfde krag as sy aandrang om tot die verhewe sfeer
toegelaat te word: "een slingerbeweging van de muziek naar het proza, en van het proza
naar de muziek, vice versa, - en een compromis ergens op een punt van de slingerbaan':
dit is het lot van de poezie, deze meest gekwelde
gekwclde aller kunsten" (Vestdijk, 1956: 67).
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7. Die poesie: Die gekwelde kuns van die enkeling
Die eerste briefwat Higginson van Emily Dickinson ontvang het, moes horn twee dinge
laat
bat besef het: dat hy nie 'n brief in die gewone sin van die woord onder oe gehad het
woordkuns-in-die-Ideine en dat sy korrespondent geweet
nie, maar 'n voorbeeld van woordkuns-in-die-kleine
het wat die kenmerk van ware poesie is. Hoe weet 'n mens dat 'n vers lewe, dat dit
asernhaal? Jy weet dit op dieselfde manier as wat jy op verhewigde momente van jou eie
asemb.a.al?
bestaan weet dat jy leef, oomblikke wat jy soos Dickinson as 'n opwelling van warmte
warmtc
of'n rilling van koue kan beskryf en wat veroorsaak word deur die magiese krag van die
words - throbbing in legs and
digterIike woord: "The body is poetry's door, the sound of
digterlike
ofwords
arms -let us into the house" (Donald Hall: The unsayable said). Paglia (1990: 18) stel dit
soos volg: "Poetry is the connecting link between body and mind. Every idea in poetry
is grounded in emotion. Every
Everyword
word is palpation of
ofthe
the body." Wat met hierdie uitsprake
ge'impliseer word, is dat die gedagte in die gedig om beeldende uitdrukking vra; dat
abstrakte, bewerende taal nie die taal van die poesie is nie. Die digter moet sintuiglik
metafoor
dink. In sy sintuiglikheid setel ook sy metaforiese vermoe, en veral deur die metafoorook waar dit net in kleiner onderdele van die vers aanwesig is --Iewe
lewe die verso
Die vermoe om te kan dig, is in laaste
baste instansie 'n gawe. Juis omdat die materiaal van
die digter algemeen mens like besit is, nl. die taal, kan elke
dke mens onder dwang of deur
blotc wilskrag soms 'n "gedig" maak, maar hy sal nie daarin slaag om sy maaksel asem
blote
in te blaas nie. Soos
S005 die geval is met 'n talent vir die musiek en vir die skilderkuns, is
die ontvanger van die gawe van die woord horn ofhaar reeds vroeg daarvan bewus. Die
skrywe van gedigte kan nie aangeleer word nie, maar die digter moet ook sy vak leer, al
kry hy/sy nie soos die komponis en die skilder formele
formde opleidingvan
opleiding van 'n meester nie. In
haar tweede brief aan Higginson het Emily Dickinson die jong digter se behoefte aan
die leiding van 'n mentor uitgespreek: "I
"1 would like to learn. Could you tell me how to
grow, or is it unconveyed, like melody or witchcraft?" (Higginson, 1959: 7). Dickinson
het haar nie onderwerp aan die reels en tradisies waarheen Higginson haar wou lei nie,
maar haar biograaf Richard Sewall
SewaU waarsku tereg: "She can no longer be regarded, for
all her withdrawn ways, as working in grand isolation, all uniqueness and originality.
She saw herself as a poet in company of the Poets - and, functioning as she did mostly
on her own, read them (among other reasons) for company" (1974: 669,
669,670).
670).
'n Digter sonder waarderingvir
waardering vir sy groot voorgangers binne sy de
eie en ander tradisies
- al hoefhy hulle nie almal
a1mal ewe hoog te skat nie - is onvoorstelbaar.
onvoorstdbaar. Die "hommage"
"hommage"gedig waarin 'n digter 'n ander digter huldig, is bekend in die poesie. Daarnaas is die
Iiefde van die kunstenaar vir sy instrument en sy bewondering vir diegene wat dit
meesterlik bespeel, ook meermale die aanleiding
aanleidingvir
vir 'n gedig soos die volgende vers van
Emily Dickinson (ek siteer net die twee aanvangstrofes):
I reckon - when I count at all
First - Poets - Then the SUIl
Sun
Then SummerSummer - Then the Heaven of God And then - the List is done
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But, looking back - the First su
so seems
To comprehend the Whole
The Others look a needless ShowShow 
AlISo I write - Poets - All-

By die Nederlandse Tagtigers het die verering van die poesie en die digter 'n
skoonheidsaanbidding met 'n daarmee gepaardgaande seltVerheerliking
selfVerheerliking geword.
Jacques Perk gebruik die patroon van die Onse Vader as hy die skoonheid aanroep:
Schoonheid, 0 Gij, ;vier
v,,'ier naam geheiligd zij,
Uw wil gcschiede,
geschiede, kome uw heerschappij;
Naast U aanbidde d' aard geen ander God!

Willem Kloos het homself
homseIf tot 'n god verhef in sy alombekende sonnet: "Ik ben een
God in 't diepst van mijn gedachten, I/ En zit in 't binneste van mijn ziel ten troon". En
Albert Verwey huldig Kloos as die "Man van Smarte met de doornenkroon" en noem
horn in dieseIfde
dieselfde sonnet 'n "Vlam
hom
"V1am van Passie in dit koud heelal". Hierdie rehgieuse
religieuse
verheerliking van die digter en die gedig het daartoe gelei dat die Tagtigerpoesie al hoe
Uit verset teen die vlak sentimente van die
meer 'n eng stemmingskuns geword het. Vit
predikantepoesie het die Tagtigers hulle in hul skoonheidsaanbiddingvervreem van die
volle lewe. En juis aan die werklike lewe wat in sy gewoonheid nie so gewoon is nie,
wou die Franse vryeversdigters uitdrukking gee. Uys Krige gee hulle gelyk: "Want as
poesie wonder en geheim is, dan le die wonderbaarlike ell
en die geheimsinnige oral om
ons, van ons
OilS eerste tot ons
OilS laaste dag" (2002: 121).
Die waarheid wat aan die grond van Krige se uitspraak le, is dat geen onderwerp
prinsipieel ongeskik is vir die poesie nie, maar dat die talent groot genoeg moet wees
om ook aan die gewone die glans van die ongewone te verleen. En dit is nou eenmaal
so dat die poesie altyd weer neig tot uitdrukkingvan
uitdrukking van die gemeenskaphke
gemeenskaplike elemente
e1emente van
CamiIle Paglia (2005: xiv) se dat 'n goeie gedig die "human universals"
ons menswees. Camille
vanuit verskillende hoeke belig,
beIig, en vervolg: '~ong those looming universals are time
and mortality, to which we all are subject." Die gedig is gegrond in die sienlike, die
liggaamlike, die konkrete, maar dit sny in op die onsienlike, die transendente. In die
sin is alle goeie poesie religieus.
rdigieus. Paglia (2005: xiv) stel
std dit soos volg: "Poetry's persistent
theme of
ofthe
the sublime - the awesome vastness ofthe
of the universe - is a religious perspective,
even in atheists like Shelley." Dit is 'n perspektiefwat
perspektief wat as 't ware "flikker om die grense"
van die "woorde" van 'n liefdesgedig of 'n e1egiese
e!egiese vers of 'n natuurgedig of hoe 'n
mens 'n gedig ook al kan spesifiseer.
Die reIigiositeit
religiositeit van 'n digter setel
seteI in een eienskap waarvanJ.c.
waarvan].c. Bloem horn
hom skerp
bewus was en wat die tite!
titel van sy eerste bundel
bundeI geword het: Het verlangen. Dit is nie
die verlange wat ontstaan uit 'n gemis waaraan gemaklik voldoen kan word nie, maar
dit is die "god,deIijke
"god,delijke onvervuldheid" wat die digter met alle digters en ander digterlike
mense deeI
deel (1969: 7). Dit is die verlange om een te word met iets buite ons;JD.eLdk
ons;jJ).eLdie
"ander"/"Ander" in die wydste sin van die woord. As sodanig is dit ten diepste reIigieus
religieus
sonder dat dit afhanklik
afuanklik is van 'n digter se persoonlike geloof of onge!oo£
ongelooE
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Dit vind vervulling in die maak
rnaak van die gedig en eis om die rede van die digter die
bereidheid om alleen te wees. Die eensaamheid wat daardeur ge'impliseer word, is net
soos die verlange self nie die ervaring van onge1ukkigheid
ongelukkigheid nie, maar van 'n vreemde
geluksgevoel. Daarvan getuig die vroegmiddeljarige
vroegmidde1jarige spreker in Eybers se gedig "Op
die kruin" (Die helder
he/der lul!5aar).
ha!f}aar). Vrouwees en moederskap het hulle
hullc knellende greep
losgelaat
losge1aat en die digter kan weer die "ede1
"edel spel" van gedigte
gedibrte skryf hervat: "wanneer 'n
mens van dag tot dag / niks soeter vra as eensaamheid / ontwaak jy weer eens tot die
droom, /I [[...
... ] kan jy
jyjou
jou onderbroke spe1
spellI opnuut hervat in son en wind".
Oenskynlik beleef
be1eef die Mrikaanse
Afrikaanse poesie 'n ongekende bloeityd gesien al die
literere
Iiterere geleenthede
ge1eenthede waartydens digters in die kollig staan, hulle
hullc verse voorlees en
dikwe1s ontnugter as ek met die gedrukte teks in
geapploudisseer word. Tog
Tag is ek dikwels
stilte van my studeerkamer gekonfronteer word. Gedigte wat strek oor twintig,
die suIte
denig,
dertig, veertig, vyftig reels bly steek
steck in die anekdotiese;
anckdotiese; word verhalend en prosaYes;
prosaies;
wek die indruk van poesie te wees deur kunsmatig gevormde versreels sonder ritmiese
ritmiese_..
noodsaak. Eerlik gese, lees ek liewer dan 'n kortverhaal of 'n roman of verse wat nog
altyd hoogtepunte is in die Mrikaanse,
Afrikaanse, Nederlandse en Engelse literatuur. Oor die
meerderheid hedendaagse Mrikaanse
Afrikaanse digters kan ek presies se wat Paglia beweer oor
tydgenootlike Amerikaanse digters in haar resente boek Break, Blow, Burn, waarin sy
drie-en-veertig Engelse gedigte
gedigtc stiplees: "They ceased long ago on production of the
tile
powerful, distinctive, self-contained poem [...
...]] Elevating process over form, they treat
their poems like meandering diary entries and craft them for effect in live readings
rather than on the page" (2005: xii).
Die digter kan 'n "performing poet" wees, hy kan 'n dig-ster wees op 'n kunstefees
of "\aat
"laat waai" op 'n "versindaba" - om Martie Retief Meiring oor verlede jaar se
"Versindaba" aan te haal (Die Burger, 14Ju\ie
14Julie 2(06)
2006) - hy kan 'n introvertwees
introvert wees soosEmily
soos Emily
Dickinson of'n ekstrovert soos Wait
WaIt Whitman, maar op die ou end is hy aangewese
op die stilte om 'n gedig te skrywe. Musiek wat nie uitgevoer word nie, is 'n contradictio
in tenninis,
terminis, maar dit geld nie vir die poesie nie. Die domein van die poesie is nie die
verhoog nie, maar die private ruimte van 'n eie kamer. Ek het as student Uys Krige
sy gedigte pragtig hoor voorlees hy was 'n "performing poet" lank voor die resente
begrip geskep is - maar vandag beskik ek slegs oor die teks van sy verse waarmee hy
bygedra het tot die vernuwing van Dertig en die Mrikaanse
Afrikaanse poesie verryk het. Die
gedig wat die toets van die tyd kan deurstaan, is die gedrukte teks op papier, tussen die
buiteblaaie van 'n boek, in die koesterende hande van die toegwyde leser.
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"Zij slapen. Eeuwen diep in mij". De familiegeschiedenis afgebakend
als een nieuw literair genre
Karin Ratering Arntz en Ena Jansen
Merely by comparison and opposition is it possible to dljine
define the limits of
a/aa literary geme.
genre. Mentioning
Alentionillg
aagenre
genre on the (over
cover of
if a book giues
gives the reader an indication of
if what to expect. The last te1l
tell years many
books labelled
la/Jelled 'Jamily
'J{imily history" or dealing with histories of
iffomUies
fomilies (without label) were published in
the Netherlauds.
Netherlands. Formerly the family
fomily history was a private concern, readership was limited to fomily
members and aaselected
selected group of
ifpeople. Nowadays histories dealing with unknown great-grandparents,
grandparents and parents are conquering a wider public. In my article 1I discuss the precarious business
if
ofdesigning aaformula
formula for a new
ncw literary genre:
gmre: the 'Jamily history". After comparing thefamily
the fomily history
with the text types autobiography, biography alld (family) nOllel,
novel, and after allalysing
analysillg referential
riforential en
narratologieal
Ilarratological questiom
questions in books by
byJudith
Judith Koelemeijer, Nelleke Noordervliet
Noorderoliet alld
and Dorillde
Dorinde van
vatl Oort
dealing with their jil/ni/ifs,
fomities, II conclude that the fomity
fomily history can indeed be defined
dljined as a literary gCtlre.
genre.
My dljinition
definition accommodates substantive
substamive and Jormal
formal literary conventions
convelllions which indicate the specific
specifIC
status of
if aagenrefor
genre for its production and also for its reception. I suggest that the present popularity of the
genre is on the one side caused by the need of
if readers for recognizable, harmonious
hamlOnious stories as a reaction
reactiotl
to postmodern literature foil of
if heterogeneous elements. On the other hand the popularity of
if the genre
can be pereei!led
call
perceived as an expression of
if the growing
grOlving interest
illterest in Dutch wlture
culture and history due to a society
that is becomillg
becoming a multieu/tural
multicultural melting pot. Family histories form
foml part ofthe
of the Dutch cultural
wllural memory
and haw
have cultural implicatiolls.
implications. The past creates the foulldation
foundation for the present and
alld the future. Family
histories iffer
offer possibilities
vossibilities for
for identificatioll,
identification, and
alld affirm identity.
idelltity.

1.

Inleiding
De voorouders
ik
Ik kan niet van hen spreken,

stel hen niet in gebreke:
Stel
gebreke;
ik werd achter
adlter mijn tanden stom.
Hun liefde
iiefde en hun veten
gaan niet meer in mij om.

Er bleef alleen het teken:
brandmerk en adeldom.
Als een fossiel in zwarte lei.
Zij slapen. Eeuwen
Eeuwcn diep in mij.

(Ida
(lcla Gerhardt, 1999: 474)

"Zij slapen. Eeuwen diep in mij."» Zij slapen.
In 1999 schelt
schclt de wekker hard en schudt lezend Nederland wakker. Geert Mak
verovert stonnenderhand
stormenderhand de Nederlandse lezersmarkt met De eeuw van myn
mijn vader. Hij
beschrijft de geschiedenis
geschicdenis van Nederland in de twintigste
twintigstc eeuw in de vorm van de
geschiedenis van zijn ouders. Honderdduizenden exemplaren worden verkocht. Twee
TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRlKAANS: 14DE JAARGANG (2007) I: 1
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jaar later wekt Judith
J udith KoeIemeier
Koelemeier met Het zwijgen van
val1 Maria Zachea het grote publiek.
Deze "ware familiegeschiedenis", zoals de ondertitelluidt,
ondertitel luidt, vertelt de verhalen van haar
vader en zijn broers en zussen die acht
jaar lang de verzorging
van hun zieke zwijgende
achtjaar
verzorgingvan
moeder op zich namen. De recensies zijn net als over De eeuw van
val1 mijn vader juichend.
Daarna verschijnt een hausse aan boeken waarin auteurs hun familie
tamilie tot leven wekken.
rdaas
In 2002 komt 100% chemie: Een familieverhaal uit van Doeschka Meijsing, een reIaas
over de historie van haar uit Duitsland atkomstige familie. En twee jaar later gaat
Hanneke Wggh
Wtigh in Het Karnstekel1:
Kai"nsteken: Mijn eigen kleine oorlog op zoek mar
naar de geschiedenis
van haar vader die zich tijdens de tweede wereldoorlog bij de Waffen-SS
Watfen-SS aansloot. In
2005 verschijntAltijd roomboter van Nelleke Noordervliet, waarin zij het leven van haar
ill de
overgrootmoeder reconstrueert. En in 2006 volgen Dorinde van Oort in Vrouw in
schaduw: Een jamiliegeschiedenis
fomiliegeschiedenis en Gerarda Mak in Alleen met velen: Het verhaal van mijn
moeder de sporen van hun
hIm jamilie.
familie. De lezersmarkt lijkt rijp voor familiegeschiedenissen.
Was de familiegeschiedenis voorheen voomamelijk
voornamelijk een particuliere aangelegenheid,
waarbij de lezersgroep zich beperkte tot de eigen familie en een select lezersgezelschap,
nu veroveren deze geschiedenissen waarin onbekende overgrootouders, grootouders
warden geportretteerd het publieke terrein. De laatste tien jaar genieten
en ouders worden
belangstelling van vele literatuurconsumenten. Is hier sprake van
deze geschiedenissen belangstelIing
een nieuw literair
Iiterair genre? En waarom zijn deze geschiedenissen op dit moment zo
populair?
In dit artikel
artikeI bespreek ik mijn onderzoek1 mar
naar een nieuw literair genre op basis
van een vergeIijking
vergelijking van de teksttypen autobiografie, biografie, (familie)roman met
narratologische en referentiele analyse van drie
geschiedenissen van families en een narratologlsche
warefomiliegeschiedenis
jamiliegeschiedenis van Judith
recente publicaties: Het zwijgen van Maria Zachea: Een ware
Koelemeijer (2001), Altijd roomboter van Nelleke Noordervliet (2005) en Vrouw in de
KoeIemeijer
schaduw: Eenfomiliegeschiedenis
Een jamiliegeschiedenis van Dorinde van Oort (2006).
Als uitgangspunt voor mijn onderzoek gebruik ik een voorlopige definitie,
AIs
Um Dale woordenboek (2005)
geforrnuleerd op basis van de betekenissen die het Vim
geformuleerd
toekent aan de lemma's familie en geschiedenis, namelijk: een verdicht, geloofWaardig
geloofuraardig
en geordend verhaal over historische gebeurtenissen in het leven van een of meer
geslachten van een familie. Vanuit deze eerste definitie onderscheid ik twee soorten
representaties van familiegeschiedenissen: de familiegeschiedenis geschreven door
een buitenstaander die geen deeI
deel uitmaakt van de familie, en de familiegeschiedenis
geschreven door een insider, een bloedverwant. Om het onderzoeksgebied af te
bakenen, richt ik mijn onderzoek op familiegeschiedenissen geschreven door een
insider. De auteur kan zich niet "loszingen" van de familie, van zijn ofhaar oorsprong.
Hij of zij is "subject" in het familieverhaal en maakt deeI
deel uit van de complexiteit van
familieverhoudingen.

2.

Op zoek naar echtheid
Autobiografieen, biografieen en familiegeschiedenissen maken de historische en actuele
werkeIijkheid
werkelijkheid tot thema. Het zijn "waargebeurde" verhalen. Ze zijn geschreven met
inzet van literaire middelen en vulIen
vullen het gat tussen journalistiek, geschiedschrijving en
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romans. Honderdduizenden lezers zijn op zoek naar dat herkenbare, naar dat "echte".
do et
Eis Andringa (2006), literatuurwetenschapper aan de Universiteit van Utrecht, doet
onderzoek naar de psychologie van het lezen. Zij concludeerde dat lezers vaak meer
biografieen en
identificatiemogelijkheden in non-fictie dan in fictie vinden, omdat biografiecn
autobiografieen toegang geven tot een context in relatie tot het eigen leven. Bij jonge
lezers gaat het om identificatie met de held in spannende verhalen. Bij tieners en
adolescenten is er meer sprake van een rolmodel, bij meisjes vooral om herkenning
("similariteitsindentificatie"). llij
Bij oudere mensen, de vijftigplussers, gaat het om een
nostalgische wensidentificatie; zij gaan op dat moment in hun leven meer terugkijken
dan vooruitkijken, aldus Andringa (zie Dijkgraaf, 2006).
Non-fictionele teksten, zoals de autobio!,rrafie,
autobiografie, de biografie en teksten over de
familie van de auteur, kunnen niet alleen gelezen worden als een waarheidsgetrouw
gaat zowel om het
verhaal, maar ook als een literair, dat wil zeggen fictioneel, werk. Het !,raat
historische alsom het betekenisvolle.
Iedere betekenis die de auteur aan de werkelijkheid
betekenisvolle.ledere
geeft is een geconstrueerde andere werkelijkheid. lk
Ik volg Bart Vervaeck (2000: 5) in het
onderscheid dat hij maakt tussen waarheid en werkelijkheid: "Werkelijkheid is dat wat
'echt' gebeurd is; waarheid daarentegen is de essentie van die gebeurtenis, de betekenis
die ze heeft voor de schrijver. Die betekenis is altijd een interpretatie, een transformatie
]". Ook
en dus een atWijking
afWijking van de werkelijkheid. Zo'n waarheid is niet objectief
objectief[[ ... 1".
Linda Hutcheon refereert in A Poetics if
of Postmodemism: History, Theory, Fiction (2000:
89) aan de betekenisvolIe
betekenisvolle verbindingen die auteurs aanbrengen in geschiedenissen. Zij
ours literatuur en benadrukt dat het in
vergelijkt het discours geschiedenis met het disc
discours
beide gevallen niet om de gebeurtenissen, maar om de constructie van de verbindingen
gaat, die tot stand komt door middel van de narratologie. Zij formuleert dat als volgt:
"What the postmodern writing ofboth
of both history and literature has taught us is that both
history and fiction are discourses, that both constitute systems of
ofsignification
signification by which
we make sense of the past (,exertions of the shaping, ordering imagination'). In other
words, the meaning and shape are not ill
itl the Clients,
events, but in the systems which make those
past 'events' into present historical 'fiKts'.
'facts'. This is not a 'dishonest refuge from truth'
but an acknowledgement of the meaningmaking function of human constructs."
Elke bewering over de sociale werkelijkheid is een constructie, de neerslag van een
onderhandelingsproces tussen verschillende betekenissen. Auteurs moeten het leven
van de ge(auto)biografeerden ordenen, en elke ordening waarin causale verbanden
worden gelegd tussen gebeurtenissen in het leven van een of
ofme
meerdere
erdere individuen vraagt
om samenvatting en interpretatie. Lezers op hun beurt interpreteren die teksten. Zij
naar de betekenis van die beschreven werkelijkheid
zoeken mar
werkc1ijkheid voor de "inrichting" van hun
eigen leven. Enerzijds kunnen levensbeschrijvingen lezers identificatiemogelijkheden
bieden, zoals Andringa in haar onderzoek aantoonde, zij kunnen zich vereenzelvigen
met de beschreven !evens.
\evens. Anderzijds wil ik benadrukken dat levensbeschrijvingen
ook de mogelijkheid aan lezers bieden tot "afzetten tegen".
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3.

Een genre-aanduiding schept verwachtingen
Literature is a paradoxical institution because to create literature is to write according to existing
formulas - to produce something that looks like a sonnet or that follows the couventions
conventions of the
tbe novel
but it is also to f10llt
flout those conventions, to go beyond them,
them. Literature is an institution that lives by
exposing and criticizing its own limits, by testing what will happen and by testing what will happen if
one writes differently
dil1erently (Jonathan
Gonathan Culler, 1997: 41).
41),

Wanneer op boeken genre-aanduidingen staan, dan schept dat verwachtingcn
verwachtingen bij de
lezer. Het sehept
schept een normatiefkader. Onder
Ondcr het begrip
bel,'Tip genre versta ik
iF:2 : een door een
lezcr.
bepaalde gemeenschap erkend systeem van inhoudelijke en formele literaire conventies,
die bij de productie en de receptie van een tekst de genrespecifieke status aanduiden,
aanduiden.
De vorm waarin genres worden gegoten is tijd- en cultuurgebonden. Auteurs schrijven
vanuit een bepaalde traditie in een bepaald tijdsgewricht. Zij zijn zelf
zclf ook lezers van
(literaire) teksten waarop zij in hun werk reageren. In de loop van de geschiedenis
hebben sehrijvers
schrijvers geexperimenteerd met de grenzen van genres. Zo zijn genres in hun
autobiografieen en biografieen
verschijningsvorm naar elkaar toegegroeid: auteurs van autobiografiecn
gebruikvan
literaire middelen die ook
ookin
maken gebruik
van Iiteraire
in fictie worden
word en gehanteerd en omgekeerd
omgckeerd
gebruiken romanciers non-fietie
non-fictie elementen in hun romans.
Ondanks die veranderingen - dat testen en oprekken van de grenzen van genres,
zoals Culler dat noemt - blijft het pact tussen auteur en publiek in de loop van de
geschiedenis gelijk: Staat er autobiografie op het omslag dan verwacht de lezer dat
de auteur de verteller en hoofdpersoon is van het boek; bij een biografie verwacht de
lezer een levensbeschrijving van een andere persoon dan de auteur, meestal van een
historische figuur. 3 En wanneer een boek de ondertitel "familiegeschiedenis" draagt
verwaeht de lezer
verwacht
\czer een tekst over de gesehiedenis
geschiedenis van een of meer generaties van een
familiegesehiedenis, zijn
familie. Deze teksttypes, de autobiografie, de biografie en de familiegeschiedenis,
referentieeL Ze verwijzen pertinent naar een controleerbare werkelijkheid.
alledrie referentieel.
Ook (familie)romans kunnen naar de werkelijkheid verwijzen, maar de lezer gaat
uitdathetin
hij verwacht geen "feiten". Dewerkelijkheid
Dewerkc!ijkheid
ervan uit
dat het in een roman om fictie gaat, hijverwaehtgeen
kan in een roman word
en gemystificeerd, verschoven, verhuld en verdraaid, schrijft
worden
Joost Zwagerman in De Nederlandse en
et! Vlaamse literatuur vanaf 1880 in 250 verhalen (2005:
8). Milan Kundera drukt zieh
kutLSt van de roman nog explicieter uit: Een roman
zich in De kurut
laat alle elementaire bestaansbegrippen van betekenis veranderen. "De
van de
roman is de geest van de complexiteit: elke roman zegt tot zijn !czer:
lezer: 'De zaken zijn
wc! denkf.
denkt'. Een roman kan een doolhof van betekenissen in
gecompliceerder dan je we!
zich dragen. Het kan een bron zijn vol suggestiviteit." (1987: 20-21)

4.

Drie onbekende vrouwen
De populariteit van het autobiografisch genre en van familiegeschiedenissen lijkt
erop te wijzen dat lezers niet op zoek zijn naar complexiteit, niet willen dwalen in
een doolhof, maar zich liever bezig houden met herkenbare onderwerpen gevat in
ondubbelzinnige termen.
Als we ervan uitgaan dat lezers identificatiemogelijkheden
identifieatiemoge!ijkheden zoeken, dat wil zeggen
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een antwoord zoeken op de cultuurfilosofische vraag wie zij zijn (zie paragraaf2), dan
is dat antwoord onder meer te vinden in familiegeschiedenissen. De
Dc herinnering is
bemiddelaar tussen het verleden en onze identiteit. De familie is de eerste leerschool
waar maatschappelijke
maatschappclijke waarden worden gelntemaliseerd
geYnternaliseerd en als zodanig reflecteren
familielevens de dynamiek van een bepaalde tijd. Afhanke1ijk
Afhankelijk van de leeftijd van de
lezer herkent hij of zij het tijdperk dat beschreven wordt in een familiegeschiedenis
gcschiedenis samen met een punt in de tijd waarover de auteur
en valt zijn of haar geschiedenis
schrijft.
J udith Koelemeijer, Nelleke Noordervliet
N oordervliet en Dorinde van Oort kozen een vertelpunt
in de tijd, uit het verleden van hun familie, als startpunt. Op enig moment vallen
hun levens samen met de geschiedenis van de familieleden. Alledrie de schrijfsters
portretteerden voor het grote publiek onbekende vrouwen. Dit in tegenstelling tot
de biografieen van vijf bekende vrouwen, geportretteerd door hun dochters, die
Rosemarie Buikema bestudeerde in haar dissertatie De Loden Venus,
Biografieeen van
venus, Biograjieeen
viifberoemde vrouwen door hun dochter (1995): Milena Jesenska,
vijfberoemde
Jesenslci, Anzia Yezierska, Vanessa
Bell, Margaret Mead en Alva Myrdal. Ik haal haar proefschrift aan, omdat Buikema
overtuigend aantoonde dat biografieen autobiografisch gekleurd zijn.4
zijn. 4 Dit maakt zij
onder andere duidelijk aan de hand van een vergelijking van twee biografieen over Alva
Myrdal, een van haar dochter en een van haar lOon:
zoon: Dezelfde gebeurtenissen worden
"eigen~ betekenis voorzien.
vanuit verschillende vertellersposities van een andere
and ere "eigen"
onvermijdelijk
Buikema (1995: 12) schrijft: "In het verhaal van de ander schrijft men onvernlijdclijk
ook dat van zichzel£"
zichzelC' Die conclusie geldt mijns inziens evenzeer voor schrijvers van
familiegeschiedenissen. Ik schreefal dat de auteur van een familiegeschiedenis zich niet
kan "loszingen~
"loszingen" van zijn of haar familie. Iedere auteur geeft "eigen" betekenis aan de
gebeurtenissen in het leven van de gebiografeerde, zeker wanneer het om familieleden
familicleden
gaat.
Judith Koelemeijer
Koclemeijer is de jongste van de drie schrijfsters. Zij was vierendertig toen
Het zwijgen van Mafia Zachea: Een ware Jamiliegeschiedenis
fomiliegeschiedenis verscheen. Hoewel de titcl
titel
verwijst naar haar grootmoeder, portretteerde Koelemeijer niet zozeer haar oma,
de vrouw van een tuinder in Noord-Holland die na een hersenbloeding vervicl
verviel in
stilzwijgen, als wel
we! de kinderen van haar oma, onder wie haar vader. Dc
De kinderen van
Maria Zachea werden geboren tussen 1934 en 1953. Koelemeijer beschrijft niet alleen
de persoonlijke, familiale ontwikkelingen maar ookde
ook de maatschappelijke veranderingen
in die periode: "In de jaren vijftig en zestig veranderden de tijden razendsnel. Je kon, als
je het rijtje afging, bij elke
e1ke volgende broer of zus de maatschappelijke omwentelingen
het gezin zien binnendenderen" (2001: 9). Koelemeijer is geboren in 1967. Zij staat
van de drie auteurs het dichtst in tijd en plaats bij haar onderwerp. Zij kon de verhalcn
verhalen
uit de mond van de familicleden
familieleden optekenen en hoefde weinig archivalische research te
doen.
andere
familieleden uit een verder verleden. De
doCl1. De twee and
ere auteurs portretteerden familicleden
auteurs zijn beide rand
rond de zestig bij verschijning van hun familiegeschiedenissen. Zij
baseerden zich voornamelijk
voomamelijk op teksten.
Nelleke Noordervliet portretteerde in Altijd roomboter haar overgrootmoeder
Engelbertha Wiggelaar geboren
gcboren in 1856 en gestorven in 1953. Engclbcrtha
Engclbertha komt uit
een arbcidersgezin,
arbeidersgezin, gaat werken als dienstbode, raakt twee maal ongehuwd zwanger

115

van haar broodheer, trouwt in 1879 met Abraham Teljeur en krijgt nog tien kinderen
met hem. Haar leven is exemplarisch voor het leven van een gewone vrouw geboren
in de tweede helft van de negentiende eeuw. Noordervliet wilde enerzijds haar
overgrootmoeder "uit de massa tillen" (2005: 23) als een krachtige vrouw, die hoe
arm ze ook was, nooit margarine op haar brood wilde smeren, maar altijd roomboter.
Anderzijds wilde Noordervliet haar "eigen leven en heden uitbreiden" (zie Speet,
2005). De schrij[<;ter,
schrijfster, geboren in 1945, heeft haar overgrootmoeder slechts acht jaar
meegemaakt. In tegenstelling tot Judith Koelemeijer kon zij de familie rondom haar
overgrootmoeder niet raadplegen. Zij benadrukt in haar boek dat zij de geschiedenis
moest reconstrueren op basis van familieverhalen, gegevens uit archieven, kranten,
toespraken van tijdgenoten, geschiedkundig materiaal en, met klem, met behulp van
haar fantasie. Zij moest haar grootmoeder "ontwerpen".
Dc derde auteur, Dorinde van Oort, reconstrueert in Vrouw in de schaduw: Een
De
familiegeschiedenis
fomiliegeschiedenis het leven
lcven van haar stiefoma Annetie
Anneye Mansborg-Beets, geboren
in 1888 en gestorven in 1988. Hoewel Van Oort, geboren in 1946, haar stiefoma
tweeenveertigjaar heeft gekend, beschrijft zij het leven
lcven van haar stiefoma amper aan
de hand van eigen herinneringen, maar vooral op basis van documenten en foto's.
Zij stuitte op een geboortebewijs van een onwettig kind, vond aanwijzingen voor
financiele malversaties en roept het beeld van een moordaanslag op. Van Oort wil de
familiegeheimen bezweren, omdat zij weet dat de geschiedenis zich herhaalt "immer
in andere gedaanten" (2006: 264). Zij wil het leed een plaats geven anders "ga je eraan
kapot" (2006: 225).

5.

"Feit" en "fictie"
Uitgaande van de premisse dat bij non-fictie, waartoe ik de familiegeschiedenis reken,
feitelijkheid de norm is, is het interessant stil
sril te staan bij de manier waarop de drie
auteurs omgaan met "feit" en "fictie". Daaraan voorafgaand wil ik de discussie rondom
"feit" en "fictie" in de zevendelige cyclus Het Bureau (1996-2000) van JJ.
J.J. Voskuil in
herinnering roepen en de recente discussie rond het zesde boek van Connie Palmen
Lucifer (2007) te berde brengen. Voskuil beschreefinHet
Lucifrr
beschreefin Het bureau via zijn hoofdpersonage
Maarten Koning tot in de kleinste details het reilen en zeilen
zcilen op een wetenschappelijk
instituut. Oat
Dat instituut werd door de lezers herkend als het Bureau voor Dialectologie,
Volkskunde en Naamkunde van het Meertensinstituut in Amsterdam. Collega's van
Voskuil herkenden zich in de personages en trokken getergd, in de media, tegen de
auteur van leer. De uitgeverij
uitgcverij zette de klagers juridisch buiten spel door op het bock de
genre-aanduiding roman te plaatsen, terwijl de auteur in NRC Handelsblad op 1 maart
1996 vertelde dat niet een scene verzonnen was (Vullings, 2003: 121). Een soortgelijke
soortge1ijke
discussie deed Lucifer
Lucifrr van Connie Palmen oplaaien. De hoofdpersoon in deze
dcze roman
is componist Lucas Loos. Palmen maakt in de verantwoording van de roman duidelijk
dat ze zich heeft laten inspireren door leven en werk van componist Peter Schat (1937
(193720(3). De roman werd doorvelen
2003).
door velen als sleutelroman gelezen en Palmen kreeg menigmaal
mcnigmaal
te horen dat zij karaktermoord heeft gepleegd.
geplcegd. Zij verdedigde zich op 3 april 2007 in
De Balie in Amstcrdam
Amsterdam en in NRC Handelsblad van 6 apri12007:
april2007: "De roman gaat over
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verwarring,
veIWarring, over de vermenging van tlctie
fictie en werkelijkheid, over de onmogelijkheid
van een zuivere staat, over het noodlottige verbond tussen taal en moraal en over het
a1leen mijn vorm, ze is ook mijn thema [... ] De roman
scheppen. De hybride is niet alleen
doet niet aan waarheidsvinding en hij beschrijft geen bestaande personages; de roman
schept een romaneske waarheid en hij schept personages." Zowel Het Bureau als Lucifer
werden geafficheerd als roman, als tlctie.
fictie.
De drie schrij£~ters
schrijfsters van de door mij onderzochte teksten laten
latener
er geen onduidelijkheid
over bestaan dat de teksten direct handelen over de werkelijkheid. De ondertitel van
twee van de drie boeken luidt "familiegeschiedenis". Bij het boek van Koelemeijer
is daar zelfs
zelf.<; het adjectief"ware"
adjectief "ware" aan toegevoegd, "een ware familiegeschiedenis". De
geschiedenis die Noordervliet beschrijft kreeg geen ondertitel mee. Zij schrijft in haar
"Woord
''Woord vooraf" dat zij de afbakening van genres van "twijfelachtig nut" (2005: 9)
vindt. Alledrie de auteurs leggen in hun teksten verantwoording afhoe ze met "feiten"
omgaan, uitgangspunt is dus non-tlctie.
non-fictie. Koelemeijer steh
stelt dat niets verzonnen is, maar
dat de waarheid rekkelijk is. Zij vulde de hiaten in de persoonlijke geschiedenissen
van het ene kind aan met de versie van een ander kind om zo de werkelijkheid te
benaderen. Noordervliet, die in een artikel in NRC Handelsblad (2 april 2006) zegt dat
Altijd roomboter zowel fictie
tlctie als non-tlctie
non-fictie is, maakt in de tekst steeds duidelijk wanneer
zij gebruik maakt van feiten en wanneer van haar verbeelding. Daardoor maakt ook zij
de feitelijkheid tot norm. Die feiten hebben een getekstualiseerde dimensie, ze zijn
Lucifer van Conny Palmen is het stoeien met "feit"
"feit" en
geent op teksten. Net als in Luc!fer
"fictie"
"tlctie" een van de thema's van Noordervliets boek: "Ik tast naar mijn weg" (2005: 118).
Exemplarisch voor de manier waarop Noordervliet gebruik rnaakt
maakt van haar fantasie is
de passage waarin zij op ingenieuze wijze beschrijft hoe haar overgrootmoeder gaat
solliciteren bij koningin Emma. Als lezer blijfje tot het eind toe in het ongewisse of dit
bezoek op waarheid berust.
Ik zou wel
geste1d dat deze hcle
hele scene zich in wcrkclUkheid
werkelijkheid
lk
wet willen dat ze zo dapper had gesproken, gcste1d
afgespeeld [... ] MUn
Mijn verbeelding heeft mUn
mijn overgrootmoeder een
had afgespecld
cen kort ogenblik geplaatst in het
centrum van de regcring,
regering, hccft
heeft haar even doen ruiken aan het landsbelang (Noordervliet, 2005: 84).

In haar artikel in NRC Handelsblad bekritiseert zij de familiegeschiedenis. Zij vindt het
"historiogratische buitenkant, hoe aantrekkelijk misschien veIWoord
"historiogratlsche
verwoord [... ] voor mij te
a£~tandelijk. Ik had behoefte mezelf met het verhaal te vervlechten, het hok van de fictie
tlctie
afstandelijk.
in en uit te vliegen". Zij lijkt zich daarmee af te zetten tegen een familiegeschiedenis
"fictie" dat Noordervliet speelt
zoals die vanJudith Koelemeijer. Het spel met "feit" en "tlctie"
is niet alleen herkenbaar als thema,
therna, maar ook in de vorm. Die bestaat uit een mengeling
van memoire, geschiedschrijving, fictie
tlctie en essay.
Zowel in het boek van Koelemeijer als in dat van Noordervliet wordt de
macrogeschiedenis weerspiegeld in de familiale microgeschiedenis; de ooms en tantes
terwijl Noordervliet haar
van Koelemeijer putten direct uit hun eigen geschiedenis, teIWijl
verbeelding inzet om de geschiedenis van haar overgrootmoeder in beeld te brengen.
Noordervliet kijkt vanuit de eenentwintigste eeuw, met de blik van een gestudeerde
geemancipeerde vrouw naar de algemene geschiedenis van de emancipatie van de
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(arbeiders)vrouw.Altijd
(arbeiders )vrouw. Altijd roomboterwordt
roomboter wordt gedragen door deze hedendaagse topos. Het is
het discours van de auteur dat de inhoud bepaalt.
Dat is ook het geval
gcval in de familiegeschiedenis van Dorinde van Oort Vrouw in de
schaduw. Dit boek ontleent haar urgentie aan het gegeven
gegcven dat Dorinde van Oort in de
e-archieven aanwijzingen heeft gevonden dat haar stiefoma een onwettig kind
familie-archieven
VVD-Ieider en oud-burgemeester van Rotterdam. De
heeft gebaard van P.J.
PJ. Oud, WD-leider
geschiedenis van haar stiefoma heeft dus een directe link met de macrogeschiedenis.
Toch komen de politieke, sociale en culturele ontwikkelingen tijdens het leven van
Anne~e Beets slechts mondjesmaat aan bod. Alleen
AlIeen in de korte beschrijvingen van het
Annetje
P.]. Oud en in een enkele
enkcle brief die Van Oort in haar tekst opneemt krijgt
krij/,>t
\even van P.J.
leven
tweede wereldoorlog. De schrijfster focust op
de lezer iets te horen over de eerste en t:weede
de geheimen binncn
familielcden te beschermen heeft zij een
binnen de familie. Om haar familieleden
aantal namen van bestaande personages gefingeerd. Bovendien voert ze een aantal
gefingeerde figuren op, zegt zij in haar verantwoording. Daardoor is het moeilijk voor
de lezer te onderscheiden waar de "feiten" ophouden en waar "fictie" begint. Dik van
Bio{1rafie Bulletin (2007: 27) terecht af of
ofVrouw
Vrouw in de schaduw
der Meulen vraagt
vraalrt zich in Biografie
niet eerder een vie romancee is dan een familiegeschiedenis.
famiIiegeschiedenis. In de vie romancee wordt
veel van het feitenmateriaal door de auteur op eigen wijze en vaak ten bate van de held
getnterpreteerd
ge"interpreteerd en veel van eigen vinding aan het historisch materiaal toegevoegd. De
Anne~e Beets, maar de auteur zelf die
eigenlijke "held" in Vrouw in de schaduw is niet Annetje
hair
haar zoektocht centraal stelt. Van Oort schrijft in haar verantwoording "naspeuringen
en citaten zijn grotendeels gebaseerd op autenthieke bronnen en documenten: de
conclusies zijn echter geheel voor rekening van de auteur" (2006: 270).

6.

Narratologische aspecten
Analyseer ik de drie boeken met behulp
Analyseerikde
behulpvan
van de begrippen geschiedenis, verhaal, focalisator
en chronotoop uit de narratologie5 dan zijn er zowel verschillen als overeenkomsten
aan te wijzen. In alledrie de familiegeschiedenissen wisselen de verhaallijnen uit het
a£ In de structuur van Het zwijgen van Maria Zachea kiest
heden en het verleden e1kaar
elkaar a[
Koelemeijer voor chronologie, zowel in de indeling die bestaat uit twaalfhoofdstukken
Koelemeijervoor
waarin ieder kind van Maria Zachea aan het woord komt en die gerangschikt zijn naar
leeftijd, als in de manier waarop ze haar verhaal heel subtiel opbouwt. Zij laat het oudste
kind alleen over de maatschappelijke ontwikkelingen in de jaren vijftig vertellen en de
jongste alleen over de ontwikkelingen in de jaren zeventig. Koelemeijer koos voor een
derde persoonsverteller. Zij houdt op die manier distantie. Net als Koelemeijer heeft
NoordervlietAltijd
Altijd roomboter wat betreft hoofdstukindeling chronologisch opgebouwd.
Noordervliet
Afhankelijk van haar positie ten opzichte van het onderwerp kiest Noordervliet voor
een heterodiegetische verteller, een verteller die boven het verhaal staat (bijvoorbeeld
in de essayistische passages), of voor een homodiegetisch verteller, een ik-verteller
die aanwezig is in het verhaal (bijvoorbeeld als
aIs zij haar schrijfproces onder woorden
verschillende vertellersposities. In de
brengt). Ook Dorinde van Oort kiest voor verschiIlende
gereconstrueerde passages maakt zij gebruik van een heterodiegetische verteller, vaker
echter wordt de lezer
\ezer gestu
gestuurd
urd door de waarneming
waamemingvan
van een homodiegetische verteller.
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Die ik-verteller is ook bepalend voor de hoofdstukindeling die niet ehronologiseh
chronologisch is
opgebouwd, maar wordt ingegeven door de ontdekkingen die de sehrijfster
schrijfster doet tijdens
zoektoeht naar de geschiedenis
gesehiedenis van haar stiefoma.
haar zoektocht
Tijd en ruimte worden in alledrie de geschiedenissen
gesehiedenissen expliciet gemaakt. In
Het zwiJgen
zwijgen llan
van Maria Zachea omvat de ehronos
chronos totaal 63 jaar. Dc
De topos is het dorp
Wormer in de Zaanstreek in Noord-Holland, waar de kinderen Koelemeijer tussen
de landerijen opgroeien. In Altijd roomboter schrijft
sehrijtt Noordervliet over de jeugd van
Engelbertha Wiggelaar in Arnhem en over haar huwelijksleven met Bram Teljeur in
de arbeiderswijken van Leiden. Zij plaatst het geboortejaar van Engelbertha, 1856, in
een grotere tijdscontext: In hetzelfde jaar werd Sigmund Freud geboren, werd Eduard
Parijs"6 getekend
Douwes Dekker assistent-resident in Lebak en werd de Vrede van Parijs
(2005: 23). Vanuit dat tijdsbeeld, waarin meisjes nit
uit arbeidersgezinnen dienstbode
werden en het versehil
verschil tussen arm en rijk groot was, waarin de arbeidersbeweging
'-ll"llJ~l~'"
opkomt voor betere arbeidsomstandigheden en politieke invloed, en de emancipatie
voorziehtig een thema wordt, schetst
sehetst Noordervliet het leven van
van de vrouw heel voorzichtig
haar overgrootmoeder. Met een contemporaine blik op de sociaal-culturele
sociaaI-culturele context
geefi: Noordervliet in de tekst vorm aan haar mens- en
van de negentiende eeuw geeft
een wereldbeeld.
wereldbecld. Daardoor is de tekst ideologisch geladen: Het is de eeuw waarin
arbeiders "slaven" (2005: 86) waren en werken in de huishonding
huishouding "een vorm van
slavernij" (2005: 37) was in de ogen van Noordervliet. Het adagium van Van Oort is:
"de data vertellen de waarheid". Deze zinsnede staat op talloze plaatsen in De llrouw
vrouw
in de schaduw (onder andere op pagina 15.
15, 36,
36. 63 en 102). De data staan in dienst van
familiegeheimen: "De vraag was niet Of er gezondigd was. De
het onderzoek naar de familiegcheil
vraagwas wanneer" (2006: 137). Ondanks alle jaartallen krijgen mens- en wereldbeeld
van de protagonist Anne1je Beets geen vorm. Ook
Oak de plaatsen waar haar stiefoma
woonde en werkte worden niet ingekleurd. Het hadden willekeurig andere plaatsen
kunnen zijn. Mens- en wereldbeeld worden eerder zichtbaar in de beschrijvingen van
de andere personages, bijvoorbeeld aan de hand van data uit het leven van p.J.
p.]. Oud,
die meedoet aan de Kamerverkiezingcn
Kamerverkiezingen en burgemeester van Rotterdam wordt (2006:
dichter de schrijfster bij haar eigen tijd komt, hoe meer stiefoma "gezicht"
65-66). Hoe diehter
Dolle Mina's, waarin
krijgt in de tijd. Dan herleven de jaren zestig in een passage over DoIle
Van Oort een aanvaring met haar stiefoma beschrijft naar aanleiding van een foto in de
krant met daarop vrouwen die op hun ontblote buiken de leus "baas in eigen buik"7
hebben geschilderd. De schrijfster bewondert de strijdlustige vrouwen, terwijI
terwijl stiefoma
Anne1je de acties verafschuwt (2006: 34).

7.

Tekstuele archeologie
Foto's, dagboeken, memoires, trouwaktes, overlijdensberichten, krantenartikelen en
brieven, het zijn de "tekstuele" scherven en munten uit de "oudheid" die als basis
dienen voor familiegeschiedenissen.
familiegesehiedenissen. De inhoud van al deze brokstukken geeft aan
dat iets er tegelijkertijd niet meer is en wel is geweest. Familiegeschiedenissen zijn
gebaseerd op intertekstualiteit. 8 Geschreven en vertelde teksten zijn echo's uit het
verleden. Ook foto's, die soms afgedrukt, soms beschreven worden in de tekst, reken
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ik tot de intertekstualiteit. Ik voe
voelI mij hierin ondersteund door hetgeen Roland Barthes
in Camera Lucida (1980) schreef: foto's kunnen gelezen worden. Dat "lezen"
"Iezen" van foto's
is een proces van herkenning, van zelfontdekking, van ontdekking van een zelf in
relatie tot anderen, aldus Barthes. Terecht wijst hij erop dat foto's naast het oproepen
van herinneringen ook de plaats van een herinnering kunnen innemen: Een foto kan
verdere exploratie van een herinnering blokkeren (Hirsch, 2002: 2(9).
209). Ditzelfde geldt
mijns inziens voor teksten en verhalen; ook die kunnen herinneringen blokkeren,
vervormen en een eigen leven gaan leiden. Linda
Unda Hutcheon (2000: 93) schrijft over
de "Ietterlijke" betekenis van het vastleggen van het verleden het volgende: "The 'real'
referent of their [fiction or history] language once existed; but it is only accessible
to us today in textual form: documents, eye-witness accounts, archives. The past is
'archaeologized' but its reservoir of available materials is always acknowledged as a
textualized one."
Koelemeijers' boek is vooral een oral history. Op basis van interviews met haar
familieleden haalt zij herinneringen naar boven, o.a. aan de hand van foto's. Het
Jo, de oudste dochter
volgende fragment is afkomstig uit het eerste hoofdstulc,
hoofdstuk, waarin
waarinJo,
van Maria Zachea aan het woord is:
Het was een van de weinige foto's waar ze allemaal op stonden. Alleen
A1leen haar oudste broer J05 ontbrak,
onthrak,
die was er toen al niet meer. Zelf
Zclf zat ze vooraan. Haar armen kordaat over elkaar. Alsof ze wilde
zeggen: zo,
ZO, dit is mijn familie. Hier hoor ik bij. Ze was eenjaar of23
of 23 en had zwart, kart
kort krullend
haar, ze droeg cen koltrui en
cn een
cen nette lange rok,
rok. De oudere jongens waTen
wafcn in pak, hadden hun haar
netjes
neqes gekamd
gckamd en keken
kekcn ern5tig.
emstig. De
Dc jongsten lachten verlegen.
vcrlegen. Haar vader had de k:Ieine
klcine Lucie bij
Icunde tegen
tcgen zijn knie en
cn had een
cen grote, witte strik in haar haar.
haaf. Pa zag er streng uit. Hij was
zich, ze leunde
een knappe man. Lang, donkere ogen, cen scherpe neus. Moe hield de peuter Guus op schoot. Ze
glimlachte en had een
cen vriendelijk, rond gezicht, zachte wangen en bruine krullen. Er was nog geen
spoor te zien van de onmin waarin het gezin tater zou
SpOOf
zoulcven
leven (Koelemeijer, 2001: 13-14).

Die laatste zin schept spanning door het achterafperspectieE
achterafperspectie£ Wie is hier aan het woord?
Is het Jo die naar de foto kijkt met de wetenschap van nu of spreekt de schrijfster hier
met haar inmiddels verzamelde kennis van de familie? De schrijfster was vier jaar bezig
met de familiegeschiedenis en allengs brokkelde
brokkclde het beeld van de hechte familieclan
af en verschoof het naar het beeld
bee!d van een gezin dat verdeeld is. Koelemeijer
Koe\emeijer zag een
andere werkelijkheid dan v66r haar project. De auteur raadpleegde weinig schriftelijk
materiaal: een enkel
enke! krantenartikel, het logboek van de verzorging en wat historische
boeken om de macrogeschiedenis in te kleuren. Zij geeft hiervan een overzicht in de
"verantwoording" (2001: 251-253).
Noordervliet en Van Oort baseren zich daarentegen hoofdzakelijk
hoofdzake!ijk op geschreven
teksten. Met name Noordervliet maakt naast de enkele persoonlijke documenten,
die haars inziens bewaard zijn "als handreiking [...
...]] naar de toekomst" (Noordervliet,
2005: 148) en die zij nu als handreiking naar het verleden inzet, gebruik van historische
teksten om het leven van haar overgrootmoeder in te kleuren.
klcuren. Een enkele keer
verwijst Noordervliet naar de oertekst, bijvoorbeeld in de passage waarin Domela
Nieuwenhuis een toespraak houdt (2005: 94). Meestal laat ze de verwijzingen
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achterwege. Net als Koelemeijer beschrijft Noordervliet foto's in haar tekst. Om de
"trekken" van haar jonge overgrootmoeder te beschrijven gebruikt zij een foto van
haar moeder op tweeentwintigjarige
tweecntwintigjarige leeftijd. Zij "Ieest" de foto als een archeologe,
op zoek naar gelijkenissen in de ogen, de blik, de neus en het haar.
haaL Zij ziet op de foto
haar
hiar familietrekken. In haar illustratieve boek over de rol van fotografie Family Frames
(2002) schrijft Marianne Hirsch, die zich liet inspireren door de theorieen van Roland
Barthes, dat je jezelf kunt construeren door het bekijken van familiefoto's: "Through
this familial look I define a boundarY
boundary between inside and outside, claiming these
women as a part of the story through which I construct myself [...]
... ] It is fundamentally
an interpretive and a narrative gesture [... 1"
]" (2002: 83). En dat is wat N oordervliet
letterlijk doet in de beschrijving van het portret van haar moeder. De intertekstuele
dimensie in Altijd roomboter
roomiJoter is duidelijk aantoonbaar in de passages die verwijzen naar
Multatuli: "Het pakje
pa1ge van Oom Nol" leidt direct naar "het Pak van Sjaalman" in de
Max Havelaar (2005: 201), bovendien verwijst Noordervliet naar de geboortedatum
van Eduard Douwes Dekker en naar zijn Idee 451 (2005: 23, 108-111).
108-11
De derde schrijfster, Dorinde van Oort, verdronk bijna in het persoonlijke materiaal
dat Anne*
Annetje Beets had bewaard. De auteur lardeert haar tekst met fragmenten uit
persoonlijke brieven van Annetje
Annege en neemt vierentwintig foto's op als bijlage. Zij
lijkt daarmee de "echtheid" van haar verhaal te onderstrepen. Aan de hand van de
beschrijving
beschrijvingvan
van een strandfoto, die ook op het omslag is afgedrukt, maakt zij duidelijk
hoe de interpretatie van een foto in de loop van de tijd met behulp van nieuwe
informatie verandert. Lijkt de foto op het eerste gezicht een gezellig familieportret
op het strand van Scheveningen in 1920, voor Van Oort krijgt het, gevoed door haar
onderzoek, de volgende betekenis:
genomen, die ontbreekt in het
Ik bekeek die strandfoto nog eens
cens nader. Hij moest
rnoest door Jacob zijn gcnornen,
gezelschap. Piets
Piers ogen zijn zwarte gaten onder de schaduw van zijn zonnehoed. Zijn schouders hangen

af, zijn handen liggen gelaten op zijn knieen. Als ik een woord rnoest
mocst vindcn
vinden voor zijn lichaamstaal,
lichaarnstaaJ,
dan zou het "verslagenheid"
"versJagenheid" zijn.
Defeat. Hij is inmiddels Karnerlid.
Kamerlid. Zijn ex-gelicfde
ex-geliefde is nu de partner van zijn vader. Hun kleine
k1cine
Piet zit op schoot bij zijn
Zijll vrouw. De ironie van de situatie
situarie is compleet
cornpleet (Van Oort, 2006: 111).

Van Oort noemt als enige van de drie schrijfsters haar bronnen binnen de tekst: naast
persoonlijke documenten zijn dat krantenberichten, advertenties, gedenkboeken,
maandbladen voor verpleegsters, landkaarten en ansichten.
Zowel Noordervliet als
aIs Van Oort wandelden op locatie om zich een voorstelling van
het verleden te maken. 9 Zoals de steden en dorpen zich in de loop van de geschiedenis
laag op laag als een palimpsest hebben gevormd, zo is de familiegeschiedenis laag op
laag opgebouwd uit teksten uit het verleden.

8.

Familiegeschiedenissen in het begin van de eenentwintigste eeuw
Waarom reconstrueren auteurs de laatste tien jaar met zoveel enthousiasme hun
familiegeschiedenis en waarom is er bij de lezer
Iezef zo'n hang naar verhalen over families?
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Tienduizenden exemplaren (Noordervliet en Van Oort)
Gort) en zelfs
ze!fs honderduizenden
exemplaren (Koelemeijer)
(Koe!emeijer) gingen over de toonbank van de boekhandel. In hoeverre
zijn deze familieverhalen
familieverhalcn een reactie op de postmodeme literatuur en/of vertonen zij
nog postmodeme kenmerken en in hoeverre zijn maatschappelijke ontwikkelingen
ontwikke!ingen
van invloed op de populariteit van dit teksttype?
Het postmodemisme, grofWeg
gro£Weg geplaatst in de periode 1960-1990, wordt gekenmerkt
door heterogeniteit, diversiteit, inconsistentie en veelheid. Grenzen tussen
tllssen literaire
en jOllmalistiek groeiden naar elkaar toe.lO
toe. to
genres werden overschreden en literatuur enjournalistiek
De non-fictie roman, ook we! "faction" genoemd, deed haar intrede. 11 Hutcheon
Hlltcheon (2000:
106) gebruikt voor deze vermenging van genres de term "confrontatie": "It is part of
the postmodemist stand to confront the paradoxes of fictivelhistorical
fictive/historical representation,
the particular/the general, and the present/the past. And this confrontation is itself
contradictory, for it refuses to recuperate or dissolve either side of the dichotomy,
yet it is more than willing tot exploit both." Fictieve en historische representatie, het
bijzondere en het algemene, heden en verleden, al deze termen zijn van toepassing
op familiegeschiedenissen. En de familiegeschiedenis balanceert ook op de grens
van joumalistiek en literatuur.
Iiteratuur. Vanllit
Vanuit deze optiek lijken familiegeschiedenissen
postmodemistische kenmerken te vertonen. Maar de fragmentatie, die zo pregnant
werd geetaleerd in de postmodeme literatuur, ontbreekt ten ene male. De
onsamenhangendheid in postmodemistische teksten heeft plaatsgemaakt voor teksten
over eenduidige onderwerpen, beschreven in een homogeen consistent verhaal.
Elrud Ibsch sprak in haar bijdrage aan De achtervolging voortgezet: Opstellen over moderne
letterkunde aangeboden aan Margaretha H
H. Schenkeveld (1989: 346-373) al het vermoeden
postmodernisme opgevolgd zou word
en door het autobiografisme. En dat
uit dat het postmodemisme
worden
is mijns inziens met de huidige hausse aan autobiografieen en familiegeschiedenissen
bewaarheid.
Wat als "Iiteratuur"
"literatuur" beschouwd wordt is tijd-, cultuur en lezersgebonden.
"Waargebeurde" verhalen zoals autobiografieen en familiegeschiedenissen worden
word en
heden ten dage volop gelezen, ondanks alle kritische geluiden van recensenten die veel
van het autobiografische werk veroordelen in termen van "schaamteloos etaleren"
etalcren" en
"versimpeling"
literatuur. Die kritische geluiden houden de lezer niet tegen.
"versimpe!ing" van de Iiteratuur.
De debatten van een bepaalde periode resoneren in teksten. Historici en
literatuurwetenschappers duidden de opkomst van (auto)biografieen in bepaalde
periodes: Volgens Catherine Parke (2002: 13), die de Engelse situatie beschreef, nam de
belangstelling voor biografieen toe in de zeventiende en achttiende eeuw door de grote
veranderingen die plaatsvonden. Het was een periode van commerciele, technologische
en culture!e
culturele bloei waarin nieuwe concepten voor persoonlijke en culturele identiteit
ontstonden. Arianne Baggerman (2002: 163) schrijft het ontstaan van egodocumenten
en familie-archieven in Nederland in de negentiende eeuw toe aan de opkomst van de
individualiteit en het tot wasdom komen van de bourgeoisie. Elke Brems (2005; 300)
noemt als mogelijke factor van de hausse aan genealogisch proza in Vlaanderen sinds
1970 de veranderde politieke situatie, waardoor de Vlamingen zelfbewuster werden,
meer overtuigd van hun eigenheid en bestaansrecht ten opzichte van de Walen.
In navolging van deze wctenschappers
wetenschappers formuleer ik een hypothese voor de
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populariteit van familiegeschiedenissen
tamlliegeschledemssen in het begin van de eenentwintigste eeuw.
Door de maatschappelijke
ontwikkelingen in Nederland, met name de vorming van
maatschappel~
een multiculturele samenleving, ontstaat mijns inziens opnieuw belangstelling voor de
eigen cultuur en geschiedenis. Een van de uitingen daarvan is de samenstelling van een
canon voor de Nederlandse geschiedenis in 2006 onder leiding
leidingvan
van Frits van Oostrom:
"als verhaal van het land waarin wij wonen", "geen praalgraf, maar levend erfgoed".
Ook familiegeschiedenissen zijn stukjes erfgoed. Het zijn microgeschiedenissen die
deel uitrnaken
uitmaken van de macrogeschiedenis. Zij vormen een deel van het Nederlands
cultureel geheugen. Door middel van verhalen leren wij onze geschiedenis kennen.
Familiegeschiedenissen hebben daardoor ook cultureel effect: Het verleden creeert
het fundament voor het heden en voor de toekomst. Familiegeschiedenissen bieden
identificatiemogelijkheden en bevestigen identiteit. Ze kunnen als "voertuig" van
emancipatie dienen.

9.

Conclusie
Familiegeschiedenissen behoren tot de non-fictie. Het zijn "waargebeurde" verhalen
die de historische en actuele werkelijkheid tot thema maken en ze zijn geschreven met
inzet
van literaire middelen. Deze teksten zijn afte bakenen van de (familie)roman.
(familie )roman. De
inzetvan
roman kan weliswaar op de werkelijkheid gebaseerd zijn, maar de personages zijn door
de auteur geschapen en de waarheid is romanesk, dat wil zeggen fictief
fictie£ Ook kunnen
familiegeschiedenissen afgegrensd worden van de autobiografie en de biografie. In
een autobiografie staat de auteur centraal en is de familie
famiIie daarvan een afgeleide. In
een biografie staat een ander, meestal historisch, personage dan de auteur centraal en
evenals in de autobiografie zoomt de auteur van een biografie slechts in op het gezin
van herkomst in relatie tot de protagonist. Daarentegen staan in een familiegeschiedenis
een of meer generaties van de familie van de auteur centraal. 12
De referentiele
referentieIe en narratologische analyse van drie recente teksten over families Het
zwijgen van Maria Zachea van Judith Koelemeijer (2001), Altijd roomboter van Nelleke
Oort (2006) geeft inzicht
Noordervliet (2005) en Vrouw in de schaduw van Dorinde van OOTt
in de wijze waarop de auteurs vorm geven aan hun familiegeschiedenis en op welke
manier
rhanier zij onderdeel zijn van hun geneologie. Ieder van deze familiegeschiedenissen
weerspiegelt in meer of mindere mate de algemene geschiedenis.
Naar aanleiding van mijn onderzoek concludeer ik dat de "familiegeschiedenis"
Iiterair genre gewaardeerd moet worden. Het etiket
inderdaad als een apart literair
"familiegeschiedenis" geeft heuselijk richting aan wat de lezer kan verwachten en
l3 : Een familiegeschiedenis is een verhaal
laat zich vangen in de volgende definitie 13
geschreven in retrospectief met de focus gericht op de geschiedenis van een of meer
generaties van de familie van de auteur, waarin ook de macrogeschiedenis weerspiegeld
wordt.
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Noten
Het verslag van dit onderzoek
onderzoekis
is in uitgebreide vorm tc
te lezcn
lezen in "Zij
"'Zij slapcn. Eeuwen diep in mij'. De
familiegeschiedenis: een
literair genre?", masterscriptie van Karin Ratering
Ratcring Arntz,
Arnrz, Vrije Universiteit,
eenliterair
(begeleider prof.dr. EJansen).
Amsterdam,juni 2007 (begeleiderprof.dr.
E. Jansen).
De betekenis van het begrip
begtip genre heb ik geformuleerd op basis van de uitleg van het lemma door Van
Gorp in het Lexicon !'an
!lan literaire termen (1998: 181-183).
Meestal richt een hiograaf
biograaf zich op een individu. Toch zijn er ook hiografieen
biografieen waarin meerdere personen
DTie voorheelden:
voorbeelden: de dubbelbiografie
duhhelhiografie Made
Mane &
6 Irene
Irtne Curie; De eerste vrouwelijke
worden geportrctteerd.
geportretteerd. Dric

Nobelprijswinnaars (2003) geschreven
gcschreven door Greta Noordenbos; de dubbelbiografie
dubbclhiografie De Ufjre
I#lre Vrijheid:
De LelJens
Levi'llS van Johan en Comelis
Come/is de WIlt (2005) door Lue
Luc Panhuysen; en de dubhelbiografie
dubbelbiografie van zijn
grootoudcrs
grootouders door de Zuid-Mrikaanse auteur Karel
Kare! Schoeman getiteld Merksteen: een dubbelbiografie
dubbelbiogrqfle
(1998). In deze dubbelbiografie
dubbc\biografic schildert hij ook de geschiedenis van ziJn overgrootouders en is de
auteur zelf
ze1f als personage aanwezig. Schoeman vraagt zich in Merksteen af of hij een biografie of een
roman aan het schrijvcn
schrijven is. Op de achterflap wordt het omschreven als "het verhaal van een
cen familie"
ceuw". Oit
Dit is dezelfde
deze!fde kwalificatie die De eeuw !lan
van tnijn
mijn vader
dat is "uitgegroeid tot de biografie van de eeuw".
van Geert
Gccrt Mak in 1999 in recensies kreeg. In 2003 verscheen zelfs een blografle van cen
een heel volk. In
The Arrikaners, biography ola
ora people beschrijft Hermann Giliomee 350 Jaar
jaar Zuid-Mrikaanse geschiedenis.
geschiedcnis.
Hij vlecht in bij
bijna
na 700 pagina's geschiedenis en
cn persoonlijke verhalen dooreen.
Buikema toonde in haar proefschrift De Loden
Laden l1:nus:
vrnus; Biografieen
Biogrqfleen van
,'an vijf
viff beroetnde
beroemde vrouwen door hun
dock/ers (1995) niet alleen
dochters
alleetl aan dat de hiografische
biografische teksten autobiografisch gekieurd
gckleurd zijn.
zijn, maar ook
dat de verhalcn
verhalen iets zeggen over de plaats die de represcntatic
representatie van een genealogie
genealogIe van vrouwen en
vrouwelijkheid binncn
binnen een hepaalde
bepaalde culturele context inneemt.
De hegrippen
begrippen "geschiedenis" en "verhaal" zijn vertalingen van de hegtippen
begrippen story en
cn plot die EM.
E.M.
Forster introducecrde
introduceerde in 1927 in Aspects of
oJthe
the N01,el.
Nowl. Herman
Hcrman & Vervaeck omschrijven in vrrtelduivels
l1:rtelduivels
(2002) beide begrippen als volgt: de geschiedenis, de story.
story, is de chronologische opeenvolging van
gebeurtenissen en hetverhaal.
verband tussen die geheurtenissen.
gebeurtenissen, Zowel de auteur
hetverhaal, de plot, is het causale verhand
als de lezer brengen
brcngen verbanden aan tussen het temporele en het causale. Met het hcgrip
begrip focalisator
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wordt de instantie bcdoeld
bedoeld door wiens ogen het vertelde gezien
gczien wordt en die daardoor bepaalt
bcpaalt wat
de lezer
lczer aangeboden krijgt. In de verhouding tussen het gefocaliseerde en de focalisator gaat het om
cen "object" dat wordt waargenornen
waargenomen en een "subject" dat waarneemt. De term chronotoop, dat wil
tekstue1e combinatic
combinatie van tijd (chronos)
(thronos) en mimtc
ruimtc (topos), werd ge"introduceerd
ge'introduceerd door de
zeggen de tekstucle
literatuurwetenschapper Michail Bachtin (1895-1975). De
Russische Iiteratuurwctcnschappcr
Dc chronotoop of setting vormt het
narratieve en ideologisthe
ideologische centrum van een tekst. Abstracte thema's, zoals het mens- en wereldbeeld
wercldbeeld
krijgen vorm dankzij de inbedding
van de personages en de gcbeurtenissen
gebeurtenissen in tijd en ruimte (Herman
(HemJan
inbeddingvan
en Vervaeck, 2002: 17,62,77).
17, 62, 77).
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Met het tekenen
tckenen van de Vrede
Vrcdcvan
van Parijs kwam een einde aan de Krimoorlog
Krimooriog (1854-1856) tussen
tnssen Rusland
en het Osmaanse rijk.
Dolle Mina was een
ont~taan in 1969. Zij streed onder andere
cen linkse, radicale feministische actiegroep, ontstaan
voor gelijk loon, goede
gocdc anticonceptie
anticonceptic en voor zelfbcslissingsrecbt
zeltbeslissingsrecht voor de vrouw op abortus ("Baas
("Eaas in

eigen buik").
Ik gebruik als theoretisch kader
kadcr de betekenis
bctekenis die semiotica Julia Kristcva
Kristeva in 1969 aan het begrip
intertekstualiteit koppelde, namelijk dat e1ke
elke tekst bestaat uit een
cen mozakk
moza'lek van citaten. BIke
Elke tckst
tekst
teksten. Een
absorbeert en transformeert andere tcksten.
Ben tekst is dus meerstemmig, dat V\~I
wil zeggen dat binnen

ofmeer
meer dialogen voorkomen met andere (gesprokcn
(gesproken of
ofgcscbrevcn)
geschreven) teksten.
een tckst
tekst cen
een of
cen
Voor de stad als bron van informatie verwijs ik naar het werk
wcrk van de Duitse
Duitsc cultuurfilosoof WaIter
Waiter
Benjamin (1892-1940), onder andere Vas
Das Passagenwerk (geschreven
(gcscbreven in 1939, gepubliceerd
gepublicccrd in 1982) en

Einbahnstr,yJe
F.inbahnstrajJe (1928).
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lfmm,l1<twk groeide, zo
Zoals de literatuur naar de journalistiek

ook de journalistiek rJaar
naar de literatuur. In

de geschreven media deed zo'n twintigldertigjaar geledcnlUlrralivejournalism
geleden narrative journalism zijn intrede: verhalende
verhalcndc
gebruik maakten van verteltechnieken en stilistische middelen van
journalistiek, waarbij journalisten gcbruik
fictieschrijvers.
volwassen genre en worden cursussen
tlctieschrijvers. In de Verenigde Staten is het uitgegroeid tot een volwasscn
11

12

persona/journalism,
personaljourtUllism, creative nonjiction
nonfiction en dramatic nonfiaion gegeven (Ceelen & Van Bergeijk, 2007: 15).
Voorbeelden van non-fictie romans in Nederland zijn De tuinen van Bomarzo (1968) van Hella Haasse
en De chauffeur verveelt zicll
zich (1973) van Gerrit Krol.
Kro!. Het beroemdste voorbeeld van een
eennon-fiction
non-fiction novel
is Cold Blood (1966) van de Amerikaanse auteur Truman Capote.
Capotc.
filmilie beschrijft, maar die van cen
een andcre
andere
Wanneer een auteur niet de geschiedenis van zijn eigen familie
typeren als familiebiografie.
familie, zou ik die geschiedenis willen typercn
familiebiografic
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Redaksioneel

Dietloff van der Berg en Heidi de Villiers
Beide hierdie en die volgende aflewering van Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans word
gewy aan artikels wat spruit uit referate wat gelewer is tydens die Sesde kongres van die
Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek. Die kongres is gehou op 16 – 18 Julie
2007 by die Internasionale Konvensiesentrum (ICC) in Durban onder die beskerming
van die Universiteit van KwaZulu-Natal. Dit is ’n driejaarlikse instelling om so ’n
kongres in Suid-Afrika te hou. Benewens Suid-Afrikaanse Neerlandici, neem ook
Neerlandici uit verskeie lande in die buiteland deel daaraan, onder andere Nederland,
Pole en België. Soos met die vorige vyf internasionale Neerlandistiek-kongresse, is ook
hierdie kongres gesubsidieer deur die Nederlandse Taalunie wat in Den Haag gesitueer
is. Namens die bestuur van die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek (die
SAVN) spreek ons dan ook ons hartlike dank uit teenoor die Nederlandse Taalunie vir
sy welwillendheid en sy ruim bydrae, waarsonder so ’n kongres nie moontlik sou kon
gewees het nie.
Die tema vir die bogenoemde kongres was “Vergelyking en Verandering”. Nie
slegs die Suid-Afrikaanse Neerlandici nie, maar ook dié uit die buiteland, het ’n sin
vir ’n vergelykende tradisie ontwikkel waarin ontmoetinge tussen Suid-Afrikaanse,
Nederlandse en Vlaamse kontekste belangrike terreine in die taal- en literatuurstudie
geword het. Die doel van die Sesde Neerlandistiek-kongres was om hierdie raakpunte
opnuut te ondersoek en te verken om sodoende verdere moontlikhede binne ’n
interkulturele verband daar te stel.
Na afloop van die kongres is referente genader om hulle referate vir publikasie voor te
lê. Aangesien genoegsame referente gehoor gegee het aan hierdie versoek, kon ons twee
nommers van Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans uit die geselekteerde kongresreferate
saamstel. In hierdie eerste een van twee nommers met verwerkte kongresreferate word
ses artikels opgeneem wat ’n beeld bied van die verskeidenheid gebiede waarop die lede
van die vereniging werksaam is.
Universiteit van KwaZulu-Natal
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Vergelyking in Wysgerige en Literatuurwetenskaplike Perspektief
H. P. van Coller en D. F. M. Strauss
Every scholarly discipline, implicitly or explicitly, responds to the perennial issues of unity and diversity,
universality and individuality, constancy and change as well as identity and difference. These problems
are intimately connected to the world-orientation of every academic person, while the ability to compare
activates the human capacity to discern similarities and differences. On the one hand this ability enables
the demarcation of particular spaces and on the other it serves as the foundation of assessing the connection
between the known and what is novel – but what is constantly required is a criterion of comparison..
In the comparison of Dutch and Afrikaans literature an important role is played by similarities (such
as a shared past) and differences (textual themes, various styles, movements and periods). Wittgenstein and
Van Gorp refer to the question concerning a criterion and the implication that anything could be compared
with anything – for example such as lexical, stylistic, semantic and structural aspects of texts, as well as the
existence of different oeuvres, eras, genres and various national literatures and cultures.
Because every act of comparing in the first place is focused on historical contexts of literary works, there
does not exist any objectively neutral facts in literature.
Comparisons lead to the formulation of priorities in which a third object is involved as point of reference.
Difference of opinion is only possible on the basis of a prior consensus regarding the subject matter of
the dispute. An analogy of the hermeneutical circle is found in this context: We may call it the “circle of
comparison”: Identification and distinguishing is only possible on the basis of similarities and differences,
while establishing similarities and differences presupposes an act of identification and distinguishing.
Attention is given to the selection of some or other prominent respect in each comparison as well as to the
nature of metaphors rich of suggestiveness. Eventually accounting for the place of a typology in comparison,
leads to an assessment of the tension between realistic and nominalistic views. Postmodern orientations as
well as the problem of relativity and relativism are addressed in this context.
Comparison is central to the emergence of Dutch and the initial Afrikaans literature. Against the
background of old Dutch and old English data, it is argued that comparison in its diverse shapes ought to
be part and parcel of a modern theory of literature. It constitutes the sine qua non of such a theory. This
perspective is not only present in the theory of Jurij Tynjanov (1924) but also in the thought of Victor
Sklovskij (in Striedter, 1969), Hans Rubert Jauss (1964; 1970) and Wolfgang Iser (1970). From the
fact that the theories of speech acts, developed by Austin (1975 [1962]) en Searle (1971), are rooted in
contexts and situations, they cannot side-step comparison. One can argue that reading a particular text
always amounts to a comparative reading.
Writing literary history is also embedded in continued comparing – just compare (!) the polemic regarding
the South African literary histories of Michael Chapman (1996) and Christopher Heywood (2005) or
in particular the two important literary histories in Afrikaans, namely the three volume Perspektief
en Profiel (editor: Van Coller) and Geskiedenis van die Afrikaanse Literatuur (Kannemeyer) (a
number of problems of the latter are pointed out).
Finally it is proposed that reading literature is a discovery of what is new, of what is totally different
at given moments, that this also leads to an acknowledgement (and a new look) of what is known and
lasting – persistence as the basis of change.
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Prosper Van Langendonck is droewig omdat hij Guido Gezelle niet is, Gezelle is neerslachtig omdat
hij Shakespeare niet is en Shakespeare is radeloos omdat hij God niet is. Wat mensen ongelukkig
maakt is nu eenmaal het vermogen om te vergelijken. (Luuk Gruwez 1999:141)

1.

Inleiding
Daar is ’n aantal grondprobleme waarmee elke vakwetenskap gekonfronteer word.
Die mees prominente probleme kan in pare weergegee word: identiteit en andersheid
(identity and difference), ooreenkoms en verskil (similarity and difference), eenheid en verskil
(unity and diversity), universaliteit en individualiteit (universality and individuality), konstansie
en dinamiek (constancy and change) en noodwendigheid en kontingensie (necessity and
contingency). Rasionalistiese strategieë beklemtoon normaalweg identiteit, ooreenkoms,
eenheid, universaliteit, konstansie, en noodwendigheid, terwyl ’n irrasionalistiese benadering
daarenteen die klem plaas op andersheid, verskil, verskeidenheid, individualiteit, konstansie,
en kontingensie. Waar die modernisme (vanaf die Renaissance tot by die Verligting)
hoofsaaklik rasionalisties gestempel is, besit die meer resente postmodernisme ’n
irrasionalistiese voorkeur. Eersgenoemde praat gemaklik van die “wese” van dinge,
terwyl laasgenoemde ’n sodanige taalgebruik radikaal afwys – vergelyk Rorty se siening
van metaforiese “herbeskrywings”, van intellektuele geskiedenis as ’n “mobile army
of metaphors” en van taal en moraal as kontingente produkte van “geliteraliseerde”
resultate van eens toevallige metafore.1
Binne die dissipline vergelykende literatuurwetenskap is hierdie probleme nog steeds
aktueel. Die grondvrae van eenheid en verskeidenheid en universaliteit en individualiteit
(lokaliteit) verskyn as opskrifte van hoofstukke twee en drie in ’n boek oor die uitdaging
van vergelykende literatuurwetenskap: “The Local and the Universal” (Hoofstuk 2);
“The One and the Many” (Hoofstuk 3) (sien Guillén, 1993:5, 13). ’n Dekade later skryf
Taormina: “A comparison presents two or more objects and describes and analyzes their
similarities and differences” (Taormina, 2003). Om literêre vergelyking te vrywaar van
sinloosheid (“So what?”) stel Taormina dat die belang van ooreenkomste en verskille
wat uitgewys word, duidelik moet wees: “In other words you will not only explain the
similarities and differences between the two (or more) works (or plots or characters or
other elements of fiction you have chosen to discuss) but also explain the significance
of your comparison” (Taormina, 2003).2
Taormina beklemtoon dat ’n vergelyking lesers moet inlig van iets waaraan hulle nog
nie vantevore gedink het nie. Om in hierdie sin as opheldering te dien moet ’n vergelyking
uitwys dat dit wat vergelyk word enersyds verskillend lyk, maar tog betekenisvolle
ooreenkomste vertoon of andersyds eners lyk maar nogtans betekenisvolle verskille
beliggaam. Voorbeelde van eersgenoemde is te vind in die vergelyking van Star Wars en
die Return of the Jedi asook Roy Neary, die Richard Dreyfuss character in Close Encounters
en Elliott in E.T. terwyl voorbeelde van laasgenoemde te vind is in die klassieke Star
Trek en Star Trek: The Next Generation asook in Babylon 5 en Star Trek: Deep Space Nine
(Taormina, 2003).
’n Gebalanseerde benadering tot die hantering van ooreenkomste en verskille in
vergelykende literatuurstudie behoort te waak teen die uiterstes van rasionalisme
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(modernisme) en irrasionalisme (postmodernisme) – iets wat alleen gedoen kan word
wanneer besef word dat beide pole in die bogemelde pare gelykberegtig moet word.
Eenheid b estaan nie ten koste van verskeidenheid nie, maar in verskeidenheid. Identiteit
hef nie andersheid op nie, maar impliseer dit. Verandering negeer nie konstansie nie
want dit kan slegs vasgestel word op die basis van duursaamheid, ensomeer.
Gevolglik is die gemelde pare ten nouste verweef met die wêreldoriëntasie van elke
akademikus, insluitende die menslike vermoë om te vergelyk beide deur sensitief en
oplettend te wees ten opsigte van gegewe ooreenkomste en verskille.
Reeds in 1817 verdedig Goethe sy konsep van ’n wêreldliteratuur met die
opmerking dat tans die era van Weltliteratur betree word – ’n klem op die universele
wat die eensydige oorwaardering van die eie moet relativeer (sien Schulz en Rhein,
1973:6). In 1835 het Philaréte vergelykende literatuur nog grootliks uitverkoop aan
literêre geskiedenis (sien Schulz en Rhein, 1973:36). In 1871 was die eerste persoon
wat in Amerika die vergelykende literatuurstudie aan die orde gestel het Schackford.
Hy beklemtoon veral die verband tussen kritiek en vergelying (Schulz en Rhein,
1973:42) en pleit vir ’n hoër sintese waarin geskiedenis, filosofie en en ’n uitstaande
spraakvaardigheid vervolmaak word op ’n hoër vlak: “By this method we consider
literature not in its specific details, but in its universal relations, and its philosophic
development” (Schulz en Rhein, 1973:47).
Vir meer as honderd jaar word sedertdien op een of ander manier erkenning
verleen aan die onlosmaaklike samehang van ooreenkoms en verskil in die vergelykende
literatuurwetenskap. In 1886 skryf Posnett sy werk oor “Comparative Literature” en
beklemtoon daarin dat die menslike verstand en verbeelding ondersteun word deur
vergelykings en verskille: “All reason, all imagination, operate subjectively, and pass
from man to man objectively, by aid of comparisons and differences” (Posnett, 1886:73).
Hieraan word toegevoeg: “But not only the colourless propositions of logic, even the
highest and most brilliant flights of oratorial eloquence or poetic fancy are sustained by
this rudimentary structure of comparison and difference, this primary scaffolding, as
we may call it, of human thought” (Posnett, 1886:73).
Hiervandaan kan ons vir ’n oomblik stilstaan by wat Benedetto Croce in 1920
beklemtoon het (volgens die 1953-vertaling): “Knowledge has two forms: it is
either intuitive knowledge or logical knowledge; knowledge obtained through the
imagination or knowledge obtained through the intellect; knowledge of the individual
or knowledge of the universal; of individual things or of the relations between them:
it is, in fact, productive either of images or of concepts” (Croce, 1953:1); en “Science,
true science, which is not intuition but concept, not individuality but universality,
cannot be anything but science of the spirit, that is, of what reality has of universal:
Philosophy” (Croce, 1953:30).
Wie egter bepaalde gegewens wil vergelyk moet fasette na vore bring ten opsigte
waarvan die betrokke gegewens met mekaar in verband gebring kan word. Die eerste
ervaringe wat ons het as mense is immers ten nouste verweef met die identifisering en
onderskeiding van vergelykbare dinge. Onderliggend aan identifisering en onderskeiding
is die aard van ooreenkomste en verskille. Dit begin reeds met die geboorte waar ma’s hul
weë én babas se massas vergelyk. Mans vergelyk weer grootte en straal vandat hul as
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klein seuntjies by die krip staan, daarna geld die vergelyking van veral hul eerste en
daaropvolgende motors en uiteindelik ook die grootte van hul grafsteen. Vergelyking is
derhalwe die meganisme waarmee, te midde van en op basis van dit wat gemeenskaplik
is, die eie ruimte gemarkeer en geïdentifiseer word.
In ’n volgende fase word ook ander ruimtes verken. Die peregrinerende karakter
word nie net gedryf deur die drang om die nuwe te ervaar en te ondersoek nie; dit
is ook in die grond die behoefte om te vergelyk: die nuwe teen die oue te kaats, deur
vergelyking jou eie waarde te bepaal; soms selfs die bekende met nuwe oë te betrag.
Vanselfsprekend is die ervaring van ander literature hiermee verwant.
Die aanleer van ’n nuwe taal óf verkenning van ’n nuwe literatuur of internalisasie
van ’n nuwe kultuur kan nooit sonder vergelyking nie; trouens elke nuwe ervaring
is in die grond ’n spontane vergelyking met dit wat reeds bekend is. Vanselfsprekend
val die nuwe en onbekende op deur vergelyking, maar te selde word besef dat hierdie
kontrastering juis ook bevestig dat daar ooreenkomste is: sonder die bekende is
registrasie van die nuwe onmoontlik; sonder kategoriese verwagtings is deurbreking
van verwagtings van meet af aan gedoem.
Vergelyking is, soos al gesuggereer, ’n term wat dui op ’n metode van onderskeiding
of erkenning waarmee ’n groot verskeidenheid entiteite op grond van hul ooreenkomste
en verskille ondersoek kan word. Die vergelyking van konsepte of begrippe kan
intensioneel en ekstensioneel gemaak word. In die eerste geval word begrippe of konsepte
ten opsigte van hul kenmerke vergelyk en kan hulle sodoende in identiese, verwante en
teenoorgestelde begrippe geklassifiseer word. Die moderne intensionele logika verskaf
veelvoudige uitdrukkingsmiddele vir hierdie tipe vergelyking waar dit steeds gaan oor
die inhoudelike kenmerke wat die betrokke begrip bepaal of definieer. Ekstensionele
vergelyking van begrippe het weer betrekking op die omvang (reikwydte) van die
begrippe. Tot die omvang van ’n begrip behoort die versameling individue wat deur
die betrokke begrip omvat word.
In die geval van die vergelyking van dinge word bepaalde kenmerke of eienskappe
gekies en daar word ondersoek of die entiteite wat vergelyk word wel hierdie eienskappe
besit of nie. Wat “naas-mekaar-gestel” word, moet allereers geïdentifiseer en onderskei
word alvorens oorgegaan kan word tot ’n ondersoek na die verband(e) of relasie(s)
wat tussen die naas-mekaar-gesteldes aanwesig mag wees. Met verwysing na Reimarus
vermeld Schenk & Krause dat daar naas die vergelykbare gegewens (comparata) ook nog
’n derde element bestaan wat bekend is as die tertium comparationis.3 Vergelyking van
objekte word deur middel van vergelykende stellings wat ’n vergelykende begrip bevat,
uitgedruk. Vergelykende begrippe verwys derhalwe na relasies of verhoudings en
onderskei sig daarin dat hulle verwys na ’n verskil (groter of kleiner) of na ’n vorm van
gelykheid (a is gelyk aan b, net so swaar soos c, ensovoort). ’n Spesiale vergelykende stelling
bevat op implisiete wyse die inligting of besonderhede van ’n eienskap wat as kriterium
van vergelyking dien. So kan die stelling “a is groter as b” ook geformuleer word as “a
ootref b” ten opsigte van grootte. Voorwerpe word altyd volgens ’n bepaalde proses
en met betrekking tot ’n derde aspek wat daarvan verskil, vergelyk. Die prosesse
van vergelyking verwys altyd, benewens die spesifieke vergelyking, na ’n
vergelykingskriterium.
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As die Nederlandse en Afrikaanse literêre velde met mekaar in verband gebring
word (soos Van Coller en Odendaal, 2005 inderdaad gedoen het), word baie van
bostaande beter verstaanbaar. Daar is gevind dat daar ooreenstemming is, byvoorbeeld
ten aansien van ’n gemeenskaplike verlede en op ’n gegewe tydstip, ook dieselfde taal.
Voorts dat daar ’n bepaalde vorm van interaksie ten opsigte van institusies én rolspelers
(byvoorbeeld uitgewers, tydskrifte, kritici en skrywers) bestaan. Daar is egter ook
dinge wat verskil en wedersyds uitsluitend is (byvoorbeeld weer eens institusies en
rolspelers). Vergelyk byvoorbeeld die posisies van persone wat in beide sisteme ’n rol
gespeel het soos Jan Greshoff, H.A. Mulder en Elisabeth Eybers, hoewel goedskiks ook
verwys sou kon word na die literatore Rob Antonisen en M. Nienaber-Luitingh en
die uitgewer-boekhandelaars Gerrit Bakker en Marcus de Jong. Hulle posisies verskil
hiërargies binne die twee sisteme, hul impak is groter of kleiner en hul bydraes dikwels
wedersyds uitsluitend.
Wittgenstein wys daarop dat ons met die filosofiese vergelyking (hy verwys na
“ervaringe”) met begripsprobleme te make kry as ons die vraag na ’n kriterium ontwyk.
“’n Mens vergeet maklik, sê hy, dat wat ons moet interesseer, die vraag is: Hoe vergelyk
ons hierdie ervarings; wat gebruik (benoem) ons as kriterium vir die identifikasie van die
gebeurtenis? (Wittgenstein, 1968:§269-94).
In baie gevalle, vervolg Wittgenstein, wil ons graag vergelyk, hoewel ’n gepaste
kriterium daarvoor ontbreek. ’n Vergelyking word eers moontlik, nadat ’n kriterium
uitgedink of geskep is. Dit gee egter aanleiding tot metodologiese probleme, byvoorbeeld
as ’n vae of onduidelike beeld omskep word tot een wat skerp is. Wat hieruit blyk, is dat
enige iets vergelyk kan word met iets anders. Dit word in gelykluidende terme deur
Van Gorp et al (1986:77-78) verwoord wat sê dat alles in beginsel vergelykbaar is en as
voorbeelde word die vergelyking van leksikale, stilistiese, semantiese en strukturele
aspekte van tekste, oeuvres, periodes, genres en nasionale literature en kulture vermeld.
Die doel van vergelykende literatuurstudie is, aldus Van Gorp en andere, om tekste met
mekaar in verband te bring – om hulle beter te beskryf en sodoende beter te verstaan
en te waardeer.
Wittgenstein se besware is egter hier relevant. Niemand verhinder jou om ’n
kortverhaal in Afrikaans te vergelyk met die esoteriese teorieë van Franse filosowe nie,
of ’n Afrikaanse roman met die Oud-Yslandse sagas nie; die vraag is egter of so ’n
vergelyking geldig en nie bedag is nie. ’n Mens sien ’n saak volgens die wyse waarop
dit voorgestel word. Dit was ook Wittgenstein wat daarop gewys het dat normatiewe
vergelykings nie die voortdurende navolging van norme waarna gekyk word, afdwing
nie. Dit is gegrond daarop “dat ons in die filosofie die gebruik van woorde dikwels
vergelyk met speletjies bereken volgens vaste reëls, maar nie kan sê, dat diegene wat
die taal gebruik, so ’n spel moet speel nie.” Volgens hom is daar ’n manier waarop ’n
reël verstaan kan word wat nie ’n interpretasie daarvan is nie, maar wat na vore tree in
wat ons aandui as “volgens die reël” en as “in stryd met die reël handel” (Wittgenstein,
1968:81; 01).4 Van Gorp-hulle se opmerking staan nog geanker in formalistiese aarde:
wat in die komparatisme vergelyk behoort te word, is veel eerder literatuur-historiese
kontekste omdat dit ’n blik bied op literatuur as fenomeen wat ingebed is binne ’n
bepaalde sisteem. Literêre kritiek is nooit isoleerbaar van die historiese kontekste nie;

8
trouens daar bestaan nie iets soos “objektiewe / neutrale” feite in die letterkunde nie
(kyk ook: Fokkema & Ibsch, 1977: 1-9).
Vergelyking speel ’n belangrike rol in wesensdefinisies. Laermans (2006:423)
beweer dat daar geen formele grense meer bestaan tussen die beeldende kuns en sy
visuele omgewing nie. “Kunstwerken en kunstenaar danken daarom hun identiteit nog
enkel aan een aparte context van productie en presentatie”, wat in wese kontekstuele
vergelyking as grondslag het.
Verder gevoerde vergelykings lei tot rangorde-stellings. Die orde van twee
kultuurobjekte kan as vergelyking begryp word wanneer ’n derde objek bygehaal word
as verwysingspunt, byvoorbeeld die manier waarop die Nederlandse en Afrikaanse
literêre sisteme verskil ten opsigte van ontspanningsliteratuur / kanoniserings prosesse
/ jeugliteratuur, ensovoorts. Maar dit is ook noodsaaklik om aan te dui watter prosedure
ten opsigte van die bepaalde verwysingspunt gevolg is (byvoorbeeld of plek a op ’n
staptog nader aan b is of nie, met betrekking tot die huidige posisie c, hang af van die
pad wat gekies word). Net soos by enige vergelyking, is die bepaling / vaslegging van ’n
orde daardeur ook aan soortgelyke metodologiese gevare blootgestel. Ongeag al hierdie
bedenkings ten opsigte van relatiwiteit, vorm vergelyking ’n fundamentele instrument
van insig en kennis waarby ander metodes van kognitiewe handeling aansluiting vind.
Gestel ons twis oor die vraag waar ’n bepaalde objek X sig bevind – naamlik in
Kaapstad of in Durban. Dan is dit noodsaaklik om vooraf seker te maak dat ons oor
dieselfde “X” praat. Almal van ons weet hoe die persona poetica en persona practica van
elke skrywer van mekaar verskil. Maar verder: is “Eybers” die Eybers van vóór haar
permanente verhuising na Nederland in 1961 of die Eybers van daarna? Of is “Eybers”
binne die Nederlandse literêre veld identiek aan “Eybers” binne die Afrikaanse literêre
veld? En hoe stem al hierdie “Eyberse” ooreen met die beeld van die huislike digteres
“Eybers” volgens Michael Chapman?
Wat hier op die spel is, is net so fundamenteel soos die beroemde / befaamde
hermeneutiese sirkel, waar die geheel uit die dele en die dele vanuit die geheel verstaan
moet word. Alvorens immers ooreenkomste en verskille aangedui kan word, moet
die “comparata”, dit is die gegewens wat vergelyk wil word, eers naas mekaar gestél
word – en om gegewens naas mekaar te stel verg dat dit onderling onderskei en
geïdentifiseer moet word. Met ander woorde, die “vergelyking-sirkel” impliseer dat
identifisering en onderskeiding geskied op die basis van ooreenkomste en verskille,
terwyl die vasstelling van ooreenkomste en verskille ’n aktiwiteit van identifisering en
onderskeiding veronderstel. (Vergelyk figuur 1.)
Wanneer dit handel oor die vergelyking van verskillende (sinvol-vergelykbare)
entiteite word die situasie egter verder gekompliseer, want dan word dit belangrik
om die fokus van vergelyking en verskil te spesifiseer. Dit mag beteken dat bepaalde
gegewens uitgelig word om ’n sekere vergelyking (identifisering en onderskeiding)
moontlik te maak. Dink slegs aan die geval waar die Mamma aan haar klein kindjie
gevra het (in A.G. Visser se versie “Die Strandlopertjie”) of die ander kindertjies
wat saam by die rivier was dogtertjies of seuntjies was – en toe kom die antwoord:
“Mammie, ek weet self nie wat nie: / Hul’t nie kleertjies aangehad nie.” Onderskeiding
is hier deurslaggewend afhanklik van die opsig waarin bepaalde gegewens (hier klein
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kindertjies) vergelyk word – en indien die gesigspunt gefokus is op broekies en rokkies
en daar is geen van beide te sien nie, dan is daar ook – in hierdie opsig – geen nadere
verskil aan te dui nie – dan is almal eenders (sonder klere).
Wanneer analogieë tussen verskillende entiteite (of geledinge daarvan) blootgelê word
– soos die spreke van die elmboog van die vinger – ontmoet ons ’n vergelykingsfiguur
wat talig deur metafore aangedui word. (Vergelyk Strauss, 2005.) Dit bring ons tegelyk
in aanraking met ’n verdere dimensie van vergelyking - ’n dimensie waarin ’n tipologie
die sentrale plek inneem.
Elke tipologie ontgin die aard van ooreenkomste en verskille tussen verskillende
entiteite op ’n bepaalde manier. Ons vind dit byvoorbeeld in die Middeleeuse tradisie
van klassifikasie, wat teruggryp na Aristoteles en wat oorspronklik in die biologiese
sistematiek ’n tuiste gevind het. Die belangrike bykomende gesigspunt hier is dat
daar ’n stygende reeks van meer algemene (“abstrakte”) kategorieë blootgelê word.
Die Latynse benaminge stel reeds duidelik waarom dit gaan, want die woord-pare
is: genus proximum en differentia specifica. Omdat objektiewe kultuurdinge byvoorbeeld
sistematies geklassifiseer kan word, is hierdie tipe klassifikasie nie ongebruiklik binne
die literatuurwetenskap nie. Dink slegs aan die onderskeiding tussen beeldende kuns
en woord-kuns (literêre kuns). Binne laasgenoemde sub-kategorie kan dan opnuut
Bronnelys
spesifieke onderskeidende kenmerke (differentia specifica) gevind word om tussen
verskillende soorte (tipes) literêre werke te onderskei, met name byvoorbeeld genreonderskeidings. Eers op hierdie vlak is dit dan moontlik om oor te gaan tot die
vergelyking van entiteite (letterkundige werke) wat tot dieselfde tipe behoort, maar wat
binne die kader van hierdie klassifikasie nog steeds bepaalde ooreenkomste en verskille
vertoon. Op hierdie punt kom die vergelykende literatuurwetenskap in die spel.
Omdat die postmodernisme gemaklik aansluiting vind by die nominalistiese tradisie
wat alle universaliteit buite die menslike gees misken en vashou aan die idee dat elke
klassifikasie ’n bloot-willekeurige skepping (“konstruksie” is die mode-woord – of ook
“sosiale konstruksie”) van die menslike gees is, is dit nodig om saaklik iets oor die
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tekortkoming van hierdie benadering te sê.
In feite kan heelwat onderliggend aan die huidige diskussie teruggevoer word na die
denke van Plato en Aristoteles. Eersgenoemde is reeds gekonfronteer met die opvatting
van Herakleitos, naamlik dat ons nooit kennis van iets verkry nie, want die oomblik
waarop ons iets leer ken, het dit reeds verander (Strauss, 1994:8). As waarborg vir
kennis postuleer Plato gevolglik iets wat duursaam (konstant) is, maar verplaas dit na
sy vermeende bo-sinnelike ryk van statiese wesensvorme. Plato stuit hiermee op die
orde vir dinge, maar verhef dit op metafisiese wyse tot ’n bo-wêreldse ideëryk. Hierdie
denktradisie staan bekend as realisties. Die teenpool hiervan is in die nominalisme te vind,
waaraan ons aanstons aandag skenk.
Daarteenoor vestig Aristoteles die aandag op die ordelikheid van die dinge – wanneer
hierdie huis vergaan, aldus Aristoteles, is dit nie huis-wees wat vergaan nie (Aristoteles,
2001:807; 1039b:23-25).5 Die moderne nominalisme ontken egter dat daar buite die
menslike gees enige universaliteit bestaan; slegs die begrippe in die menslike gees besit
universaliteit. Omdat begripsvorming altyd van universele kenmerke gebruik maak,
word begripskennis van die vermeende suiwer individuele dinge buite die menslike
gees feitlik hierdeur onmoontlik gemaak. In die twintigste eeu is probeer om met
taal uit hierdie impasse te kom: deur interpretasie (in taal) word die verskil tussen
die uniek-individuele en universele skynbaar oorbrug. Habermas praat juis van ’n
kommunikatiewe wending in die hermeneutiek. (Kyk vir voorafgaande Strauss, 1994:11
en verder en 2006:100-110.) Die hele denke oor taal het egter ook ’n ander gevolg
gehad, naamlik dat die hele wêreld as talig gesien word en dat dit dan gefiksionaliseer
word. Hierdie klem op die uniek-eenmalige ten koste van universaliteit, het tot die
soort relativisme aanleiding gegee wat onder meer in die werk van Rorty terug te vind,
waaraan ons aanstons aandag skenk.
Daarteenoor vestig Aristoteles die aandag op die ordelikheid van die dinge – wanneer
hierdie huis vergaan, aldus Aristoteles, is dit nie huis-wees wat vergaan nie (Aristoteles,
2001:807; 1039b:23-25).6 Die moderne nominalisme ontken egter dat daar buite die
menslike gees enige universaliteit bestaan; slegs die begrippe in die menslike gees besit
universaliteit. Omdat begripsvorming altyd van universele kenmerke gebruik maak, word
begripskennis van die vermeende suiwer individuele dinge buite die menslike gees feitlik
hierdeur onmoontlik gemaak. In die twintigste eeu is probeer om met taal uit hierdie
impasse te kom: deur interpretasie (in taal) word die verskil tussen die uniek-individuele
en universele skynbaar oorbrug. Habermas praat juis van ’n kommunikatiewe wending
in die hermeneutiek. (Kyk vir voorafgaande Strauss, 1994:11 en verder en 2006:100-110.)
Die hele denke oor taal het egter ook ’n ander gevolg gehad, naamlik dat die hele wêreld
as talig gesien word en dat dit dan gefiksionaliseer word. Hierdie klem op die uniekeenmalige ten koste van universaliteit, het tot die soort relativisme aanleiding gegee wat
onder meer in die werk van Rorty terug te vind is.
Putnam (1984:234) val Rorty (1979:8) aan wat beweer “rightness is simply a matter
of what one’s ‘cultural peers’ would agree to, or worse, that it is defined by the ‘standards
of culture’”. Hy wys daarop dat die ekstreme weergawes van relativisme inkonsistent is
in verskeie opsigte: “it is important to recognize, as Kuhn came to do, that rationality
and justification are presupposed by the activity of criticizing and inventing paradigms
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and are not themselves defined by any single paradigm.”7 Kuhn moes later toegee
dat dit moontlik is om sekere dinge oor teorieë te sê onafhanklik van die paradigma
waartoe hulle behoort. Selfs as twee teorieë bots; selfs as die mees algemene terme
verskillende betekenisse dra en selfs ’n ander verwysing het, beteken dit steeds nie dat
daar geen “algemene taal” is waarin gesê kan word wat die teoretiese terme is waarna
beide teorieë verwys nie.
Dit is ook dikwels die geval in die literatuurwetenskaplike diskussie dat daar vasgehou
word aan ’n relativistiese paradigma asof ’n meta-diskussie by voorbaat uitgesluit is. Dit
kan egter wel: selfs oor interpretasie en evaluering. Nooit moet gedink word dat in
beide prosesse aanspraak gemaak word of gemaak móét word op absolute geldigheid
nie. Elke interpretasie is ’n vorm van kommentaar en die sienings van interpreteerders
in die verlede is nie noodwendig sleg nie. In stede daarvan om interpretasies vreemd te
vind, sou ons hul juis kon sien as verhelderend as ons geleer word om die interpretasies
te interpreteer (Putnam, 1984:238). Dit is ’n goue draad in hierdie diskoers: vergelyking
is skering en inslag van die verantwoordelike en wetenskaplike omgang met literatuur;
ook wanneer ’n historiese aanpak gevolg word. Dit is nie problematies om die
relatiwiteit van interpretasies te erken nie – maar wanneer hierdie erkenning berus
op die miskenning van duursamheid en konstansie, verval dit in relativisme. Dit is die
positiewe element in Plato se ideëleer – hy het besef dat verandering slegs vasgestel kan
word op die basis van dit wat duursaam is.8
Dit is frappant dat vergelyking sentraal staan in die begin van die Nederlandse
(en daarmee ook die oud-Afrikaanse) letterkunde. Die woorde “hebben olla vogala
nestas hagunnan hinase hic enda thu wat unbidan we nu”(Hierdie lyk nie na ’n
volledige sin nie??). Hierdie penneproef word nie net vergelyk met die Latynse versie
daarvan nie, maar uiteraard ook grammatikaal met moderne Nederlands om juis
aan te toon hoe dit ooreenstem met én verskil van moderne Nederlands. (Kyk De
Vries en andere, 1994: 11.) Maar ook ’n vergelyking met tipiese poëtiese kenmerke
dui daarop dat die Nederlandse letterkunde sy aanvang neem met ’n liefdes-liedjie
of stuk poësie. (Kyk Van Oostrom, 2006:93, en verder.) In die hele dispuut of hierdie
penneproef Oudnederlands of dalk Oudengels sou wees (kyk De Grauwe, 2004),
speel vergelyking weer eens ’n sentrale rol. Verskille in interpretasie is ook hier slegs
moontlik op die basis van ’n gemeenskapklikheids-appèl, dit wil sê met verwysing na
die voorhande gegewens waarop verskillende interpretasies hulle beroep. De Grauwe
maak ’n besonder interessante taalkundige vergelyking tussen hierdie prabatio penae en
enkele van die Engelse Middeleeuse (veral Kentse) dialekte. Hoewel hy hom by tye
in bochten wringen om sy saak te rugsteun, is dit desondanks ’n bewys van die krag
van die vergelykende taalkunde. Die jongste bydrae hieroor waarvan ons weet, is die
besonder boeiende artikel van Kwakkel (2005). Sy uiters nou-keurige studie is onder te
bring by paleografiese ondersoek, wat volgens hom tot dusver te weinig aandag in die
hele Hebben olla vogala-navorsing gekry het.
Sy hele ondersoek herinner ’n mens onwillekeurig aan die Da Vinci-code –
’n integrerende ondersoek na Middeleeuse kerk-politiek, regstellende aksie en
transformasie, kloosterbewoners, die herkoms en skrifkenmerke van Middeleeuse
kopieïste. Op grond van onder andere die nougesette vergelyking van die handskriftipes
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van kopieïste en hul herkoms, kom hy tot die gevolgtrekking dat hierdie beroemde
liefdesverklaring waarskynlik veel digter staan by Oudnederlands as aan Oudengels.
Dit is ’n handboekvoorbeeld van waar vergelyking metodologies verantwoord is. Ná sy
studie wil dit lyk asof hierdie penneproef voorlopig weer gered is vir die Nederlandse
letterkunde en dat Van Oostrom sy siening en Brems sy titel van sy literêre geskiedenis
gelukkig, voorlopig dan, nie hoef te wysig nie.
Vergelyking in sy verskillende gedaantes is skering en inslag van die Moderne
literatuurteorie. In die grond is die neo-positivistiese benaderings van die eind
negentiende eeu (soos die biografisme), geskoei op vergelyking, soos die vermeende
ooreenkoms tussen ’n teks en die maker daarvan se lewensloop, of tussen ’n teks en die
historiese tyd waarin dit beslag gekry het. Dit was teen hierdie – dikwels geforseerde
vergelyking, waarteen die Russiese Formaliste hul verset het.
Jurij Tynjanov het reeds in 1924 sy hele teorie van literêre evolusie gebaseer op
’n uitgangspunt wat in wese vergelyking veronderstel, want wat hy bestempel het as
de-outomatisering kan nooit plaasvind sonder ’n vergelyking met daardie elemente
wat reeds geoutomatiseerd geraak het nie. By Victor Sklovskij (in Striedter, 1969) kan
vreemdmaak – die hele begrip van ostraneni – nooit realiseer sonder dat die geykte en
bekende eers bestaan nie. Ook Hans Robert Jauss (1964; 1970) se Erwartungshorizont
(verwagtingshorison) is ’n dualistiese begrip. Die leser kan deurbreking van verwagtings
(verandering) éérs sinjaleer as daar ’n vorm van stabilisasie (konstansie) plaasgevind
het. Dit is eers wanneer jy kennis dra van literatuur, van ’n genre en van taalgebruik, dat
die nuwe jou opval. In die vergelyking van die nuwe met die oue, in die estetiese distansie,
lê die gemeenskaplike estetiese moment.
Waar Jauss (1964; 1970) se werk ’n sterk historiese inslag bevat, is dié van Wolfgang
Iser (1970) meer tuis te bring onder werkingsestetiek. Iser se Unbestimtheitstellen (oop
plekke) funksioneer op dieselfde wyse: dis in wese ’n vergelyking van ’n werk met die
bekende schemata waardeur oop plekke ingevul kan word, wat ’n skrywer toelaat om
met die oë van ’n karakter te noem, maar die leser die hele gesig te laat invul.
Austen (1975 [1962]) en Searle (1971) se Taalhandelingsteorie is gewortel in
kontekste en situasies. Uitings verkry eers perlokusionêre krag binne kontekste. Die
uiting “Hiermee word julle in die eg verbind” het buite ’n bepaalde konteks geen wetlike
krag nie. Só sou Jonathan Swift se A modest proposal buite ’n satiriese (literêre) konteks
maklik beskou kon word as die voorstelle van ’n ontoerekeningsvatbare persoon. In
wese is dit niks anders as ’n proses van vergelyking waar ’n uiting vergelyk word met /
teen ’n bepaalde konteks nie.
Die lees van ’n teks om te bepaal of dit die klassestryd weergee (Marxisme) óf die
ondergeskikte posisie van vroue representeer (Feminisme), of een wat daarop uit is om
te dekonstrueer (Derrida, 1967) of wat intertekstualiteit (Kristeva, 1980) vooropstel
óf wat sig hou aan óf losmaak van diskursiewe formasies (Foucault, 1961) is telkens
’n vergelykbare lesing. Dit ten spyte van die feit dat laasgenoemde benaderinge
veral nominalisties van aard is. Ook die sosioloog Bourdieu (1993) se teorie van die
“Literêre veld” (en daarmee saam Schmidt (1980) en Even-Zohar (1979) se Literêre
sisteemteorieë) is gegrondves in vergelykings: van een veld met ’n ander; een sisteem
met omringendes én entiteite binne so ’n veld of sisteem met mekaar. Hier kan ook
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gedink word aan Jurij Lotman (1973) se verskillende “Estetikas” wat in wese groot
periodes is wat deur vergelyking van mekaar onderskeibaar is.
Selfs strategieë om die kanon binne te dring en van die pereferie van die literêre
veld toegang te verkry tot die sentrum daarvan, misluk indien hulle nie vergelykend
te werk gaan nie. Deur vergelyking word besef watter elemente nuut, uitdagend, selfs
onaanvaarbaar is in tekste. Dán word strategieë bedink en aangewend om die nuwe,
uitdagende, onaanvaarbare, kontrasterende te verhul, te versag of aanvaarbaar te maak.
Vergelyking is ’n sine qua non van die literatuurwetenskap.
Vergelyking op willekeurige gronde is nie net redelik sinloos nie; in die wetenskap
lei dit tot ongeldige, irrelevante afleidings en staan veralgemening in die weg – een
van die grondvereistes vir wetenskaplike uitsprake. Tog vorm die vergelyking van ’n
Nigeriese drama met Hamlet, Afrikaanse gedigte met Yslandse sagas, skering en inslag
van ons kritiese literatuurbedryf sonder dat gehoor gegee word aan die grondvereistes
en – beginsels van die komparistiek die vergelyking van prosesse, kontekste, stromings
wat die eng-individuele oorstyg en tot uitsprake met ’n universele skopus kan lei.9
Literêre geskiedskrywing is ingebed in wetenskaplike voorveronderstellings en
dit kan kwalik losgemaak word van ’n literêre sisteem en die estetiese opvattings of
poëtikale paradigma wat sentraal daarin staan. Uit die hele polemiek oor die SuidAfrikaanse literatuurgeskiedenisse van Michael Chapman (1996) en Christopher
Heywood (2005) het dit soos ’n paal bo water gestaan. Feitefoute, interpretatiewe (én
evaluatiewe) dwalings en kontekstuele onkunde van dié betreffende literatuurhistorici
het die debat oorheers. Tog is die werklike kwessies anders. Chapman (en in ’n
mindere mate Heywood) se poëtikale opvattings verskil radikaal van dié wat sentraal
staan in die Afrikaanse literêre sisteem. By hulle word die maatskaplike funksie van
literatuur (as manier om die werklikheid te weerspieël; te verander) vooropgestel.
In die Afrikaanse literêre sisteem staan estetiese oorwegings voorop. Chapman en
Heywood se idealistiese ideale vir die Suid-Afrikaanse literatuur (duidelik ingebed in
die post-1990 Suid-Afrikaanse diskoers van reënboognasie, versoening en “ubuntu” –
saamstaan ) word sigbaar in hul literatuurgeskiedenisse.
Dit spreek daarom vanself dat hulle hul net kwel om die (feitlike) korrektheid en
indringende bespreking van Engelstalige literatuur. Die ander (ook die Afrikaanse)
gee kleur aan die reënboog, móét ondergeskik wees in gehalte, moet in hoofsaak
weerspieëling wees van hoe hulle Afrikaans sien: rassistiese mans, onderdanige
vrouens. Daarom word Eybers se poësie “huislik” genoem deur Chapman (as
getroude Afrikaanse vrou is dit tóg logies) en word die studentikose Jackie Nagtegaal
deur Heywood beskryf as “a child prodigee”. Enige Afrikaanse meisietjie wat vertel
van seksorgies, dwelmmisbruik en boonop geen sin kan skryf sonder Engels daarin
nie, het kennelik uitgebreek uit die Afrikaanse laer en moet dus goed wees. Wat beide
Chapman en Heywood vergeet het, is dat vergelyking nooit kan geskied sonder
deeglike kennisname van dit wat vergelyk wil word nie. Daarsonder is dit soos om te
lees van diepgaande kulturele analises van Asië deur iemand wat terugkeer na ’n 10–dae
ekskursie aan Beijing, Taipei en Bangkok.
In die laaste jare het daar twee belangrike literatuurgeskiedenisse in Afrikaans verskyn:
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Perspektief en Profiel (redakteur: Van Coller) in drie dele en Die Afrikaanse Literatuur
1652-2004 (Kannemeyer) as eendelige literatuurgeskiedenis. Die twee verskil radikaal.
Perspektief en Profiel is géén koherente narratief nie; dis flardes deur verskillende
outeurs geskryf wat deur die lesers tot ’n relatief koherente geheel gevoeg moet
word. Kannemeyer se boek (gebaseer op die tweedelige Geskiedenis van die Afrikaanse
Literatuur én Die Afrikaanse Literatuur 1652- 1987) is één chronologiese diskoers deur
één skrywer.
Perspektief en Profiel is duidelik daarop ingestel om die kanon uit te brei (veral deur
bydraes oor buite-kanonieke, vroue en “gewilde” skrywers). Voorts word bydraes
doelbewus gekies (February / Willemse / A.van Niekerk) wat bekend is vir “afwykende”
ideologieë. Dit wil dus meerstemmig wees. Kannemeyer se boek konsentreer
noulettend op die kanon. Perspektief en Profiel staan boordenstoe vol met verwysings en
bronvermeldings; Die Afrikaanse Literatuur 1652-2004 bevat géén verwysing na enige
kritikus nie, dis Kannemeyer se visie op die Afrikaanse letterkunde. Daarom is sy
jongste publikasie 80% dieselfde wat inhoud betref as sy voriges. Hieruit blyk ’n sekere
arrogansie en negering van “die kritiek” en bestudering van die Afrikaanse letterkunde
na 1983. Maar in wese is dit eerder bevestiging van die feit dat dit hier gaan om ’n
leesverslag van één literator wat na eie gevoel reeds gekom het tot ’n waardeskatting
van outeurs. Want by Kannemeyer staan voorop dat dit ’n evaluatiewe verslag is van
die Afrikaanse letterkunde waar grotes veel aandag kry, kleintjies min of geen; “groot”
genres bladsye toebedeel kry en die kleineres (drama) min. Hoewel die uitgangspunte
skerp verskil, strook dié werk vreemd genoeg met Perspektief en Profiel wat ook net –
veral in profiele – konsentreer op hulle wat die belangrike skrywers genoem kan word
én wat norme verskuif het. Hoor ons vir Anbeek op die agtergrond?
Die nuwe Nederlandse literatuurgeskiedenis se uitgangspunte is anders. Tydperke
vorm die uitgangspunt – en die seleksie en kombinasieprinsipes van hierdie tydperke.
Daar word dus gestrewe na ’n geheelperspektief – van genres, van literêre velde selfs.
Benewens die aandag aan Nederlandse en Vlaamse literatuur, word die net veel wyer
gegooi en word aandag ook aan literatuur in die huidige en voormalige kolonies bestee:
Nederlands, Oos-Indië, Suriname en die Antille. Daar word selfs ’n kniebuiging
gemaak na Afrikaans deur Hugo Brems. Die strategie onderliggend aan hierdie reeks
literatuurgeskiedenisse is gou duidelik, dit is tegelykertyd én die verskeidenheid én die
eenheid van Nederlandse literatuur wat beklemtoon word. Brems se titel, Altijd weer
vogels die nesten beginnen, beklemtoon hierdie eenheid omdat dit terugreik na “Hebban
olla vogela” wat reeds deur Van Oostrom (2006:93) aangedui is as die begin van die
Nederlandse letterkunde.
’n Opvallende kenmerk van die eerste twee verskene dele is die geslaagde kombinasie
van leesbaarheid en wetenskaplike diepgang, veral die onderhoudende trant waarin dit
geskrywe is, maak dit toeganklik vir meer mense as net vakkenners. Uitsprake word
voortdurend gekontekstualiseer sodat geïllustreer word dat literatuur ingebed is binne
’n omvattendere kulturele sisteem. Narratiwiteit staan voorop in die sin dat daar ’n
onderliggende logika aanwesig is of gekonstrueer word. Erkenning aan kritici, volkome
afwesig by Kannemeyer, geskied hier ruimskoots.
In die literêre bedryf word daar óók, in die terme van Bourdieu (1993), gestrewe
na kapitaal, maar in die vorm van prestige. Tog is die uiters noulettende erkenning van
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die lewenswerk van mense (deur byvoorbeeld Van Oostrom) geen blote eerbetoon nie
(hoewel dit ook maar min genoeg gebeur). Dit is registrasie van die feit dat wetenskaplike
ondersoek en kritiek hoekstene vorm van die literêre veld en dat daarsonder géén literêre
bedryf en veral nie ’n literatuurgeskiedenis moontlik is nie. En in wese is dit wéér ’n
vorm van vergelyking. Dit is eerstens ’n uitbalanseer van die sinchroniese interpretasie
met die diachroniese; dis in wese ’n vergelyking van jou kontekstualisering; én van jou
evaluering met voorafgaandes. Dit is géén neopositiwistiese proses na die uiteindelike
saligmakende sluitende oordeel nie. Nee, juis illustrasie van die historiese (relatiewe)
aard van enige literatuurbegrip en van enige benadering. Maar ook ’n noulettende
morfologiese herkonstruksie van tydperke, wat soms op verbluffende wyse soveel lyk
na ons eie.
Aanvanklik is daarop gewys dat vergelyking die eie identiteit kenbaar maak, maar ook
die aard daarvan; die reikwydte versigbaar. So is dit ook in ons dissipline. Die lees van
literatuur is ’n ontdekking van die nuwe, die gans andere op gegewe momente, maar juis
daardeur óók herkenning (soms die opnuut sien) van die bekende en standhoudende.
Die boeiende van ’n vergelyking tussen die Afrikaanse en Nederlandse letterkundes
(en literêre velde) is dat hulle mekaar vergelykend spieël - sodat die beeld wat ’n mens
sien nuut en anders is en tóg weer bekend en dieselfde, met duursaamheid as basis van
verandering.
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Note
1

2

3
4

“To see one’s language, one’s conscience, one’s morality, and one’s highest hopes as contingent
products, as literalizations of what once were accidentally produced metaphors, is to adopt a selfidentity which suits one for citizenship in such an ideally liberal state” (Rorty, 1989:17, 50, 57, 61).
Wanneer Spivak terloops na vergelykende literatuur verwys in haar kritiek op die “post-koloniale
rede” kom diskoerse van verskille, ’n verwysing na identiteit, taal en kultuur asook “universele”
narratioewe onmiddellik ter sprake (Spivak, 1999:8). Origens bespreek Spivak verskil dikwels in die
konteks van Derrida se difference (sien Landry and MacLean, 1996:27, 81, 94, 145).
Vgl. die oorsig wat Rücker gee (Rúcker, 1976:909 e.v.).
“Die Grundstruktur eines V. besteht aus den verglichenen Entitäten («comparata») und einem V.Bezug, dem Dritten der Vergleichung («tertium comparationis»). Vergleichen «ist nichts anders,
als sich bemühen, einzusehen, ob und wie weit Dinge miteinander einerley sind oder nicht; und
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wenn sie nicht einerley sind, ob und wie weit sie sich widersprechen, oder nicht» heißt es bei H. S.
REIMARUS” (Schenk& Krause, 2001:676).
“Dadurch zeigen wir nämlich, daß es eine Auffassung einer Regel gibt, die nicht eine Deutung ist;
sondern sich, von Fall zu Fall der Anwendung, in der äussert, was wir ‘der Regel folgen’, und was wir
‘ihr entgegenhandeln’ nennen”.
In terme van die aard van ’n roman kan gestel word dat hierdie roman (individuele kant) in die romanwees daarvan (universele ordelikheidskant) op ’n universele wyse toon dat dit aan die orde vir romanwees beantwoord.
Ernst Gellner merk treffend op: “Notoriously there is no room for the assertion of relativism itself in
a world in which relativism is true.” (Gellner, 1985:85)
Hierdie insig het natuurwetenskaplike bevestiging gevind in Galileo se traagheidswet en in die
spesiale relatiwiteitsteorie van Einstein wat eintlik ’n teorie van konstansie is; alle beweging is relatief
tot die gepostuleerde konstante, die snelheid van lig in ’n vakuum. (Kyk Einstein, 1982:30-31; ook
Einstein, 1959:54.)
Universaliteit is ongespesifiseerd wanneer dit handel oor suiwer funksionele eienskappe of wette
(dink aan die swaartekrag-wet wat vir alle moontlike fisiese entiteite geld), maar gespesifiseerd
wanneer dit betrekking het op bepaalde tipes entiteite (dink aan die wet vir atoom-wees – dit is
universeel want dit geld vir alle atome maar tegelyk is dit gespesifiseerd want nie alle dinge is atome
nie). Insgelyks verskil universele estetiese beginsels (soos die normatiewe eis dat kunswerke estetiese
samehang behoort te vertoon, ’n estetiese effek op die kunswaardeerder behoort te hê, estetiese sensitiwiteit
vir die nuanserykheid van die werklikheid behoort te openbaar of ’n estetiese boodskap behoort te
kommunikeer) van die gespesifiseerdheid daarvan in verskillende kunstipes (soos in die geval van
woordkuns, beeldende kuns, uitvoerende kuns met hul subtipes).
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De wet van behoud van poëzieA
Maria van Daalen
In this lighthearted contribution the author explores with high velocity the point of view that holds that
poetry is both a form of reality and a place of liminality, handing out poetry examples along the way.
The sampled poems are “formally” [i.e. in their chosen forms] evocative in how they embody pain
(loss), faith (religion), liminality and reality, and even how to rewrite in sonnet form the free verse of a
dear colleague poet-friend, and in so doing, teaching the power of form. “The Law of Poetic Dynamics”
is a transposition of “The First Law of Thermodynamics”, which defines the conservation of energy.1
The article starts out as a specimen of the “Black Sermon” genre, but never arrives at the third point to
be discussed, leaving it to the reader to construct it…

In 1997, tien jaar geleden – ik was net terug van twee jaar in Amerika; ik werkte bij de
University of Iowa – woonde ik voor het eerst sinds lange tijd weer de Gerardus van
der Leeuw-lezing bij. Dit is een jaarlijks evenement in de Martinikerk te Groningen,
georganiseerd in samen-werking met een groot landelijk ochtendblad. Elk jaar wordt
er een wetenschapper of schrijver uitgenodigd om te spreken in die enorme kerk, er is
1200 man publiek, er wordt tevens een co-referent uitgenodigd, beide essays worden
vantevoren gedrukt en na afloop uitgereikt.
Dat jaar was de Nigeriaanse schrijver en dichter Ben Okri gastspreker, en schrijver en
journalist Anil Ramdas was co-referent. Ik zat vrij vooraan, en vanaf de eerste woorden
van de spreker, in onberispelijk Brits Engels, zat ik op het puntje van mijn kerkbank
vanwege de kracht, de bloemrijke taal, de zinderende woorden. Ben Okri prees
Nederland, om haar vrijheid, om haar kunst, om haar geschiedenis, en de uitnodiging
aan hem, en hij deed dat in drie punten die elk zowat een kwartier in beslag namen, en
die meer weg hadden van een gedicht of een loflied dan van een essay. Ik heb het later
nooit kunnen checken want er is geen schriftelijke weergave van. Het gedrukte essay
was het in elk geval niet – het was heel iets anders. In de eerste minuten dat ik geboeid
zat te luisteren, ontging mij dat natuurlijk, omdat de uitgave pas na afloop van de
lezing beschikbaar was. Maar gaandeweg merkte ik een zekere ongerustheid onder de
groep die helemaal vooraan zat, de organisatoren van het evenement, de genodigden,
en vooral, de co-referent, die zienderogen zenuwachtiger werd.
Uit de opmerkingen die voor en achter mij gefluisterd werden, begreep ik dat de
gastspreker helemaal niet de tekst uitsprak die hij uit had moeten spreken, die gedrukt
was, en waar de co-referent een keurig antwoord op had. Hier had niemand een
antwoord op. Ik dacht nog dat het toch mooi was dat de organisatoren blijkbaar twee
speeches kregen voor de prijs van één. Toen zag ik aan de gezichten dat niemand het
begreep. Niemand wist raad met de toespraak van Ben Okri. Gastspreker had zich voor
de mensen om mij heen zo te zien geplaatst buiten het herkenbare discours.
Dat bleek ook de volgende dag uit de kranten.2 Maar ik had mij in Noordamerika
twee jaar lang beziggehouden met de Afrikaans-Amerikaanse literatuur, die van African
Americans. En daarin is één genre dat in Europa, meen ik, niet voorkomt: de Black
Sermon. De preek. In drie punten. Maar dan een preek die op engelenvleugels naar
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de literaire hemel stijgt, zo een waarbij men een swingend achtergrond koor vermoedt
en mensen die spontaan naar voren komen om zich te bekeren. Dat was wat Ben Okri
aan het doen was. Hij hield een echte Black Sermon, maar dan zonder God en zonder
godsdienst. Een Black Sermon die het genre oprekt en naar een ander literair niveau
tilt. Overdadig, maar uitzonderlijk knap en beheerst, want nergens ging het de schreef
over naar satire of cynisme, of een bespotting van het genre. Juist niet.
Helaas, zoals gezegd, er bestaat geen uitgave van, tenminste voorzover ik weet. U
moet het met mijn herinnering doen. En omdat ik ook een auteur ben – dit na de naam
van Ben Okri met nadruk met het topos van de bescheidenheid – omdat ik een auteur
ben, is het mogelijk dat ik de werkelijkheid wat verteken. Omdat ik deze intro nodig
heb voor mijn redenering.
Die is, als eerste punt: ik ben hier als schrijver en dichter, niet als wetenschapper, en
u mag dus van mij verwachten dat mijn lezing zelf deel uitmaakt van de literatuur, dat
die misschien zelfs het genre van de lezing iets oprekt of iets verbuigt. Een combinatie
van het gewone discours, en dat wat Annette Portegies, mijn uitgever bij Querido, mij
vorige week nog eens adviseerde: “Show, don’t tell.” Niet uitleggen in een gedicht,
maar laten gebeuren. Niet het woordje “pijn”, maar een regel zodanig dat de lezer
hardgrondig au zegt.
Show, don’t tell. Zij zei dit n.a.v. het gedicht dat het titelgedicht is van de nieuwe
bundel, “De wet van behoud van energie”. Ik dacht soms onopzettelijk – want het
denken van een dichter bezit een automatische piloot die de taal een hele andere kant
op stuurt dan de dichter had gewild – ik dacht dus soms “De wet van behoud van
poëzie”, alsof men ooit daadwerkelijk met een gedicht de wet kan stellen die poëzie
moet behouden. Maar het is natuurlijk niet de wet die de gedachte aan een poëziepolitie
oproept, hoewel het opmerkelijk is dat men alleen in het juridische discours op
eenzelfde wijze geobsedeerd is met de verhouding tussen taal en werkelijkheid als in
de literatuur, meer in het bijzonder de poëzie, zij het met een geheel ander doel. In de
wet, die van de rechtboeken, is het van het grootste belang dat er geen enkele twijfel
bestaat aan wat het gezegde betekent in de werkelijkheid, nergens in het geschrevene
ter wereld probeert men zo dichtbij die werkelijkheid te blijven, maar de immer
aangroeiende hoeveelheid jurisprudentie toont hilarischerwijze aan dat er altijd een
verschil bestaat, of te formuleren is, tussen wetstekst en wat daaronder begrepen
wordt. (Waarbij ik in de marge wil opmerken dat vorig jaar de Nederlandse Grondwet
opnieuw is uitgebracht in boekvorm, en die is van zo’n helderheid en zo prachtig, die
ga ik de volgende keer voorlezen.) Maar intussen blijkt uit overeenkomst en verschil
tussen wetsteksten en poëzie dat de poëzie de waarheid spreekt, want die thematiseert
juist de problematische relatie tussen werkelijkheid en woord. Het woord “stoel” is
geen stoel. Als ik “pijn” zeg, is het geen pijn. Hoe laat ik u ooit au zeggen?
Moeder
Je hart was niet aangetast.
Je liefde voor mij had het bewaard voor de heldere dood.
Je was blij dat je ging.
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We vierden het avondmaal met kleine glaasjes
jenever, had ik bij me om wakker te blijven.
C, die het recht heeft om te zegenen, zegende
alledrie de drie glaasjes.
Je zonk weg.
Ik zag je ziel verdwijnen uit je ogen.
Ik weet nu wat “brekend” betekent.
Toen we thuis kwamen waren we echt heel vrolijk.
Pas gisteren begin ik te huilen
en kan niet meer ophouden.

Één van de manieren om poëzie wel of niet te behouden is “vertalen” van religieuze
concepten. (Ik toon het, ik leg het niet uit, want deze gedichten zijn – ogenschijnlijk
– vrij eenvoudig).
Pasen
Iemand moet de getuige zijn
en opstaan als het lichaam het verdriet niet meer kan innemen.
Ik sta te zijner tijd op,
net als hij, zonder enige moeite,
en vertrek uit mijn verleden tijd
totdat ik aankom in mijn lichaam,
mijn legerstede, het bed dat mijn ziel voor zich gekozen heeft.
Het slagveld, de gevangenschap,
de samensmelting die ten dode wordt opgeschreven,
zodat ons gebeurt wat ik gezegd wil hebben,
namelijk, met name
de liefde, het leven,
de eigenheid, de grootspraak van alledag, dat ik je liefheb
en vanavond zal afwassen
alle borden, alle kopjes
en alles wat allemaal heilig is.
Zo moet het zijn.
De schone vaat in de kast.
De doekjes hangend aan de verwarming.
De wereld aan mijn voeten,
de doden in de grond.
En ergens, uitbloeiend, bottend,
een nieuwe tuin
en verse aarde.
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Één van de manieren om poëzie wel of niet te behouden is vertalen van poëzie. En dan
liefst van een levende dichter.
(Gedicht Anne Vegter berijmd tot sonnet – opdracht van het tijdschrift Literatuur3)
Rijp
Rijm is dauw die zich na een ijzige nacht heeft vastgezet als een feestelijk glinsterend glaslaagje op halmen en takken,
zodat beweging niet meer mogelijk is zonder iets te breken. Breek de rijm maar laat de ijzige koude intact. Een
niet-rijmend gedicht berijmen is een soort hertalen, en dus gebruik ik mijn eigen idioom, en wordt dit gedicht een
Maria-van-Daalen-gedicht terwijl het een Anne-Vegter-gedicht is. “Ik vertrouw je natuurlijk niet, Van Daalen,
maar vooruit!”, zegt ze smakelijk in mijn oor. Een dode dichter schrijft niet terug als ik het fout doe. Ik kies voor een
levendste dichter, en voor poëzie die ik zelf prachtig vind. Anders gaat het niet.
Uit de bundel Aandelen en obligaties van Anne Vegter: nr. VI, pagina 16-17, dat is het voorlaatste gedicht
van een reeks zonder titel, in de onderafdeling “Preferente aandelen”.

Het gedicht gaat over een forse ruzie in een relatie omdat de man, Enricus geheten,
is vreemdgegaan. De “ik” in het gedicht is de stem van de vrouw, en zij richt zich
nadrukkelijk tegen onzichtbare omstanders, met regels als “mijne dames en heren”
– die zijn wij misschien wel, de lezers. De regel die mij zeer lief is, is deze : “en een
kolibri die uit zijn hart omhoog schoot”. (Er staat een kolibri als enige afbeelding op
het omslag van de dichtbundel).
Het gedicht van Anne telt 51 regels (twee ‘regie-aanwijzingen’ meegeteld) in 13
strofe-achtige eenheden. Ik heb een zorgvuldige keuze gemaakt uit de regels om dit
te kunnen berijmen als zo’n sonnet, maar met behoud van de kracht ervan, en die
versterkt door de andere versvorm.
Zoals bekend oefen ik mij al een tijdje in het schrijven van sonnetten met elf
lettergrepen per dichtregel. Deze zgn. endecasillabo, de bekendste vorm van een
dichtregel in de Italiaanse literatuur, is bij mijn weten nooit door een Nederlandse
dichter beproefd, en is curieus genoeg ook nog nooit door een Nederlandse recensent
van mijn werk als zodanig herkend.
Uit: Vegter, Anne. Aandelen en obligaties, “VI Om u een beeld te geven”, pp.16-17
VI
Om u een beeld te geven:
Enricus was het type man
waar de tijd nooit greep op kreeg
in het licht van mijn eigen wassend vlees
mettertijd een opmerkelijke handelswaar
kunt u dat? rouwen?
om wat nooit meer
- of, liever, om uzelf?
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overzichtelijker?
of is het bij u:
je moet toch door
- domoortje weet wel beter:
niemand wacht op je
zie zo’n teloorgang maar eens in de juiste proporties
dat is niet niks
wachten dus
het gaat wel?
overwhelming pain
historische besef heeft er geen enkele invloed op
en, riep iemand al:
het gaat wel over
of
je komt er uiteindelijk beter uit
vergeet die berusting
als de boodschap van je Enricus klinkt
(hij:)
‘natuurlijk had het niets met jou en mij te maken’
‘ik kon dat meisje gewoon niet vergeten’
(ik:)
‘nee, ik ook niet’
als er een toon bestaat,
een toon waarop dit gesprek gevoerd had kunnen worden,
blijft de vraag onbeantwoord of zijn bril
het dan wel zou hebben overleefd
want daar stond
mijn Enricus
met zijn om vergeving smekende zoetmakertje in een krakend [bakkerszakje
en een kolibri die uit zijn hart omhoog schoot
ik heb dus ook zo’n man gehad
alle ingrediënten voorradig
nee nee niet weer die bril, iets anders
Enricus kroop
tenslotte
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nog verbazend rechtjes naar het toiletje
mijne dames en heren
hier eindigt ons advertentiespel abrupt
het spel van de ongerijmde mededelingen
met medeneming van
een onvolmaakte herinnering
u mag mij schrijven
u kunt de blauwdruk van mijn liefdesproject
ook telefonisch bestellen
Handelswaar
Zijn type man is, ja, toehappen, mijn vlees
overtijdig, heet het rouw, een kleinigheid,
je moet toch door, zegt men, wachten dus, ik leid
de toon in waarop dit gesprek mij uitwees,
‘het had echt niets met jou en mij te maken’,
‘ik kon dat meisje gewoon niet vergeten’,
maar om de honing uit zijn hart te eten,
daar stond mijn Enricus, kon ik hem raken
breekt de bril, berusting stuk, liefdesproject
in blauwdruk voorradig, schrijf me, de boodschap
is bruto, ik heb dus ook zo’n man gehad
maar ik blijf bij hem, in dit gedicht, en dat
had u niet verwacht, zij ook niet, de boodschap
is de pijn, een taal die het lichaam ontdekt.

Onderwijl liep ik rond op de airport. Één airport, elke airport. Dit was Charles de
Gaulle, dag zaterdag, eergisteren. Een airport is een liminale situatie. Liminaal, van
‘limen’, Latijn voor ‘grens’. Een liminale situatie is iets halverwege. Niet hier, niet
daar. Je bent op Schiphol nog op Nederlands grondgebied, maar je bent niet meer
in Nederland. Je bent op Charles de Gaulle weg uit Nederland, maar je bent niet
aangekomen in Frankrijk. Je bent nergens. Je bent onderweg.
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Evangelie
1
In den beginne was het woord en het woord was gras. Blauwgras, van hier tot aan de Drakenbergen, veerkrachtig
buigend als de langlopende golven van de diepzee. Goudgeel gras, van de Drakenbergen tot aan de Slavenbaai,
knisperend als rijpe maïs met de hondsdagen. En van de Slavenbaai tot hier, waar ik sta, de rossige pluimen van het
rooigras, hoog na de regens op de savanne. De jachtluipaard rust in het rooigras. (Met de kanttekening dat het in de
realiteit natuurlijk is “Drakensbergen” en “Slavenkust”. Het gedicht is nadrukkelijk niet echt [maar wel net echt].)

Een airport vol talen, vol mensen, met een doel, met bagage, met familie. Ik raakte
in gesprek met een groep IJslanders, vier grootouders, twee ouders, één kindje, een
meisje van vier, zodat ik het gevoel kreeg dat de IJslanders binnen zekere termijn
zullen uitsterven. Ik sprak met de man van het geld wisselen, die slecht Frans sprak
en helemaal gelukkig werd toen ik hem om Zuid-Afrikaanse Rands vroeg, want hij
kwam uit Kaapstad, en begon mij ongevraagd allerlei reisadviezen te geven ondanks
de rij achter mij. Ik wachtte uren voor het boarden naar Jo’burg met drie Canadezen,
man-vrouw-zoon, met een enorme zwaar vergrendelde driehoekige kist tussen hen in,
waarin twee bogen zaten en bijbehorende pijlen. De twee mannen gingen op boogschiet-safari, alsof er in Canada niet genoeg wild is. Ze legden mij enthousiast uit hoe
je een zebra vilt en wat je met het vlees doet. Je kon ook op leeuwen-boog-schiet-safari
of zelfs nijlpaarden schieten.
Één airport, elke airport. Één gedicht, elk gedicht. Een gedicht is een liminale
situatie, het kan nog alle kanten op, zelfs na de laatste regel, omdat dan de eerste regel
aan nieuwe betekenissen gewonnen heeft, en herlezing noodzakelijk is. Elk gedicht is
een weg uit de taal, die nergens naartoe gaat behalve naar de taal zelf, via een achtbaan,
een circus-voorstelling, dansende en jonglerende metaforen die door één punt in het
centrum in evenwicht blijven, en dat punt zegt ‘ik’. Elk gedicht is vol betekenissen
die nog niet voltooid zijn, ze raken pas voltooid in de lezer. Misschien moeten wij
een wet maken die de poëzie behoudt als reservaat, pas op, hier geen ongeschreven
afspraken of de boodschap anders dan als ready made gebruiken; we zetten er een
schutting omheen en die taal maakt deel uit van het reservaat; poëzie als reservaat
van meerduidigheid; de eeuwige schoonheid in taal hoort alleen als spel apart tot de
taalrealiteit, met afgesproken regels. Nee, zo wil ik het niet. Zo geloof ik het niet. Je
behoudt de poëzie niet als ghetto, wel als spel, maar dan kunnen de regels met elk nieuw
gedicht veranderen omdat dat een van de regels van het spel is. Ooit wandelde ik door
Bologna, op weg naar mijn allereerste buitenlandse poëziefestival, in 1992, en ik liep
een steegje in en keek hoog op naar de straatnaam. Er stond: Via Dei Poeti. Ik knikte
plechtig. De Straat Van De Dichters. Ja, daar hoorde ik die dag wel. Toen zag ik diep
eronder een klein, indringend bordje. Het zei: Senso Unico. Éénrichtingsverkeer.
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Welkom
Ik roep je, voorbijganger, ik roep je:
de stralende horizon.
Ik strek mijn bloeiende grassen naar je uit,
ik wuif naar je met pluimen en blaadjes en rondzwierend stuifmeel.
Van jouw voeten naar mijn verte loopt een watertje,
helder en rimpelend
vertelt het je welke kant op,
waar je me kunt vinden.
Ik ben er altijd.
Ik ben overal waar het licht is
en als het donker is, heb ik mijn ogen dichtgedaan.
Maar je ziet me wel.
Ik omarm je.
Ik leg mijn ruimte om je heen als een mantel,
ik bescherm je tegen de angst.
Je bent niet alleen.
Je bent onderweg.
En de weg is altijd bij je.

Een gedicht is een bewering maar ook de kanteling daarvan, naar het denken over
die bewering. Een gedicht is een werkelijkheid, nl. in de lezer en daardoor ook in de
schrijver want die is altijd de eerste lezer, maar die menselijke maat is ook meteen de
enige aanwezigheid in de werkelijkheid met zinvolheid, want de rest is inkt, papier,
materie. Maar ook ik ben materie. En daar is mijn tweede punt: de wet van behoud van
energie, dat is de eerste wet van de thermodynamica.
Er zijn vier wetten van de thermodynamica. U moet dat even van mij aannemen,
hoewel ik u opnieuw voor mij moet waarschuwen. Would you buy a second-hand
poem from this woman. Ik ben een mystica, dus de natuurwetenschappen hebben een
grote aantrekkingskracht op me, niet omdat ik iets begrijp van hun formules, dat doe ik
niet, maar omdat er naast die formules alleen metaforen voorhanden zijn om ons uit te
leggen dat de aarde om de zon draait, dat wij constant zijn blootgesteld aan een enorme
zonnewind, dat energie is gelijk aan massa maal het kwadraat van de lichtsnelheid en
dat dat betekent dat er niets kwijtraakt in het universum. Dat is de eerste wet.
Dat klinkt heel dramatisch, alsof het een grondregel is. Ja, dat is het, maar niet de
eerste. Want toen men de drie wetten van de thermo-dynamica geformuleerd had,
kwam men erachter dat men de allereerste grondregel vergeten was, en er is nu dus
een nulde wet van de thermodynamica die aan de andere drie vooraf gaat. Ik verzin dit
niet, wat mij spijt. Van nul totenmet drie gaan ze achtereenvolgens over temperatuur,
energie=massa, entropie of wel de verhouding tussen orde en wanorde, en het absolute
nulpunt. Over entropie ga ik straks nog wat zeggen, maar ik begin met een eenvoudige
maar zeer nauwkeurige samenvatting van de wetten, die de natuurwetenschappers zelf

27
bedacht hebben om ze te kunnen onthouden.
Dat gaat zo:
Wetten van de thermodynamica4
0de: Je moet het spelletje mee spelen.
1ste: Je kunt niet winnen.
2de: Je kunt niet eens gelijk spelen.
3de: Je mag niet ophouden met spelen.

U ziet, dit gaat over taal. Over literatuur. Over poëzie. Elk mens heeft taal. Je moet
spelen en je kunt het met taal nooit winnen van de werkelijkheid. Over poëzie: we
hebben afgesproken dat dit een gedicht is, u kunt het met uw taal niet winnen van
het gedicht, want dat is altijd meer dan u erover schrijven kunt in welke betoverende
Merlyn-close-reading ook, u kunt niet eens gelijk spelen zelfs al schrijft u zelf een
gedicht als antwoord, en u mag niet ophouden, want als u eenmaal hooked on poetry
bent is er geen ophouden meer aan, en u ben altijd hooked on poetry want andere
gebruikers zijn er niet. Er zijn meer dan genoeg zondagsdichters, maar er zijn geen
zondagslezers. Niet van poëzie.
Plotinus mobiel
2 contact
Plotinus heeft een nieuw mobieltje.
Het speelt de Eleusische Mysteriën af als hij in de trein zit
en mij zoekt.
Ik sta tussen mensen met actetassen, hiphoppers
met patat, hippopotamussen met bindi’s
en een meisje dat alles binnenstebuiten aan heeft
omdat ze net van d’r vriendje komt
of om het boze oog te misleiden. Ik kijk opzij
in een kinderwagen met een blonde baby die mij intens bestudeert.
“Wie is dat, moeder?”
Dat is een vrouw in het wit
die zingt als ze onder de douche staat
en straks alle kikkers in haar vijver omtovert in prinsen
voor jou om uit te kiezen.
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3 bling
Plotinus wil komen logeren.
Ik vind het best.
Er is nog plek tussen plasma en queeste.
Op het voorouderaltaar is een discussie aan de gang.
Mijn grootvader berispt mijn jong overleden vader,
dat hij niet goed op de neefjes let.
De neefjes hebben geen tijd, ze zijn op pianoles,
maken opstellen, sleutelen aan brommers.
Dagelijks de woonboot bewonen, het huiswerk bewerken,
de wijsjes versieren, het bladgroen verteren,
het volleybalveld is groot voor een sprinkhaan.
Ik zoek een vormsel voor het water
dat duizendvoudig weerkaatst.
4 schild
Waanzinnig, wat een zomer. Wat een licht, wat een blinkende
dubbelloops dageraad. Rozeroodvingerige, pats
in de roos met die zon. En bloeien maar.
Er tolt een domoor om het huis met losse emails
en een praatgrage buurman op het parkeerplekje.
Ik heb de ingang vergrendeld met sprenkeling,
de ramen met water, het zicht met regenboog,
de adem met gebed. Bloei maar buiten.
Plotinus is zijn schotwond vergeten
en rent de hele weg terug naar de trein.
Ik zoek het lichaam bijeen dat hij nodig heeft
en de adviezen die hij zoekt.
Alles is gratis.
Ook het slagveld,
de ronde munitie, het wapen dat ketst.

De tweede wet van de thermodynamica: de wet van entropie, dat is de wanorde.
(Bruikbare energie gaat onherstelbaar verloren in de vorm van onbruikbare energie.
De entropie neemt toe. Entropie is de maat voor onbruikbare energie (wanorde) in een
gesloten systeem.) Een gedicht is een gesloten systeem, met de schrijver en de lezer
daarbinnen gedacht, en hoeveel orde de schrijver ook aanbrengt, de lezer kan altijd
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meer wanorde scheppen. Ik kan het nooit van u winnen.
Plotinus mobiel
5 actie
Niemand geneest van de onsterfelijkheid
of van het denken. Ik denk eeuwigheid.
Ik denk dat het altijd zo is.
Maar dat is een vergissing, zeg.
Alles beweegt. Dus ook het hoofd,
de neuronen, de voorouders, de dikkopjes en de vruchtzettende [bloemknoppen
die bezig zijn te zoeken naar uitbarsten in druiven, bessen, [korianderkorrels en paprika’s.
Wat een drukte.
Een kristallen waterglas met wijn
en een kristallen waterglas met water
proberen te breken zoals verlangen inbreekt in het lichaam.
Dat lukt vandaag niet.
Vandaag lukt de dichtbundel,
het woordenboek, de folder vol begrippen,
de miraculeuze genezing en de magie van een tattoo op de onderarm.
En Plotinus?
Haha.
Plotinus ligt languit op de grasmat en fixeert een bont zandoogje
van de Nymphalidae, subfamilie Satyrinae.

De critica Helen Vendler heeft al eens geschreven: “De criticus houdt van het gedicht
over de rode beuk, maar de dichter houdt van de rode beuk”.5 Ook een lezing kan
een literair experiment zijn. U, de toehoorder (en meelezer van de geprojecteerde
teksten), geeft betekenis. Ik als auteur orchestreer de verschillende klankkleuren. Dit
is de eerste interactiviteit ooit, die tussen luisteraar en verteller. De verteller mengt de
ingrediënten, maar het gerecht komt pas tot zijn recht als het geproeft wordt. Door u.
De verteller weeft met opties van betekenissen, u geeft de uiteindelijke betekenis, u
maakt de uiteindelijke keuze die tot één orde leidt. Ik maak een georchestreerde lucide
wanorde. Over entropie: in alle systemen is een zekere neiging tot wanorde, ofwel
een streven naar het maximale aantal realiseringsmogelijkheden aanwezig.6 Toestanden
streven niet naar orde, maar naar het voortbestaan van zoveel mogelijk opties.
Dat is poëzie.
Universiteit van Wes-Kaapland
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Note
A

Alle cursief-gedrukte tekstgedeelten werden tijdens een powerpointpresentatie getoond.
De gedichten Moeder, Pasen, Evangelie, Welkom en de reeks Plotinus Mobiel werden gepubliceerd in de
dichtbundel van Maria van Daalen, De wet van behoud van energie.

1

The title of the author’s seventhh volume of poetry is De wet van behoud van energie (Querido, Amsterdam
2007), i.e. The First Law of Thermodynamics.
De Volkskrant, 25 oktober 1997 (pagina 7): “Nigeriaan Okri in Martinikerk. De Nigeriaanse
schrijver Ben Okri houdt de vijftiende Van der Leeuw-lezing in de Martinikerk te Groningen:
‘Tussen de stille stenen’. Okri, de ziener, ontpopte zich als een poëtische prediker voor een humane
wereldbeschaving. De ‘door mensen bedachte illusie’ van de grote overgang naar een nieuw
millennium is een prachtig moment om afscheid te nemen van het cynisme, betoogde Okri. Lolle
Nauta en Anil Ramdas traden op als medesprekers. Zie ook Vervolg.”
Literatuur, jrg. 20, 2003-8, pp. 34-35
Cf. http://nl.wikipedia.org/wiki/Thermodynamica#Trivia
Met dit citaat is iets vreemds aan de hand: ik draag het al jaren met mij mee en ik heb het nooit
meer ergens kunnen terugvinden. Mogelijk komt het uit een kritiek die Vendler schreef over een
dichtbundel van Louise Glück, maar het kan ook zijn dat bijvoorbeeld Seamus Heaney dit citaat
geeft… De schoonheid van deze omissie mijnerzijds is, dat het iets zegt dat voor mij als dichter en als
lezer heel wezenlijk is; als zodanig past het prachtig in mijn betoog.
Cf. http://nl.wikipedia.org/wiki/Entropie
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Straatname as talige merkers van die verlede

Frank Hendricks

This contribution focuses on the street names of the Dutch city of Utrecht within the framework of a pragmatic
analysis. Utrecht’s Officiële Stadsgids of 1999 serves as database. The discussion touches, amongst others,
on the thematic diversity of the city’s street names; the manner in which the street names portray Utrecht as a
city with a local, national and international character; the way in which the street names (as heirlooms from
the past themselves) recall personal and non-personal entities from days of yore; and the grammatical aspects of
the street names with special emphasis on the manner in which the anthroponomical and generic components
of the names reflect some of the typical aspects of the Dutch context.

1.

Inleiding
In Suid-Afrika staan pleknaamverandering – en in die besonder straatnaamverandering
– tans in die brandpunt van debatvoering. Na aanleiding hiervan wil ek vervolgens die
blik laat val op die straatname van een van Nederland se oudste stede, t.w. Utrecht Utrecht, die hoofstad van die provinsie Utrecht en vierde grootste stad in Nederland,
met ’n inwonerstal van ± 280 000;1 Utrecht, ’n stad waarvan die ontstaan en ook die
naam “Utrecht” teruggevoer kan word tot ’n Romeinse “castellum” genaamd Traiectum,
opgerig aan die Ryn in ± 47 n.C.2 ; Utrecht, wat eeue lank die status van kerkstad
gehad het.3 In hierdie ou stad het naamgewing al deur veel meer historiese fases en
prosesse gegaan as wat in Suid-Afrika die geval mag wees. Die analise en bevindings
is op sigself vir my van belang, maar sal ten slotte ook geplaas word naas die huidige
ontwikkelinge in Suid-Afrika.
Ek begeef my met hierdie onderwerp op die terrein van die hodonomie wat deur
Den Boon en Geeraerts (2005:1390) omskryf word as die “leer van de straatnamen”.
Straatname, oftewel hodonieme (hodo- < Grieks hodos “weg, pad, straat”), ressorteer
onder toponieme (plekname)4 en is grammaties tipies tweeledige taalbousels, bestaande
uit ’n eerste komponent, wat die kernkomponent is, gevolg deur ’n tweede komponent,
wat die generiese term genoem word. In straatname soos Julianalaan en Oxfordpad,
byvoorbeeld, is Juliana- en Oxford- die hoofkomponente en -laan en -pad die generiese
komponente.5 Voorts is straatname selde nuutskeppings, want hulle berus meermaal
op vernoeming, oftewel naamoordrag – daardie verskynsel waarvolgens ’n bestáánde
benaming vir ’n bepaalde entiteit oorgeneem word as naam of as komponent in ’n
naam vir ’n ander entiteit (Hendricks 2002: 22).
My databasis is die nagenoeg 2 740 straatname wat gelys is in die Utrechtse stadsgids
van 1999 en in Cees Druppel se boekie Met Cees Druppel door de straten van Utrecht
(1998). Die moontlikheid dat die straatnaamkorpus enige uitbreiding en/of wysiginge
sedert 1999 ondergaan het, is ’n studieonderwerp vir later.6
Die fokus val op die tematiese en grammatiese tendense wat in Utrechtse straatname
weerspieël word met besondere verwysing na die historiese verankerdheid van
die name.7
My aanpak is taalkundig-onomasties, en wel binne die raamwerk van ’n pragmatiese
analise van taalverskynsels8 – ’n benaderingswyse tot die studie van taal wat uitgaan
TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRIKAANS: 14DE JAARGANG (2007) II: 2
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van die interafhanklike verband tussen vorm- en betekenissistematiek, funksie en
konteks (vergelyk Hendricks 1997:112 en Hendricks 1998). Eers kom die tematiese
aspekte van Utrechtse straatname aan bod en daarna die grammatiese aspekte daarvan,
en wel omdat die tematiese die agtergrond skep vir die toeligting of verstaan van die
grammatiese. Die bespreking stut op gedokumenteerde gegewens oor die geskiedenis
van Nederland en Utrecht in onder meer die gemelde werk van Cees Druppel, werke
oor die Nederlandse geskiedenis en letterkunde, woordeboeke en data versamel uit
verskeie webruimtes op die internet9 asook op die geanaliseerde gegewens vervat in 8
tabelle wat as addenda ingesluit is.10

2. Die tematiese aspekte van Utrechtse straatname
2.1 Tipes temas
Diverse straatnaamtemas kan vanuit die korpus geabstraheer word. Die opvallende
temas behels die vernoeming11 van die volgende:
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•

Mitologiese figure (Achillesdreef en Minervaplein, genoem na onderskeidelik ’n
Griekse en ’n Romeinse mitologiese figuur);
Staatkundige figure onder wie stadhouers (Frederik Hendrikstraat en Johan Willem
Frisostraat, genoem na die prins van Oranje en ’n Friese stadhouer onderskeidelik),
staatsmanne (De Gasperilaan en Spaaklaan, genoem na ’n Italiaanse en Belgiese
staatsman onderskeidelik) en presidente (Agustinho Netostraat en Trumanlaan,
genoem na ’n Angolese en Amerikaanse president onderskeidelik);
Watergeuse uit die tyd van die tagtigjarige oorlog (Adam van Harenstraat
en Jan Haringstraat);
Aspekte van die VOC-tydperk soos koloniale bewindsfigure (Jan Pieterzoon
Coenstraat) en VOC-skepe (Overijssellaan, genoem na die skip van J.C.
van Neck);
Seevaarders/ontdekkingsreisigers (Willem Barentszstraat, Bartolomeo Diazlaan,
Columbuslaan, Livingstonelaan, Stanleylaan);
Versetstryders (Wolter Heukelslaan en Simón Bolivarstraat);
Koninklike figure onder wie konings (Willemstraat, genoem na Willem III),
koninginne (Cleopatradreef en Koningin Wilhelminalaan, genoem na die bekende
Egiptiese en Nederlandse koninginne), prinse (Prins Bernhardlaan) en prinsesse
(Prinses Christinalaan);
Adellike geboue soos paleise (Noordeindestraat en Soestdijkstraat), kastele
(Montfoortlaan en Nijenrodeplantsoen) en hofstede (Hof ter Weydeweg);
Stadsbestuurslui soos burgemeesters (Hamersplantsoen en Burgemeester
Reigerstraat, genoem na ’n burgemeester van Jutphaas en Utrecht onderskeidelik)
en wethouers (Roelof Droststraat en Royaards van den Hamkade, genoem na ’n
wethouer van Jutphaas en Utrecht onderskeidelik);
Kerklike figure onder wie aartsbiskoppe (Aartsbisscop Romerostraat), biskoppe
(Balderikstraat), predikante/predikers (Johannes van Andelstraat) en protestantse
teoloë (Prof. H. Bavinckstraat);
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•
•

•
•
•
•

•
•

•
•
•

Kerklike geboue waaronder kerke (Korte Janssstraat, genoem na die Kapittelkerk
van St. Jan) en kloosters (Brigittenstraat en Oudwijkerlaan, genoem na die kloosters
Brigitten en Oudwijk);
Aspekte van die universiteitslewe soos hoogleraars en ander akademici
(prof. Jordanlaan, genoem na ’n eertydse hoogleraar in Dierkunde), universiteite
(Limalaan en Yalelaan, genoem na universiteite in Peru en Amerika) en
universiteitstede (Heidelberglaan, genoem na ’n universiteitstad in Duitsland);
Natuurwetenskaplike begrippe/entiteite (Elektronweg, Isotopenweg
en Kobaltweg);
Aspekte van die nobelsprysinstelling soos nobelpryswenners (Eykmanlaan
en Albert Schweitzerdreef);
Aspekte van die letterkunde soos digters en skrywers (Dickenslaan en P.C.
Hooftstraat), tekste (Camera Obscuradreef en Esmorietdreef) en tekspersonasies
(Teun de Jagerdreef en Othellodreef);
Geografiese entiteite waaronder kontinente (Afrikalaan en Europalaan),
eilande (Milosdreef, genoem na ’n Griekse eiland), riviere (Dommelstraat en
Ebrodreef, genoem na riviere in onderskeidelik Noord-Brabant en Spanje), berge
(Juraweg, genoem na ’n gebergte tussen Frankryk en Switserland), provinsies
(Henegouwen en Westfalen, onderskeidelik genoem na ’n provinsie in België en ’n
voormalige Pruisiese provinsie in Duitsland) en Woestyngebiede (Saharadreef);
Aspekte van die hemelruim waaronder planete (Venuslaan en Marsstraat) en
sterre/sterrebeelde (Orionstraat en Siriusstraat);
Skeppende kunstenaars onder wie komponiste (Obrechtstraat en Franz
Schubertstraat, genoem na onderskeidelik ’n Nederlandse en Oostenrykse
komponis) en skilders (Jan van Scorelstraat en Rubenslaan, genoem na onderskeidelik
’n Nederlandse en Vlaamse skilder);
Operas (La Traviatadreef en Toscadreef, genoem na operas van Verdi en Puccini
onderskeidelik);
Sportlui (Anton Geesinkstraat, genoem na ’n Olimpiese judokampioen);
Figure uit die vermaaklikheidsfeer, onder wie filmakteurs ( Fie Carelsenlaan)
en kabaretartieste (Dirk Wittelaan).

Globaal beskou, staan die temas in verband met staatkundige, politieke en kulturele
aspekte en waardes soos respek vir prestasies op die terrreine van die wetenskap en die
kunste. Talle name het ten doel om te vereer of te gedenk.
Strate waarvan die name tematies rym, is meestal digby mekaar of in dieselfde
stadswyk/buurt geleë. De Wetstraat, Krugerstraat en Steinstraat, wat genoem is na SuidAfrikaanse politieke figure (kyk addendum 7), lê in dieselfde buurt. Die benaminge
van sommige stadswyke staan direk in verband met die straatname daarvan. In die
Sterrenwijk, byvoorbeeld, het die name van ’n hele aantal strate name wat met aspekte
van die hemelruim in verband staan: onder meer Eclipshof, Keerkringplein, Komeetstraat,
Marsstraat, Mercuriushof, Meteoorhof, Neptunusstraat, Pegasushof en Zenithstraat.12 Die strate
van die Digterswijk dra weer die name van letterkundige figure: onder meer Asselijnstraat,
Jacob Catsstraat, Jan Luykenstraat, Jeremias de Dekkerstraat, Reviuskade en Van der Goesstraat.13
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2.2 Fokusaspekte in die onderskeie temas
Sommige temas is konteksspesifiek (Utrechts) en/of nasionaal (Nederlands). In die
verrekening van ander temas is daar gewerk met die verhouding nasionaal:internasionaal
(oftewel Nederlands:buitelands). Die keuses van straatname ooreenkomstig hierdie
perspektiewe is sterk gerig op die verlede deurdat talle straatname terugslaan op
historiese persone en gegewens. Die verrekening van verskillende temas by Utrechtse
straatnaamgewing is derhalwe oënskynlik gemik op twee aansluitende oogmerke:
1.
2.

om Utrecht straatnaamgewys uit te beeld as ’n stad met ’n individuele (uniekplaaslike), nasionale (Nederlandse) en internasionale karakter en
om ten opsigte van oogmerk (i) aspekte van veral die gryse maar ook die resente
verlede in herinnering te roep en lewend te hou.

Die konteksspesifieke (Utrechtse) fokus onderlê onder meer die temas burgemeesters
en aartsbiskoppe/biskoppe. Sestien Utrechtse strate is genoem na burgemeesters (kyk
addendum 1). Die vernoemdes is almal persone wat spesifiek in Utrecht en omliggende
plekke opgetree het, dit is 7 burgemeesters van Utrecht, 5 van Jutphaas en 1 elk
van Haarzuilen en Vleuten, Maartensdijk en Zuilen. Ooreenkomstig die eeuelange
kerkstadstatus van Utrecht is 12 strate genoem na aartsbiskoppe en biskoppe wat almal
in Utrecht diens gelewer het (kyk addendum 2). Drie strate (Kardinaal Alfrinkplein,
Kardinaal De Jongweg en Mgr. Van de Weteringstraat) is genoem na aartsbiskoppe Bernardus
Johannes Alfrink (kardinaal vanaf 1960), Johannes de Jong (kardinaal vanaf 1945) en
Henricus van de Wetering. Nege strate is genoem na biskoppe, dit is Bisschopsplein wat
die 61 biskoppe wat tussen 696 en 1580 in Utrecht gedien het, as kollektief gedenk, en
8 strate wat biskoppe individueel in herinnering roep: Adelboldstraat, Balderikstraat, Sint
Bernulfstraat, Sint Bonifaciusstraat, Godebaldkwartier, Radboudkwartier, Radboudtraverse en
Sint Willibrordusstraat.
Die uitbeelding van verskeie temas waaronder die Nobelprysinstelling en versetstryders
weerspieël weer ’n fokus in terme van die verhouding nasionaal:internasionaal.
Soos aangetoon in addendum 3, staan die name van 14 strate in verband met die
Nobelprysinstelling, dit is 2 strate genoem na Alfred Nobel, Sweedse insteller van die
Nobelpryse, wat sedert 1901 uitgeloof word aan uitblinkers op verskillende gebiede
van die kuns en wetenskap, en 12 strate genoem na 9 persone wat tussen 1901 en
1979 aangewys is as Nobelpryswenners. Twee Nederlandse wenners en sewe wenners
van ander nasionaliteite is vernoem. Die twee Nederlandse vernoemdes (Christiaan
Eijkman en Willem Einthoven) het beide die Nobelprys vir Medisyne ontvang en die
sewe buitelandse wenners (onder wie Moeder Teresa en die Kanadees Lester Bowles
Pearson) almal die Nobelprys vir Vrede.
Die uitbeelding van verskeie temas waaronder die Nobelprysinstelling en versetstryders
weerspieël weer ’n fokus in terme van die verhouding nasionaal:internasionaal.
Soos aangetoon in addendum 3, staan die name van 14 strate in verband met die
Nobelprysinstelling, dit is 2 strate genoem na Alfred Nobel, Sweedse insteller van die
Nobelpryse, wat sedert 1901 uitgeloof word aan uitblinkers op verskillende gebiede
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van die kuns en wetenskap, en 12 strate genoem na 9 persone wat tussen 1901 en
1979 aangewys is as Nobelpryswenners. Twee Nederlandse wenners en sewe wenners
van ander nasionaliteite is vernoem. Die twee Nederlandse vernoemdes (Christiaan
Eijkman en Willem Einthoven) het beide die Nobelprys vir Medisyne ontvang en die
sewe buitelandse wenners (onder wie Moeder Teresa en die Kanadees Lester Bowles
Pearson) almal die Nobelprys vir Vrede.
Soos aangedui in addendum 4, is 10 Utrechtse strate genoem na Nederlandse
versetstryders en 11 strate na versetstryders uit ander lande. Die Nederlandse
versetstryders is meestal persone wat in 1945 (dit is tydens die Tweede Wêreldoorlog)
gesterf het: onder meer Johannes Been, Leendert Lans, Truus van Lier en Wolter
Heukels. Twee vernoemdes is figure uit die 16de eeu: Jacob Simonsz de Rijk en
Symonsdochter Hasselaar Kenau. Die vernoemde versetstryders uit ander lande sluit
in 20ste-eeuse figure, onder wie Amerikaanse burgerregteleiers (Martin Luther King
en Ralph David Abernathy), figure wat later presidente van Afrikastate sou word
(Agustinho Neto van Angola en Samora Machel van Mosambiek) en Stephen Bantu
(Steve) Biko, bekende Suid-Afrikaanse versetstryder teen die Apartheid-regime, wat in
1977 tydens aanhouding oorlede is.
Twee tematiese aspekte kom vervolgens onder die soeklig, dit is die verrekening van
letterkundige figure en aspekte wat met Suid-Afrika in verband staan.

2.3 Die verrekening van letterkundige figure
’n Beduidende aantal Utrechtse strate is genoem na letterkundige figure: 79 na
Nederlanders en 30 na buitelanders. Nasionale letterkundige figure is dus in ’n sterker
mate verreken as dié uit die internasionale sfeer.
Die Nederlandse letterkundige figure wat vernoem is, ressorteer onder 10 van
die 11 tydvakke van die Nederlandse letterkunde wat onder meer deur Rijpma en
Rijpma (1975) onderskei word, veral figure uit die 19de en begin-20ste eeu. Daar is,
soos aangetoon in addendum 5, letterkundige figure uit die volgende tydvakke (soos
deur Rijpma onderskei): die tyd van die vroeë Renaissance en die Reformasie, die
Bloeityd/Die Goue Eeu, die nabloei van die Bloeityd, die vervaltyd, die oorgang tot die
19de eeu, die eerste tydvak van die 19de eeu, die tweede tydvak van die 19de eeu, die
beweging van ’80, die begin van die 20ste eeu en die tydperk sedert omtrent 1920.14
Die verrekening van Nederlandse letterkundige figure is dus sterk histories gerig,
aangesien geen letterkundige figuur van die afgelope sowat 60 jaar vernoem is nie.
Ook ten opsigte van die vernoeming van letterkundige figure van ander nasionaliteite
is daar ’n teruggryp na die gryse verlede. Die vernoemdes is onder meer figure uit die
voor-Christelike era (soos die Romeinse digters Horatius en Vergilius en die Griekse
digters Homerus en Sophocles), 17de-eeuse figure, soos die Franse digter Jean de la
Fontaine en die Spaanse dramaturg Caldéron, asook figure uit die 19de eeu, soos die
Franse digter Victor Hugo en die Engelse skrywer Charles Dickens.
Die vernoeming van sommige Nederlandse letterkundige figure staan moontlik in
verband met hul noue verbintenis met die stad Utrecht: Ina Boudier-Bakker (18751966) het vir drie periodes in haar lewe in Utrecht gewoon, Suster Bertken (1426-
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1514) het vanaf haar dertigste jaar tot haar dood as kluisenaar in ’n sel by die Buurkerk
te Utrecht gewoon en Jodocus van Lodenstein (1620-1677) was teoloog, digter en
predikant te Utrecht in die periode 1653-1677.
Nicolaas Beets is uitgesonder vir vernoeming deurdat 16 straatname met hom in
verband staan (kyk addendum 6). Beets se amptelike naam sowel as sy pseudoniem
“Hildebrand” is verreken in twee straatname, t.w. Nicolaas Beetsstraat en Hildebranddreef.
Die ander 14 straatname staan in verband met sy prosawerk Camera Obscura wat onder
sy pseudoniem gepubliseer is.15 Naas Camera Obscuradreef wat die titel van die boek
ondervang, is 10 strate genoem na personasies uit die Camera Obscura: Van Brammendreef,
Bruisdreef, De Charmantedreef, Dorbeendreef, Henriëttedreef, Keggedreef, Suze Noiretdreef,
Rietheuveldreef, Stastokdreef en Teun de Jagerdreef. Haarlemmerhoutdreef hou verband met
die agtergrondbeskrywing in Camera Obscura, terwyl Vader Rijndreef en Winterboeidreef
stut op trefwoorde uit die gedig “De Rijn”, bekend deur die Camera Obscura. Die
strate wat met Beets se Camera Obscura in verband staan, is geleë in die sogenaamde
“Camera-wijk” in die woonwyk Overvecht (Van Nimwegen 1983:224).
Die prentjie wat Van Nimwegen (1983:224) en Van Bork en Verkruijsse (1985:6365) van Nicolaas Beets skilder, bied ’n moontlike verklaring vir die veelvuldige
verrekening van Beets en sy werk Camera Obscura. Beets (gebore 1814) het vanaf 1854
tot met sy dood (in 1903), d.w.s. nagenoeg ’n halwe eeu lank, in Utrecht gewoon,
agtereenvolgens as predikant, hoogleraar in Teologie (1875-1884) en uiteindelik as
afgetredene. Boothstraat nommer 6, wat later die “Beetshuis” sou heet, was sy woning.
Hy het die kulturele lewe in Utrecht in die 19de eeu ’n hupstoot gegee, was ’n lewende
legende en rondom sy figuur en sy tuin met moerbeibome het daar talle mites en
anekdotes ontstaan. Ook lê hy begrawe in die Utrechtse begraafplaas Soestbergen wat
aan Gansstraat geleë is.

2.4 Die verrekening van Suid-Afrikaanse aspekte
Soos blyk uit addendum 7, is daar 14 Utrechtse straatname wat met Suid-Afrika in
verband staan, die volgende:
•
•
•
•
•
•
•

Drie straatname insake die stigting van die Kaap-Kolonie in die 17de eeu: Van
Riebeeckstraat, Drommedarislaan en Kaap de Goede Hooplaan;
Drie straatname wat betrekking het op die Groot Trek (Voortrekker-Beweging) in
die 19de eeu: Grote Trekdreef, Voortrekkersdreef en Ossewagendreef;
Vier politieke figure in die Suid-Afrikaanse geskiedenis: De Wetstraat, Krugerstraat,
Steinstraat en Steve Bikostraat wat onderskeidelik genoem is na Christiaan de Wet,
Paul Kruger, Marthinus Steyn en Steve Biko;
Die grootste rivier in Suid-Afrika: Oranjerivierdreef;
’n Berg in Kaapstad: Tafelbergdreef;
Een provinsie in die eertydse Republiek van Suid-Afrika: Nataldreef en
’n Suid-Afrikaanse wildsbok: Klipspringerdreef.

Hierdie 14 Utrechtse straatname gryp dus met die uitsondering van Steve Bikostraat
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terug na die vroeëre (blanksentriese) Suid-Afrikaanse geskiedenis.

3.

Die grammatiese vergestalting van Utrechtse straatname
Die Utrechtse straatnaamkorpus is vormlik geskakeerd. Soos aangetoon in addendum
8, is daar onder meer die volgende vormtipes te onderskei:
1.
2.
3.
4.

Straatname met antroponimiese hoofkomponente: Julianalaan, Adriaanstraat,
Jacob Jonkerlaan;
Straatname met niemenslike naamwoordelike hoofkomponente: Oxfordpad
(Oxford = ’n universiteit), Albatrosstraat (albatros = ’n voëlsoort), Havanadreef
(Havana = ’n stad);
Straatname met adjektiwiese hoofkomponente: Oude Houtense pad, Vleutense weg;
Straatname met lokatiewe (plek- en rigtingaanduidende) voorsetsels: Agterom, Agter
de Dom, Weg naar Rhijnauwen.

Straatname met antroponimiese en niemenslike naamwoordelike hoofkomponente
(tipes (i) en (ii))16 is die tipiese (gebruiklikste) vergestaltingsvorme en hulle word
deur verskillende onomastiese transformasies onderlê. Tipe (i) behels die onomastiese
transformasie van antroponiem (persoonsnaam) tot toponiem (pleknaam):
Frans Listz (naam van ’n komponis) → Frans Listzplantsoen (straatnaam)
Anton Geesink (naam van ’n judokampioen) → Anton Geesinkstraat (straatnaam).
Tipe ii, daarenteen, behels die onomastiese transformasie van niemenslike saakbenaming
tot toponiem (pleknaam):
toponiem word ander toponiem (straatnaam):
Boston (naam van ’n Amerikaanse stad) → Bostonstraat
Demka (naam van ’n staalfabiek) → Demkaweg
nie-toponiem word toponiem (straatnaam):
Don Carlos (benaming vir ’n opera van Verdi) → Don Carlosdreef
Elektron (benaming vir ’n natuurwetenskaplike entiteit) → Elektronweg.
Twee aspekte word vervolgens vir verdere bespreking uitgesonder, te wete die besondere
aard van antroponimiese hoofkomponente en generiese terme in Utrechtse saakname
met spesifieke fokus op die wyse waarop hulle die Nederlandse konteks weerspieël.

3.1. Die aard van antroponimiese hoofkomponente in Utrechtse straatname
Omdat persoonsvernoeming soos dit in straatnaamgewing tot uiting kom, ’n amptelike
aangeleentheid is, het formele persoonsnaammiddele soos amptelike voorname,
agtername/vanne en titels (eerder as informele middele soos byname en naamafleidings)
in die straatnaamkorpus neerslag gevind. In hul samehang werp hulle implisiet lig op
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die offisiële persoonsnaamgebruike in die Nederlandse samelewing.

3.1.1 Voorname en titels as onderdele
In heelparty gevalle verskyn die amptelike voorname van die vernoemde persone in
die straatnaam – meestal as ’n enkel-naam (soos in Frans Halsstraat en Rijnvis Feithstraat),
maar soms ook as ’n voornaamreeks (soos in Anna Marie van Schurmanstraat en Johan
Willem Frisostraat).
In sommige straatname is egter gebruik gemaak van ’n informele middel soos die
voornaamderivate van vernoemdes, waarskynlik omdat hierdie derivate eerder as hul
amptelike voorname hul algemeengebruiklike noemname was:
Anne Frankplein:		
Carry van Bruggenstraat:
Ina Boudier-Bakkerlaan:
Theo Thijssenplein:

Anne < Annelies Marie
Carry < Carolina Lea
Ina < Klaziena
Theo < Theodorus

In sy artikel getiteld “Dutch First Names” lys Adrian Koopman (2004) die 20 gewildste
voorname onder Nederlandse mans sowel as vroue in die periode tussen 1911 en 1935.
Dertien van die 20 gewildste mansvoorname en sewe van die 20 gewildste vrouename
wat Koopman uitwys, is in die Utrechtse straatnaamkorpus gerealiseer:
Mansname en hul frekwensies:
Johannes (8 keer); Jan (18 keer); Cornelis (6 keer); Hendrik (3 keer); Willem (13
keer); Pieter (5 keer); Gerrit (1 keer); Petrus (1 keer); Antonius (1 keer); Jacob
(10 keer); Johan (8 keer); Dirk (2 keer); Franciscus (1 keer).
Vrouename en hul frekwensies:
Maria (3 keer); Anna (5 keer); Wilhelmina (2 keer); Catharina (1 keer); Hendrika
(1 keer); Jacoba (1 keer); Margaretha (1 keer).
Die realisering van hierdie mans- en vrouevoorname asook die meereksemplariese
realisering van die meeste hiervan in die Utrechtse straatnaamkorpus funksioneer
myns insiens kultuurbevestigend deurdat dit dien as bewys dat hierdie name saam met
ander gerealiseerde name soos Frederik (Frederik van Eedenstraat), Herman (Herman
Modedstraat), Justus (Justus van Effenstraat), Nicolaas (Nicolaas Ruijchaverstraat) en
Thomas (Thomas van Nykerckenstraat) reeds van oudsher deel vorm van die Nederlandse
onomastikon. Heelwat van hierdie voorname het Bybelse, oftewel Latynse, Griekse en
Hebreeuse wortels – ’n tendens wat te herlei is tot die eeuelange Christelike tradisie
in Nederland:
De naamgeving in Nederland (...) is in sterke mate bepaald door het christendom en dan veral door de
heiligenverering. Wanneer we de oorsprong van gangbare Nederlandse namen (...) nagaan, komen we
vaak uit bij heiligennamen van Griekse, Latijnse en Hebreeuwse herkomst.” (Gerritzen 1998:35, gesiteer
in Koopman 2004:65)
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Titels in die straatnaamkorpus gee ’n aanduiding van die ampte wat die vernoemdes
beklee het - en dus ook van die betrokke samelewingsfere wat by straatnaamgewing
verreken is:
Admiraal:		
Burg./Burgemeester:
Minister: 		
Kapelaan: 		
Prof.:			
Wethouder:		

admiraal Helfrichlaan, admiraal van Gentstraat (mariniers)
burg. Fockema Andreælaan, burgemeester Reigerstraat
minister de Visserstraat, minister Talmastraat (politici)
kapelaan Rölinghof (’n kerklike ampsbekleër)
prof. Adolf Mayerlaan, prof. Pullelaan (hoogleraars)
Wethouder D.M. Plompstraat

3.1.2 Agtername/vanne as onderdeel
Terwyl sommige vernoemdes se voorname uit die betrokke straatname weggelaat is
(Kennedylaan, Rubenslaan) en plek-plek van vernoemdes se voorletters gebruik gemaak
word (P.A. de Genestetstraat, P.C. Borstraat), is met die uitsondering van koninklikes
(Willemstraat, Julianaweg) die meeste vernoemdes se agtername wel opgeneem. Hieruit
kan afgelei word dat ’n persoon se agternaam as primêre, eintlike vernoemingsinjaal
beskou word.
Die persoonsnaamkomponente van ’n beduidende aantal straatname bevat
agtername wat deur van of van de/der ingelei word. Twintig van die 79 strate wat na
Nederlandse letterkundige figure genoem is, weerspieël hierdie tipiese vormkenmerk
van Nederlandse agtername17:
Adema van Scheltemabaan, Anna Marie van Schurmanstraat, Arthur van
Schendelstraat, Bakhuizen van den Brinkstraat, Carry van Bruggenstraat, Frederik
van Eedenstraat, Jodocus van Lodensteinstraat, Justus van Effenstraat, Justus van
Maurikstraat, Stalpaert van de Wielenstraat, Van Alphenplein, Van Alphenstraat,
Van Baerlestraat, Van der Goesstraat, Van der Palmstraat, Van Koetsveldstraat, Van
Lennepdwarsstraat, Van Lennepstraat, Van Limburg Brouwerstraat en Van Meurs
straat.
Die voorkoms van hierdie tipiese Nederlandse agtername in Utrechtse straatname
het ook, soos in die geval van die herhaling van tipiese Nederlandse voorname, ’n
kultuurbevestigende funksie.
’n Verdere Nederlandse tradisie wat deur die Utrechtse straatnaamkorpus weerspieël
word, is die gebruik van dubbelloopvanne met die getroude vrou se nooiensvan in
eindposisie. Bosboom-Toussaintstraat, Fanny Blankers-Koendreef en Ina Boudier-Bakkerlaan
is genoem na onderskeidelik Geertruida Anna Louisa Bosboom-Toussaint (wat
getroud was met die skilder J. Bosboom), Fanny Blankers-Koen (wat getroud was met
Jan Blankers) en Ina Boudier-Bakker (wat getroud was met die posdirekteur H.A.J.
Boudier).18

40

3.2. Die aard van generiese terme in Utrechtse straatname
Diverse substantiwiese items funksioneer as generiese terme in Utrechtse straatname. In
hul samehang is hulle tiperend van die verskillende straattipes in die stad.19 Vergelyk:
Baan:		
Dijk:		
Dreef:
Dwarsstraat:
Gracht:
Hof:		
Hofje:
Kade:		
Kwartier:
Laan:		
Pad:		
Plaats:
Plantsoen:
Plein:		
Singel:
Steeg:
Straat:
Straatweg:
Traverse:
Weg:		

Maliebaan, Simplonbaan
Kanaaldijk, Voordorpse dijk
Perudreef, Roelantdreef
Cremerdwarsstraat, Kerkdwarsstraat,
Keizersgracht, Plompetorengracht
Kapelaan Rölinghof, Vrouw Juttenhof,
Jan Meijenhofje
Da Costakade, Johan Wagenaarkade,
Gildenkwartier, Godebaldkwartier
Peltlaan, Rooseveltlaan
Oxfordpad, Papendorpse pad
Dickensplaats, Mariaplaats
De Vooysplantsoen, Tolsteegplantsoen,
Schoolplein, Stationsplein
Catharijnesingel, Maliesingel
Vredesteeg, Walsteeg
Schutterstraat, Vosmaerstraat
Amsterdamse straatweg
Gildentraverse, Stationstraverse
Rutherfordweg, Tractieweg.

Die generiese terme werp ook lig op Utrecht se infrastrukturele uitleg, en wel
soos volg:
•
•
•
•

Die term -steeg dui op nou stedelike strate in ’n land met ’n relatief klein
geografiese ruimte.
Terme soos -dijk, -gracht en -kade suggereer die aanlê van strate in die nabyheid
van water.
Terme soos -hof, -hofje, -laan en –plantsoen dui weer op die aanlê van strate
tussen boomryke ruimtes deur.
Die term -dreef wat voortleef in die Afrikaanse uitdrukking “op dreef kom”,
is karakteriserend van die Utrechtse stadswyk Overvecht met sy kenmerkende
breë strate.

Die beskikbaarheid van ’n beduidende verskeidenheid generiese terme hou in dat een
bepaalde persoon of entiteit meer as een keer vernoem kan word – vandaar gevalle soos
die volgende in die Utrechtse straatnaamkorpus:
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Adam van Harenhof, Adam van Harenstraat
Cremerdwarsstraat, Cremerplein, Cremerstraat
Eykmanlaan, Eykmanplein
Jan Meijenhofje, Jan Meijenstraat
Kanaaldijk, Kanaalstraat, Kanaalweg
Kapelstraat, Kapelweg

4.

Samevatting en slotopmerkings
Die vernaamste bevindinge van my ondersoek oor die straatname van Utrecht kan soos
volg saamgevat word:
•
•
•

Die straatname is ’n gestruktureerde samehang van taalbousels/taaltekens
gekenmerk deur vormlike en tematiese diversiteit.
Die straatname is ’n refleksie van ’n ideaal om Utrecht as stad met ’n individuele
(uniek-plaaslike), nasionale (Nederlandse) en internasionale karakter te vestig –
’n karakter wat oor eeue heen gesmee is!
Die straatnaamkorpus is in tweërlei opsig merkers van die verlede. Enersyds
is die straatname erfstukke uit die verlede, d.w.s. taalitems wat samelopend
met die uitbreidingsgeskiedenis van die stad geskep en in gebruik geneem is.
Andersyds berus ’n groot aantal van die name op die vernoeming van persone
en niemenslike entiteite uit vergange periodes met die doel om hulle te vereer
of te gedenk.

In die lig van gemelde bevindinge is opmerkings soos die volgende oor plekname in die
algemeen inderdaad ook van toepassing op die straatname van Utrecht:
“Place names in many ways reflect the nature of the society or community in which they are found
(...) They may commemorate important events.” (Golele 1993:85-86)

en
“Het is ... een onaantasbaar gegeven dat een plaatsnaam waardevolle informatie kan verskaffen over de
geskiedenis ... van een stad of dorp.” (Van Berkel en Samplonius 1995:vii)

Die groot aantal straatname wat berus op die vernoeming van historiese persone en ander
entiteite konstitueer ’n netwerk van mikrotoponieme wat inskakel by die makrotoponiem
Utrecht wat op sigself ’n ou benaming is.20 Die skep van hierdie logiese onomastiese
netwerk waardeur die verlede lewend gehou word, is ’n merkwaardige gegewe.21
Suid-Afrikaanse ontwikkelaars en pleknaamkomitees sou m.i. baat kon vind ten
opsigte van veral twee aspekte van die Utrechtse straatnaammodel:
1.
2.

Straatname behoort die geskiedenis van Suid-Afrika of die besondere geskiedenis
van stede en dorpe in Suid-Afrika getrou en gebalanseerd te weerspieël.
Daar is talle temas wat by straatnaamgewing verreken kan word. Dit hoef nie
slegs persone – en dan veral net politieke figure - te wees nie.
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’n Ondersoek na straatnaamgewing in Utrecht teen die agtergrond van die historiese
ontwikkeling van die stad om vas te stel in watter mate straatnaamtoevoeging en
straatnaamwysiging geïmplementeer is, sou m.i. ’n logiese opvolgstudie kon wees.
Dat stelselmatige straatnaambyvoeging eerder as straatnaamverandering die reël
was, behoort ’n sinvolle hipotese vir sodanige ondersoek te wees.
Universiteit van Wes-Kaapland

Addendum 1: Utrechtse Strate genoem na Burgemeesters
1

2

Burgemeesters
van Utrecht

Burgemeesters
van Jutphaas

Straatnaam

Genoem na

Periode

Leeftyd

Asch van Wijkskade
Asch van Wijksstraat

HMAJ van Wijcks
HMAJ van Wijcks

1827-1839
1827-1839

?
?

Boothstraat

C Booth

?

1605-1678

Bosch van Drakensteinlaan

Paulus Bosch van Drakenstein

1812-1813

1771-1834

Burg. Fockema Andrealaan

Dr. JP Fockema Andrea (?)

1914-1933

?

Burg. Ter Pelkwijklaan

Dr. GAW ter Pelkwijk

1934-1942 &
1946-1948

?

Burgemeester Reigerstraat

?

1891-1908

?

Moreelsepark

Henrick Moreelse

1662-1664

1615-1666

Baron van Heemstrastraat

Mr. WHJ van Heemstra

1866-1868

1841-1909

Burg. Smitsstraat

?

1882-1914

1842-1914

Constant Erzeij

?

1914-1925

1830-1925

Hooft Graaflandstraat

?

1866-1882

1838-1902

Hamersplantsoen

JMM Hamers

1925-1958

1892-1969

3

Burgemeesters
van Haarzuilen en
Vleuten

Burgemeester Verderlaan

?

1915-1946

?

4

Burgemeesters
van
Maartensdijk

Burg. V.d. Voort van
Zijplaan

Martinus Gerardus v.d. Voort
van Zijp

1924-1935

1871-1935

5

Burgemeesters
van Zuilen

Burgemeester
Norbruislaan

?

1935-1945 &
1945-1953

1895-?
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Addendum 2: Utrechtse strate genoem na Aartsbiskoppe en Biskoppe
Straatnaam

Genoem na /
Opmerkings

Periode

Leeftyd

Aartsbiskoppe
en/of
Kardinale van
Utrecht

Kardinaal Alfrinkplein

RK. Bernardus Johannes Alfrink
(kardinaal vanaf 1960)
RK. Johannes de Jong (kardinaal
vanaf 1945)
RK. Henricus van de Wetering (nie
kardinaal nie)

1955-1975

1900-1987

1936-1955

1885-1955

1895-1929

?

Biskoppe van
Utrecht
(i.e. biskoppe
tot
en met die
Reformasie

Adelboldstraat
Balderikstraat
Sint Bernulfstraat

?
?
Ook Bernold genoem. Stigter van die
Utrechtse kerke St. Jan en St. Pieter
Vermoor by Dokkum
?
?
?
Eerste biskop van Utrecht. Ook
Willibrord genoem.
Die 61 biskoppe wat tussen 696 en
1580 gedien het

1009-1027
918-977
?

?
?
1027-1054

?
1114-1127
900-917
900-917
?

675-754
?
?
?
658-739

?

?

Kardinaal De Jongweg
Mgr. Van de Weteringstraat

Sint Bonifaciusstraat
Godebaldkwartier
Radboudkwartier
Radboudtraverse
Sint Willibrordusstraat
Bisschopsplein
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Addendum 3: Utrechtse strate genoem na die insteller en wenners van
Nobelpryse
Straatnaam

Genoem na

(2 strate,
1 persoon)

Nobelstraat
Nobeldwarsstraat

Alfred Nobel

Nederlandse
Nobelpryswenners
(4 strate,
2 persone)

Einthovendreef noord
Einthovendreef zuid
Eykmanlaan

Willem Einthoven
Willem Einthoven
Christiaan Eijkma
Christiaan Eijkma

Internasio-nale
Nobelpryswenners
(8 strate,
7 persone)

Albert Schweitzerdreef
Andrej Sacharowplein

TOT.: 14
strate,10
persone

Nobelprys
toegeken
vir

Jaar Opmerking
oor insteller/
wenner

Land
van
geboorte

Sweedse industrialis, uitvinder
van dinamiet en
stigter van
die Nobelprys

Swede

Medisyne

1924

Fisioloog

Nederland

Medisyne

1924

Fisioloog

Nederland

Medisyne

1929

Nederland

Medisyne

1929

Hoogleraar in
medisyne te
Utrecht
Hoogleraar in
medisyne te
Utrecht

Vrede
Vrede

1952
1975

-

Frankryk
Rusland

Vrede

1975

-

Rusland

Bertha von Suttnerlaan
Henri Dunantplein

Albert Schweitzer
Andrei Dmitrievich
Sacharov
Andrei Dmitrievich
Sacharov
Bertha Sophie
Felicita von Suttner
Jean Henri Dunant

Vrede

1905
1901

Oostenryk
Frankryk

Vrede

Moeder Teresalaan
Nansenlaan

Moeder Teresa
Fridtjof Nansen

Vrede
Vrede

1979
1922

Pearsonlaan

Lester Bowles
Pearson

Vrede

1957

Eerste vrouewenner van die
prys
Stigter van die
Rooikruis
Noorse noordpoolondersoeker
Kanadese politikus

Eykmanplein

Andrej Sacharowstraat

1901
1979

8 mans, 2 vroue

Nederland

Albanië
Noorwee
Kanada

45

Addendum 4: Utrechtse strate genoem na versetstryders
Straatnaam Genoem na
Nederlandse
versetstryders
(10 strate)

Versetstryders
in ander
lande
(11 strate)

Besonderhede van vernoemdes

Leeftyd

Noordnederlandse vryheidstryder wat
hom in 1572 by die Watergeusevloot
aangesluit het
Nederlandse versetstryder

1541-1584

Verdedigster van Haarlem in 1572-1573

1526-1588

Nederlandse versetstryder; het gewoon te
Molierelaan 23, Utrecht
Nederlandse versetstryder
Nederlandse versetstryder, het gewoon te
Nachtegaalstraat 73, Utrecht
Nederlandse versetstrydster

1919-1945

Nederlandse versetstryder
Versetstryder wat tydens die Tweede
Wêreldoorlog gesneuwel het
Versetsman

? – 1945
?

1922-1979

Augusto Sandino

Angolese vryheidstryder en politikus;
eerste president van Angola
Nicaraguaanse vryheidstryder

Ralph David Abernathy
Martin Luther King

Amerikaanse burgerreg-aktivis, regterhand van Martin Luther King
Amerikaanse predikant en burgerregleier

1926-1990

Pal Maleter

Hongaarse vryheidstryder

1917-1958

Pedro Luis Brión

Samora Machel

Vryheidstryder in CuraCao, Venezuela
1782-1821
en Colombia
Voorvegster vir emansipasie in die Voor- 1879-1904
malige Nederlands-Indië
Mosambiekse vryheidstryder en president 1933-1973

Simón Bolivar

Suid-Amerikaanse vryheidsheld

1783-1830

Stephen Bantu (Steve)
Biko

Suid-Afrikaanse versetstryder teen die
Apartheid-regime; medeoprigter en
eerste voorsitter van die Suid-Afrikaanse
Studente-organisasie (SASO); leiersfiguur in die Swart Bewussynsbeweging
in Suid-Afrika
Vryheidstryder, slaaf; het ’n opstand op
CuraCao in 1795 gelei

1946-1977

Jacob Simonsz
de Rijkstraat

Jacob Simonsz de Rijk

Johannes
Beenlaan
Kenaustraat

Johannes Been

Krikkelaan

Symonsdochter Hasselaar Kenau
Krikke

Lanslaan
Lomanlaan

Leendert Lans
Loman

Truus van
Lierlaan
Van Spanjelaan
Westdijklaan

Truus van Lier

Wolter Heukelslaan

Wolter J. Heukels

Agustinho
Netostraat
Augusto Sandinostraat
Ds. Abernathylaan
Ds. Martin
Luther Kinglaan
Pal Maleterstraat
Pedro Luis
Briónstraat
R.A. Kartinistraat
Samora Machelstraat
Simón Bolivarstraat
Steve Bikostraat

Agustinho Neto

Tulastraat

Tula

Van Spanje
Westdijk

R.A. Kartini

1919-1945

1916-1945
1891-1945
? – 1943

? – 1945

1895-1934

1929-1968

?
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Addendum 5: Utrechtse strate genoem na figure uit verskeie tydvakke van
die nederlandse letterkunde (Indeling volgens rijpma en rijpma 1975)
Tydperke
(Rijpma en
Rijpma)

Straatnaam

Vernoemde figure

Leeftyd
van
Vernoemde

1

Die Middeleeue

Geen

Geen

2

Die oorgangstyd
(vroeë Renaissance
en die Reformasie)

Coornhertstraat
Marnixlaan

Dirck Volckertszoon Coornhert
Philips/Filips Marnix van Sint-Aldegonde,
pseudoniem Isaac Rabbotenu van Leuven

1522-1590
1540-1598

3

Die Bloeityd
(Die Goue Eeu)

Brederoplein
Huijgensstraat
Jacob Catsstraat
P.C. Hooftstraat
Reviuskade

1585-1618
1596-1687
1577-1660
1581-1647
1586-1658

Stalpaert van de Wielenstraat
Vondellaan

Gerbrand Adriaensz Bredero
Constantijn Huijgens/Huygens
Jacob Cats
Pieter Corneliszoon Hooft
Jacobus Revius (latinisering van Jacob(us)
Reefsen(i)us
Jan/Joannes Baptist Stalpa(e)rt van de
Wiele(n)
Joost van den Vondel

1579-1630
1587-1679

4

Die nabloei van
die Bloeityd

Asselijnstraat
Jan Luykenstraat

Thomas Asselijn
Jan Luyken (ook Joan of Johannes Luiken)

1620-1701
1649-1712

5

Die vervaltyd

Hubert Pootstraat
Justus van Effenstraat

Hubert Korneliszoon Poot
Justus van Effen

1689-1733
1684-1735

6

Oorgang tot die
19de eeu

J. Kinkerstraat
Rhijnvis Feithstraat
Van Alphenstraat
Wolff en Dekenplein

Johannes Kinker
Rhijnvis Feith
Hieronymus van Alphen
Elisabeth (Betje) Wolff-Bekker
Agatha (Aagje) Deken

1764-1845
1753-1824
1746-1803
1738-1804
1741-1804

7

Eerste tydvak van
die 19de eeu

Da Costakade
Hendrik Tollensstraat
Staringstraat

Isaäc da Costa
Hendrik Tollens < Henricus Franciscus
Caroluszoon Tollens
Antoni Christiaan Winand/Wijnandt Staring

1798-1860
1780-1856
1767-1840
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8

Tweede tydvak
van die 19de eeu

Josephus Albertus Alberdingk Thijm
Reinier Cornelis Bakhuizen van den Brink

1820-1889
1810-1865

Geertruida Anna Louisa Bosboom-Toussaint
(nee Toussaint)
Conrad Busken Heut
Jacobus Jan Cremer
Eduard Douwes Dekker, pseudoniem
Multatuli
Herman Joan Aloysius Marie Schaepman
Johannes Petrus Hasebroek, pseudoniem
Jonathan
Hendrik Jan Schimmel
Jacob Geel < Jacobus Geel
Justus van Maurik
Johannes Kneppelhout, pseudoniem Klikspaan
Nicolaas Beets, pseudoniem Hildebrand
Jan Frederik Oltmans, pseudoniem J. Van
den Hage
Petrus Augustus de Genestet
Everhardus Johannes Potgieter
Cornelis Elias/Eliza van Koetsveld
Jacob van Lennep
Petrus Abraham Samuel van Limburg
Brouwer
Carel Vosmaer

1812-1886

Albert Verwey (eintlik Verweij)
Frederik Willem van Eeden
Herman Heijermans
Herman Gorter
Johan de Meester < Eliza Johannes de
Meester
Louis Marie Anne Couperus

1865-1937
1860-1932
1864-1924
1864-1927
1860-1931

Carel Steven Adema van Scheltema

1877-1924

Adrianus Michel de Jong
Arthur François Emile van Schendel

1888-1943
1874-1946
1881-1932

Queridostraat
Theo Thijssenplein

Carry van Bruggen < Carolina Lea van
Bruggen (nee de Haan), pseudoniem Justine
Abbing
Henriëtte Goverdine Anna (nee Van der
Schalk)
Ina Boudier-Bakker < Klaziena BoudierBakker
Israël Querido, pseudoniem Theo Reeder
Theo (Theodorus Johannes) Thijssen

Anne Frankplein

Anne Frank < Annelies Marie Frank

1929-1945

Alberdingk Thijmstraat
Bakhuizen van den
Brinkstraat
Bosboom-Toussaintstraat
Busken Heutstraat
Cremerstraat
Douwes Dekkerstraat
Dr. Schaepmanplein
Hasebroekstraat
H.J Schimmelplein
Jacob Geelstraat
Justus van Maurikstraat
Kneppelhoutstraat
Nicolaas Beetsstraat
Oltmansstraat
P.A. de Genestetstraat
Potgieterstraat
Van Koetsveldstraat
Van Lennepstraat
Van Limburg Brouwerstraat
Vosmaerstraat

9

Die beweging
Van ‘80
(De Nieuwe
Gids)

10

Begin van die
20ste eeu

Albert Verweystraat
Frederik van Eedenstraat
Heijermansstraat
Herman Gorterstraat
Johan de Meesterstraat
Louis Couperusstraat
Adema van Scheltemabaan
A.M de Jongstraat
Arthur van Schendelstraat
Carry van Bruggenstraat
Henriëtte Roland
Holststraat
Ina Boudier-Bakkerlaan

11

Die tydperk
sedert ± 1920

1826-1886
1827-1880
1820-1887
1844-1903
1812-1896
1823-1906
1789-1862
1846-1904
1814-1885
1814-1903
1806-1854
1829-1861
1808-1875
1807-1893
1802-1868
1829-1873
1826-1888

1863-1923

1869-1952
1875-1966
1872-1932
1879-1943
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Addendum 6: Utrechtse straatname genoem na letterkundige tekste en die
karakters daaruit
Die teks Camera Obscura
en die skrywer daarvan
(6 straatname)

Straatnaam

Genoem na / Opmerkings

Camera Obscuradreef
Nicolaas Beetsstraat

’n Boek van Nicolaas Beets onder die skuilnaam Hildebrand

Hildebranddreef

Skuilnaam van Nicolaas Beets, skrywer van Camera Obscura

Haarlemmerhoutdreef
Vader Rijndreef

Agtergrond van beskrywing in Camera Obscura

Winterboeidreef
Karakters uit die teks
Camera Obscura
(10 straatname)

Karakters uit ander
Nederlandse e.a. tekste
(4 straatname)

Karakters uit
internasionale tekste
(1 straatnaam)

Van Brammendreef
Bruisdreef
De Charmantedreef
Dorbeendreef
HenriEttedreef
Keggedreef
Suze Noiretdreef
Rietheuveldreef
Stastokdreef
Teun de Jagerdreef

Nederlandse skrywer van o.a. Camera Obscura
onder die skuilnaam Hildebrand

Trefwoord uit die gedig “De Rijn”, bekend deur Camera
Obscura
Trefwoord uit die gedig “De Rijn”, bekend deur Camera
Obscura
Rudolf van Brammen, figuur uit Camera Obscura
figuur uit Camera Obscura
figuur uit Camera Obscura
die egpaar Dorbeen, figure uit Camera Obscura
figuur uit Camera Obscura
figuur uit Camera Obscura
figuur uit Camera Obscura
Skipper Dirk Rietheuvel, figuur uit Camera Obscura
figuur uit Camera Obscura
figuur uit Camera Obscura

Blauwe vogelweg
Mytylweg
Esmoreitdreef
Montalbaendreef

Sprokie van Maurice Maeterlinck
’n Meisie in Maurice Maeterlinck se sprokie “Blauwe
vogelweg”
’n Toneelspel in “het hulthemse” handskrif uit die 2de helfte
van die 14de eeu
Reinout Montalbaen, een van die vier heemskinders van
Heymijn van Ardennen, bekend uit die volksboek van De
vier Heemskinderen. (Die ander drie is Ritsaart, Writsaart en
Adelaart.)

Othellodreef

Karakter uit die drama Othello van Shakespeare
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Addendum 7: Utrechtse straatname wat met Suid-Afrika in verband
staan
Aspekte insake die
stigting van die KaapKolonie in die 17de eeu

Aspekte insake die
Groot Trek / Voortrekkerbeweging in die 19de eeu

Politieke figure in die
Suid-Afrikaanse
geskiedenis

Straatnaam Genoem na / Opmerking

Leeftyd

Van Riebeeckstraat

Jan Antonius van Riebeeck, Nederlandse koloniale
bewindsman; stigter van ’n halfwegstasie aan die
Kaap in 1652

1619-1677

Drommedarislaan

Een van die VOC-skepe waarmee Jan van Riebeeck
in 1652 aan die Kaap geland het

Kaap de
Goede Hooplaan

Benaming vir die Kaap onder die VOC.

Grote Trekdreef

Uittog van Afrikaanse en Hollandse boere uit die
eertydse Kaapkolonie na die noorde in die periode
1836-1854

Voortrekkersdreef

Die Voortrekkers, dit is die persone wat aan die
GrootTrek deelgeneem het

Ossewagendreef

Vervoermiddel tydens die Groot Trek van 18361854

De Wetstraat

Christiaan Rudolf de Wet, Suid-Afrikaanse generaal
en politikus
Stephanus Johannes Paulus Kruger, Suid-Afrikaanse
staatsman en laaste president van die Zuid-Afrikaanse
Republiek (’n eertydse boererepubliek)

1854-1922

Wsk. Marthinus Theunis Steyn (ook Steijn gespel),
president van die Republiek van die Oranje-Vrystaat
(’n eertydse boererepubliek)
Stephen Bantu (Steve) Biko, Suid-Afrikaanse
versetstryder teen die Apartheid-regime; medeoprigter en eerste voorsitter van die Suid-Afrikaanse
Studente-organisasie (SASO), leiersfiguur in die
Swart Bewussynsbeweging in Suid-Afrika

1857-1916

Krugerstraat

Steinstraat
Steve Bikostraat

Riviere in Suid-Afrika

Oranjerivierdreef

Grootste rivier in Suid-Afrika, tans die Gariep

Berge in Suid-Afrika

Tafelbergdreef

Berg in Kaapstad

Provinsies in die eertydse
Republiek van SuidAfrika

Nataldreef

Provinsie in die eerstyde Republiek van Suid-Afrika,
tans Kwazulu-Natal

Dierelewe van SuidAfrika

Klipspringerdreef

Suid-Afrikaanse wildsbok

1825-1904

1946-1977
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Addendum 8: Die grammatiese differensiasie van Utrechtse straatname
Straatname met
antroponimiese
hoofkomponente
#
Onomastiese
transformasie:
antroponiem word
toponiem (straatnaam)

Vormvariante

Voorbeelde

• Amptelike voornaam alleen +
generiese term
• Amptelike agternaam alleen +
generiese term
• Amptelike voorna(a)m(e) + amptelike
agternaam + generiese term
• Voorletter(s) + van + generiese term
• Titel + voornaam + van + generiese
term
• Titel + voorletters + van + generiese
term
• Titel + voornaam + generiese term
• Titel + agternaam + generiese term

• Julianalaan

• 1ste voornaam en voorletter(s) + van
+ generiese term
• Voornaamderivate + van + generiese
term
• Pseudoniem + generiese term

• Mozartlaan; Mulderstraat; Mulierdreef
• Anna Marie van Schurmanstraat; Frans
Listzplantsoen
• P.A. de Genestetstraat; P.C. Borstraat
• Prof. Hugo de Vrieslaan
• Dr. H.J. Lovinklaan; Prof. P.H.
Kohnstammstraat
• Moeder Teresalaan; Prinses Irenelaan
• Dr. Schaepmanplein; Mr. Tripkade;
Prof. Wentlaan
• Thomas A. Kempisweg
• Anne Frankplein (Anne < Annelies);
Theo Thijssenplein (Theo < Theodorus)
• Hildebranddreef (Hildebrand =
pseudoniem van Nicolaas Beets)

Straatname met
niemenslike
naamwoordelike
hoofkomponente

Niemenslike naamwoordelike
hoofkomponent + generiese term

#
Onomastiese
transformasie:
saakbenaming word
toponiem (straatnaam)

Adjektiwiese voorbepaling + niemenslike naamwoordelike hoofkomponent +
generiese term
Niemenslike naamwoordelike benaming
sonder generiese term

Straatname met
adjektiwiese
Hoofkomponente

Adjektiwiese hoofkomponent sonder
adjektiwiese voorbepaling
Adjektiwiese hoofkomponent met
adjektiwiese voorbepaling

Amsterdamse Straatweg; Nieuwe kade;
Vleutense weg
Korte Nieuwstraat; Oude Houtense pad

Straatname met
lokatiewe
(plek- en rigtingaanduidende)
Voorsetsels

Voorsetselstuk

Agter de Dom; Agter Sint Pieter; Tussen
de Rails
Weg der Verenigde nasies; Weg naar
Rhijnauwen;
Weg tot de wetenschap
Agterom (= agter die Brigittenklooster,
om na die stadswal)

Weg + nabepalende voorsetselstuk
Voorsetselbenaming

Bostonstraat (Boston = ’n pleknnaam
(Amerikaanse stad))
Don Carlosdreef (Don Carlos = ’n opera
van Verdi)
Elektronweg (elektron = ’n
natuurwetenskaplike entiteit)
Korte Jufferstraat; Lange Koestraat; Wijde
Begijnestraat
Strate genoem na bergname (Apennijnen,
Ardennen) en eilandname (Aucklands,
Azoren)
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Note
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Volgens die bron http://af.wikipedia.org/wiki/Nederland (15 Mei 2007) het Utrecht 281 569
inwoners.
Kyk onder meer http://www.1911encyclopedia.org/Utrecht,_Holland_(Capital), 29 Mei 2007, p. 2
asook Van Berkel en Samplonius (1995:236)
Kyk onder meer http://encyclopedia.thefreedictionary.com/bishops+of+utrecht (21 Mei 2007);
http://encyclopedia.thefreedictionary.com/Old+Catholic+Church+of+the+Netherlands (21 Mei
2007) en http://members.lycos.nl/bouman103/utrecht_door de_eeuwen_heen.htm (15 Junie 2007).
Vergelyk voetnoot 20 vir die konsepsie van straatname as mikrotoponieme.
Hierdie konsepsie word in voetnoot 16 toegelig.
Een voorbeeld is die naam Jochem Uytedehaageplantsoen wat in 2002 aan ’n Utrechtse straat
toegeken is (http://www.meertens.knaw.nl/, p. 2 en 8, gedateer 6/15/2007).
Sommige straatname van Utrecht blyk baie oud te wees. Volgens die bron http://www.
allesoverstraatnamen.nl/ (15 Junie 2007, p. 2) dateer een van oudste straatname uit 1127.
Naamkundige studies het dikwels ’n uitsluitlik kultuur-historiese fokus. ’n Taalkundig-onomastiese
aanpak binne ’n pragmatiese raamwerk behels addisioneel tot die verkenning van die kultuurhistoriese aspekte van name ook ’n fokus op die linguistiese aspekte daarvan. ’n Besondere fokuspunt
is die mate waarin name die talige neerslag van kultuur-historiese aspekte verteenwoordig (kyk die
bespreking onder 3.1 in hierdie verband).
Ek kyk as Suid-Afrikaner in op ’n Nederlandse gegewe vanuit die perspektief van my kennis van
die onomastiese aspekte van Suid-Afrika – kennis wat grootliks in verband staan met my jarelange
navorsingsprojek “’n Ondersoek na die Afrikaans van Calvinia en omgewing – fokusterrein 1:
Naamgewing in Calvinia en omgewing” en my aanbieding van die derdejaarmodule Afrikaanse
Naamkunde aan die UWK. As nie-Nederlander steun ek sterk op die gegewens oor benaminge
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10

11

12
13
14

15

16

17
18

in gemelde bronne. As gevolg van die aard van hierdie artikel kan ek nie verwysings na persone,
insidente, ensovoorts toelig in voetnote nie. Dit sal slegs insidenteel gebeur. ’n Stad se name vorm
inderwaarheid ’n eie ensiklopedie sonder verklarings wat as sodanig ’n beroep doen op besoeker en
inwoner om self verdere naslaanwerk te doen.
Die tabelle weerspieël inligting oor die temas wat vir bespreking uitgesonder is: burgemeesters,
aartsbiskoppe, versetstryders, en dies meer. Die persone na wie strate genoem is, is op grond van
die historiese gerigtheid van my ondersoek geannoteer in terme van aspekte soos hul volle name,
plek van herkoms, leeftydsbesonderhede, diensperiodes en ander tersaaklike historiese besondere.
Die vraagtekens wat plek-plek in die tabelle voorkom, dui aan dat die presiese besonderhede nie
opgespoor kon word nie.
Dit is belangrik om te onderskei tussen “vernoem na” en “noem na”, en wel soos volg: strate word
genoem na persone (nié “vernoem na” nie); persone wie se name op strate oorgedra word, word
vernoem. Mens sê dus: die Utrechtse straat Steve Bikostraat is na Steve Biko genoem, maar: die
vernoeming van Steve Biko onderlê die Nederlandse straatnaam Steve Bikostraat.
Vergelyk onder meer http://nl.wikipedia.org/wiki/Sterrenwijk_(Utrecht) (18 Junie 2007).
Vergelyk onder meer http://nl.wikipedia.org/wiki/Dichterswijk_(Utrecht) (18 Junie 2007).
Rijpma en Rijpma (1975) se indeling van tydvakke in die Nederlandse literatuurgeskiedenis toon
sterk raakpunte met die indeling van De Vooys en Stuiveling (1963). Voorts is die besonderhede oor
Nederlandse letterkundiges in hierdie twee werke grootliks opgeneem in die literatuuroorsig vervat
in ’n meer resente bron soos Van Bork en Verkruijsse (1985:8-34).
Volgens Van Bork en Verkruijsse (1985:63) is Camera Obscura die boek waarop Beets se duursame
roem berus.
Daar bestaan die konvensie om straatname soos Julianalaan en Oxfordpad te bestempel as samestellings
wat telkens uit ’n bepaler- en ’n kernkomponent bestaan: Juliana- (bepaler) + -laan (kern), Oxford(bepaler) + -pad (kern).
Die suggestie dat die tweede komponent as kernkomponent (-laan, -pad) die semantiese gewig
sou dra, vind ek problematies. Eerder is ek van mening dat die eerste komponent (Juliana-, Oxford-)
die éintlike naam van die straat is en dus die semantiese swaartepunt van die straatnaam beliggaam.
Die eindkomponent is immers weglaatbaar soos blyk uit die aantal voorbeelde in die Utrechtse
straatnaamkorpus waarin ’n tweede komponent ontbreek, veral in gevalle waar strate na berge en
eilande genoem is: Oeral (’n straat genoem na ’n bergreeks in Rusland) en Orkaden (’n straat genoem
na ’n eilandgroep ten noorde van Skotland). Voorts korrespondeer straatname van die tipe Julianalaan
en Oxfordpad reëlmatig met die naamwoordstuk+naamwoordstuk-konstruksies die laan Juliana en
die pad Oxford waarin die eerste naamwoordstuk (die laan, die pad) as voorbepaling by die tweede
naamwoordstuk (Juliana, Oxford) optree. Dit is derhalwe moeilik om in te sien hoe, in die geval van
die straatnaam Julianalaan byvoorbeeld, die komponent Juliana- die komponent -laan enigsins bepaal
of kwalifiseer. In hierdie artikel word daar dus uitgegaan van die standpunt dat die eerste komponent
van derglike tipe straatname die hoof- of kernkomponent is en dat die tweede komponent ’n
substantiwiese generiese term is wat morfologies soos ’n agtervoegsel/postmorfeem optree (vergelyk
Nienaber 1964:114) en wat semanties as saakpresiseerder, oftewel straattipe-onderskeier, funksioneer.
Sien hieroor onder meer Le Roux (1968:177-181).
Volgens Human (2004) dra die nooiensvan in eindposisie meer gewig as in die beginposisie –
waarskynlik omdat die van in eindposisie as eintlike, primêre identifikasiesinjaal gereken word.
Human wys ook op gevalle waar hierdie Nederlandse tradisie onder Suid-Afrikaners voortgesit
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20
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is: Maria Koopmans-De Wet (dogter van die 19de-eeuse politikus Johannes de Wet en eggenote
van Johan Koopmans), Anna Neethling-Pohl, die skilder Bettie Cilliers-Barnard, Miep NienaberLuttingh (wat getroud was met die akademikus Stoffel Nienaber).
Die term straatnaam is dus gebruiksmatig ’n sambreelterm vir die name van strate wat in Nederlands
nie alleen op -straat uitgaan nie, maar ook op onder meer -baan, -dijk, -dreef, -dwarsstraat, -gracht, -hof,
-hofje, -kade, -kwartier, -laan, -pad, -plaats, -plantsoen, -plein, -straatweg, -traverse en -weg. Den Boon en
Geeraerts (2005:1390) se lemma hodoniem (< die Griekse woord hodos = pad) wat hulle annoteer as ’n
sinoniem vir straatnaam sou dalk ’n meer logiese dekkingsterm kon wees.
’n Straatnaam is, betreffende naamsoort, ’n tipe toponiem (pleknaam), meer spesifiek ’n
mikrotoponiem, in onderskeiding van ’n makrotoponiem wat slaan op die naam van ’n plek
van groter omvang soos ’n dorp, ’n stad of ’n land. Die stadsbenaming “Utrecht” is dus ’n
makrotoponiem, terwyl die straatname van Utrecht ’n netwerk van mikrotoponieme konstitueer.
In ’n vorige naamkundige studie (Hendricks 2002: 34-35) het ek aangetoon hoe die dorpsnaam
Calvinia as makrotoponiem en verskillende mikrotoponieme waaronder die dorp se straatname
eweneens (en wel as uitvloeisel van verbreide naamoordrag ) ’n onomastiese netwerk vorm wat
uitdrukking gee aan die besondere identiteit en karakater van die dorp en omgewing.
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Waarom muggenzifterij geen muggiesiftery is: recente Afrikaanse
literaire werken in Nederlandse vertaling
Luc Renders
Afrikaans and Dutch are two closely related languages. However, it is not always possible for a speaker
of Dutch to read and understand Afrikaans without any problems. For this reason it is necessary to
translate Afrikaans literary works into Dutch. Quite a few Afrikaans books have been translated.
What is the quality of these translations? A detailed analysis of three translations, namely Relaas
van ‘n moord and Verweerskrif by Antjie Krog and of Niggie by Ingrid Winterbach, shows that
the translations into Dutch leave much to be desired. Inaccuracies and mistakes are common and the
cultural and geographic terminology is dealt with unsatisfactorily. The original Afrikaans text should
be treated with more consistency and greater meticulousness in order to ensure that the loss of meaning,
which is inevitable in any translation, remains at an acceptable level.

1.

De noodzaak tot vertalen
Het Afrikaans en het Nederlands zijn twee nauw verwante talen. Tegelijkertijd zijn
ze ook erg verschillend van elkaar. Uitspraak, spelling, woordenschat, morfologie
en syntaxis wijken in zo’n mate van elkaar af dat het niet altyd mogelijk is voor een
Nederlands-talige om zonder meer gesproken en geschreven Afrikaans te verstaan en
voor een Afrikaans-talige om zonder moeite overweg te kunnen met het Nederlands.
De lezer die niet vertrouwd is met het Afrikaans of het Nederlands, zal niet gemakkelijk
de weg vinden tot de literaire producten in de hem vreemde taal. Vertalingen houden
de toegang tot de anderstalige literatuur laagdrempelig. In vertaling kunnen het
Afrikaanstalige en het Nederlandstalige boek een breder lezerspubliek bereiken.
Er wordt bijzonder veel in het Nederlands vertaald waaronder nogal wat ZuidAfrikaanse werken. In Caleidoscoop. Een bibliografisch overzicht van literatuur uit Zuid-Afrika
in Nederlandse vertaling verschaft Susan van der Ree een overzicht van de werken die
tussen 1886 en 1995 vertaald werden. Erik van den Bergh en Elma Doeleman vullen
in Inventarisatie culturele banden Nederland – Zuid-Afrika dit overzicht aan tot 2000. Van
den Bergh merkt op dat er veel werken uit Zuid-Afrika vertaald zijn. Hiervoor ziet
hij verschillende redenen. Op de eerste plaats bestaat er in een klein land de behoefte
om over de grenzen te kijken. Dit leidt tot een cultureel klimaat waarin aandacht
voor buitenlandse literatuur vanzelfsprekend is. Subsidiëring van vertalingen van
overheidswege volgt dan haast automatisch. Maar van nog groter belang zijn de banden
tussen Nederland en Zuid-Afrika, de kwaliteit van de Zuid-Afrikaanse literatuur en de
invloed van organisaties zoals Novib en Kairos, en van Nederlandse en Zuid-Afrikaanse
auteurs en academici als Adriaan van Dis, Gerrit Komrij, Henk van Woerden, Elisabeth
Eybers en Vernie February (Van den Bergh 2000: 73-74). Ook na 2000 blijft het aantal
vertalingen van Zuid-Afrikaanse literaire werken, waaronder Afrikaanse, minstens op
hetzelfde niveau als voorheen. Auteurs als Breyten Breyenbach, André Brink, Etienne
van Heerden, Eben Venter, Antjie Krog, Marlene van Niekerk, Dalene Matthee, Annelie
Botes en Deon Meyer zijn in het Nederlandstalige gebied geen nobele onbekenden.
TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRIKAANS: 14DE JAARGANG (2007) II: 2
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Riet de Jong-Goossens en Robert Dorsman zijn verantwoordelijk voor verreweg
de meeste vertalingen uit het Afrikaans. Beide vertalers zijn uiteraard overtuigd van de
noodzaak tot vertalen. Riet de Jong stelt uitdrukkelijk dat de vertaler de lezer toelaat tot
de kern van de tekst door te dringen: “De vertaler is bij uitstek degene die doordringt
in de brontaal waaruit hij vertaalt. En vertalen uit het Afrikaans is een spannende
bezigheid. Omdat de twee talen zo nauw verwant zijn denken veel mensen dat een
vertaling niet nodig is. Niets is minder waar. De verschillen zijn fundamenteel en wie
op zoek is naar de waarheid van de taal, heeft een vertaling nodig” (De Jong-Goossens
2000: 2). Robert Dorsman kan haar alleen maar bijtreden: “De noodzaak tot vertalen
wordt duidelijk als we Afrikaanse teksten lezen: al spoedig blijken de verschuivingen
in betekenis tussen Nederlandse en Afrikaanse woorden te groot, raken we in de
problemen met de uitspraak, horen we onszelf vraagtekens zetten bij elk woord, en
raken we het spoor volledig bijster – met als gevolg dat we niet verder willen of kunnen
lezen. Ik wil dus een lans breken voor vertalen uit het Afrikaans. We komen er niet
onderuit willen we kunnen binnendringen in de romans, verhalen en gedichten van
schrijvers in die taal en ze ten volle genieten” (Dorsman 1998: 3).
Ondanks, of juist omwille, van de opvallende gelijkenissen tussen het Nederlands
en het Afrikaans is vertalen uit het Afrikaans naar het Nederlands geen eenvoudige
klus. De taalverschillen in combinatie met de totaal andere geografische en culturele
context zorgen, ondanks alle overeenkomsten, voor een grotere complexiteit en
dubbelzinnigheid dan de onschuldige lezer op het eerste gezicht zou vermoeden.
In het artikel “‘Ons is nie almal so’ in het Nederlands” vergelijkt Etienne Britz de
openingsalinea van de oorspronkelijke roman van Jeanne Goosen met de vertaling
ervan door Riet de Jong-Goossens. Britz komt tot de conclusie dat betekenisverlies
onvermijdelijk is wegens de inherente verschillen tussen het Nederlands en het
Afrikaans: “De reductie van betekenis vindt plaats op het woordniveau, waar subtiele
implicaties van de Zuidafrikaanse brontekst verloren gaan” (Britz, 1994: 37). Bovendien
is het haast onmogelijk volledig recht te laten geschieden aan de culturele context zoals
het oproepen van een welbepaald sociaal milieu, in dit geval: “het Parow van de jaren
vijftig. Parow is een buitenwijk van Kaapstad waarin destijds vooral Afrikaners van
beperkte ontwikkeling woonden, met een plattelandse achtergrond en met beroepen
zoals winkelbediende of treinmachinist” (Britz, 1994: 36). Deze opmerkingen
gelden natuurlijk voor de meeste vertalingen maar hebben een bijzondere relevantie
voor Nederlandse vertalingen uit het Afrikaans juist omdat achter de oppervlakteovereenkomsten dikwijls grote diepte-verschillen schuilen.
In de volgende paragrafen worden drie vertalingen onder de loep genomen, namelijk
Relaas van ’n moord, vertaald door Robert Dorsman, Verweerskrif, vertaald door Robert
Dorsman en Jan van der Haar en in het Nederlands verschenen onder de titel Lijfkreet,
en tenslotte Niggie van Ingrid Winterbach vertaald door Riet de Jong-Goossens.

2.

Relaas van ’n moord/Relaas van een moord
Relaas van ’n moord (1995) was het eerste prozawerkje van Antjie Krog. Het is een relatief
korte autobiografische tekst waarin Antjie Krog het verhaal doet van een moordzaak
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waarbij ze in 1992 betrokken raakte. In 1997 verscheen een Engelse vertaling en in 2003
een Nederlandse. Relaas van ‘n moord is het mission statement van Antjie Krog. Ze zet erin
uiteen wat haar drijft als schrijfster en wat de ethische principes en de morele waarden
zijn waarop ze haar werk en haar leven stoelt. Het boekje heeft niet veel aandacht
getrokken maar is niettemin een sleuteltekst in het oeuvre van Antjie Krog.

2.1 Toevoegingen, weglatingen en verduidelijkingen
Waar de Engelse vertaling het origineel letterlijk volgt, komen in de Nederlandse
vertaling, gemaakt door Robert Dorsman, zowel kortere en langere, aanvullingen voor.
Hierbij rijst de vraag wie voor deze aanvullingen verantwoordelijk is: Antjie Krog of
Robert Dorsman? Dat Antjie Krog de langere toevoegingen geschreven heeft, is evident,
maar geldt dat ook voor de kortere? Deze toevoegingen zijn niet altijd een aanwinst voor
de tekst. Wat het verhaal erdoor aan duidelijkheid wint, verliest het aan subtiliteit.
De opvallendste toevoeging is de epiloog. Waar de oorspronkelijke tekst eindigt
kort na de rechtzaak in 1993 tegen de daders van de moord op De Wheetie, speelt de
epiloog zich af na de democratische verkiezingen van 1994. Antjie Krog neemt bestek
op van wat er verder na de moordzaak gebeurd is. Douglas Baartman, de aanstichter
van de moord op De Wheetie, heeft als ANC-parlementslid zijn T-shirts voor een
pak ingeruild. Hij ontpopt zich tot een ijverig parlementariër die opkomt voor zwarte
slachtoffers van racisme. Als de Waarheids- en Verzoenings-commissie in Kroonstad
vergadert, organiseert Baartman demonstraties om de twee veroordeelden van de moord
op De Wheetie te ondersteunen. Ze krijgen amnestie. Volgens Baartman heeft met deze
beslissing van de Waarheids- en Verzoeningscommissie het recht gezegevierd.
De laatste bladzijden van de epiloog beschrijven een gesprek tussen Antjie Krog en
haar man John over de moordzaak en de nasleep ervan. Baartman heeft Antjie Krog
vergiffenis geschonken waardoor hij haar de rol van dader opdringt en zichzelf als
slachtoffer positioneert. Antjie Krog heeft het daar erg moeilijk mee. Het ANC en
zijn mandatarissen gebruiken volgens haar huidskleur als een moreel criterium. Antjie
Krog vindt dat niet aanvaardbaar. Ze ijvert voor een land waar alle burgers ongeacht
hun huidskleur dezelfde principes huldigen, waarvan het belangrijkste is dat mensen
elkaar niet doden. Met dit standpunt bevestigt Antjie Krog de argumentatie in het
hoofdgedeelte van de tekst.
Naast de epiloog zijn er nog enkele kortere passages aan de oorspronkelijke tekst
toegevoegd. Reeds op de eerste bladzijde en op pagina 20 en 21 is dat het geval. Het
gaat om verduidelijkende alinea’s die het maatschappelijke en politieke engagement van
Antjie Krog in de verf zetten. Op pagina’s 38, 39 en 40 handelt de inlassing over de
negatieve gevolgen van haar verzet tegen de apartheid voor haar kinderen. Na herhaalde
pesterijen ziet ze zich verplicht om haar kinderen naar scholen in Bloemfontein te sturen.
Een toevoeging op pagina 42 beschrijft dat een verzoek om gebruik te mogen maken
van de NG-kerkzaal afgewezen wordt: een bruin koor mag er niet komen repeteren.
Hierop nemen Antjie en John het besluit om lid te worden van de Zendingkerk. Op
pagina’s 46 tot 48 wordt de viering van Antjie Krogs veertigste verjaardag beschreven en
een mislukte poging van de politie om het multiraciale feest te komen verstoren. Andere
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blanke Afrikaanssprekende aanwezigen dwingen de politie om onverrichter zake af te
druipen.
Soms gaat het om veel kortere aanvullingen: een enkel woord, een paar woorden,
een enkele zin of enkele zinnen. Meestal gaat het om bijkomende informatie. Vergelijk
“Drie dae na die hofsaak ry ek af Kaap toe” (65) met: “Drie dagen na het proces rijd
ik naar Kaapstad, waar ik intussen, goddank, een baan heb gekregen als redacteur bij
het enige links-politieke maandblad in het Afrikaans” (79); “Checkers” (5) met “de
supermarkt Checkers” (10); “Hy beheer ’n taxi of twee in die bruin woonbuurt” (8) met
“Hij beheert een paar taxi’s, minibusjes, in de bruine woonwijk” (12); “êrens vandaan
dryf ’n frase liggies in my op: ‘’n haag van bloed’” (40) met “ergens vandaan dringt zich
een regel van Anna Enquist aan mij op: ‘een haag van bloed’” (52).
In een aantal gevallen zijn deze aanvullingen niet alleen informatief maar ook
intensiverend. Ze maken de beschrijving heel wat explicieter, zoals in de volgende
voorbeelden: “Mark Anthony ontvang ’n glas Oros en ’n piesang van Portia wat met
haar vuis in die lug staan. Die vierkant sit gepak” (9) en “Marcus Antonius neemt het
glas limonadesiroop en een banaan in ontvangst van Portia die haar vuist in de lucht
steekt. Het plein is tot de laatste man gevuld; men roept om wraak en bloed” (14); “My
hele wese begin pleit vir die geluid. Laat dit gebeur, laat dit verbykom. Ek kán dit nie
langer uitstaan nie” (20) en “Mijn hele wezen zit te springen om het geluid. Laat het
asjeblieft gebeuren, voorbij zijn. Ik ben ook maar een mens, ik verdraag het gewoon niet
langer” (26).
Tegenover de toevoegingen staan onverklaarbare weglatingen. Daarbij gaat het om
niet onbelangrijke verduidelijkingen uit de brontekst zoals: “Hulle sing Senzenina – wat
het ons gedoen? Wat het ons gedoen? Ons enigste sonde – is die kleur van ons vel. Hulle
sing dit stadig en met ’n verbetenheid wat ons in ons spore laat stol” (27) en “Ze zingen
‘Senzenina’. Ze zingen het langzaam en met een verbetenheid die ons doet ijzen” (34)
of: “ Neem ’n mens dan jou eie, waarskynlik onbelangrike, individuele besluit volgens
’n groter raamwerk?” (44) en “Je neemt je eigen individuele beslissingen toch binnen
een groter kader?” (57).
Daarnaast is het onbegrijpelijk dat sommige begrippen en namen, die niet meteen tot
het referentiekader van de Nederlands-talige lezer behoren geen uitleg krijgen. Termen
als “de A.F.’s” (18), en “Witte Wolven” (46) en namen als Bram Fischer en Moshoeshoe
(N 32) worden niet uitgelegd, ook niet in de verklarende woordenlijst achteraan, die
trouwens erg onsystematisch en onvolledig is.

2.2 Veranderingen en inconsequenties
De opbouw van de tekst is gewijzigd. In de Nederlandse vertaling worden alinea’s
en paragrafen gesplitst of samengevoegd, witregels weggelaten of aangebracht. En
waar in de Afrikaanse tekst de paragrafen enkel door witregels van elkaar gescheiden
worden, waardoor de samenhang tussen de onderdelen versterkt wordt, beginnen
in de Nederlandse vertaling bepaalde onderdelen op een nieuwe bladzijde zodat een
hoofdstukindeling wordt gesuggereerd. In de Afrikaanse versie heeft elk onderdeel
dezelfde hiërarchische positie binnen het geheel. Het accent valt daardoor op de
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reconstructie van een reeks gebeurtenissen en ervaringen die tot een bepaald inzicht
geleid hebben. In de Nederlandse tekst wordt door de hoofdstukindeling de klemtoon
veel meer op het tijdsverloop geplaatst waardoor de functie van de paragrafen als
gelijkwaardige schakels in een bewustwordingsproces sterk wordt afgezwakt. De
Afrikaanse tekst wekt veel meer de indruk een spontane uiting van een heftige emotie
te zijn, de Nederlandse een doordacht literair werk.
Ook in het stijlregister dat Antjie Krog hanteert, schuwt ze een hoogdravende,
literaire stijl. Het Afrikaans waarin Relaas van ’n moord geschreven is, leunt door zijn
hoge graad van informaliteit dicht aan bij de spreektaal. Antjie Krog wil zo natuurlijk
mogelijk schrijven. Ze gebruikt een Afrikaans dat met Engelse woorden doorspekt is.
Zó klinkt het Afrikaans nu eenmaal in alledaagse situaties. In de Nederlandse vertaling
zijn de Engelse woorden vervangen door Nederlandse. Dit brengt onvermijdelijk met
zich mee dat de Nederlandse tekst veel formeler en dus afstandelijker overkomt dan
de Afrikaanse. De Afrikaanse tekst is veel aardser en authentieker dan de Nederlandse
en wekt de indruk rechtstreeks uit het leven gegrepen te zijn.
De manier waarop vloekwoorden worden vertaald vormt een treffende illustratie
van het verschil in stijlregister tussen het Afrikaanse origineel en de Nederlandse
vertaling. De vertaling is telkens veel minder krachtig dan de oorspronkelijke versie.
Zo wordt “Hy vloek God en hy drink” (6) afgezwakt tot “Hij heeft God vaarwel gezegd
en drinkt” (11), “’n fokken crazy rassis” (18) tot “een idiote racist” (24), “Ek voel soos ’n
drol” (33) tot “Ik voel me een echte schooljuf ” (43), “Hou op kak praat” (44) tot “Hou
op met die flauwekul” (57), “dit gaan fókken moeilik vir my wees” (45) tot “dat gaat
mij echt te ver” (58). Vooral in de conversaties tussen A. en J. worden vloekwoorden
en schuttingtaal niet geschuwd. Het is duidelijk dat in deze en andere gevallen de
Nederlandse vertaling niet dezelfde ongezouten toon heeft als de Afrikaanse tekst.
Een te formeel stijlregister komt ook voor als een zwarte op het erf van de boerderij
rondsluipt en hij door Antjie Krog aangesproken wordt. Waar in de Afrikaanse tekst
“jy” gebruikt wordt, staat er in het Nederlands “u”, een nogal vreemde keuze in een
situatie die als levensbedreigend ervaren wordt.
Soms zijn de vertalingen niet altijd consequent. Waarom blijven “township” en
“comrade” behouden, terwijl “struggle”, een woord dat het zwarte verzet tegen het
apartheidsbewind beschrijft met “strijd” vertaald wordt? Waarom blijven bepaalde
passages, zoals de religieuze liederen die bij Emmenis gezongen worden (N 11)
onvertaald, terwijl andere wel vertaald worden?
Een andere problematische ingreep is de schrijfwijze van de namen van de
hoofdpersonages en van het dorp waar het gebeuren zich afspeelt. In de Afrikaanse
tekst worden de namen van de hoofdpersonages en de naam van het dorp consequent
met afkortingen aangeduid: “A.”, “J.” en “K.” In de Nederlandse versie worden de
afkortingen A. en J. meestal vervangen door de namen Antjie en John. Het dorp blijft
echter K. De reden voor deze keuze is onduidelijk. Door het voluit schrijven van de
namen wordt de Nederlandse vertaling tot een verhaal over specifieke individuen.
De klemtoon verschuift van het wat naar het wie en het waar. Een verhaal over het
engagement en het ethisch correcte optreden van het individu wordt tot een verhaal
over hoe een bepaald individu in een bepaalde situatie gehandeld heeft. Waar het
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gebruik van de afkortingen de aandacht vestigt op de morele dilemma’s waarmee een
individu geconfronteerd wordt, gaat de aandacht in de Nederlandse vertaling naar
het individu zelf aan wie dit alles overkomen is. De Afrikaanse tekst confronteert
de lezer met de problematiek van het maken van een morele keuze, de Nederlandse
vertaling beschrijft wat de morele keuze van Antjie Krog is geweest. Trouwens ook
de toegevoegde tekstgedeelten versterken het persoonlijk-anekdotische karakter van
Relaas van een moord.

2.3 Slordigheden en fouten
Meer dan eens is de vertaling slordig of zelfs foutief. Zo wordt “Die drie MK’s is gevang”
(55) tot “De vier MK-leden worden opgepakt” (67). Op pagina 50 van de Nederlandse
vertaling wordt er nochtans naar drie mannen verwezen. Uit een sleutelpassage van de
tekst wordt de vertaling van de kernwoorden “is vernietig” weggelaten. Vergelijk: “Ek
het eintlik niks meer te sê nie. Behalwe dat elke veseltjie van die soort nie-rassige lewe
wat ek probeer opbou het, om sodoende self ook menswaardig te kan lewe, vernietig
is” (66) met “Ik heb er verder niets aan toe te voegen. Behalve dat ik geprobeerd heb
me te ontdoen van rassenwaan en geprobeerd heb daar naar te leven, om zodoende een
menswaardig bestaan te kunnen leiden” (79). Tegenover de desillusie in de Afrikaanse
tekst staat de nadrukkelijke bevestiging van een volgehouden idealistisch streven in de
Nederlandse vertaling.
Al te dikwijls zijn de Nederlandse vertalingen foutief. Enkele voorbeelden:
“Opgetof in uitskot van die wit woonbuurtes, vind die opvoering in die gegruisde,
bakkende skoolvierkant plaas” (8) en “De opvoering vindt plaats op het zonovergoten
schoolplein vol grind. Voor de gelegenheid is het opgeknapt met afdankertjes uit de witte
woonwijken” (13). Het ‘opgetof ’ betreft hier de toneelspelers en niet het schoolplein.
“Munisipale kantore” zijn niet gelijk te stellen met het gemeentehuis: “Nee, die march
het omgedraai en protesteer nou by die swart burgemeester en die munisipale kantore”
(25) en “Maar nee, de demonstranten zijn omgedraaid en protesteren nu bij de zwarte
burgemeester en het gemeentehuis” (33). “Koes” betekent niet “zich koest houden”
maar wel “zich kleiner maken”: “’Jy’s ’n skande, jy’s ’n fokking skande vir ons wittes!’
met soveel venyn dat ek instinktief koes asof hy ‘n klip gooi” (26) en “‘Jij bent een
schande, jij bent een godvergeten schande voor ons, witten!’ Het komt hard aan en gaat
met zoveel venijn gepaard dat ik me van de weeromstuit koest hou” (34). “Twee geel
vans” (26) van de politie, zijn geen “twee gele bestelwagens” (34); “blindings” (18) zijn
geen “luiken” (24); “Die ligte aanskakel?”(18) is niet “Moet het licht aanblijven?” (24).
De tekst staat bol van dergelijke slordigheden, onnauwkeurigheden en fouten. Het
gaat hier om verschuivingen en vertekeningen die de betekenis van de oorspronkelijke
tekst veranderen, soms slechts minimaal, in andere gevallen zo ingrijpend dat de
oorspronkelijke betekenis volledig verloren gaat.
Dikwijls lijkt de vertaler het zichzelf nodeloos moeilijk te maken. Zo wordt er
nogal eens van het Afrikaans wegbewogen terwijl het Nederlands in precies dezelfde
bewoordingen, exact hetzelfde kan uitdrukken. Waarom wordt “1985 was ’n slegte jaar
– ook vir argitekte” (7) vertaald met “Midden jaren tachtig: het is een slechte tijd,
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ook voor architecten” (12); Waarom is een “kafee” de ene keer “een kruidenierswinkel
annex kiosk” (12) en de volgende een “buurtwinkel” (39)?
Het omgekeerde, namelijk het letterlijk overnemen van de Afrikaanse tekst in
gevallen waar dat niet aangewezen is, doet zich trouwens ook geregeld voor. Enkele
voorbeelden: “Ek sê agter die toe deur” (10) en “Ik zeg vanachter de dichte deur” (15);
“Hy soek ‘n lift tot buite die dorp en vyftig rand” (15) en “Hij is op zoek naar een lift tot
buiten het dorp en naar vijftig rand” (22); “Ander sê nee, die onderhoof-hulle ry al drie
dae agter die Wheetie aan” (41) en “Anderen zeggen dat de adjunct en de zijnen al drie
dagen achter de Wheetie aan zaten” (54); “Hier’s niks se gemoreel nie” (44) en “Jij met
je moreel” (57); “Dit bly maal. Is ek polisie toe uit woede omdat ek nie geken is nie”
(59) en “Ik blijf malen. Ging ik naar de politie omdat ik nergens in gekend was” (71);
“jy werk ons uit vriende uit” (67) en “je hebt onze vrienden eruit gewerkt” (80).
Een steekproef uit andere vertalingen van Afrikaanse proza door Robert
Dorsman levert hetzelfde beeld op: fouten, onzuiverheden, inconsequenties en een
onsystematische behandeling van culturele termen en verwijzingen.

3. Verweerskrif/Lijfkreet
3.1 Verschillen
In 2006 verscheen onder de titel Lijfkreet de Nederlandse uitgave van de dichtbundel
Verweerskrif van Antjie Krog. De vertaling is van Robert Dorsman en Jan van der Haar.
De Nederlandse titel roept heel andere connotaties op dan de Afrikaanse. Een letterlijke
vertaling had ook gekund. In het Nederlands heeft het woord “verweerschrift” dezelfde
betekenis als in het Afrikaans. “Verweerskrif ” past perfect bij de inhoud van de bundel,
die in het teken staat van het protest tegen het aftakelingsproces van het lichaam en de
naderende dood. Het omslag van Lijfkreet, de tekening ‘Pastel’ van Henk van Woerden,
heeft niets met de inhoud van de bundel te maken. Dat is helemaal anders met de foto
van de torso van een oudere vrouw gemaakt door David Goldblatt, die het omslag
van Verweerskrif siert. Het gebruik van deze foto was in Zuid-Afrika erg controversieel
wegens de ontluisterende aard ervan. De eerste en langste afdeling van de bundel
brengt juist een onbevangen worsteling met lichamelijke aftakeling en de impact ervan
op de huwelijksverhouding.
In de Nederlandse uitgave staan de Afrikaanse gedichten naast de Nederlandse. Dit
heeft het grote voordeel dat de lezer van het origineel kan vertrekken en waar nodig
kan terugvallen op de Nederlandse vertaling: “Op die manier gaat de kritische lezer
voortdurend – bij wijze van spreken – in discussie met de vertaler, en misschien is dat
wel een goede zaak” meent Ludo Teeuwen (2001: 29) in verband met de tweetalige
uitgave van de gedichten van Ingrid Jonker.
In de inhoudsopgave valt op dat de titelaanduiding van een aantal Nederlandse en
Afrikaanse gedichten verschilt van de oorspronkelijke uitgave. In een aantal gevallen
zijn de beginregels van de gedichten als titels gebruikt terwijl in het Afrikaanse origineel
niet de volledige regel gegeven wordt. Dit geldt onder andere voor “jy vertrek môre”
en “je vertrekt morgen samen met” “ek wou ’n ark skep”en “ik wilde een ark in mijn
armen scheppen” In een enkel geval is een woord weggelaten: in de Afrikaanse uitgave
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is de gedichttitel “die helfte van haarself is iemand anders” in de Nederlandse bundel
“de helft van haarzelf is iemand”.
Een aantal gedichten zijn niet identiek aan die in de Afrikaanse uitgave. Dat is het
geval met “sonnet van die warm gloede” dat in de Nederlandse uitgave wezenlijk
verschilt van de Afrikaanse versie. Het lijkt erop alsof het gedicht in de Nederlandse
uitgave een onafgeronde versie is van het gedicht dat in de Afrikaanse bundel is
opgenomen. In Afdeling twee is de titel van het eerste gedicht “Faksimilee saamgestel
deur Jodocus Hondius” in de Nederlandse versie veranderd in “Klare beschrijving van
Cabo de Bona Esperança”; de aanduiding “saamgestel deur Jodocus Hondius” is als
Afrikaanse verduidelijking aan de titel toegevoegd. De gedeelten die in het Afrikaanse
gedicht vet gedrukt staan, worden nu niet meer typografisch onderscheiden. Het
gedicht “die vroue van die ‘Protestantse Tempel in Papeete’” (57) is niet opgenomen in
de Nederlandse bundel.
Verder zijn er nog een aantal kleinere verschillen, zelfs in de Afrikaanse versies. Soms
zijn er leestekens toegevoegd waar er geen waren en wordt de oorspronkelijke strofeindeling niet gevolgd. Sommige woorden worden anders geschreven “Alzheimers” (A
17) en “Alzheimer” (N 27), “Dr Scholls” (A 30) en “Dr Scholl’s” (N 53); schuingedrukte
woorden of delen van woorden uit de oorspronkelijke uitgave worden in Lijfkreet soms
niet schuingedrukt. Soms verschillen woordjes: “stipendium” (A 12) en “boskasie” (N
17), “has” (A 21) en “had” (N 35), “pis” (A 24) en “pie” (N 41), “’n diep wetenskaplike
afleiding” (A 32) en “die diep wetenskaplike afleiding” (N 55), “’n ander lewe te moet
hê” (A 39) en “’n ander lewe te wil hê” (N 71), “eens” (A 55) en “eers” (N 99), “was”
(A 62) en “is” (N 111), “en blinde ongewerveldes” (A 85) en “of blinde ongewerveldes”
(N 153), “verskeur” (A 92) en “bestorm” (N 167).
Soms wordt er foutief vertaald. Zo zijn “die swaels” (N 13) uit het gedicht “sedert
geen zwaluwen” (12) maar wel “swael-blomme” of “swaelkruid”. “[E]k wil rokke dra”
(N 69) is niet hetzelfde als “ik wil rokken dragen” (68). “[O]m van die ouerwordende
lyf na Die Dood te spring, word al hoe meer ’n cop-out ding” (N 33) wordt verkeerd
vertaald met “voor de stap van ouderdom naar dood is geen uitvlucht te groot” (32).
Soms is de vertaling al te verdoezelend zoals “Ek kry nie meer piel oor my lippe nie?”
(N 53) en “Vroeger lustte ik er wel pap van?” (52). Bij een heel aantal vertalingen
of herschrijvingen kunnen vraagtekens geplaatst worden. Waarom wordt “afgeleefde
geliefde” (N 11) tot “overleden geliefden” (10), “begeerte” (N 37) tot “verlangen” (36)
of “die reuk van jou tong” (N 81) tot “de smaak van je tong” (80)?
Soms doen de vertalingen afbreuk aan de taak die Antjie Krog zich als schrijfster
gesteld heeft. Het proza en de poëzie van Antjie Krog staan in het teken van menselijke
verhoudingen, zowel binnen de gezinskring als in de maatschappij. Zonder toenadering
tot de ander, zonder aanvaarding van diens menselijkheid, met alles wat daaruit
voortvloeit, zonder liefde en mededogen kan het individu geen vervulling of geluk
vinden. De mens kan niet in isolatie leven en wordt slechts volledig mens door, met
en in de ander. In haar werk onderzoekt Antjie Krog deze interafhankelijkheid. In haar
poëzie en haar prozawerken staat het concept “heelheid” centraal. Het is de ideale
toestand voor het individu en de maatschappij en wordt bereikt als alle tegenstellingen
opgelost zijn en volkomen harmonie bereikt is. Het begrip “heel” door een omschrijving
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vertalen doet afbreuk aan Krogs streven. Enkele voorbeelden: “Heeltyds heel kon wees”
(N 67) en “voortdurend gaaf kon zijn” (66), “dit sal heel wees” (N 95) en “het zal gaaf
zijn” (94); “heelmaak bring” (N 97) en “ervoor zorgen dat het beter wordt” (96), “om
te verhoed dat jy heelhuids oorhel” (N 145) en “om te voorkomen dat je hachje erbij
inschiet” (144).
In vergelijking met de Afrikaanse gedichten hebben de vertalingen hun poëtische
spankracht verloren. Bij de bundel Vir die bysiende leser. Voor de bijziende lezer, een keuze
uit de poëzie van Wilma Stockenström, schrijft Robert Dorsman als verantwoording:
“Toch is dit een tweetalige uitgave. Het Afrikaans is een taal die misschien op
het Nederlands líjkt, maar er verder van afstaat dan velen denken. Ook de bij veel
Nederlanders leven de even aanmatigende als neerbuigende opvatting van het
Afrikaans als ‘dat leuke taaltje’, wordt door deze poëzie – hopelijk ook in de vertaling
– gelogenstraft” (Dorsman 2000: 154). Een bindende voorwaarde is natuurlijk dat de
Nederlandse vertaling aan een aantal vanzelfsprekende minimumeisen voldoet, dat is
met Lijfkreet niet het geval. Een steekproef uit andere poëzievertalingen door Robert
Dorsman bevestigt bovenstaande bevindingen.

4 Niggie
4.1 Over de roman
Van Niggie (2002) van Ingrid Winterbach verscheen in 2007 een vertaling van Riet
de Jong-Goossens. De Anglo-Boerenoorlog (1899-1902) vormt het decor van de
roman. Niggie is echter geen verhaal over oorlogshelden. De oorlog wordt van alle
heroïek ontdaan. Ben en Reitz, de twee hoofdpersonages, zijn juist erg opgelucht
om van het slagveld te kunnen wegkomen. Ze beschouwen de Boeren als dom en
kleingeestig – de naïviteit van de Boeren komt vooral tot uiting in de reacties op de
natuurwetenschappelijke uiteenzettingen die ze geven − en de Boeren-commandanten
als onbekwame bevelvoerders die alleen hun eigenbelang nastreven. Verder vechten
dient geen enkel doel en leidt alleen tot nog meer zinloos bloedvergieten. De vrede kan
voor Ben en Reitz niet snel genoeg komen.
Als wetenschappers hebben Ben en Reitz een bijzondere belangstelling voor de
natuur: Ben voor de planten- en dieren-wereld, Reitz voor de geologie. Ook tijdens
de militaire campagne proberen ze nog zoveel mogelijk de natuur te bestuderen.
Ze maken in hun journalen uitvoerig aantekeningen over hun bevindingen. Hun
wetenschappelijke activiteiten vormen een tegengewicht tot de dwaze en uitzichtloze
oorlogsvoering.
Als Ben en Reitz in een hinderlaag vallen en zwaar gekwetst raken, worden ze door
Niggie en Anna verpleegd. Ben, die zijn vrouw en een dochter in een concentratiekamp
verloren heeft, huwt na de oorlog met Niggie. Reitz vindt in Anna een ideale partner
maar moet haar opgeven als haar man na de oorlog weer thuiskomt. Het romanverloop
geeft aan dat menselijke verhoudingen en vooral de man-vrouw relatie bepalend zijn
voor het vinden van persoonlijke vervulling. Volkomen geluk is echter voor de mens
niet weggelegd.
Niggie is een roman over de menselijke conditie: de beperktheid en de broosheid van
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het bestaan, de onkenbaarheid van de medemens, de nood aan liefde en vriendschap,
het desperate streven naar geluk in het aanschijn van de dood en het gedreven zoeken
naar zingeving. De oorlog fungeert daarbij als smeltkroes. Tegenover het scharrelende
en krioelende natuurleven en de ontzagwekkende ontstaansgeschiedenis van de aarde
krijgt de menselijke activiteit een futiel en bespottelijk maar ook een heldhaftig karakter.
Ontluistering en ontzag liggen in elkaars verlengde. Niggie hangt een zoetzuur beeld op
van het doen en laten van de mens. Het is een intrigerende roman en een belangrijke
toevoeging tot het markante en eigenzinnige oeuvre van Ingrid Winterbach.
Ook het taalgebruik is bijzonder geschakeerd en subtiel: “Niggie, as polifoniese
roman, is besonder ryk aan idiolekte en Bakhtiniaanse heteroglossia, soos weerspieël
in Japie Stilgemoed se landelike, poëtiese taalgebruik, Gert Smal se gewelddadige,
skatologiese vloektaal, Ben en Reitz se wetenskaplike taal, die ontspoorde taal van
Abraham, vrouetaal, mistieke taal van die triekster en drome, militêre taal, politieke
taal, generiese taal soos blyk uit die naamgewing van Niggie en Oompie, taboetaal,
mannetaal, taal wat aksie uitdruk, die taal van ewolusie, profetiese taal, Bybelse diskoers,
ensovoorts. En dan is daar ook diaglossia soos die teenstrydige Japie Stilgemoed en
Gert Smal se betoë. Dié roman is esteties van hoë gehalte, ondersoek die Afrikanergeskiedenis op metafiksionele wyse, en bied boonop ’n groeipunt vir die Afrikaanse
prosa deur die eksperimentele en innoverende tegnieke” (Botha en Van Vuuren, 2006:
46). De vertaling van Niggie stelt hoge eisen aan de vertaler.

4.2 Titel, omslag en naamgeving
De Nederlandse vertaling heeft de titel van de oorspronkelijke roman behouden.
Niggie is de naam van een personage maar ook het verkleinwoord van “nig” en de
algemeen gebruikte spreektaal- en aanspreekvorm in plaats van “nig”. Een Nederlandse
vertaling tot “nicht” of “nichtje” had gekund. Signaleert het behoud van de Afrikaanse
naam dat het om een Afrikaanse roman gaat? Daarbij rijst natuurlijk de vraag of een
Nederlandstalige lezer “Niggie” wel als een Afrikaans woord herkent. Verder is de
omslag volledig gewijzigd. In de plaats van de tekening van Ingrid Winterbach “Cronjé
se oorgawe aan Roberts by Paardeberg” verschijnt er nu een bloem op de omslag.
Hierdoor wordt de band met de Anglo-Boerenoorlog verbroken.
De namen van de personages blijven doorgaans dezelfde. Zelfs de “y” in een naam
als Sagrys Skeel of Sybrand van der Westhuizen blijft behouden. Soms komt er in de
Nederlandse vertaling een vorm van hypercorrectie voor. In de oorspronkelijke roman
wordt de naam Kosie Rijpma steeds met gestipte “ij” geschreven, in de Nederlandse
vertaling staat er soms “y”. Enkele namen zijn veranderd. “Ruieben” wordt tot “Rueben”
en “Oompie” tot “Oompje”. Waarom alleen deze twee namen veranderd zijn, is een
raadsel. Het gebruik van het epitheton ornans “ou” in de aanspreekvorm “ou Ben”,
“ou Reitz” of “ou Willem” en “jong” zoals in “jong Abraham” is sterk teruggeschroefd.
Soms wordt in de vertaling voor “ou” “beste” gebruikt en voor “jong” “jonge”. Vooral
het voortdurende gebruik van “ou”, waarvan een incanterend effect uitgaat, suggereert
een hartelijke vriendschapsband, vooral tussen Ben en Reitz. In de vertaling gaat dit
effect grotendeels verloren.
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4.3 Foutieve en onnauwkeurige vertalingen
Ook in Niggie zijn de vertaalproblemen legio. Soms is de vertaling onnauwkeurig of
foutief zoals in de volgende voorbeelden: “In die grotte moet wildeheuning wees,
bobbejane en die luiperd wat skuil en hurk” (10) en “In de grotten is wellicht wilde
honing te vinden, en er zijn bavianen, en het jachtluipaard houdt er zich hurkend
schuil” (10); “Reitz beweeg soos ’n krap deur die landskap” (220) en “Reitz beweegt
zich als een kreeft door het landschap” (247); “Uintjies en knolletjies” (26) en “Uitjes
en knolletjes” (28); “Hy lees Spreuke 3 voor en doen daarna ’n gebed” (14) en “Hij
leest Spreuken 3 en daarna zeggen ze een gebed” (15); “Soms is die skaduwee waarin
hulle hom laat sit bitter karig” (16) en “Soms is de schaduw waarin ze hem laten rijden
erg karig” (17); “Ons is op pad” (16) en “We zijn op de goede weg” (17); “Held se
agterent” (16) en “Het achterste deel van de held” (17); “Hulle water raak min – hulle
is knaend op die uitkyk vir ’n stroompie” (26) en “Hun drinkwater raakt op – ze kijken
met smart uit naar een beekje” (28); “Anna is daar. Dit is hulle net nie beskore om
mekaar te mag liefhê nie” (250) en “Anna bestaat. Het is hun alleen niet beschoren
elkaar lief te hebben” (283). Het gebruik van “mag” is hier erg betekenisvol. Het is een
aanduiding van het feit dat Anna en Reitz elkaar hartstochtelijk liefhebben maar dat ze
door de omstandigheden gedwongen worden om van elkaar afscheid te nemen.

4.4 Al te letterlijke vertalingen uit het Afrikaans
Een veel voorkomend probleem met vertalingen uit het Afrikaans is dat er dikwijls al
te letterlijk vertaald wordt. Het overeenkomstige Nederlandse woord heeft niet altijd
dezelfde betekenis. Enkele voorbeelden: “Waar moontlik bekyk Reitz met geoefende
oog die rivierwal vir tekens van fossiele wanneer hulle kort rukkies afsaal” (10) en
“Wanneer ze voor korte pauzes afzadelen onderzoekt Reitz waar mogelijk met geoefend
oog de rivierwal op tekenen van fossielen” (10) (In het Nederlands verwijst “wal” altijd
naar het resultaat van een menselijke activiteit); “In hierdie omgewing sou hulle dus
van vleis verseker wees” (14) en “In deze omgeving zullen ze dus verzekerd zijn van
vlees” (15); “Mag God gee dat die Engelse nie hiermee wegkom nie” (135) en “Moge
God geven dat de Engelsen hier niet mee wegkomen” (150); “julle gaan dit nodig
kry” (246) en “jullie zullen het nodig krijgen” (277); “Heuwels en platland” (247) en
“heuvels en platteland” (279); “Hy vernoem dit na Niggie” (249) en “Hij noemt hem
naar Niggie” (282).
Ook culturele termen kunnen niet altijd zonder meer met het overeenstemmende
Nederlandse woord vertaald worden. Een “kommando” is een groep gewapende
Boeren die te paard tegen de Engelsen vechten en verwijst naar de guerrilla tactiek
die de Boeren toepasten. Het Nederlandse “commando” heeft een andere betekenis.
Weet de Nederlandstalige lezer dat “de Kolonie” (13) verwijst naar de door de Britten
bestuurde Kaapkolonie, dat “de eed ondertekenen” (20) betekent dat een Boerenstrijder
de wapens neerlegt en trouw zweert aan Engeland en dat “skepsel” een vroeger
gebruikte en denigrerende verwijzing is naar een ander persoon en meer specifiek naar
een zwarte?
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4.5 Typisch Zuid-Afrikaanse begrippen
Met termen die een culturele connotatie hebben of naar kenmerkende eigenschappen van
het landschap en de leefwereld verwijzen, doen zich nogal wat vertaalproblemen voor. Als
deze woorden letterlijk vertaald worden of onvertaald blijven weet de Nederlandstalige
lezer dan wat er bedoeld wordt? Kan hij zich een correct beeld vormen van wat “Naturel”
en “Naturellenkwestie” (N 167) betekenen of wat een “Bosjesman-oppassertje” (155),
de vertaling van “Boesmanagterryertjie” (139), is? Soms blijven dergelijke woorden
onvertaald, soms krijgen ze een weinig ophelderende Nederlandse vertaling.
In Niggie heeft Riet de Jong-Goossens nogal wat vertaalproblemen met woorden
die typische kenmerken van het Zuid-Afrikaanse landschap beschrijven zoals koppie,
klipkoppie, krans, oorhang, rotslys, bossie, donga, veld, dam enz. Elke systematiek lijkt
aan de vertalingen te ontbreken waardoor de Afrikaanse terminologie in de Nederlandse
vertaling niet langer betekenisonderscheidend werkt. Enkele voorbeelden: “die
voetheuwels” (10) en “de lage heuvels” (10); “Hulle soek skuiling teen die hang van
’n groterige kliprant” (11) en “Ze zoeken een plek tegen de helling van een tamelijk
hoge stenen heuvel” (11); “’n lae koppie” (14) en “een laag heuveltje” (15); “Dan
moet daar iewers kranse wees” (28) en “Dan moeten er ergens steile bergen zijn” (31);
“Aan weerskant van die smal paadjie skiet die kranse loodreg langs hulle op” (10) en
“Aan weerskanten van het smalle pad stijgen de berghellingen naast hen loodrecht
omhoog” (10); “Klipkoppies” (14) en “Stenen heuvels” (14); “Oor watter heuwel of lae
koppie” (17) en “Over welke heuvel of lage bergtop” (18); “Daar is meer bossies, meer
struikgewassies, enkele klipheuweltjies op ’n afstand” (28) en “Er zijn meer struikjes,
meer lage bosjes, enkele stenen heuveltjes hier en daar” (31); “’n klipperige heuwel”
(30) en “een stenige heuvel” (33); “die klipkoppies sal goeie skuiling bied” (32) en “de
stenen heuvels bieden goede schuilplaatsen” (35); “Die dam ’n entjie van die huis” (32)
en “De vijver op enige afstand van het huis” (34); “Die damme is nie onderhou nie”
(236) en “De waterreservoirs zijn niet onderhouden” (266).
Ook de vertaling van planten- en dierennamen roept vragen op. Ingrid Winterbach
heeft in Niggie een fijn oog voor de planten- en insectenwereld. Sommige planten en
insecten zijn typisch Zuid-Afrikaans. De oplossing van de vertaalster is om sommige
namen te vertalen, andere niet. Dat doet zeker bij het vermelden van verschillende
namen in een opsomming nogal eigenaardig aan. De Afrikaanse namen worden telkens
schuin gedrukt: “Wanneer hulle rus, wys Ben die sandkewer uit en die gomtor, die
oogpister en die toktokkie” (16) en “Wanneer ze rusten wijst Ben hen op een aantal
kevers: de zandkever en de gomtor, de oogpister en de toktokkie” (17); “Taaibos, sê Ben
soms. Hardepeer en kriedoring, sê hy nadenkend, afgetrokke. Aalwee en bitteraalwee.
Bitterboegoe. Kankerbos. Bitterwortel en kankerblaar. Huilbos.” (26) en “Fluweelboom,
zegt Ben soms. Hardepeer en boksdoorn, zegt hij nadenkend, in zichzelf gekeerd. Aloë
en bittere aloë. Bittere boegoe. Kankerbos. Bitterwortel en kankerblaar. Huilbos” (28).
Soms gaat de intentie van de oorspronkelijke tekst verloren. De nauwkeurige
aandacht voor het dierenleven wordt uitgedrukt in de zo precies mogelijke identificatie
van de waargenomen dieren zoals in “Dit was nie ’n meerkat nie, sê Ben, dit was ’n
muishond – ’n streepmuishond – om presies te wees” (22). De Nederlandse vertaling
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verliest deze fijnere specificatie: “Het was geen stokstaartje, zegt Ben, het was een
stinkdier, - een skunk om precies te zijn” (24).
Sommige Nederlandse vertalingen zijn onzinnig zoals “bokduveltje” (31) voor
“bokduwweltjie” (29), een soort onkruid. Waarom wordt “Kafferbokrooitjie” (30)
als “kafferbokrooitje” (32) vertaald? Een “Kaffergraf ” is een “dwarswal oor ’n pad
om verspoeling te voorkom” (30). De vertaling ervan doet erg lomp aan, namelijk:
“dwarsgelegen heuveltje over een weg om wegspoelen van de aarde te voorkomen” (32).
In een opsomming wordt “Dobba ... bitter veldplant” (172) vervangen door “Dodo ...
uitgestorven vogel” (192). Het waarom van deze wijziging laat naar zich raden.
Daarnaast vormen taalspelletjes een belangrijk onderdeel van Niggie. Het is een
hele krachttoer om deze in het Nederlands om te zetten. Het resultaat is niet altijd
bevredigend. Vergelijk “Sieal, sê Reitz. Siels, sê Ben, en: Stoksielsalig” (27) met
“Ziek, zegt Reitz. Zielig, zegt Ben, en: zielsgelukkig” (29). Afgezien van de andere
gevoelswaarde, zo betekent “sieal” onheilspellend, duister, heeft de Nederlandse
vertaling niet het archaïserende effect van de Afrikaanse formulering.
Om interpretatieproblemen te vermijden zouden een aantal termen en namen in
annotaties kunnen worden uitgelegd of in een verklarende woordenlijst opgenomen.
Kunnen woorden als “koppie”, “bossie” en “dam” niet het best onvertaald blijven,
maar in de verklarende woordenlijst verduidelijkt? De woordenlijst achteraan in Niggie
is bijzonder kort. Er staan welgeteld zeven woorden in waarvan slechts drie plant- of
diernamen: hotnotskooigoed, kleinkolmuskeljaatkat en tolbos. Waarom juist deze drie
en niet een heel aantal andere is een open vraag. Het is in elk geval een bijzonder
schrale oogst voor een roman die de verkenning van het landschap en de flora en fauna
als een belangrijk thematisch gegeven heeft.
Kortom, de vertaling van Niggie is voor verbetering vatbaar: er worden te veel
vertaalfouten gemaakt en de behandeling van typisch Zuid-Afrikaanse begrippen is
onvoldoende systematisch.

5.

Enkele conclusies
In de besproken vertalingen van drie Afrikaanse literaire werken blijken er telkens een
groot aantal kleinere of grotere vertaalproblemen op te duiken. Deze zijn dikwijls te
wijten aan slordigheden of fouten en kunnen in feite relatief gemakkelijk verholpen
worden. De verwantschap tussen het Afrikaans en het Nederlands is in de vertalingen
steeds een complicerende factor. Soms zijn de vertalingen al te letterlijk en daardoor slecht
Nederlands, dan weer onnodig vrij, waar een letterlijke vertaling even goed mogelijk
was. Het stijlregister en de taalnuances in de oorspronkelijke teksten gaat altijd verloren.
De vertalingen zijn in de Nederlandse standaardtaal geschreven waardoor ze een neutraal
karakter krijgen. Bijzonder problematisch is de behandeling van cultuurgebonden
begrippen en geografische verschijnselen. Voor typisch Zuid-Afrikaanse termen
bestaan er dikwijls geen Nederlandse equivalenten. Omschrijvingen en vertalingen zijn
meestal niet afdoende. Bovendien worden deze begrippen erg inconsistent behandeld:
sommige worden vertaald, andere blijven behouden; enkele worden in een verklarende
woordenlijst opgenomen, de meeste niet. De slordigheden en fouten en het gebrek
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aan consistentie waarmee culturele verwijzingen en geografische termen behandeld
worden, leidt tot heel wat te vermijden betekenisverlies. Er is dringend nood aan grotere
zorgvuldigheid en meer consistentie in de behandeling van de oorspronkelijke Afrikaanse
teksten. Betere vertalingen met meer respect voor het Afrikaanse origineel kunnen alleen
maar het leesplezier van de Nederlandstalige lezer vergroten en een nog overtuigender
uithangbord zijn voor de onbetwistbare kwaliteit van de Afrikaanse literatuur.
Universiteit Hasselt
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Noten
1

Waar nodig is bij de paginaverwijzingen aangegeven om welke tekst het gaat. A staat voor de originele
Afrikaanse uitgave, N voor de Nederlandse vertaling.
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Poëzie en televisie
Geno Spoormans
Literary critics and historians cannot escape from the fact that the process of canonisation of literature is
based on concepts of what belongs to the literary field. Selection and categorisation of literature usually
takes place in an implicit manner. Personal preferences are often evident.
It is particularly interesting to observe how explicitly innovative movements in literature are being
canonised. When we take a closer look at the Neo Avantgarde poetry in the sixties and the place it
obtained in books of literary history we can clearly see the influence of established opinions about the ‘old’
poetry in the definitions of ‘new’ poetry. I want to show in this case that ‘new’ in the sixties should not
be measured exclusively by standards of existing poetry, but also by standards of visual arts and even new
media occurring at the time, in casu television. When we allow this, we will be able to establish a better
understanding of the value and formative influence of this poetry in contemporary culture.

Op 29 juni 2007 opent het Cultureel Supplement van NRC Handelsblad met een
paginagroot artikel waarin Ron Rijghard een pleidooi houdt voor wat hij noemt
“instappoëzie” (Rijghard, 2007: 17). Rijghard beklaagt zich erover dat de hedendaagse
Nederlandse poëzie geen gebruikswaarde heeft. Nederlandse dichters schrijven
poëzie die nauwelijks toepasbaar zou zijn op het leven van hun mogelijke lezers. “De
Nederlandse poëzie,” zo schrijft hij, “is een gebouw zonder deur op de begane grond.
Je moet kunnen klimmen als je naar binnen wilt.” De oorzaak daarvan vindt hij in
twee hardnekkige mythes. De ene is dat poëzie meerlagig moet zijn en daarom niet
direkt begrijpbaar kan zijn. De andere mythe stipuleert dat een gedicht geen plot mag
hebben, niet samengevat mag kunnen worden en enkel in zijn eigen authentieke vorm
bestaansrecht heeft. We herkennen onmiddellijk in deze mythes de geloofsbrieven van
de New Critics en de Nederlandse equivalent daarvan, de literatuurkritiek van het
tijdschrift Merlijn. Deze mythes zorgen er volgens Rijghard voor dat de hedendaagse
poëzie in een volledig isolement terecht is gekomen en van geen noemenswaardige
maatschappelijke betekenis meer is. “De gemiddelde Nederlander mist de aansluiting
met de hedendaagse poëzie. Het is al gauw te moeilijk. Hij begrijpt de code niet. Die
smalle regeltjes, die paar woorden, waarna het uit is, de rest die je er zelf maar bij
moet denken, de abrupte overgangen, het geklooi met de grammatica, de sloop van de
melodie, het verdonkeremanen van betekenis” (idem).
Het medicijn dat Rijghard aanreikt voor de zieltogende patient grijpt in in de poëzie
zelf. Poëzie moet slim, geestig, elegant en muzikaal zijn. Zij moet de lezer bij zijn
lurven vatten, overweldigen en meeslepen. Maar bovenal moet poëzie herkenbaar zijn
in zijn boodschap en toepasbaar zijn op situaties die voor de lezer zinvol zijn. Dergelijke
oproepen zijn niet helemaal nieuw in de literatuurgeschiedenis, hoewel ze meestal uit
de mond van dichters kwamen en niet van critici.
Expressieve poetica’s halen relatief gemakkelijk de literatuurhand-boeken.
Uitbarstingen van hartstocht, theater en vervoering: ze zijn sinds de Romantiek een
gerespecteerd terugkerend fenomeen geworden in de poëziegeschiedenis, nauw
verwant aan wat Octavio Paz in De kinderen van het slijk “de traditie van de breuk”
TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRIKAANS: 14DE JAARGANG (2007) II: 2
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noemt (Paz, 1990).
Anders is dat gesteld met de roep om aansluiting bij het alledaagse leven: de poëzie die
herkenbaarheid thematiseert. Poetica’s die zich richten op het alledaagse komen net zo
veelvuldig voor als expressieve poetica’s, maar ze zijn uit hun eigen aard alledaagser.
Laten we voor deze gelegenheid eens kijken naar het tijdperk van Barbarber, een
“tijdschrift voor teksten”, dat bestaan heeft tussen 1958 en 1971. Dit waren niet de
rustigste tijden in de Nederlandse cultuur-geschiedenis. De samenleving veranderde
snel en schoksgewijs. De traditie van de breuk hield de wereld in zijn greep. Nozems,
het Tweede Vaticaans Concilie, secularisering, dekolonialisering, popmuziek, provo,
flower power, happenings, consumptie-cultuur, studentenprotest, sexuele bevrijding,
democratisering, mobilisering en televisie zijn de elementen die deze tijd inkleuren. Dat
is niet niks in een tijdspanne van ruim 10 jaar. De verwoording van dit alles in de poëzie
is eigenlijk verstommend. Verstommend stil. Wat biedt Barbarber als programmatische
introductie in haar eerste nummer? “Dit is het eerste nummer van BARBARBER.
Wij willen trachten op deze pagina het karakter van dit blad te schetsen. Een inleiding
schrijven en het precies formuleren van de gedachten die de moeder van een tijdschrift
zijn is vaak moeilijk. Het doel van BARBARBER is onder meer iets te geven dat voert
tot het eigen spiegelbeeld.” (Renders, 1986) Zonder overgang volgt dan een weergave
van een schaakpartij uit 1906. Een spiegelbeeld dus; een precieze formulering van wat
een complexe gebeurtenis in de werkelijkheid was; een partij schaak. Daar moeten
we het mee doen. Cryptisch en in het oogspringend terloops. Hoe valt dit te rijmen
met woelige tijden? Is dit wat de Duitsers Unzeitgemäß noemen? Is het alleen maar
marginaal geneuzel? Of duidt dit werk op een wezenlijke verandering? Naast de kring
rond Barbarber (K.Schippers, J.Bernlef, G. Brands) treedt in deze jaren een andere
groep dichters op de voorgrond rondom het tijdschrift Gard Sivik en later De Nieuwe
Stijl (Armando, Hans Sleutelaar, G.B. Vaandrager, Hans Verhagen). Zij presenteren
zich luidruchtiger, maar nauwelijks uitgesprokener. Hun programmatische uitspraken
doen eerder aan marketing denken dan aan poëzie-opvattingen. Hoe kan dit poëtische
vacuüm verklaard worden? De turbulentie van de jaren zestig zien we wel weerspiegeld
worden in het proza van Gerard Reve, Harry Mulisch, Jan Wolkers en Jan Cremer,
maar niet in de poëzie, deze excellentie van de taal. Verstomde de aristocratie van de
literatuur onder het geweld van het prozaisch protest en het gedemocratiseerde woord?
Of vond er misschien een stille paleisrevolutie plaats op de top van de Parnassus? Als
het waar is wat Hegel zegt, dat poëzie de hoogste uitdrukkingsvorm van het menselijke
is, wat betekent deze onbeduidendheid, deze stilte dan? We moeten voor deze vragen
te rade gaan bij de literatuurgeschiedschrijving.
In 2006 verscheen Altijd weer vogels die nesten beginnen van Hugo Brems. Op dit
zevende deel van de reeks Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, een project van de
Nederlandse Taalunie, is lang gewacht. Niet eerder verscheen een omvattende en
samenhangende beschrijving van de literatuur in het Nederlandse taalgebied over de
periode van na de Tweede Wereldoorlog. Deze omissie was extra voelbaar omdat uit
deelstudies het beeld was ontstaan van een periode in de Nederlandse letterkunde
waarin veel veranderde. Dat maakt de lezer van dit kloeke boek van bijna 800 pagina’s
nieuwsgierig naar de manier waarop de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur
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beschreven wordt.
De laatste poging om een bijdrage te leveren aan de literatuurgeschied-schrijving
dateerde van 1993 en verscheen onder hoofdredaktie van M.A. Schenkeveld-Van
der Dussen: Nederlandse literatuur, een geschiedenis. Dit boek was vooral opmerkelijk
door de samenhang die erin werd aangebracht. Die was om een postmodernistisch
modewoord te gebruiken ‘contingent’ te noemen. Het geheel van 151 verhaaltjes was
opgehangen aan het constructieprincipe van een kalender, of een almanak. Uit angst
voor de leugenachtigheid van ‘Grote Vertellingen’ werd de geschiedenis opgedeeld
in willekeurige kleine vertellingen verbonden aan een specifieke datum. Ik wil geen
spijkers op laag water zoeken, maar met deze poging vielen we een beetje van de regen
in de drup. Ook de kalender is immers een Grand Narratif. Het probleem van de
grote vertellingen, constateert de Duitse filosoof Peter Sloterdijk in Im Weltinnenraum
des Kapitals (2005) is niet dat ze zo groot zijn, maar dat ze niet groot genoeg zijn. We
moeten juist grotere, meeromvattende verhalen aan elkaar vertellen. Geschiedschrijving
is per definitie grote verhalen bedenken. In zijn boek Denken over geschiedenis (1984)
zegt Ankersmit daarover: “Het verleden zelf is geen verhaal, kent samenhang noch
gebrek aan samenhang, is duidelijk noch onduidelijk.” Het inzicht, de samenhang
en het verhaal zijn dus produkten van de schrijver en niet van de geschiedenis. Dit
maakt geschiedschrijving bepaald niet zinloos. Het is juist dit opgelegde raster dat de
feiten zichtbaar maakt, en ons in staat stelt om verbanden aan te brengen. Dit is een
voorwaardelijke activiteit om tot begrip van de geschiedenis te komen. Nederlandse
literatuur, een geschiedenis is een mooi boek vol verhaaltjes. Een soort Winterboek van
de Nederlandse literatuur, waar iedereen wel iets van zijn gading in kan vinden.
Maar de theoretisch naar beneden bijgestelde ambities zorgen ervoor dat we niet aan
betekenisgeving toekomen.
Wanneer ik zeg dat het raster pas de feiten zichtbaar maakt, dan bedoel ik dat heel
letterlijk. Het concept van wat literatuur is bepaalt wat in een literatuurgeschiedenis
wordt opgenomen. De literatuuropvatting zorgt er ook voor dat bepaalde elementen
meer uitgelicht worden dan anderen. Dominante opvattingen vormen een discours dat
heel goed in staat is om feiten onzichtbaar te maken.
Als we kijken naar de plaats die de Zestigers toegewezen hebben gekregen in
de literatuurgeschiedschrijving dan zien we zo’n blinde vlek van een specifieke
literatuuropvatting. Hoe zijn deze auteurs op de kaart gezet? Dit heeft volgens mij grote
gevolgen voor de funktie die we tot de dag van vandaag aan poëzie toekennen in de bredere
cultuur-geschiedenis. Centraal in mijn betoog zal staan dat de meest turbulente periode
in de na-oorlogse geschiedenis (de jaren zestig) op een belangwekkende manier gestalte
heeft gekregen in de poëzie, maar dat deze verandering door de literatuurwetenschap
niet is waargenomen of verkeerd is begrepen. De oorzaak daarvan moeten we zoeken
in veranderende leesattituden die tot voor kort door de literatuurkritiek onopgemerkt
zijn gebleven.
Voor het verschijnen van Brems Altijd weer vogels konden we gebruik maken van
twee handboeken literatuurgeschiedenis die de periode na Knuvelder, dus na 1916,
behandelden. Het gaat om G.J. van Bork en N. Laan, Twee eeuwen literatuurgeschiedenis
uit 1986, dat samengesteld is uit bijdragen van de vakgroep Nederlands van de UvA, en
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om een eenmans-project van Ton Anbeek van de RUL Geschiedenis van de Nederlandse
literatuur 1885-1985 uit 1990. Deze uitgaven waren gericht op het universitair onderwijs
en zijn jarenlang gezichtsbepalend geweest. Van beide boeken verschenen herdrukken,
en Anbeek kwam ook nog met een herziene uitgave in 1999.
Hoe beschrijven deze literatuurgeschiedenissen de poëzie van Zestig?
Voor Twee eeuwen literatuurgeschiedenis is het K.D. Beekman die onder de kop ‘Readymades, reportages en concrete poëzie’ het tijdvak behandelt. Hij plaatst het werk van de
Gard Sivik- en Barbarber-redakteuren in het licht van hun voorgangers, de Vijftigers.
Daaruit komt een dualisme naar voren van realisten versus romantici. Beekman
signaleert vooral een veranderde opvatting ten aanzien van poëzie. De nieuwe poëzie
kenmerkt zich door zakelijkheid, nuchterheid en journalistieke feitelijkheid. De
poëzie werd ontdaan van een teveel aan opsmuk en dichterlijke emotie. Vanuit deze
grondhouding kan Beekman gaan inventariseren tot wat voor soort poëzie dit leidt:
analytische zinnen met zoveel wantrouwen ten opzichte van metafoorgebruik dat ze
neigen naar tautologieën. Het is zoals het is. Een bekend voorbeeld van K.Schippers
(1965: 25)
Opening van het visseizoen
Eindelijk buiten.
Water is water.
Riet is riet.
Een eend lijkt op een eend.
Maar nu begint mijn vader (62) weer.
Hij noemt waterhoentjes strijkbouten
en vindt dat de maan
ondergaat
als
de
zon.

Dit is de nuchtere journalistieke insteek, die ook als een citatenjacht tot uitdrukking
komt in het grote aantal ready-mades dat geproduceerd werd. Poëtische ready-mades
zijn ‘gevonden’ tekstblokjes die uit het dagelijks leven overgedragen worden naar de
dichtbundel. Zowel voor de reportage als voor de ready-made geldt dat alles materiaal
voor poëzie kan zijn. Dat kan gezien worden als een democratisering van taalgebruik
en onder-werpskeuze.
Het idee van ready-mades stamt af van Marcel Duchamp die in 1913 voor het eerst
een geprefabriceerd object tentoonstelt. In hun boek Een cheque voor de tandarts (J.Bernlef
& K.Schippers, 1967) verwijzen J.Bernlef en K.Schippers naar deze inspiratiebron en
maken ze een aansluiting tussen de historische avantgarde van het interbellum en hun
eigen werk: de neo-avantgarde. Deze verbinding is echter makkelijker gelegd dan
uitgelegd. Beekman komt niet verder dan de constatering dat er een verband is. Toch
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lijkt het mij dat er een belangrijk verschil bestaat tussen de ready-mades van Duchamp
en die van de Zestigers. Bij Duchamp gaat het om een poging de hele categorie kunst
aan de straat te zetten. Hij kan geen waardering opbrengen voor wat hij ‘retinale’
kunst noemde: kunst om naar te kijken. Ook het ambachtelijke aspect van kunst, de
lijnvoering, de kleurtonen, de compositie, kortom het hele esthetische arsenaal, was
in zijn ogen eenvoudig vakwerk. Niet anders dan het werk van een loodgieter (zijn
eerste ready-made was een pisbak). De interesse van Duchamp ging uit naar het vinden
van nieuwe uitdrukkingsmiddelen, voorbij verf en doek, waarmee hij gedachtenlijnen
kon weergeven. In die zin was Duchamp de vader van de conceptuele kunst. Hij
stelde geen belang in werkelijkheids-reprodukties. Het kunstmateriaal was voor hem
slechts interessant in zoverre het complexe gedachtenconstructies kon uitdrukken. De
Zestigers lijken echter iets heel anders voor te staan. Zij willen niet kunst en poëzie
opheffen, maar juist uitbreiden. De democratisering van het materiaal komt hierop
neer dat alles kunst kan zijn als je er maar met die ogen naar wilt kijken. “[N]iet de
fiktie, maar de realiteit dient tot kunst te worden verklaard,” schrijven Armando en
Sleutelaar in hun “aanwijzingen voor de pers” in De Nieuwe Stijl (1966). Dit is dus het
tegendeel van wat Duchamp voor ogen stond.
Een andere tendens die Beekman opmerkt in de jaren zestig is de belangstelling voor
concrete poëzie. Dit type poëzie heeft een sterk visuele component. Het is vaak te zien
als een symbiose van beeld- en taalkenmerken. Het gedicht verbeeldt dan door middel
van twee parallellopende representatiesystemen: het taalteken en het beeldteken. Waar
Duchamp het tekensysteem probeert te ontdoen van conventionele regels en droomt
van een taal die uitsluitend uit priemwoorden bestaat (een taal zonder samenstellingen
en vervoegingen), daar experimenteert Zestig juist volop met samenstellingen en
dwarsverbindingen tussen genres, codes, woorden, droedels, stippen, lijnen, foto’s,
verkeersborden. Alles wat tekenwaarde afgeeft is kunst. Zo plaatste K.Schippers voor
een tentoonstelling in Boekhandel Bas een wereldbol op de toonbank en schrijft
hij een gedicht dat alleen bestaat uit het adres van het Rijksmuseum. Zo kan een
hele kunstverzameling in een regel opgenomen worden en de hele wereld in een
expositie.
Het probleem bij ready-mades is dat ze snel op een trucje gaan lijken, dat vervolgens
eindeloos herhaald kan worden, tot vervelens toe. Dit is ook een kwestie die Beekman
signaleert. Duchamp had dit gevaar onderkend en hield opzettelijk het aantal readymades beperkt. Voor de neo-avantgarde van Zestig kon dit echter niet als een probleem
gelden. Zij zochten steeds naar manieren om het taalteken zo dicht mogelijk tegen
de referent, datgene waarnaar het teken verwijst, aan te leggen. Hun verveling lag nu
juist bij het autonome taalteken, de beeldspraak, de meerduidigheid, de ambivalentie,
de nuances van de taal als taal. De wereld zelf, die veelgeroemde werkelijkheid was
voor hen een onuitputtelijke bron van verrassing en verbazing. Zij zoeken de nuance
in de esthetische ervaring van de werkelijkheid zoals die zich onverwacht aan hen
voordoet. Zij proberen de taal terug te plaatsen in de wereld. Dat is een naieve vorm
van semiotiek bedrijven.
De banaliteit van deze pogingen heeft velen voor het hoofd gestoten, omdat
bijna alle voorwaarden van de conventionele modernistische literatuuropvattingen
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verontachtzaamd worden. Van verheven uitdruk-kingsvorm wordt de poëzie door
Zestig neergehaald naar een mimetische dienende taak. Alle verschijningsvormen van
de buitenwereld moesten voor het voetlicht geplaatst worden. Door radio, televisie en
automobiliteit was de wereld enorm vergroot en veelzijdig geworden. Er is volgens mij
een verband tussen die nieuwe media en de poëtische uitdrukkings-vormen. Televisie
maakt de wereld groter en verschuift daardoor een sensibiliteit. Alles wordt zichtbaar
en hoorbaar. Het is opvallend hoeveel gedichten van de Zestigers gaan over kijken en
luisteren en de nuances daarin. De poëzie begint hier over te hellen naar de opkomende
beeld-cultuur. Zij volgt de aard van televisie. Televisie maakt zich op een opdringerige
manier onzichtbaar in de huiskamer; als venster op de wereld is zij tegelijkertijd
aanwezig en afwezig. Ze verbaast ons, ontstelt ons, ontroert ons en amuseert ons in
een vertrouwde huiselijke omgeving met het oog naar buiten gericht. Dit is precies wat
de poëzie van Zestig doet binnen de vertrouwde context van de dichtbundel.
Beekman beperkt zich in zijn bespreking van Zestig tot het signaleren van enkele
eigenaardigheden. Hij verwijst naar het dadaisme en een vorm van mimesis. Dat is op
zichzelf niet onjuist, maar de complexiteit van die verbanden komt volgens mij niet
voldoende uit de verf.
Ton Anbeek stelt zich in zijn Geschiedenis wel expliciet ten doel om de literatuur
in een groter verband te plaatsen. Daarvoor kijkt hij naar veranderingen in normen
en conventies in de literatuur. Dit laat hij begeleid gaan van enkele tekstanalyses, die
hij ‘dieptepeilingen’ noemt. Het pijllood dat hij daarbij hanteert is in feite zijn eigen
literatuur-opvatting en zijn smaakvoorkeur. Opnieuw moeten we ons verbazen over
de bescheiden plek die de Zestigers innemen in zijn overzicht: 7 van de 269 pagina’s
die het boek telt. Opnieuw dringt het beeld zich op dat de bril waarmee deze literatuur
gelezen wordt meer wegfiltert dan zichtbaar maakt.
De grootste fout die Anbeek maakt is dat hij de achteloze, terloopse toon van de
poëzie voor haar inhoud aanziet. Dit is niet ongebruikelijk in het New Criticism. Over
Barbarber schrijft hij: “het ging de redaktie om de doorbreking van onze verblinding
door gewoonte tegenover schijnbaar simpele mededelingen. Het overgeaccepteerde
werd vreemd gemaakt door het te isoleren.” (Anbeek 1990: 239) Dit signalement laat
hij gepaard gaan van de conclusie, “Men kan van een tendentie als deze, die zozeer al
het zwaarwichtige schuwt, geen diepzinnige theorieen verwachten.” (idem) Dit leidt
ertoe dat hij een programmatische uitspraak van J.Bernlef over anonieme, objectieve
poëzie die verbonden is met de persoonlijkheid van de dichter aanziet voor een
tegenspraak als gevolg van theoretische zwakte. Dit terwijl Bernlef hier ironisch genoeg
feitelijk T.S. Eliot parafraseert in zijn beroemde essay Tradition and the Individual Talent
uit 1919. Anbeek laat zich verblinden door de schijnbare eenvoud van de gedichten.
Doordat hij als criticus een voorkeur heeft voor het gedicht als talig maaksel, en niet
als venster, ontgaat hem de reikwijdte van de inhoud van de poëzie en de theoretische
uitgangspunten die eraan ten grondslag liggen. Het hoogste wat volgens Anbeek met
deze poëzie te bereiken viel was “een kortstondige verwondering over alledaagse zaken.”
Zoals ik eerder aangaf moeten we oog hebben voor de semi-transparantie, de televisieachtigheid, van de poëzie om de waarde ervan te kunnen ontdekken. Centraal staat
daarin de rol van beleving, “poetry-emotion,” zoals Hans Verhagen dat uitdrukte. De
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poëzie van Zestig loopt hand in hand met de opkomende beeldcultuur. De aandacht
verschuift daarin van een interpretatieve taalgerichte analytische leeshouding, naar
een opname in het beeld; een vorm van verdwijnen, overgave. Zo zit de Nederlandse
goegemeente avond aan avond gekluisterd aan het kijkkastje, opgenomen in een andere
wereld die bestaat uit een aaneenschakeling van gebeurte-nissen waarin de kijker wordt
meegevoerd. Waarin hij iets meebeleeft. Happenings, popfestivals, poëzie in Carre,
drugs, New Age zijn allemaal zaken die in de jaren ’60 opkomen en die de afstandelijke
ascetische verdieping inruilen voor de onmiddellijke sensorische onderdompeling. De
tegenstelling tussen ascese en overgave is ook de kern van het verschil tussen Duchamp
en Barbarber; het verschil tussen avantgarde en neo-avantgarde. Beeldend kunstenaar
Duchamp construeert taal om mee te denken; de dichters van Barbarber reiken beelden
aan om je in te verlustigen.
Hugo Brems is de eerste literatuurgeschiedschrijver die het gebruik van
gemeenplaatsen en de afwezigheid van een pointe opvat als een theoretische keuze. Hij
wijst erop dat de poëzie, als gevolg van het overschrijden van grenzen, zich ontwikkelt
in de richting van de beeldende kunst. “Barbarber kan gezien worden als een groot
conceptueel kunstwerk” (Brems, 2006: 216). Zestig typeert hij als “een literatuur die
het verlangen naar harmonie en eeuwigheidswaarde van de klassieke traditie achter
zich heeft gelaten, evenals dat naar autonomie, zuiverheid en absoluutheid van de
avantgarde. Zij moet het veeleer hebben van integratie, onzuiverheid, voorlopigheid
en relativisme.” (Brems, 2006: 227)
De poëzie van Zestig valt hier volgens mij op zijn plaats: de belangstelling voor het
niet-literaire van taal, de relatie met dada, en de neo-avantgarde. Zestig presenteert niet
een nieuwe poëtica, maar een nieuwe mentaliteit. De wereld als kunstwerk betekent dat
elke burger kunstenaar is en dat het onderscheid tussen kunst en wereld verdwijnt. Wat
overblijft is een vorm van artistieke semiotiek: een kaleidoscoop van verschijningen,
spectakel, waarin iedereen subject en object is; kijkt en bekeken wordt. Het medium
dat deze mentaliteit bij uitstek vertegen-woordigt is volgens mij de televisie.
Televisie is een verdwijn-medium. Zij vraagt geen aandacht voor haar eigen
verschijning, maar enkel voor wat door haar verschijnt. Televisie weerstaat analyse,
moffelt zichzelf weg, wil niet gezien worden als representatiemiddel. Zij is het
medium van de gaze, om een term van Mieke Bal uit Verf en Verderf (1990) te gebruiken.
Poëzie is in het modernisme het medium van de glance. Poëzie benadrukt steeds haar
eigen gemaaktheid. Zij drukt ons steeds met onze neus op het feit dat niets kenbaar is
zonder dat het letterlijk be-teken-t wordt, alles onecht en niets zichzelf is. “Lees maar,
er staat niet wat er staat,” schreef de modernistsche dichter Martinus Nijhoff (1959).
In deze traditie ontstaat in de jaren ’60 een cesuur, die als blijvend gevolg heeft dat de
leeshouding erdoor veranderd is. Poëzie wordt vandaag slechts door weinigen herkend
als een belangrijk uitdrukkingsmiddel. Ron Rijghard beklaagt zich daarover. Toch ziet
hij mogelijkheden om de poëzie te revitaliseren. Wat nu in het licht van het voorgaande
opvalt is dat zijn dichtershelden allemaal te vinden zijn op YouTube: ze zijn multimediaal gegaan. De dichter is uit de abstractie van zijn schriftuur getreden. Hij heeft
een lichaam aangenomen.
Dat er iets gaande is in leesgedrag en poëtische sensitiviteit merkt ook Thomas
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Vaessens op in Ongerijmd succes. Poëzie in een onpoëtische tijd. (2006) Vaessens constateert
dat er een volstrekt nieuwe houding is ontstaan in de manier waarop hedendaagse
poëzie wordt genoten. Dat merkt hij op bij zijn eigen studenten. Hij verbindt dit aan
de opkomst van het postmodernisme. Poëzie leeft op festivals als Poetry International,
de Nacht van de Poëzie, op internet, in Rapmuziek, Poetry-slams. Poëzie is een
gebeurtenis, een belichaamd evenement geworden dat de omgang met andere media
niet schuwt. Ik hoop dat ik aannemelijk heb kunnen maken dat deze ontwikkeling niet
recent is, maar al in de jaren zestig van de vorige eeuw is gestart. Door een vergelijking
met Duchamp wordt zichtbaar dat de neo-avantgarde geen voortzetting is van de
avantgarde, maar een omkering. Dat dit tot op heden onderbelicht is gebleven komt
volgens mij doordat de literatuurkritiek te lang heeft vastgehouden aan het primaat van
een logo-centristische poëzieopvatting en leescultuur.
Poëzie verandert. De poëziekritiek moet volgen of zij versteent tot woordarcheologie.
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Twee “vrolijke schrijvers”.
Boon, Van Niekerk en de vernieuwing van de roman
Annie van den Oever
Louis Paul Boon (1912-1979) has been one of the leading innovators of the novel at a time of true
historical change in Europe. As such he is one of Marlene van Niekerk’s favourite writers. This may
come as no surprise. Both are known for the ways in which they innovated and enriched the monologuelike structures of the novel by an extensive use of dialogue and a playful use of speech patterns. Moreover,
they both opted for a new and fundamentally dialogical relation to their own history and to contemporary
historiography, as Nietzsche once did. My thesis is that both novelists are understood best in their
oppositions to classical realism in the novel and the classical tradition in historiography – and I assume
that a comparative analysis of their work is fruitful for all these reasons. Here I will focus on a small case
study of the innovations by Louis Paul Boon, analyzing their forms and functions

Proloog
Mijn stelling is dat de vergelijkende studie van de Zuid-Afrikaanse romanvernieuwer
Marlene van Niekerk en de Vlaamse romanvernieuwer Louis Paul Boon, een van haar
grote voorbeelden1, een nieuw en scherp licht kan werpen op verschillende aspecten
van haar werk en de receptie van haar werk. Dat deze vergelijking vruchtbaar is, is niet
omdat zij hem na zou volgen, maar omdat hun inzet vergelijkbaar is. Die is tweeledig.
Zij vernieuwen en verrijken de taal en verhaalstructuur van de roman (voeren deze
weg van de gesloten monologische structuur die aan de mimetisch-realistische
roman ten grondslag ligt, onder meer door een gebruik van “primitieve” spreektaal,
(“primitieve” en volkse vertel-vormen); en zij vernieuwen de historiografische
bedding van de roman door een andere, fundamenteel dialogische verhouding met de
eigen geschiedenis en de eigentijdse geschiedschrijving aan te gaan. Zij staan dan ook
niet in de traditie van de klassieke geschiedschrijving maar ertegenover. Het is beter
om ze te lezen als twee “vrolijke” schrijvers in de traditie van Nietzsche. Binnen dit
bestek, omdat de lengte van deze bijdrage een uitgewerkte vergelijking nu eenmaal
niet toelaat, zal ik me richten op de beschouwing van de romanvernieuwing van
Louis Paul Boon, als een casus waarvan de beschouwing voor de romankritiek in
Zuid-Afrika mogelijk momenteel interessant lijkt.

1.
Er bestaat een ongerijmde tegenstelling tussen de grootheid van de romanschrijver
Louis Paul Boon, wiens magistrale romans internationaal worden geroemd, en de
merkwaardige, reducerende, biografische interpretaties waarop hij in zijn eigen
vaderland is getrakteerd. In de jaren zeventig − en verhevigd na zijn dood in 1979,
in de bewieroking en bijzetting van zijn oeuvre in de jaren tachtig − dreigde hij door
de vaderlandse kritiek opgesloten te worden in de reducerende lectuur die werd
gedicteerd door een locaal perspectief dat duurzaam het zicht dreigde te belemmeren
TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRIKAANS: 14DE JAARGANG (2007) II: 2
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op de romanschrijver Louis Paul Boon, die toch gezien moet worden als een van de grote
ontdekkers van de mogelijkheden van de roman en als een van de grootste Europese
romanvernieuwers. Hij is als zodanig ook internationaal gelezen door een grote groep
romanschrijvers, van Günter Grass − wiens Die Blechtrommel zonder Boon wellicht
niet in deze vorm had bestaan2 − tot Marlene van Niekerk, wier roman Triomf als
literaire prestatie eveneens extra reliëf krijgt wanneer men haar onderwerpkeuze en
haar taalbehandeling plaatst in het kader van een lectuur van de door haar bewonderde
Europese romanvernieuwer Louis Paul Boon.
In 1989 heeft Kris Humbeeck tegen de vaderlandse, reductionistische lectuur
van Boon effectief een wal opgeworpen in het speciaalnummer van Restant met
de veelzeggende titel Louis Paul Boon, schrijver.3 Daarin heeft hij, in een lange en
kritische analyse, de mechanismen van de Boonkritiek blootgelegd. Hij maakte het
speciaalnummer samen met Paul de Wispelaere, die al vanaf 1966 de “schriftuur”
van Boon op lucide wijze had gevolgd. De vaderlandse kritiek las Boons werk tot
dan in termen van zijn betekenis voor het vaderland, getekend door de pogingen
tot knechting, de negentiende-eeuwse industrialisering, twee wereldoorlogen en
de taalstrijd. Al het onvermijdelijk oninpasbare − het restant dat in die lectuur geen
plaats kon krijgen − werd ondergebracht in een politieke en biografisch getinte
toeschrijving aan zijn persoon, Louis Paul Boon, die werd gelijkgesteld aan zijn alter
ego, de verteller Boontje. “Boontje” was tevens de schrijversnaam waarmee Boon zijn
veelgelezen krantenstukjes, de Boontjes, ondertekende. Last but not least: heel Vlaanderen
kende Boon van zijn veelbekeken televisieoptredens, waarin de grote schrijver in zijn
vrije uurtjes graag de onnozelaar en de paljas uithing. In de figuur “Boontje” hebben
zijn lezers steeds opnieuw de gestalte van deze kleine schrijver zelf willen zien: zij
hebben Louis Paul Boon geïdentificeerd met, zelfs gesubstitueerd door Boontje.
Mijn these is dat dit een misconceptie is die zich diep in de Boonreceptie heeft
kunnen nestelen door Boons open, dialogische gebruik van de gewone spreektaal
in zijn romans, waarin hij eigenzinnig weigerde om de standaardtaal, het Algemeen
Beschaafd Nederland, aan te wenden. Hij placht te zeggen dat dit was omdat hij,
Aalsternaar en autodidact, de voorkeur gaf aan zijn eigen ABN: het Aalster Beschaafd
Nederlands. Vanzelfsprekend was dit een uitspraak die er bij de Vlamingen inging
als koek. Zij woonden immers in een land dat in een taalstrijd verwikkeld was en
Vlaanderen wist zich in het Zuiden en Oosten (vanuit Wallonië) door het Frans en
in het Noorden door de Nederlandse (Hollandse) variant van het ABN bedreigd.
Boon voedde bovendien welbewust het misverstand dat (ook) hij een ongeschoolde
volksjongen was. Hij schiep een beeld van zichzelf als eenvoudige dagbladschrijver
en gevelschilder. Was hij geen Vlaamse volksschrijver die – anders dan de generatie
van vernuftige experimentelen die hem omringde à la Claus en Michiels – zich qua
taal niet te ver van huis waagde en zich uit nood (en zeker niet uit experimenteerzucht
of vernieuwingsdrang!) van zijn zogenaamde primitieve “Vlaams” bediende? Wie dit
alles klakkeloos gelooft, verkijkt zich al snel op het belang van Boons gebruik van de
volkstaal voor de vernieuwing van de roman.
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2.
De Tsjechische romanschrijver Milan Kundera stelt dat men aan grote romanschrijvers
alleen recht kan doen wanneer men hun werk beziet in het licht van de geschiedenis van
de roman, waar zij als romanschrijver deel van uitmaken (Kundera 1994: 23). Kundera
heeft zich in zijn opstellen over de roman steeds hartgrondig tegen een reductionistische,
strikt vaderlandse lectuur van de grote Europese romanschrijvers verzet. Zijn Verraden
testamenten uit 1994 is een verweer tegen de tendens romanschrijvers te “verraden” door
hen uit te leveren aan de willekeur van de contemporaine, lokale kritiek. Al naargelang
de culturele en politieke context kent de kritiek aan de roman immers een “eigentijdse”
functie toe, die vaak strijdig is met de eigenlijke bestaansgrond en opdracht van de
roman. Om zijn betoog te adstrueren, laat hij zien hoe schadelijk het is voor een goed
begrip van de ontwikkeling van het proza dat Franz Kafka door diens “grote vriend”,
Max Brod, aan het nageslacht is geserveerd als “psychiatrisch geval” in plaats van als
een groot schrijver, wiens literaire ontwikkeling alleen begrepen kan worden binnen
de geschiedenis van de roman, waarbinnen Kafka als een catalysator en vernieuwer
moet worden begrepen. Kundera’s basale stelling is dat de roman een kunstvorm is en
als zodanig een eigen geschiedenis kent en niet zonder meer deel uitmaakt van de
(vaderlandse) geschiedenis, maar eigen doelstellingen, een eigen ontwikkeling, een
eigen dynamiek kent en dus niet op naïeve wijze als “spiegel” van de geschiedenis kan
worden begrepen. In dit licht behandelt hij ook de miskenning door zijn landgenoten
van de componist Janacek, wiens mondiale belang als componist niet is gezien, omdat
de “gangbare opinie in Bohemen, die wil doorgaan voor hem goedgezind”, hem losrukt
uit de context van de moderne muziek en hem opsluit “in de lokale problematiek”:
hij is bijgezet in de vaderlandse geschiedenis als een echte Boheem, met een passie
voor folklore, het vaderland, de vrouw. Ondertussen, stelt Kundera, overkomt hem het
ergste wat een kunstenaar kan overkomen: er verschijnt geen enkele belangrijke studie
over “de esthetische nieuwheid van zijn oeuvre” (Kundera 1994:170-171).
Kundera laat zich in zijn opstellen over de roman kennen als een van de zeldzame
apologeten van de roman; voor hem is de roman één van de grote ontdekkingen van de
moderne tijd.4 “Als de roman een kunstvorm is, en niet alleen een ‘literair genre’, dan
is dat omdat de ontdekking van het proza zijn ontologische opdracht is, die geen enkele
andere kunst volledig op zich kan nemen.” (Kundera 1994 : 110)
In de ontwikkeling van de roman draait het volgens Kundera in aanleg niet om de
“vernieuwing” van de “vorm”, maar om het blootleggen of “vinden” of “ontdekken”
van een wezenlijk nieuwe verhouding tot de werkelijkheid. “Want vat krijgen op
de werkelijke wereld, dat behoort tot het wezen van de roman.” Vat krijgen “op het
concrete van het heden, dat is een van de constante tendensen die vanaf Flaubert de
evolutie van de roman zal markeren [...]”. (Kundera 1994: 55)
Nu is het vinden van een wezenlijk nieuwe verhouding tot de werkelijkheid altijd een
probleem, maar dit is niet primair een retorisch of stilistisch probleem, of een genre- of
vormprobleem, zoals in de romankritiek wel wordt aangenomen. Het vinden van een
nieuwe verhouding tot de werkelijkheid is het doen van een ontologische “ontdekking”,
een “vinding” op het terrein van de roman.
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3.
Boon zag zichzelf als een realist. Anders dan vele van zijn tijdgenoten ruilde Boon het
realisme niet in voor het modernisme (high modernism), met een verheven en enigszins
romantische opvatting van het kunstwerk; hij verwierp die positie als te romantisch,
te idealistisch. Moest hij kiezen tussen het subjectivisme van het twintigste-eeuwse
modernisme en het objectievere schrijven van de sociaal-realistische roman, dan koos
hij voor het sociale realisme. Toch was hij het gaandeweg fundamenteel oneens met de
negentiende-eeuwse uitgangspunten van het historische realisme. Zijn ontwikkeling
als schrijver in de oorlogsjaren en direct erna is te lezen als zijn afscheid van de
opvattingen van de grote negentiende-eeuwse realisten.5 Boon verwierp uiteindelijk
het traditionele realistisme op hoofdpunten (de onderliggende mimesisopvatting, de
idee van soevereiniteit van het schrijvende subject), zonder ooit zelf de aanspraak op
realisme, laat staan zijn aspiratie om romans te schrijven, op te geven. Hij ontwikkelde
zich echter in de naoorlogse jaren van een “brave jongen” tot een schrijver van
zogeheten “illegale boeken”.6 Zijn nieuwe bestaan als “illegale” romanschrijver
begon er feitelijk mee dat hij vanaf november 1946 in Front onder de naam “Boontje”
voortaan dagelijks zijn beslommeringen, zijn “bespiegelingen omtrent ziekte, dood, en
geldgebrek, omtrent de twijfel aan alle waarde van alle werk”, waarvan hij had moeten
constateren dat hij die hij niet kwijt kon ìn de roman waaraan hij werkte, “Madame
Odile”, apart ging noteren in “UIT HET NOTABOEK VAN BOONTJE...” Dit had
veel grotere gevolgen voor zijn schrijverschap dan ook hijzelf aanvankelijk overzag,
want “zo bleef de dikke roman over de magere vrouw liggen, maar groeide integendeel
het notaboekje van Boontje tot het 1ste ILLEGALE BOEK VAN BOONTJE.” De
hoofdzaak, zijn roman, werd de bijzaak en hij verscheurde zijn traditioneel opgezette
“Madame Odile”.7
De ontdekkingen die Boon deed in die jaren maakte dat hij later niet meer vrij tastte
in de buidel die de bloei van het negentiende-eeuwse realisme en de burgerlijke roman
zo rijkelijk met romantechnische procédés had gevuld. Zijn keuze van kunstgrepen is
vanaf nu een ongebruikelijke. Zo ging hij radicaal in tegen de traditionele economie van
dit type roman, onder meer door bladzijden lang te schrijven over kleine, voorbijgaande,
toevallige, ondramatische, alledaagse zaken. Deze manier van schrijven, waarvan Boon
de specifieke mogelijkheden ineens ontdekte in zijn zogenaamde Notaboek, heeft
hij verder geëxploreerd in zijn romans. Daarin heeft hij zijn nieuwe methode, de
nevenschikkende beschrijving van het historisch alledaagse met de inlassing van terzijdes
met commentaar, op de spits gedreven. Boon ontwikkelde zich tot de grootmeester
van het apropos. Hij ontdekte als dagbladschrijver de mogelijkheden van het gebruik
van de uiterst digressieve aproposstijl voor de roman. Deze aproposstijl heeft hij in deze
jaren tot het huismerk gemaakt van zijn verteller Boontje; op het eerste gezicht gaat het
om een bedrieglijk eenvoudige stijl, door de sluwe Boon uit de eenvoudige en onder
historici zo bekende episodische structuur van de kroniek ontwikkeld.
Wat Boon vanaf 1945 zocht en tussen 1947, toen hij zijn manuscript verscheurde,
en 1949, toen hij zijn open brief aan Burssens schreef, ineens lijkt te hebben ontdekt,
is de reële mogelijkheid van een nieuw soort roman, waarvan hij al een glimp moet
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hebben opgevangen in de oorlog. In de “hoekjes” over kunst en literatuur voor De
Roode Vaan, Front en Parool heeft Boons denken erover zich gerijpt. Hij scherpte zijn
gedachten in die jaren ook graag aan de prozaprojecten van anderen. In 1945 schreef
Boon bijvoorbeeld zijn eerste beschouwing over het proza van Paul van Ostaijen,
waarin hij verklaarde dat hij diens groteske “vuurwerk” zeer “vurig” bewonderde.8 Toen
moest de algemene bewondering voor Van Ostaijen in België en Nederland nog op gang
komen. Boons bewondering stond los van de latere, wat dweepzieke bewondering van
de jonge naoorlogse experimentele dichters voor Van Ostaijens poëzie. Boon stond
met zijn bewondering voor het groteske proza enigszins apart. Hij noemde zich echter
geen experimenteel en hij poseerde ook niet graag als experimenteel. Hij poseerde
al evenmin als criticus of romantheoreticus of romanschrijver, hoewel hij op al deze
gebieden actief was. Incidenteel trad hij wel op als de explicateur van zijn eigen
romaneske ontdekkingen, bijvoorbeeld van de gevolgen van het doen “openklakken”
van de gesloten structuur van de traditionele roman. Doch nergens mat hij zich de
rol van soevereine explicateur aan: als kleine schrijver (alias dagbladschrijver) stond
hij immers niet boven maar tussen zijn denkbeeldige en echte lezers, die hem op zijn
schrijfsels aanspraken en met wie hij bijna onophoudelijk in discussie was (als in “Selfdefense” in Mijn kleine oorlog). Deze dialoogjes over het schrijven, een soort onderonsjes met
zijn lezers, zijn een belangrijk resultaat van het vernieuwingsproces dat hij doormaakt.
Toch lijkt de eigenlijke katalysator niet in deze explicaties en reflecties maar in het
ontdekkingsproces zelf te zitten. Toen dit eenmaal begonnen was, heeft het hem als
vanzelf van ontdekking naar ontdekking gevoerd. De kern van dit proces lijken een
vijftal ervaringen met het schrijven zelf te zijn geweest die Boon in deze fase van zijn
schrijverschap opdeed. Het zijn ervaringen die hem verwarden maar fascineerden en
die hij blijkbaar belangrijk genoeg vond om er langer bij stil te staan, alsof hij ineens
mogelijkheden heeft bevroed waarvan hij voordien het bestaan niet vermoedde. Heel
bepaalde ervaringen lijken hem te hebben aangezet tot nadere verkenning. Het zijn
ervaringen die zodoende het karakter van echte “ontdekkingen” hebben kunnen
krijgen. Zijn ondervindingen wist hij, vasthoudend, om te zetten in vondsten.
Zijn eerste ervaring moet zijn geweest dat de traditionele economie van het schrijven,
die steunt op de methode van het retrospectieve, beschrijvende vertellen, gericht op de
schepping van een gesloten en ingebedde verhaalwereld met een hechte thematische
samenhang, niet in overeenstemming te brengen was met zijn ervaring van de
catastrofale continuïteit van het naoorlogse leven zelf, een leven dat Boon aanvankelijk
nog apart, als bijkomstigheid, had proberen weg te schrijven in het “NOTABOEK VAN
BOONTJE”. Boon ontdekte dat de stroom aan bijkomstigheden zich op de voorgrond
drong en de traditionele roman deed “openklakken”, zoals hij aan Burssens schreef: hij
ontdekte de mogelijkheden van de “open”, kroniekachtige roman-in-wording: de roman
die “open” staat voor het leven van alledag en voor de lezers.
Een tweede ontdekking deed Boon in zijn correspondenties met zijn (al dan niet
gefingeerde) krantenlezers (“kameraden”), die onophoudelijk met vragen en kritiek
op zijn krantenstukjes reageerden en tegenover wie hij zich zowel politiek als artistiek
verantwoordde, in een soort huis-tuin-en-keukengesprekjes die, niettegenstaande hun
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huiselijke toon, vaak een uiterst lucide commentaar bevatten op zijn eigen schrijven
en op de conventies van de roman. Deze onderonsjes zijn een soort prefiguraties van
de situaties met de gefingeerde personages in de actuele roman in De Kapellekensbaan.
Welbeschouwd ondervond Boon in de krant ineens de verrassende mogelijkheden van
een dergelijke hoogst reflectieve onderonsjesstijl voor hem als romanschrijver.9
Een derde, belangrijke ontdekking is de ontdekking geweest van de ongekende
mogelijkheden van het gebruik van de gij-vorm voor de roman. Hij ontdekte
de direct aansprekende vertelstijl. Hiermee brak Boon in één klap de traditionele,
gesloten, monologische verteltrant van de roman open. Het was zijn ontdekking
van de mogelijkheid van het gebruik van de volkse spreektaal in de roman die hem
de weg wees naar zijn latere open, dialogische, delibererende en zich voortdurend
hernemende en zichzelf corrigerende vertelstijl. Deze vertelstijl heeft hem als schrijver
in één klap weten te verlossen van een romantraditie die hem ontegenzeggelijk tot
last was geworden. Uit deze vertelstijl (en niet uit Boons biografie!) is het ontstaan van
die merkwaardige vertellersfiguur “Boontje” te verklaren: het is Boons vierde, grote
ontdekking als romanschrijver.10 De volkse verteller “Boontje” heeft onverhoeds
maar radicaal de grote schrijver van de groots opgezette roman over de geschiedenis
van Vlaanderen van zijn soevereine plek verdrongen. Terugblikkend markeert de
verscheuring van het manuscript het besef van de schrijver met de ronkende naam
LOUIS PAUL BOON dat zijn oude, groots opgezette romanproject, “Madame
Odile”, waarin hij opkomst en ondergang van de burgerij in Vlaanderen had willen
beschrijven, inmiddels ten onder was gegaan aan het zich brutaal op de voorgrond
dringende “illegale”, volks-primitieve vertellerke “Boontje”. Diens schrijversnotities, die
aanvankelijk slechts de status hadden gehad van nevenproduct in een schrijverschap dat
in een “grote roman” werd geïnvesteerd, kwamen plotseling immers in het centrum
van Boons slepende romanproject te staan. Het “Notaboek” groeide onverhoeds uit
tot het “1ste ILLEGALE BOEK VAN BOONTJE”. De bijzaak werd de hoofdzaak,
de hoofdzaak werd een bijzaak. “Odile”, voorheen de trotse hoofdpersoon in
Boons gelijknamige geschiedenis over opkomst en ondergang van de socialistische
beweging in Vlaanderen in de 19de eeuw, verschijnt in de uiteindelijke romans over
de Kapellekensbaan, in de nu ingebedde geschiedenis over “Ondineke” (zoals ze nu
heet), als een door en door twintigste-eeuwse ambivalente heldin. Ze had een tragische
heldin kunnen zijn: een trotse stijfkop vol hybris. Ze had als zodanig een heldenrol
kunnen vervullen in de opkomende socialistische beweging. Ze had dit alles zelfs
moeten zijn, althans als Boon een sociale en politieke roman had willen schrijven die
rechttoe rechtaan “geëngageerd” was. Doch Burssens’ Fabula rasa, de grotesken van
Van Ostaijen en de groteske novellen van Kafka hadden Boon intussen tot het inzicht
gebracht dat het ook heel anders kon en mocht.11 Dit inzicht was hoogst productief voor
zijn schrijverschap en de vernieuwing ervan. Hij stopte dan ook niet met schrijven.
Hij heeft zelfs zijn in stukken gehakte manuscript niet weggegooid. Hij heeft aan zijn
oorspronkelijke geschiedenis van “Odile” een perfide draai gegeven: de mogelijkheid
van de kafkaëske kanteling van hoofdpersoon en plot was de vijfde ontdekking die hij
deed. Hij kantelde de mythen van de vooruitgang en de emancipatie en de komst van
het socialistische arbeidersparadijs: deze mythen sloegen nu om in die uiteindelijk
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ontmythologiserende, nachtmerrieachtige geschiedenis van Ondine over een op hol
geslagen consumptiemaatschappij.
De spil is nog steeds dit burgermeisje dat almaar hogerop wilde, dit pseudomadammeke met haar tomeloze ambitie om vooruit te komen in het leven. Door haar
op perverse wijze een kwartslag te draaien kon het brave, gemaltraiteerde arbeiderskind
“Odile” opnieuw worden geïnvesteerd in Boons nu kafkaëske romanproject: daarin werd
zij herboren als een gehaaide kleine overlever, een gewiekste sjacheraar, een prefiguratie
van alle doortrapte en verwende meisjes in Boons latere werk.
Terugblikkend is de verscheuring van “Odile” een symbolische geste die de radicale
overgang naar een nieuwe fase in zijn leven als romanschrijver onderstreepte. Eerst
lag er alleen, zoals Boon aan Burssens schreef, “een berg van onuitgegeven papieren
[…] die ik nog steeds de weidse naam van Roman geef, maar die reeds lang het lege
begrip dezer benaming hebben doen openklakken.” Algauw ontstond daaruit echter
die eigenaardige en weerbarstige antiroman of totaalroman De Kapellekensbaan (1953),
die een vervolg kreeg in de nog radicalere roman-in-wording Zomer te Ter-Muren
(1956). Deze twee romans hebben de romanschrijver Louis Paul Boon uiteindelijk in
het centrum geplaatst van de naoorlogse Europese romanvernieuwing als de schepper
van wat romanschrijver en criticus Paul de Wispelaere (hier al aangehaald) direct
benoemde en erkende als een complexe, nieuwe “romanschriftuur”.

4.
De creatie “Boontje” is in de contemporaine Boonkritiek als gezegd vrijwel eenzijdig
begrepen als het alter ego van de schrijver en als een karakter, een figuur die in
psychologische zin zou lijken op zijn schepper Boon en die dan ook “menselijk, al
te menselijk” zou zijn, om de woorden van Nietzsche te gebruiken. Deze verteller,
“Boontje”, primair benaderen als een karakter verraadt echter een psychologiserende
lezing in de traditie van het mimetisch realisme – een traditie die aan deze roman
zelf vreemd is. De negentiende-eeuwse mimetisch-realistische traditie en de vormen,
principes en imperatieven ervan bieden dan ook niet het juiste kader voor goed begrip
van Boontjes direct aansprekende vertelstijl. Het is een term die in dit geval overigens
letterlijk genomen kan worden. Lezers wisten zich direct aangesproken, als gij en u
en uw. Deze aanspreekvormen komen ontelbaar vaak voor in de romans vanaf De
Kapellekensbaan, na een schuwe start met de gij’s in Mijn kleine oorlog en Ook de afbreker
bouwt op. Voor velen is Boons dialogische, open, appèllerende aproposstijl letterlijk
appèllerend gebleken: zij gingen bij hem thuis op bezoek. Zij vatten Boons werk op
als een huiselijk onderonsje met een schrijver die vrijuit tot hun sprak en die, zoals het
een vriend past, alles over zichzelf vertelde en niets bewust achterhield voor zijn lezers
(ook al kon hij ze, begrijpelijkerwijs, niet allemaal thuis ontvangen).
Hoezeer men zich ook thuis voelde bij Boon en hem ervoer als “een van hun”:
het is zeer de vraag is of de kloof tussen Boon en de vertellersfiguur “Boontje” niet
veel groter is dan deze reactie op en de Boonreceptie in het algemeen veronderstelt.
Zo is over De Kapellekensbaan vele malen beweerd dat in het centrum ervan een
“twijfelzuchtige” Boontje zou staan, een Hamletachtige figuur, een man die over alles
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twijfelt uit de grond van zijn hart. Nu wijst alles erop dat zijn schepper, Boon zelf, die
inderdaad een karakter had, alles behalve twijfelzuchtig, zelfs eerder een Prinzipienreiter
à la Paul van Ostaijen was. In zijn opstel over de “schrijverspersona” Boontje heeft
Paul de Wispelaere dan ook al eens zijn verbazing geuit over de discrepantie tussen de
radicale en rigide communist Louis Paul Boon, de auteur van krantenartikelen in de
naoorlogse De roode vaan, en de latere relativerende verteller “Boontje”. Manifesteert
de kleine “Boontje” zich weliswaar als een aartstwijfelaar, de auteur Boon zelf is eerder
een stellingnemer.12 Vele critici hebben overigens ook gemeend in het duo Boon /
Boontje een ontwikkeling te moeten zien: van de vroegere, jonge, politiek radicale,
rigide “Boon” naar de latere, oudere, milde, menselijke “Boontje”, de “tedere anarchist”
(de term is van de schrijver Hubert Lampo). Was Boon alias Boontje niet die man die
het schelden en schreeuwen gaandeweg beu werd en die zich met zijn vrouw Jeanneke
in zijn “reservaat” te Erembodegem had teruggetrokken?
Deze wijze van redeneren verraadt opnieuw de denkkaders en imperatieven van
het mimetisch realisme. Het meest schadelijke aspect van deze identificatie van de
verteller met de persoon van de schrijver is, lijkt me, dat de bijzonderheden van Boons
radicaal vernieuwende romanproject binnen een amateuristisch psychologisch kader
dreigen te worden weggeredeneerd als een uitvloeisel van zijn particuliere biografie
(volks! Vlaams!) en zijn karakter (overgevoelig en al te menselijk!). Een narratologische
analyse van Boons verhaalvorm vestigt echter direct de aandacht op zijn uitzonderlijke
behandeling van de klassieke verhaalvorm in zijn digressieve aproposstijl, met zijn
radicale gebruik van de opschorting van “hoofdzaken” (in Aristotelische zin), tegen
de traditionele economie van het schrijven in.13 Een nadere stilistisch-linguïstisch en
pragmatische analyse14 van Boons uitzonderlijke taalbehandeling brengt verder zijn
vernieuwing van de vertelstijl aan het licht door een gebruik van huiselijke aan- en
toespreekvormen in een direct aansprekende onderonsjesstijl, die toch tevens sterk
preciserend en zelfcorrigerend en deliberend is en die bovendien een constante stroom
metacommunicatieve “metamessages” bevat.15 Het is een uitzonderlijke combinatie
van spreek- en vertelvormen, zelfs een die binnen de geschiedenis van de roman
uniek is: deze vormt de basis van Boons romanvernieuwing. Bezien in het licht van
de beschouwingen van de groteske verteltechniek van Gogol (door Ejchenbaum en
Vinogradov) behelst Boontjes illegale stijl de geraffineerde exploitatie van primitieve
vormen van mondeling vertellen, die, door hun dialogische grondpatroon, de traditioneel
monologische roman hebben opengebroken. Bezien in het licht van de “vrolijke
wetenschap” van Nietzsche past deze nieuwe dialogische vertelstijl de romanschrijver
die principieel twijfelt en wel zoveel beter dan de monologische, didactische stijl. Het
past een “vrolijk schrijver” immers niet om met ferme conclusies te komen. Mijn
stelling is dan ook dat Boons vermeende twijfelzucht niet karakterologisch van aard is
en psychologisch geduid moet worden, maar dat deze filosofisch en principieel van aard is
en mede de basis vormt van zijn romanvernieuwing. Over de wil te twijfelen schreef
Nietzsche in zijn Vrolijke wetenschap (“vrolijk” betekent hier niet “luchthartig” en de
twijfel waartoe wordt aangemoedigd is, o ironie, absoluut! radicaal!!):
“In de wetenschap hebben overtuigingen geen bestaansrecht, zo stelt men op goede gronden (...): −
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Betekent dat echter niet, welbeschouwd, dat eerst wanneer de overtuiging ophoudt een overtuiging
te zijn, ze tot de wetenschap mag worden toegelaten? Ontstond de zucht [naar kennis] van de
wetenschappelijke geest er niet mee, zich geen vaste overtuigingen meer toe te staan? … Zo staat het
er nu waarschijnlijk voor: ons rest de vraag, of niet, opdat het wetenschappelijke verlangen vrij baan
krijgt, er althans één overtuiging moet zijn, en wel éen zo dwingend en compromisloos, dat aan deze
ene overtuiging alle andere geofferd moeten worden.”16

De enige overtuiging die het waard is om in ere te houden is de overtuiging (de
imperatief) die alle andere overtuigingen ondermijnt: Twijfelt aan alles! Het is aannemelijk
dat de weifelende verteller “Boontje”, de standpuntloze twijfelaar, kort na de tweede
wereldoorlog ontsproot aan Nietzsche’s filosofische imperatief. “Boontje” werd
geboren in de eeuw waarin, door twee desastreuze wereldoorlogen, alle overtuigingen
hun bestaansrecht immers hadden verloren in Europa.
Het is bij nader inzien óók aannemelijk dat “Boontje” als karakter (voorzover hij
überhaupt al in die termen begrepen moet worden) niet in de eerste lijn verwant is
met zijn schepper Louis Paul Boon, maar met enkele literaire bloedverwanten in de
wereldvreemde wereld van het groteske. De groteske literatuur zit immers vol met
typetjes à la Boontje: een merkwaardig karakterloos en wereldvreemd type, een dupe,
een schlemiel, een nederig persoontje, zonder Fallhöhe, dat, typerend genoeg, wel een
zeker besef van het eigen gebrek aan grootsheid heeft. Meer dan op zijn schepper Louis
Paul Boon lijkt Boontje op Plume, een dupe als geen ander, verdwaald in de wereld
van Uncertain Plume (1930) van Henri Michaux. “Boontje” heeft ook iets weg van die
kwetsbare, kleine, armzalige ambtenaar in De Mantel van Gogol. Hij heeft zelfs iets
van die arme en zoveel jongere ambtenaar, Gregor Samsa, uit Die Verwandlung (1915)
van Franz Kafka, die, zoals zijn moeder aan de controleur verzekert, echt een heel
oppassende jongen is die, na zijn kantoorwerk, thuis avond aan avond braaf zit te
figuurzagen. Boontje, Plume, Gregor: ze zijn brave maar oninpasbare vreemdelingen
in de “wereld-van-vandaag” waarin zij zich staande pogen te houden. Ze zijn
wereldvreemd, bezien vanuit de psychologische denkkaders die overigens vreemd zijn
aan dit personagetype zelf en aan de literatuur waarin zij figureren.
Boon was goed bekend met de groteske traditie in de literatuur. Hij las als gezegd
de grotesken van Paul van Ostaijen al heel vroeg (al op 26 oktober 1945 schreef hij al
bewonderend over “De bende van de stronk” in De roode vaan) en hij las en waardeerde
ook het groteske proza van Kafka al vroeg.17 Hij was daarbij een hartstochtelijk lezer
van Nietzsche. Het is dan ook mijn stellige overtuiging dat de licht groteske Boontje en
zijn pseudo-primitieve, dialogische, zelfcorrigerende vertelstijl (verteller en stijl zijn
ongeveer op hetzelfde moment ontstaan) niet ontspruiten aan Boons karakter of zijn
kennis van z’n eigen zwakheden, zoals wel wordt aangenomen, maar aan twee heel
andere bronnen. Ik zou hier graag de stelling verdedigen dat zij zijn geboren uit de
kruising van een filosofische traditie – de Nietzscheaanse – en een literaire traditie – de
groteske. Uit deze twee bronnen ontspruit mijns inziens Boontjes pseudo-primitieve
krompraat, waarmee hij, in zijn eigen woorden, de conventionele negentiende-eeuwse,
mimetische, monologische, gesloten roman deed “openklakken”. De complexiteit
van Boons zeer geslaagde poging tot vernieuwing van de roman moet dan ook niet
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worden onderschat. Zijn “openklakken” van de gesloten structuur van de roman en
zijn herschrijving tot illegale boeken geldt niet slechts een paar trucjes en foefjes van
de traditionele roman in de West-Europese romantraditie, maar ook de onderliggende
opvatting van de auteur als een soeverein subject. Boon heeft de gedachte laten varen
dat hij een zogeheten autonome, soevereine schrijver is (à la Tolstoi, à la Flaubert) die
vrijelijk en los van zijn context en tijd over de taal en zijn eigen denken kan beschikken.
Laten we daarom voortaan niet aan “Boon” alias “Boontje” denken als het die kleine,
twijfelende, wat onzekere, wereldvreemde schrijver uit Aalst, een allemansvriend die
het niet kon laten de kleinigheden van zijn leven aan ons te vertellen. Laten we echter
voortaan denken, omdat het voor een goed begrip van de ontwikkeling van de roman
en van deze romanschrijver zoveel productiever is, aan de grote romanvernieuwer
Louis Paul Boon, die op een ochtend uit de catastrofale nachtmerrie van de oorlog
onrustig ontwaakte en zijn aspiraties als Groot Schrijver liet varen en de machteloze en
meelijwekkende figuur van “Boontje” schiep, de groteske Gestalt van een prozaschrijver
in de traditie van Kafka.
“Boontje” beweegt zich in een wereld van louter fragwürdige conclusies. Zijn denken
presenteert zich niet in zijn onwrikbare conclusies (dat is meer iets voor een leraar)
maar als een denkproces. De gedachtewereld presenteert zich aan de lezers als een
wereld waarin het denken en schrijven zelf voortdurend in wording zijn. De stijl
van presenteren is redenerend, voortdurend heroverwegend, delibererend, zichzelf
corrigerend, preciserend, alsof de verteller, Boontje, hardop denkt en zijn lezers
voortdurend, al redenerend, direct aanspreekt. Boon schiep hiertoe de figuur van
“Boontje” zoals Nietsche zijn “Zarathoestra” schiep, de figuur die Nietzsche bevrijdde
van de stilistische, retorische en didactische kaders waarin het conventionele filosofische
betoog tot dat moment gevangen zat.
De primaire investering van deze beide auteurs in de figuren die zij schiepen is dan
ook die van hun denken en schrijven als een denken en schrijven in statu nascendi. Hun
secundaire investering geldt de particuliere wetenswaardigheden uit hun autobiografie:
ze zijn het “extra” dat deze schrijvers, uit noodzaak, in hun werk investeren, omdat zij,
uit principe, van het lichaamloze, bovenhistorische denken afscheid hebben genomen.
De voormalige soevereine schrijver levert zich principieel uit aan de krachten van de
geschiedenis, de taal, het denken, de twijfel. Dit vergt hoe dan ook het opgeven van de
traditionele, retorische en didactische positie van de schrijver: het voeren van de regie
over de uiteindelijke betekenis van de tekst en het effect ervan op de lezers (ten bate
waarvan de traditionele auteur de investeringen in het schrijfproces doet). Het opgeven
van zijn soevereine positie en van de bekende en beproefde retorische en didactische
middelen: het is geen gering offer voor een auteur. Boon gaf immers het gezag op
waarmee hij traditioneel als schrijver bekleed was. Hij liet de pretentie varen de totale
regie over het schrijfproces te voeren. Hij gaf de gedachte op dat hij de effecten op
zijn lezers totaal kon controleren. Hij legde zijn mantel van groot schrijver af en ging
verder als het machteloze, miezerige, menselijke, deerniswekkende en lachwekkende
“Boontje-komt-om-zijn-loontje”, de speelbal van grote en grillige krachten buiten
hem (dit is angstaanjagend, maar vaak ook komisch!).
Deze vernieuwing van het schrijven eist, zoals De Kapellekensbaan laat zien, dat
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de schrijver uit zijn ivoren toren afdaalt. “Boontje” komt niet voor niets uit zijn
schrijfzoldertje en gaat het trapje af en de straat op in de hier al eerder geciteerde
openingszin van De Kapellekensbaan. Hij levert zich uit aan de historische toevalligheden
die doordringen in zijn boek. Op straat luistert hij naar de cascade aan reacties op zijn
“stukjes” van zijn vrienden en lezers, van Johan Janssens en de kantieke schoolmeester,
tot Tippetotje en de oude bultkarkas.
Deze vernieuwing vormt een radicale inbreuk op de strikt monologische kaders
waarbinnen het (geschreven) didactische of filosofische betoog en de traditionele
roman hun historische vorm hebben gekregen. Naar het voorbeeld van Nietzsche
treedt Boon buiten de monologische kaders die ook voor de Europese romantraditie
kenmerkend zijn. Hij doet dit door de magistrale schepping van een direct aansprekende
verteller. In de meest letterlijke zin van het woord is dit een verteller die niet schrijft maar
spreekt: Boontje is een verteller die zijn lezers voortdurend aanspreekt en toespreekt.
Zodoende legt Boon de beperkingen van de gesloten, monologische schriftcultuur
naast zich neer. Also sprach Zarathoestra. En ook Boontje spreekt. Met een dergelijke
pseudo-primitieve stijl komen schrijvers als Gogol en Boon diametraal tegenover de
“conservatieve literaire boekentaal” te staan. Ejchenbaum en Vinogradov waren dan
ook van mening dat dit type schrijver niet in de primitieve verteltraditie staat, waaruit zij
weliswaar vrijelijk putten, en ook niet in de grote traditie van het realisme, maar dat zij
de grote vernieuwers zijn van de schriftcultuur en de literatuur.

5.
Binnen de vaderlandse kritiek, die, zoals aangegeven door Milan Kundera, vrijwel altijd
ook een politieke agenda kent, ligt de toedichting van een exclusieve politieke inhoud
aan romans in de lijn. Kundera heeft zich fel verzet tegen deze vorm van reductionistisch
lezen door de vaderlandse kritiek, omdat grote romans (als De Kapellekensbaan, als Agaat)
complexe bouwwerken zijn die door een dergelijke manoeuvre ten onrechte buiten de
geschiedenis van de roman worden geplaatst, hoewel het binnen de geschiedenis van
deze kunstvorm is dat zij zijn ontstaan en hun vorm hebben gekregen. Hoewel alleen
binnen de geschiedenis van de romankunst aan complexe romans recht kan worden
gedaan, ligt in beladen politieke situaties als die waarin Zuid-Afrika momenteel
verkeert een uitgesproken politieke lectuur niettemin op de loer. Romans dreigen
in een dergelijke situatie te worden gelezen binnen de context van de vaderlandse
geschiedenis en als een kritiek erop. Omdat het land in radicaal verschillende fracties
en posities uiteen dreigt te vallen, is, ook voor de literaire kritiek, de verleiding groot
om romans te reduceren tot een stem en een positie in dit politieke debat (waarin de
critici bovendien zelf ook partij zijn). Het is evident dat ook Marlene van Niekerk door
de kritiek in een dergelijk politieke positie is gedwongen toen Agaat door Rossouw
als de roman van een “selfopheffer” werd weggezet. Agaat werd gereduceerd tot een
positie in een politiek debat waaraan Van Niekerk als romanauteur niet zonder meer
wenste deel te nemen. Zoals vaker geschiedt in dergelijke gevallen, geschiedde ook
nu: andere spelers uit het veld van de literatuur sprongen voor de auteur in de bres.
Andries Visagie verzette zich als gezegd tegen Rossouws aanvallen op de vermeende
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politieke inhoud van Agaat en opperde vooral bezwaren tegen Rossouws “pogings om
Agaat as ’n regse roman voor te stel en om Marlene van Niekerk op grond van enkele
uitlatings in die pers as ’n “selfopheffer” te bestempel.”18 Ook de lectuur van Visagie is
uiteraard politiek, maar zijn politieke signatuur een heel andere dan die van Rossouw,
die immers, in de woorden van Visagie, “teruggryp op die ‘nasionalisme’ waarvan hy
[Rossouw] hom retories probeer afgrens.”19 Anders dan Rossouw waardeert Visagie de
wijze waarop Van Niekerk het vroegere ideologische gebruik door de Nasionale Party
van het Afrikaner erfgoed im Frage stelt. Visagie beroept zich in zijn betoog op het feit
dat het niet om een rechtlijnig betoog maar om een complexe roman gaat. Agaat is
bovendien een veelstemmige roman, waarvan de talige materialiteit en complexiteit
aandacht verdient. Visagie: “Marlene van Niekerk skroom nie om die vroeëre misbruik
van die kultuurgoedere vir politieke doeleindes krities te ondersoek nie, maar uiteindelik
laat sy haar lesers onder die indruk van die rykdom van volksliedjies, kinderrympies,
segswyses, boererate, kunsvlyt, boerderymetodes en ander tradisies wat steeds tot die
beskikking van Afrikaanssprekendes is. Wat verlore is, is die vanselfsprekende status en
legitimiteit wat hierdie kultuurgoedere in die ideologie van die Afrikanernasionaliste
geniet het. In Agaat word die kultuurgoedere uiteindelik, gestroop van hulle ideologiese
verpakking, aan die leser uitgestal asof die skrywer wil sê: ‘Kyk, hier is jou erfenis
nou. Onthou dit en herontdek dit op nuwe maniere.’ ” Visagie’s conclusie is dan
ook dat Marlene van Niekerk geen “selfopheffer” is, maar een romanschrijver die
het Afrikaner erfgoed en de historiografie die hiermee onverbrekelijk verbonden is
kritisch onderzoekt. Ook volgens Hein Viljoen is Agaat een roman die in hoge mate
geladen is “met die rassehoudings van haar tyd: ’n diskoers van apartheidsidees en
apartheidshoudings − wat natuurlik ironies resoneer met die politiek van vandag [cursief
AvdO].”20 Hij acht het juist ook een bijzondere roman, omdat deze “die tradisie van
die plaasroman verder ontwikkel, kompliseer en vernuwe.” Daartoe tast Van Niekerk
de bekende vormen en ordeningen aan. “Die gemoedelike, geordende en gelowige
wêreld van die ouer plaasroman het hier plek gemaak vir ’n beroerde en onseker
wereld […] Die gemoedelike rasseverhoudings maak plek vir ’n fel stryd van die
subaltern teen die magte wat haar op haar plek wil hou.” Het uitbundige taalspel en
de “liriese intermezzo’s”, zo karakteristiek voor Agaat, het overdadige gebruik van wat
Julia Kristeva “die semiotiese element van taal noem, wat ritme, intonasie, gebaar en
melodie vooropstel” maakt dat deze roman, volgens Viljoen, “nie net ’n omkering van
die patriargie [is] nie, maar ’n soort kolonisering van die plaas in vroulike skriftuur.”
Is Van Niekerk, anders dan een politieke lectuur van haar werk à la Rossouw doet
vermoeden, het tegendeel van een rechttoe rechtaan politiek schrijver? Is zij, om het in
de termen van deze beschouwing te zeggen, een “vrolijke schrijver”, een schrijver in
de traditie van Nietzsche? Duidt de complexe vertelstructuur van haar roman er niet
op dat zij een romanschrijver is die radicaal afstand heeft genomen van de soevereine
traditie, een schrijver die de talige materialiteit van haar betoog niet wegpoetst maar,
in een open en veelstemmig betoog, juist op een subversieve manier inzet tegen de
bekende stemmen van de geschiedenis in een roman waarin zij vele nieuwe stemmen
en tegenstemmen doet opklinken?
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Er zijn goede redenen om te veronderstellen dat de weerbarstige schriftuur van
Nietzsche zowel direct als indirect op de romanschriftuur van Van Niekerk heeft
ingewerkt. Indirect heeft zij van dit type schriftuur kennisgenomen via haar lectuur
van Boon en direct via haar eigen zorgvuldige studie van Nietzsche. Van Niekerk
heeft haar master-onderzoek gewijd aan de studie van de literaire vorm van Also Sprach
Zaratustra.21 Voor de vorm van het “sprekende denken” à la Nietzsche is van belang dat
denkers sprekend (en niet prekend) worden opgevoerd, dat de vorm open, dialogische
en veelstemmig is, dat de taal doortrokken is van spreektaal en spreektaalpatronen en
dat de sporen van het denk- en schrijfproces en de historische herkomst en materialiteit
van de taal niet met het oog op publicatie uit het betoog worden weggepoetst maar erin
zichtbaar blijven als een onvervreemdbaar onderdeel van het resultaat, dat − anders
dan de conventionele schriftuur, die onder de vlag van het historieloze en lichaamloze,
soevereine denken wil varen − polyinterpretabel, subversief, weerbarstig en alles
behalve gepolijst, eenvoudig en rechtlijnig is, maar open staat voor verschillende en
ook diametraal tegengestelde interpretaties.
Van Niekerks Agaat lezen als een rechttoe rechtaan politiek pamflet gaat om
al deze redenen dan ook radicaal in tegen de opmerkelijke weerspannigheid van de
romanschriftuur die zij in Agaat heeft ontwikkeld. Een dergelijk oeuvre, een dergelijke
structuur en schriftuur, verzet zich au fond tegen politieke en ideologische toeeigening.
Een roman als Agaat vraagt in de eerste plaats om de nauwgezette studie van de “vorm,
de specificiteit die het kunstwerk tot een kunstwerk maakt”, zoals Rosemarie Buikema
betoogde in haar inaugurele rede uit 2006, waarin zij Disgrace van Coetzee en Agaat van
Van Niekerk tegen “identiteitspolitieke toeeigening” in bescherming nam en opriep
tot een coalitie tussen “werkgecentreerde en intertekstuele benadering”, ter “herijking
en herrijking van de intertekstuele benadering en ter vermijding van de risico’s die
aan identiteitspolitieke kunstbeschouwing kleven.”22 Binnen de cultuurstudies brak zij
een lans voor studie van de vorm van de roman en voor nauwgezette aandacht voor de
specificiteit van het kunstwerk, de materialiteit, de literariteit, de singulariteit ervan.(Buikema
2006: 11-13) De studie van de vorm behelst voor haar bij uitstek de studie van de
“singulariteit van het werk dat zich om die reden ook altijd aan een identiteitspolitieke
toeeigening onttrekt.” (Buikema 2006:23) De vorm begrijpt zij dan ook als immer
weerbarstig, divergent, afwijkend: vorm ontstaat door bewustzijn van “verschil en
divergentie”, in het “literaire of artistieke moment”, als een imitatie van het proces van
“bewustwording van het werkelijke”. Anders dan de vormstudie in de hoogtijdagen
van de werkimmanente benadering staat de studie van de vorm die zij bepleit dan ook
in het teken van de studie van de “mimesis van het divergente”.(Buikema 2006: 24)

6.
Hoezeer de vorm van een roman een weerbarstig iets is en hoezeer de schepping van
die vorm een weerbarstig proces is hoezeer dit proces een onnavolgbaar iets is dat op
zichzelf weer een weerbarstige en onnavolgbare vorm baart (een “monster” zelfs, in de
woorden van de auteur), en hoezeer dit alles moet worden begrepen in het licht van
de poging van de auteur om grip te krijgen op de ongrijpbaarheid van haar materiaal
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en op haar aanvankelijk onbegrijpelijke verhouding tot haar materiaal: precies dit heeft
Marlene van Niekerk behandeld in een recente lezing over het langdurige, pijnlijke en
moeizame scheppingsproces waarin haar roman Agaat is ontstaan (omdat haar eigen
toelichtingen voor de onderhavige beschouwing zo verhelderend zijn, zal ik hieruit
ruim citeren).23 Allereerst had het scheppingsproces geen duidelijk begin of einde:
“Tijdens het schrijfproces waren er ook ettelijke beginnen helemaal aan het einde, toen
ik de epiloog moest schrijven en aanpassen aan de proloog die nog niet bestond. De
proloog is zeven keer herschreven aan het eind van de achtste herziene versie van de hele
tekst, zonder rust na de zevende. Aan het proces zelf kan geen beginmoment worden
toegeschreven, en het is nog maar de vraag of er een slotmoment aan verbonden kan
worden. Want wat de lezers ervan maken en zullen maken valt niet te voorspellen.
“Het is dus onmogelijk u een schone, onbesmette lijnrechte ontstaansgeschiedenis
te vertellen met een begin, een midden en een einde. Het begin was aan het eind
en het eind was aan het begin en het ontstaansproces zat vol schokken, breuken en
stilstanden, toevallige windstoten, grappen en woordspelingen die de geschiedenis in
bepaalde richtingen hebben geduwd. Het was een proces van wroeging en worsteling
met het licht van het bewustzijn dat soms heerste, tabellen die werden opgesteld om
de structuur van het boek onder controle te krijgen, maar meestal was het wroeten in
het onbewuste aan de hand van het noodlot.
“Wat ik wel kan vertellen gaat over zo’n toevallige gebeurtenis waardoor de centrale
zingeving van het boek waaraan ik toen al zes maanden aan het schrijven was voor mij
werd geopenbaard. Deze gebeurtenis heeft namelijk een bepaalde inhoud, die toen
al onbewust aanwezig was, naar de oppervlakte gebracht. Pas toen ik me bewust was
geworden van deze inhoud kon ik die planmatig en op bewuste wijze verder opnemen
en uitwerken in de totaalcompositie van het boek. Maar tegelijkertijd was de inhoud
die mij geopenbaard werd, van een aard dat het raadsel op raadsel produceerde en mij
vastpinde in het boek op een manier die ik tot op de dag van vandaag nog niet kan
doorgronden. Wat gebeurde was dat ik inzag dat de roman Agaat in wezen zelf een
scheppingsverhaal was.”
Van Niekerk heeft uiteindelijk, door middel van het kort vertellen van het basale
verhaal dat ten grondslag ligt aan de roman Agaat zoals wij die nu kennen, haar eigen
roman-in-wording “voor het eerst zelf herkend als een scheppingsverhaal”. Om grip te
krijgen op haar materiaal vertelde ze het verhaal in zijn meest bondige en eenvoudige
vorm, als een sprookje voor kinderen, om precies te zijn: als het sprookje dat Agaat
placht te vertellen aan Jakkie en dat aan het einde van de roman daadwerkelijk is
opgenomen als “verhaal in het verhaal”. Dit vertellen forceerde een doorbraak in
het schrijfproces en ligt aan basis van de uiteindelijke, complexe, gelaagde structuur
van het boek. “De ontdekking tijdens het schrijfproces dat Agaat inhoudelijk zelf een
scheppingsproces is, heeft niet alleen de gang en de wendingen van het voortgaande
schrijfproces beïnvloed, maar heeft ook veroorzaakt dat ik het schrijfproces zelf wilde
incorporeren in de romaninhoud. Ik heb het monster dat voor me lag van het begin af
herschreven en het geladen met scheppingsverhaalmotieven die ook zelfverwijzend
zijn. Milla schiep Agaat zoals ik het boek schiep. Anders gesteld: het scheppingsverhaal
is een belangrijk structurerend middel geworden voor het boek. Het bepaalde niet alleen
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de structuur op het eerste niveau voor het fingeren van de inhoud, de verhaaldetails
van de twijfelachtige ‘cultuurdaad’ van Milla, namelijk de herkenning, het vangen
en de verregaande onderwerping van Asgat en haar gewelddadige en moeizame
omvorming tot Agaat, maar ook op het metafictionele niveau, het niveau waarop het
boek naar zichzelf verwijst. De roman moest ook over zichzelf gaan voor zover het een
‘geschapen’ ding was, parallel aan het schepsel Agaat dat Milla met vallen en opstaan
had geformeerd uit het kleine verwaarloosde kind in de vuurhaard. En uiteraard
denkt Milla nog één moment, dat ze Agaat volledig onder controle heeft, om daarna
slechts te moeten zien hoe Agaat haar eigen weg gaat en haar meesteres de baas wordt
tot ze begraven is met grafschrift en al. Dit gewrochten worstelende dubbelzinnige
onbewuste proces van schepping is eigenlijk waar het in het boek Agaat over gaat. En
het verhaal heeft zichzelf in gelijke mate als een eigenzinnig en ontembaar wezen aan mij
geopenbaard [cursief AvdO].”
Dat de worsteling met het materiaal en het scheppingsproces nauw samenhangen
met de uiteindelijke schepping, die waarlijk chimaerische, veelkantige Agaat, heeft Van
Niekerk in haar lezing op een overtuigende manier laten zien. Haar beschrijving laat
ook zien dat de complexiteit van haar verhouding tot het materiaal wordt weerspiegeld
in de complexiteit van het scheppingsproces dat zich weerspiegelt in de complexiteit
van de vorm. De woorden van Van Niekerk laten nog eens zien dat de vorm niet
ontstaat als nabootsing van een al gekende historische realiteit maar in het “literaire
of artistieke moment”, als een imitatie van het proces van “bewustwording van het
werkelijke”, in de al aangehaalde woorden van Buikema. De roman is, evenals het
proces van ontstaan zelf, weerbarstig, gelaagd, onnavolgbaar en monstrueus. En juist
omdat een roman zo een typisch weerbarstig soort schepping is (een schepping is die
in het teken van de weerstand staat), is het voor de auteur zelf lastig om zich direct te
mengen in een politieke dissussie erover. Zij zou immers bereid moeten zijn dit debat
te voeren vanuit premissen die voor haar als romanschrijver vreemd, onaantrekkelijk
en zelfs onaanvaardbaar zijn (waaronder bijvoorbeeld de premisse dat de roman zich
tot een politieke boodschap laat reduceren, een aanname die verder in het debat zelf
niet ter discussie staat).
Overigens heeft Van Niekerk zich onlangs wel indirect over de ontvangst van haar
roman uitgelaten, in de lezing waaruit ik hiervoor al citeerde: “Zelf vind ik dat de
receptie van de roman dikwijls over deze metafictionele dimensies van het werk
heenkijkt. De receptie concentreert zich vaak op de politieke aspecten van het verhaal.
Natuurlijk ligt het voor de hand dat het verhaal ook geïnterpreteerd kan worden als
een allegorie van de verhouding tussen de kolonisator en de gekoloniseerde, tussen de
meester en de slaaf enzovoort, maar zo zie ik het zelf […]” Maar deze lectuur vindt
Van Niekerk zelf “‘relatief ’ veel minder interessant, moet ik toegeven.” (Van Niekerk
2008)

7.
Het is de weerspannige diversiteit van romans die nu in de romanstudie om aandacht
vraagt. In geval van Van Niekerk vraagt de weerspannige meerstemmigheid die zij heeft

92
ontwikkeld in Agaat en die uitmondt in een proza dat bij vlagen is geschreven in een
ware achterkamertaal, om meer aandacht.24 Is Agaat niet een roman waarin de auteur haar
eigen Zuid-Afrika, als een ziektegeval, op de divan heeft gelegd om de genealogie, de
herkomst en wording, ervan op Nietzscheaanse wijze te onderzoeken (de uitzinnigheid
ervan, de zinnelijkheid ervan, de waanzin ervan)? Hoewel mijn beschouwing voor een
groot deel is gewijd aan een van de door haar bewonderde romanschrijvers, Louis
Paul Boon, hoop ik ook een aanzet te hebben gegeven tot studie van haar “vrolijke
schrijverschap” en haar fundamenteel dialogische verhouding tot de Zuid-Afrikaanse
geschiedenis en geschiedschrijving.
Rijksuniversiteit Groningen
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Noten
1

2

De in de titel van dit artikel genoemde “twee vrolijke schrijvers”, Louis Paul Boon en Marlene van
Niekerk, zijn hier “vrolijk” genoemd in de zin van Die Fröhliche Wissenschaft van Friedrich Nietzsche, een
filosoof en schrijver die door beiden met grote belangstelling is gelezen en op beiden romanschrijvers
ook zichtbaar heeft ingewerkt. Dat beiden hier in een artikel zijn samengebracht, heeft echter nog een
andere reden. Behalve Nietzsche heeft ook Boon, de grote Vlaamse romanvernieuwer van Europese
statuur, diepgaand op de jongere Van Niekerk ingewerkt en in het bijzonder op haar als schrijver van
haar veelgeprezen roman Triomf. Directe aanleiding om dit artikel te schrijven waren een lectuur van
haar werk ten tijde van het schrijven van mijn Het leven zelf. Over Louis Paul Boon als romanvernieuwer.
Mijn lectuur van Van Niekerk in het licht van Boon heeft echter hierna meer reliëf gekregen door
gesprekken met Van Niekerk over Boon en Bachtin, de naamgever aan het “dialogisme” in de roman.
Deze gesprekken vonden plaats in het kader van persoonlijke gesprekken en publieke debatten met
haar als onderdeel van haar optredens als gasthoogleraar aan de Universiteit van Utrecht. Zij verbleef
in Utrecht (en Amsterdam) van november 2007 tot februari 2008 op uitnodiging van de rector en de
Utrechtse hoogleraar Rosemarie Buikema. In een van Van Niekerks lezingen, over het ontstaan van
Agaat, sprak zij ook kort in het openbaar over het ontstaan van Triomf en de impact van Boon op haar
in die periode. In haar Utrechtse oratie van 15 januari 2008 maakt zij ook (indirect) melding van haar
grote belangstelling voor Nietzsche: door achterin te melden dat zij haar doctoraalonderzoek wijdde
aan de literaire vorm van Nietzsche’s Also Sprach Zarathustra.
De licht groteske, kleine hoofdpersoon, Oscarke, met zijn verrassende en eigenzinnige, subversieve
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4

5

6

7

8
9

en onrijpe perspectief van kleine mens, doet aan Boons lucide creatie van de kleine verteller, Boontje,
denken. Zie ook hierna.
In het romanonderzoek rond Louis Paul Boon had al eerder Humbeecks Antwerpse leermeester Paul
de Wispelaere van de reductionistische vaderlandse kritiek op overtuigende wijze afstand genomen.
In de jaren zestig was De Wispelaere redacteur van het spraakmakende tijdschrift Komma, dat,
vergelijkbaar met Merlyn in Nederland, de methode van de close-reading hanteerde en voor de studie
van de romantechniek plaats inruimde. Het was Komma dat in 1966 een ‘special’ wijdde aan Boon en
daarmee een wending gaf aan de Boonstudie. Een tweede keerpunt staat als gezegd op naam van Kris
Humbeeck, die in 1989 zijn baanbrekende opstel ‘De kleine apocalyps’ publiceerde in Restant. Zie voor
een overzicht van De Wispelaere’s teksten over Boon de bibliografie in zijn boek Tussen tekst en context.
De romanschrijver Milan Kundera schreef drie boeken over de roman: De kunst van de roman (2002),
Verraden testamenten (1994) en Le rideau. Essai en sept parties (2005). Hij spreekt vooral over de roman
als een kunst in het teken van de ‘ontmythologisering’ en laat de ontwikkeling van de roman (in de
negentiende eeuw) als een van de grote epische, synthetiserende vormen op de achtergrond. Voorzover
de moderne tijd (vanaf de Italiaanse Renaissance) als tijdvak een Europese signatuur heeft, is volgens
Kundera ook de roman in de kern Europees.
Boon deed cruciale ontdekkingen als romanschrijver – cruciaal voor de ontwikkeling van de roman −
tussen 1945 en 1949: ze worden hierna kort besproken. Uitzonderlijk genoeg biedt zijn dagbladwerk
een zeldzame kans om dit proces van ontdekking en vernieuwing op de voet te volgen: omdat Boon
zijn schrijfervaringen, zijn verrassende ontdekkingen en zijn kritische reflectie erop, haast van dag tot
dag aan zijn lezers presenteerde in de krant. Zijn kunst- en literatuurkritische bijdragen aan de dag- en
weekbladen en de literaire tijdschriften zijn inmiddels gebundeld. Zij vormen een goede basis voor de
beschouwing van de heel eigen dynamiek van Boons ontwikkeling als romanschrijver. Van groot belang
voor deze beschouwing is ook de recentelijk verschenen, chronologische en zeer gedetailleerde analyse
van de ontwikkeling van Boons poëtica in de belangrijke jaren van het schrijven van Mijn kleine oorlog en De
Kapellekensbaan, van Ernst Bruinsma (Bruinsma 2005); zie ook zijn studie over Boon en het modernisme
in Vlaanderen (Bruinsma 1998). De vele honderden literatuur- en kunstkritieken van Boon vormen een
onuitputtelijke bron van informatie voor studie van de ontwikkeling van Boon als roman-schrijver. Het
literatuur- en kunstkritische werk van Boon werd vanaf 1994 in zes delen gebundeld door Humbeeck,
Bruinsma en andere medewerkers van het Louis Paul Boon-documentatiecentrum van de Universiteit
Antwerpen.
Louis Paul Boon (hij ondertekent met “uw Boontje”) aan zijns schrijversvriend Gaston Burssens in ‘Brief
aan een andere schrijver’, 27 januari 1949 verschenen in Vooruit. Uit deze brief zal ik hierna telkens Boon
woorden citeren over zijn ontwikkeling als schrijver zoals uitgelegd aan Burssens in deze brief.
Boon beschrijft aan Bursens hoe hij deze roman “in stukken kapte”. Dit dramatische moment staat
geheel en al in het teken van het onderstrepen van zijn afscheid van de traditionele roman. Voor Boon was
zijn enigszins slepende romanproject ten diepste verbonden met zijn ontwikkeling als romanschrijver
tot dan toe. Het verscheuren van “Madame Odile” symboliseerde voor hem niet minder dan het einde
van het traditionele schrijven en het begin van zijn illegale schrijven. Terugblikkend moet inderdaad
gezegd worden dat zijn schrijverschap na deze crisis daadwerkelijk een heel nieuwe vaart en dynamiek
kreeg.
Louis Paul Boon over ‘De bende van de stronk.’ in De roode vaan van 26 oktober 1945.
Uitzonderlijk aan Boons romanvernieuwing is dan ook dat hij nadien aan de problemen van het schrijven
en van de romanstructuur in zijn romans zelf aandacht heeft weten te geven (als in zijn krantenstukken)
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en dit veelvuldig, als geen andere romanschrijver, bovendien helder en op een huiselijke toon die bij
mijn weten door geen ander ooit ervóór is gebruikt voor dit soort metafictie.
De geboorte van de verteller ‘Boontje’, het afscheid van de traditionele roman, en de overgang naar zijn
illegale schrijven – en deze drie zaken zijn ten nauwste met elkaar verbonden – voltrok zich tussen 1945
en 1947, toen Boon ‘De vertellingen van den Oorlog’ herwerkte tot Mijn kleine oorlog. In het nawoord
bij de onlangs verschenen werkuitgave van Mijn kleine oorlog heeft Kris Humbeeck gewezen op de over
elkaar heen struikelende versies, die soms in grote haast persklaar gemaakt moesten worden en die
dan ook de sporen dragen van een werk-in-wording, dat op latere momenten werd herschreven en
aan Boons nieuwe inzichten in de roman werden aangepast. In zijn zojuist verschenen boek Kwaliteit
als credo heeft Ernst Bruinsma dit proces beschreven door middel van een nauwgezette chronologische
analyse van deze cruciale maanden voor Bons ontwikkeling, waarin overigens ook de verhouding met
zijn uitgever Angèle Manteau en met de kritiek een heel eigen rol speelden. Ook Bruinsma (2005)
geeft aan dat Boon in deze periode als schrijver snel zelfbewuster werd.
Romanschrijvers – en ook Boon – hebben hun grote ontdekkingen opvallend vaak beschreven in
termen van de toestemming (permissie) die zij voelden om in hun romans iets nieuws, afwijkends
of buitenissigs te mogen doen nadat ze iets dergelijks bij een bewonderde schrijver hadden gezien.
Voor Boon waren dit o.m. de grotesken van Burssens, Van Ostaijen en Kafka en het lezen van de in
een nevenschikkende praatstijl schrijvende Céline, over wie Boon eens zei: “Ik voelde me eigenlijk
voorbestemd om schilder te worden, maar ik had toch ook zin in het schrijven. Toen ik dat aanvankelijk
deed, was dat plechtig en verheven, zoals dat schering en inslag was in de officiële Vlaamse literatuurToen ik als kind schoolopstellen maakte, moest ik die opvullen met veel hoedanigheidswoorden. Zoals
Streuvels dat deed. En toen las ik Céline, Voyage au bout de la nuit, en dat was een veropenbaring. Ik
ontdekte daar een meneer die zei et puis ci et puis la. Dat was de gewone man die aan het praten was
en dan dacht ik: verdomme, dat is het. Zo moet ge eigenlijk schrijven, ge moet terwijl ge een zin maakt
niet denken, is dat woord juist […]”.Louis Paul Boon in gesprek met Joos Florquin (1971).
De Wispelaere (1997: 59). ‘In die [Roode vaan] artikelen krijgen we dus merkwaardig genoeg een
Boon uit één stuk te zien, schijnbaar niet aangetast door de ironische twijfelzucht, het ongeloof, het
defaitisme en de innerlijke tegenstrijdigheid, die de verteller nochtans van zijn debuut De voorstad groeit
tot en met Mijn kleine oorlog hadden gekenmerkt.’
“Klassiek” en “hoofdzaken”en “tradtionele economie” worden hier gebruikt in de zin van de
plotproportionering zoals beschreven door Aristoteles in zijn Poetica, paragrafen waarop ook Henry
James en E.M. Forster in hun reflecties op de roman teruggrijpen.
Dit bestek laat qua ruimte een gedetailleerde linguïstische analyse à la Leech & Shorts Style in Fiction
niet toe, noch een pragmatische analyse in het licht van Tannen; zie daarvoor mijn Het leven zelf. Louis
Paul Boon als romanvernieuwer (2007), hoofdstuk 2. Voor een reflectie op de averechtse verhouding van
grotesken tot klassieke verhaalvorm resp. de taalbehandeling en de vertelstijl, zie hoofdstuk 5 en 7 van
mijn <Fritzi> en het groteske (2003).
De term “metamessages” is van Gregory Bateson, die de aanwezigehid ervan in zogenaamd primitief
taalgebruik heeft beschreven, in zijn Steps to an ecology of mind (1978).
Nietzsche (1994:17). Mijn vertaling [AvdO].
Zie: Het literatuur- en kunstkritische werk IV. Vooruit. Zie ook het voorwoord van Bruinsma in: Boon
(1995:lv, noot 63). Wie nog mocht twijfelen aan de taalgevoeligheid van Boon doet er goed aan zijn
kritiek op de vertaling van Het slot van Kafka te lezen, in Vooruit verschenen op 6 april 1957, waarin
hij enkele zinnen uit de vertaling woord voor woord doorneemt en ondermaats acht. Het geeft een
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bijzonder inkijkje in zijn eigen stijlgevoeligheid en in zijn inzicht in de stijl van Kafka.
Alle citaten van Visagie zijn ontleend aan: Litnet. SeminaarKamer Verzorg deur Etienne van Heerden
http://www.oulitnet.co.za/seminaar/agaat_visagie.asp
Deze woorden, aangehaald door Visagie, stammen van Anton van Niekerk. http://www.oulitnet.co.za/
seminaar/agaat_visagie.asp
Hein Viljoen, ’n Groot Afrikaanse roman. In: The Free Library: http://www.thefreelibrary.
com/’n+Groot+Afrikaanse+roman
Zie Marlene van Niekerk, The Fellow Traveler (A True Story). Universiteit van Utrecht, 2008, p. 39
[Oratie 15 januari 2008].
Rosemarie L. Buikema, Kunst en vliegwerk. Coalities in de Cultuurwetenschappen. Universiteit van Utrecht,
2006, p. 11 [Oratie 10 november 2006].
Marlene van Niekerk hield op verzoek van de Stichting Literaire Activiteiten Amsterdam (SLAA) een
lezing over de schepping van haar roman Agaat in Felix Merites te Amsterdam op 22 februari 2008.
Deze lezing is vertaald door haar vaste vertaalster Riet de Jong-Goossens en is integraal te raadplegen
op de site van uitgeverij Querido: http://www.felix.meritis.nl/nl/agenda/marlene-van-niekerk-agaat
De term ‘achterkamer’ is een betekenisvolle term binnen de context van Agaat en het historische ZuidAfrika en werd in die zin door Van Niekerk gebruikt in haar lezing over het ontstaan van Agaat aan de
Universiteit van Utrecht d.d. 21 februari 2008.
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Over de eerste Nederlands-Engelse idioomlijst1
Stanisław Prędota
The history of Dutch/English dictionaries of idioms and proverbs is still to be written. According to
Wilfrid Bonser’s reprinted bibliography of Proverb Literature (1967) the first Dutch/English list
of idioms was published in South Africa. This was C. J. Van Rijn’s Spreekwoorden, spreuken
en uitdrukkingen/Proverbs and idioms (Cape Town, 1919). In this paper the underlying
lexicographic principles of this collection as well as the macro- and microstructures come under scrutiny.
To start off a brief biography of the author, who was born in Bleiswijk (Zuidholland) and died in Cape
Town (1944), is presented

1.
Tot nu toe bestaat er nog geen geschiedenis van de fraseografie en paroemiografie van
het talenpaar Nederlands en Engels. Uit de herdrukte bibliografie Proverb Literature van
Wilfrid Bonser blijkt dat de eerste Nederlands-Engelse idioomlijst in 1919 in Kaapstad
is verschenen.2 Daarbij gaat het om Spreekwoorden, spreuken en uitdrukkingen. Proverbs
and idioms van C. J. van Rijn. Op het eerste gezicht mag het eigenlijk paradoxaal lijken
dat deze idioomlijst juist in Zuid-Afrika is verschenen, dus op het continent waar het
Nederlands en later het Afrikaans om de voorrang hebben gestreden met het Engels.
Ook het tijdstip en de omstandigheden van het verschijnen lijken niet toevallig te
zijn. Het werd uitgegeven toen het lot van het Nederlands in Zuid-Afrika reeds
definitief was beslist. De Tweede Anglo-Boerenoorlog werd in 1902 met een vergelijk
van de Boeren met de Britten beslecht. Langzamerhand werd ook de eeuwenlange
taalstrijd uiteindelijk met een compromis afgesloten. In 1914 werd het onderwijs in
het Afrikaans ingevoerd. In 1925 werd deze taal met het Engels gelijkgesteld.3 Men
moet echter beklemtonen dat deze feitelijke en juridische erkenning van het Afrikaans
tegelijkertijd verbonden was met een vergaande inkrimping van de positie van het
Nederlands in Zuid-Afrika.
Over het directe doel van de bovengenoemde Spreekwoorden, spreuken en uitdrukkingen
kunnen we het volgende uit het voorwoord ervan vernemen: “Een boekje, waarin
de meestgebruikelike Spreekwoorden, Spreuken en Uitdrukkingen in ’t Hollands
verklaard worden, bestaat er nog niet. En toch is er wel behoefte aan, 1) voor al de
Taaleksamens van de Taalbond, het Lagere, Hogere en Hoogste, en 2) voor de HogereSchooleksamens van onze Universiteit, het Junior- en Matrikulatie-eksamen” (3).
Indirect werd daarmee duidelijk steun aan het Nederlands verleend dat hier immers
op gelijke voet werd behandeld met het Engels, de toen officiële landstaal.
In wat nu volgt presenteren we de lexicografische grondbeginselen en de macro- en
microstructuur van de eerste Nederlands-Engelse idioomlijst. We beginnen echter met
een beknopte levensschets van de samensteller ervan.
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2.
C.J van Rijn werd in 1863 in Bleiswijk, een dorp ten noorden van Rotterdam, geboren
en is in 1944 in Kaapstad overleden.3 In Rotterdam ontving hij zijn opleiding tot
onderwijzer. Vanaf 1881 tot 1898 gaf hij onderwijs in Haarlem en Antwerpen. Daarna
werd hij schoolhoofd in Heemskerk en in Loo bij Arnhem. In de Lage Landen bracht
hij 35 jaar van zijn leven door en daarna verhuisde hij naar Zuid-Afrika waar hij nog
46 jaar leefde.
In 1898 vertrok Van Rijn naar Transvaal. Na de aankomst gaf hij onderwijs in
Wonderfontein bij Middelburg. Vanaf 1899 tot 1906 doceerde hij Nederlands, Duits
en Frans aan de South African College High School. Daarna werkte hij als huisleraar
en correspondent van Nederlandse kwaliteitskranten. Later schreef hij ook voor de
Nederlands- en Engelstalige pers in Zuid-Afrika waarin hij zich altijd sterk inzette
voor de taalrechten van de Afrikaners.
Vanaf 1903 publiceerde Van Rijn een reeks met examenvragen in het Nederlands
voor toekomstige staatsambtenaren. In 1905 werd in Zuid-Afrika de vereenvoudigde
Nederlandse spelling ingevoerd en toen begon hij aan de lopende band schoolboeken
van het Nederlands voor Afrikaners te schrijven en uit te geven, d.w.z. spraakkunsten,
lees- en oefenboeken. In totaal publiceerde hij 47 dergelijke boeken die een nader
onderzoek waard zijn. Tot de populairste en herhaaldelijk herdrukte titels behoorden
vooral: Advanced Dutch grammar (Kaapstad 1913), Praktiese Hollandse spraakkunst
(Kaapstad 1907), Elementary grammar (Kaapstad 1914), Kleine spraakkunst (Kaapstad
1913) en Gemakkelijk Hollands voor beginners (Kaapstad 1912). In een grote populariteit
verheugde zich tevens zijn Hollands-Engels en Engels-Hollands woordenboek voor ZuidAfrika en Europa (Gouda 1908) waarin hij ook de zogenoemde Kaaps-Hollandse
woordenschat opnam. Ten behoeve van het onderwijs in het Nederlands gaf hij ten
slotte een inleidend werk uit, Nederlandse letterkunde 1830-1880 (Kaapstad 1910), en
bovendien Nederlandse literaire werken voor scholieren die hij van inleidingen en
aantekeningen voorzag.
In 1914 werd het Afrikaans op de scholen in Zuid-Afrika ingevoerd. Samen
met J.J. Botes gaf hij toen Styl- en taaloefeningen in Afrikaans vir hoërskole (1921) uit.
Vermeldenswaard in deze context is ook Het zeer nauwe verband tussen het Afrikaans en het
Nederlands (1913). Van belang is het voor de Afrikaanse taalgeschiedenis.

3.
In de Spreekwoorden, spreuken en uitdrukkingen vinden we 865 Nederlandse
fraseologismen en spreekwoorden. Daarbij maken 703 idiomen, d.w.z. idiomatische
woordverbindingen, 81,27% van het geheel uit en 162 spreekwoorden – 18,72%. In
wat nu volgt presenteren we de lexicografische grondbeginselen en de makro- en
mikrostructuur van deze oorspronkelijke idioomlijst.
In Van Rijns werk zijn Nederlandse fraseologismen niet afgezonderd van
spreekwoorden wat toen nog algemeen gebruikelijk was. In principe worden ze
allemaal naar hun trefwoorden gealfabetiseerd. Dit principe wordt echter niet altijd
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consequent nageleefd. Misschien ligt dit aan het feit dat de samensteller nog te weinig
ervaring had bij de bewerking van woordenboeken. Daardoor zijn bepaalde idiomen
en adagia op twee verschillende plaatsen in zijn idioomlijst terechtgekomen, bijv.
•

Iemand naar de kroon steken. –- Trachten hem te evenaren of te overtreffen.
To try to equal or to surpass someone (26).
Iemand naar de kroon steken. – Trachten iemand te evenaren. To vie with a
person (41).
Dat smaakt naar meer. – Geef mij er nog wat van, a.u.b. Give me some more,
please (30).
Het smaakt naar meer. – Het is heel lekker. It tastes morish (40).
Daar wringt de schoen. – Daar zit de moeilikheid. There the shoe pinches (39).
Daar wringt de schoen. – Daar ligt de fout. That is where the shoe pinches (50).

•
•

Bij bepaalde Nederlandse fraseologismen worden – waarschijnlijk voor het gemak van
gebruikers – ook verwijzingen toegevoegd, bijv.
•
•
•

HEK – Het hek is van de dam; zie DAM (20).
KOE – Men noemt geen koe bont, enz.; zie BONT (25).
KOE – Oude koeien uit de slot halen; zie HAAL (25).

Tussen de door Van Rijn opgenomen Nederlandse fraseologismen zijn er gezegden,
bijv. voor dag en dauw; zonder slag of stoot; zegswijzen, bijv. het hoofd boven water houden; in
het vergeetboek raken, en vaste geïdiomatiseerde zinnen, bijv. de bordjes zijn verhangen; hij
heeft het buskruit niet uitgevonden.
Een vrij talrijke groep vormen daar ook Nederlandse somatismen, bijv. op eigen benen
staan; iemand de hand boven ’t hoofd houden; iemand een hart onder de riem steken; het hoofd
boven water houden; daar stond hij met z’n mond vol tanden; de tand des tijds had het gebouw
vernield; je moet voet bij stuk houden.
In het geval van de Spreekwoorden, spreuken en uitdrukkingen hebben we te maken
met een subjectief getint fraseologisch minimum van het Nederlands dat door de
samensteller is uitgeselecteerd. Deze beperkte opzet valt ten eerste te verklaren uit het
feit dat er destijds nog geen gegevens over de frequentste Nederlandse fraseologismen
beschikbaar waren. Ten tweede is deze idioomlijst bestemd voor praktische doeleinden,
namelijk voor schoolexamens Nederlands in Zuid-Afrika.
De door Van Rijn opgenomen Nederlandse idiomen laten zich naar hun tegenhangers
in het moderne Standaardnederlands in drie hoofdgroepen indelen.
Groep I vormen fraseologismen die ook in het moderne Standaard-nederlands
voorkomen en daar dezelfde vorm en betekenis hebben. Na de betekenisverklaring
wordt bij ieder idioom door mij aangegeven hoe het in het Idioomwoordenboek (= I.)
onder redactie van H. de Groot is opgenomen, bijv.
•

Haar op de tanden hebben. – Niet gemakkelijk zijn (18).
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•
•
•
•

282: Haar op de handen hebben; zich flink te weer stellen, strijdbaar zijn.
Iemand de kool stoven. – Iemand een poets bakken (26).
445: Iemand een kool stoven; iemand beetnemen, iemand voor de gek
houden.
Iemand een poets bakken. – Iemand er in laten lopen (37).
665: Iemand een poets bakken; een grap met iemand uithalen.
De verzenen tegen de prikkels slaan. – Zich verzetten (46).
907: De verzenen tegen de prikkels slaan; zich vruchteloos of tot eigen schade
tegen iets verzetten.
Het vet is van de ketel. – Het beste is weg (46).
909: Het vet is van de ketel; de tijd van grote winsten is voorbij.

Uit de door mij verrichte steekproef is gebleken dat groep I het talrijkst is. Dit feit
kan men zo interpreteren dat de meeste van de door de samensteller uitgeselecteerde
idiomen ook tot de fraseologie behoren van het moderne Standaardnederlands.
Groep II bestaat uit fraseologismen die ook in het moderne Standaard-nederlands
voorkomen. Ze hebben daar weliswaar dezelfde betekenis, maar een gedeeltelijk
andere vorm. Bij elk idioom wordt na de betekenis-verklaring vermeld hoe het in
het Spreekwoordenboek der Nederlandse taal (= H.) van P.J. Harrebomée is opgenomen.
Daarna geven we aan hoe het in het Idioomwoordenboek onder redactie van H. de Groot
is opgetekend.
•

•
•

’t Is koek en ei met die twee.- Zij zijn dikke maatjes. Ze zijn verliefd op elkaar
(25).
H. I 177: Het is koek en ei met hem.
439: Het is koek en ei tussen hen; ze zijn dikke vrienden; alles is goed tussen
hen.
Dat is van mijl op zeven. – Dat is een omweg (30).
H. II 86: Dat gaat van mijl op zeven.
549: Dat is mijl op zeven; dat is een hele omweg; dat is erg omslachtig.
Ik heb Koos een vlieg afgevangen. – Ik heb een voordeeltje van hem weggenomen
(47).
H. II 391: Hij vangt hem eene vlieg af.
924: Iemand vliegen afvangen; iemand voor zijn in iets waarvan hij voordeel of
succes verwacht.

Uit mijn streekproef kan men concluderen dat groep II – naar haar kwantiteit – de tweede
plaats inneemt in de onderzochte idioomlijst. Opvallend zijn daarbij overeenkomsten
tussen de vorm van Nederlandse fraseologismen in de idioomlijst van Van Rijn en in
het spreekwoorden-boek van Harrebomée.
Groep III wordt door fraseologismen gevormd die in het moderne Standaardnederlands
niet voorkomen, in casu in het Idioomwoordenboek onder redactie van H. de Groot. Bij
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ieder fraseologisme wordt na de betekenisverklaring door mij aangegeven hoe het in
het Spreekwoorden-boek der Nederlandse taal van P.J. Harrebomée is opgenomen
•
•
•
•

Er is te veel dak op het huis. – Er zijn luisteraars (12).
H. I 118: Daar is dak op het huis.
Er is een dief aan de kaars. – De kaars druipt (13).
H. I 86: Daar zit een brief (dief, of: Brabander, ook wel: eene rouwceêl) aan de
kaars.
Wij waren ver van honk. – Van huis (20).
H. I 26: Vader en moeder zijn (of: De baas is) van huis (of: van honk).
Iemand de ribben smeren. – Hem slaan (40).
H. II 219: Iemand de ribben smeren.

Uit mijn steekproef komt te voorschijn dat groep III – in kwantiteit – op de derde plaaats
staat in de idioomlijst van Van Rijn. Het valt op dat de Nederlandse fraseologismen in
deze idioomlijst tegenhangers hebben in het spreekwoordenboek van Harrebomée.
De onderzochte idioomlijst omvat slechts 162 Nederlandse spreek-woorden –
echter geen kalenderspreekwoorden, weerspreuken en wellerismen – en hun Engelse
equivalenten. Het gaat dus inderdaad om een bescheiden spreekwoordenlijstje.
Desondanks is de spreekwoorden-keuze gedifferentieerd. Qua herkomst vinden we
daarin bekende proverben van antieke en van bijbelse herkomst, bijv.
•
•
•
•
•

Iedere dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad (12).
’t Is niet alles goud wat er blinkt (17).
Hoogmoed komt voor de val (21).
Wie een kuil graaft voor een ander, valt er zelf in (26).
De morgenstond heeft goud in de mond (31).

Opgenomen zijn bovendien ook populaire Nederlandse spreekwoorden die in de
middeleeuwen zijn ontstaan, bijv.
•
•
•
•
•

De appel valt niet ver van de boom (6).
Wiens brood men eet, diens woord men spreekt (11).
Al doende leert men (6).
Eind goed, al goed (17).
Veel koks verzouten de brij (11).

Er zijn tevens enkele typische Nederlandse volksspreekwoorden vertegenwoordigd, bijv.
•
•
•
•

Belofte maakt schuld (8).
’t Zijn sterke benen, die de weelde kunnen dragen (7).
Beter blô Jan dan dô Jan (9).
De ene dienst is de andere waard (13).
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•
•

Elke dag een draadje is een hemdsmouw in een jaar (14).
De beste stuurlui staan aan wal (8).

Het valt te beklemtonen dat de meeste van de opgenomen spreek-woorden tegenwoordig
gebruikelijk zijn. Tot de weinige uitzonderingen kan men exemplaren rekenen die
tegenwoordig in onbruik zijn geraakt. In het recente Nederlands spreekwoordenboek van
Nel Walters zijn ze niet geregistreerd:
•
•
•

Tegenwoordig kan men voor ’n zuur gezicht een vogelstruis kopen (52).
Werken is zalig (51).
Zalig zijn de bezitters (51).4

Aan het einde van de eerste Nederlands-Engelse idioomlijst zijn er nog twee aanhangsels
te vinden. Het eerste ervan heet Velerlei uitdrukkingen voor hetzelfde en omvat synoniemen
van bepaalde Nederlandse fraseo-logismen, bijv.
•

Een loopje met iemand nemen. Iemand voor de gek (voor de mal) houden.
Hem een poets bakken. De draak met hem steken. Hem erin laten lopen. Hem
er tussen nemen. Hem bij de neus nemen. Hem bedotten. Hem voor ’t lapje
houden. Hem in ’t ootje nemen. (53).

In het tweede aanhangsel vindt men synoniemen van een reeks Nederlandse
spreekwoorden, bijv.
•

Schijn bedriegt. ’t Is alles geen goud, wat er blinkt. De kleren maken de
man niet. ’t Zijn niet alle koks die lange messen dragen. Alle hout is geen
timmerhout. (54).

4.
De microstructuur van de onderzochte idioomlijst is beperkt. Het eerst presenteren
we de opbouw van woordenboekartikelen met fraseologismen en daarna die
met spreekwoorden.
De woordenboekartikelen bestaan in de regel uit drie bestanddelen. Na het
Nederlandse fraseologisme of spreekwoord in kwestie volgt altijd – eveneens in het
Nederlands – een beknopte uitleg van de betekenis ervan. Op de derde plaats staat het
Engelse equivalent, bijv.
•

Hij heeft de klok horen luiden, maar weet niet waar de klepel hangt. – Hij heeft
iets van de zaak gehoord, maar het voornaamste niet. He has heard the wrong end
of the story (25).

De samensteller gebruikt twee manieren om Nederlandse fraseolo-gismen in zijn
idioomlijst op te nemen: enerzijds de canonieke vorm en anderzijds voorbeeldzinnen.
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Het is opvallend dat daarbij de canonieke vorm door hem minder vaak wordt
toegepast, bijv.
•
•
•
•
•

Iemand in de hoogte steken. – Hem prijzen. To praise a person (21).
Op de klap lopen.- Op schrobberdebonk lopen. Geregeld op andermans zak
teren. To sponge (24).
Voor ’t lapje houden. – Foppen, bedotten, kullen. To pull one’s leg (27).
Het voortouw nemen. – De leiding nemen. To take the lead (47).
Iemand in de wielen rijden. – Hem hinderen, tegenwerken. To thwart a
person (49).

Anders is het echter in de tegenwoordige fraseografie. Daar wordt juist bij voorkeur de
canonieke vorm van idiomen toegepast.
In de meeste gevallen maakt Van Rijn in zijn idioomlijst echter gebruik van
voorbeeldzinnen, bijv.
•
•
•
•
•

Op z’n oude dag moest hij genadebrood eten. – Bedelen; van de liefdadigheid
leven. Eat the bread of charity (16).
236: Genadebrood eten.
Hij wil mijn fiets van de hand doen. – Ik wil mijn fiets verkopen. I will sell
it. (18).
295: Iets van de hand doen.
Ik heb hem bij de neus gehad. – Ik heb een loopje met hem genomen. I fooled
him (33).
585: Iemand bij de neus nemen.
Ze hadden ons de pas afgesneden. – Wij konden niet meer terug. They had cut
our retreat (36).
636: Iemand de pas afsnijden.
Daar hebben ze hun slag geslagen. – Daar kregen ze overvloedig wat ze wensten.
There they got abundantly what they wanted (40).
761: Zijn slag slaan.

In de moderne fraseografie wordt deze manier echter algemeen als verouderd aangezien
en om die reden in de regel nauwelijks meer gebruikt.
Slechts in sporadische gevallen vinden we een betekenisverklaring van het
fraseologisme in kwestie niet in het Nederlands, maar in het Afrikaans, bijv.
•

Wat scheelt er aan? Afr.: Wat mankeer? What is the matter? (5).
Het vuur is uit. Afr.: Dood. Extinguished (44).

De betekenisverklaringen van idiomen zijn altijd tot het noodzakelijkste beperkt. Slechts
in weinige gevallen vinden we daarnaast ook nog filologische verklaringen, bijv.
•

De uil slaapt des daags [overdag, bij dag] en vliegt des nachts [in de nacht].- The
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•
•

owl sleeps in the daytime and flies at night (12).
Van geven is de kat gestorven. – Ik geef het niet present. It is not a present.
(Geven staat hier voor vergeven = vergiftigen) (16).
Gestolen goed gedijt niet. – Op gestolen goed rust geen zegen. Ill-gotten goods
bring no gain.
(Gedijen is letterlik groeien) (17).

Een expressieve resp. stilistische markering van opgenomen Nederlandse fraseologismen
ontbreekt helemaal. Dit betreft ook idiomen waarbij een dergelijke karakterisering
wenselijk was, bijv.
•
•
•
•
•

Kommandeer je hond en blaf zelf (20).
Gloeiende kolen op iemands hoofd stapelen (26).
Dat was een steen des aanstoots (41).
De verzenen tegen de prikkels slaan (46).
Hij is de weg gegaan van alles vlees (46).

Slechts in weinige gevallen worden door de samensteller ook synoniemen van
opgenomen Nederlandse fraseologismen vermeld, bijv.
•
•
•

Van de hak op de tak springen. – Van de os op de ezel springen. Plotseling over
een ander onderwerp spreken. (18).
Alles op haren en snaren zetten. – Het uiterste doen dat gedaan kan worden.
Hemel en aarde bewegen. (19).
De kogel is door de kerk. – De teerling is geworpen. De zaak is beslist. (25).

Slechts bij bepaalde opgetekende Nederlandse idiomen vermeldt Van Rijn het feit dat
ze twee betekenissen hebben, bijv.
•
•
•

De bal aan ’t rollen brengen. – De diskussie veroorzaken. De zaak aan de gang
brengen (7).
Hij kent ’t klappen van de zweep. – Hij weet er alles van. Hij verstaat dat werk
goed (24).
Iemand het mes op de keel zetten. – Hem dreigen. Geen keus laten (24).

De woordenboekartikelen met Nederlandse spreekwoorden bestaan ook uit drie
elementen. Na het spreekwoord in kwestie staat – in het Nederlands – een parafrase
van de betekenis ervan. Op de derde plaats bevindt zich het Engelse equivalent, bijv.
•
•

Wie een hond slaan wil, kan wel een stok vinden. Wie iemand plagen wil, kan ligt een voorwendsel vinden.
Give a dog a bad name and hang him (20).
Met onwillige honden is ’t slecht hazen vangen. Met onwillige mensen kan men niet goed werken.
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•

It is difficult to work with unwilling servants (20).
Wie z’n neus schendt, schendt z’n aangezicht:
Wie kwaad spreekt van z’n eigen mensen (het huisgezin, de familie, z’n volk),
benadeelt zichzelf.
It is an ill bird that fouls its own nest (32).

Slechts bij wijze van uitzondering vermeldt de samensteller ook synoniemen van
opgetekende Nederlandse spreekwoorden:
•
•
•

Bloed is dikker dan water. – Men voelt meer voor eigen dan voor vreemd. De
natuur gaat boven de leer (9).
Men moet geven en nemen. – Men moet leven en laten leven. Men moet niet
alles voor zichzelf nemen (16).
Het hemd is nader dan de rok. – Ieder is zich zelf het naast. Onze familie is ons
nader dan vreemden (20).

5.
De inzet en de strijd van Van Rijn om de positie van het Nederlands in Zuid-Afrika
te verstevigen kwamen veel te laat en konden de klok niet terugzetten. Het Afrikaans
heeft in dit land inmiddels de positie van het Nederlands ingenomen. In 1925 is het
ook – naast het Engels – de iure als de officiële taal van dit land erkend.
Tegenwoordig heeft de onderzochte idioomlijst van Van Rijn slechts betekenis voor de
geschiedenis van de Nederlands-Engelse fraseografie en paroemiografie. Zijn verdienste
bestaat echter daarin dat hij met zijn bescheiden idioomlijst een aanvang heeft gemaakt
met de fraseografie en paroemiografie van het talenpaar Nederlands en Engels
Universiteit Wrocław
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een fotocopie van Spreekwoorden, spreuken en uitdrukkingen van C.J. van Rijn. Tevens dank ik dr.
M.A. Mooijaart (Instituut voor Nederlandse Lexicologie in Leiden) voor haar waardevolle kritische
opmerkingen over de eerste versie van de onderhavige bijdrage.
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Die betroubare woord: ’n beskouing van Arabies-Afrikaanse,
Maleierafrikaanse en Kaaps-Afrikaanse tekste as fonologiese bloudruk
vir hedendaagse Praatafrikaans.
Ernst Kotze
The earliest manuscripts in the history of Afrikaans reflect with some degree of authenticity the actual
pronunciation of the language at the time, since they were written very often in Arabic orthography
or in non-standardised Roman script, on the basis of the perceived pronunciation by the authors. In
this article, both diachronic and synchronic sources are utilised to indicate the occurrence of nine typical
phonological characteristics which can be traced to the 18th and 19th centuries and still form part of
spoken varieties of present-day Afrikaans.
Linguists, no matter how much they talk about the laws which determine linguistic developments,
always end up by behaving like midwives who talk endlessly about the factors determining the
sex of babies and yet always have to find out post factum whether the newborn is a boy or a girl.
(Mauther 1902)

1.

Inleiding
In hierdie referaat wil ek graag ’n verband probeer lê tussen uitspraakverskynsels wat in
die vroegste geskrifte in die Afrikaanse taalgeskiedenis gereflekteer is en vandag steeds
kenmerkend is van bepaalde variëteite van Afrikaans. Aangesien hierdie tekste geskryf
is voordat daar sprake was van ’n gestandaardiseerde ortografie van Afrikaans of van
Standaardafrikaans überhaupt, sou normdwang geen rol kon gespeel het nie en sou ’n
mens dus ’n redelik betroubare weerspieëling van die werklike uitspraak van KaapsHollands kon verwag. Die feit dat die meeste van die geskrifte ook in die Arabiese
ortografie voortgebring is, dra by tot ’n nouer band tussen klank en woord, aangesien
die Nederlandse spelling nie as filter kon dien nie.
Die uitspraakverskynsels waarna ek wil verwys, kom oorwegend voor in kontemporêre
Maleierafrikaans, maar ook in wisselende mate in Kaapse Afrikaans as geheel, en kring
selfs uit na die hedendaagse gesproke Afrikaans van ander geografiese variëteite.
By die benoeming van die uitspraakverskynsels gebruik ek prosesbenamings, wat
sou kon impliseer dat ek van ’n vergelyking tussen ’n “korrekte vorm” en ’n “afwyking”
uitgaan. Hierdie oënskynlike uitspraak-“prosesse” is egter nie sonder meer te beskou as
afwykings van “korrekte” uitspraak nie. Dit berus eerder op die feit dat onderskeidings wat
(a) in die ortografie getref word en (b) by sommige spraakgemeenskappe voorkom, deur
die benaming “proses” met die waargenome uitspraakvorm in verband gebring kan word.
’n Versterkende faktor om byvoorbeeld geronde vokale as vertrekpunt te beskou en die
benaming “ontronding” te gebruik wanneer die ongeronde teenhangers van sulke vokale
beskryf word, is ook die feit dat die geronde ekwivalente histories aan die ongerondes
voorafgegaan het. In hierdie bespreking word daar geen poging aangewend om sulke
veronderstelde veranderingsprosesse te dateer nie – die benamings van die prosesse dien
gewoon as klassifikasie van die verskynsels soos ons dié hedendaags waarneem.
TYDSKRIF VIR NEDERLANDS & AFRIKAANS: 14DE JAARGANG (2007) I: 1
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2.

Die Uitspraakverskynsels
Ten eerste dan ’n kort bespreking van ’n aantal kontemporêre uitspraakverskynsels wat,
soos gesê, nie noodwendig beperk is tot die Afrikaans van die Maleiergemeenskap, of
selfs Kaapse Afrikaans nie. Wat wel waar is, is dat sulke kenmerke dien as stereotipes,
indikators en merkers binne die Maleiergemeenskap van Kaapstad. Labov (1978:237)
onderskei naamlik tussen drie sulke sjibbolettipes, deurdat
1.
2.
3.

stereotipes wyd bekend is, swaar gestigmatiseer is en ook deur sprekers van die
betrokke variëteit bewustelik, maar onreëlmatig, vermy word in meer neutrale
kontekste,
indikators ’n aanduiding is van sosiale stratifikasie binne die gemeenskap en nie
aan stylvariasie onderhewig is nie, en
merkers sowel sosiale as stilistiese stratifikasie vertoon.

Op hierdie verskille gaan ek egter nie nou in nie, aangesien dit buite die fokus van my
referaat val.
Waarop ek graag wil fokus, is uitspraakkenmerke wat vandag redelik algemeen
voorkom, of dit nou as stereotipes, indikators of merkers funksioneer. En in die
tweede plek, dan, wil ek probeer vasstel in watter mate outeurs wat hulle hand
gewaag het aan ’n bewuste weergawe van die wordende Afrikaans wat deur Kapenaars
sedert die sewentiende eeu gepraat is en word, sulke kenmerke in die skrifvorme wat
hulle gebruik, reflekteer. Hoe betroubaar hierdie weergawe was, sou ons as sprekers
vandag terugskouend kan beoordeel (dalk soos die vroedvroue in die aanhaling van
Mauther). Die wetenskaplike waarde van so ’n ondersoek is daarin geleë dat outeurs
wat nie onderhewig was, bewustelik of onbewustelik, aan die normeringsdruk van ’n
gestandaardiseerde ortografie nie, ’n historiografiese bydrae tot taalbeskrywing kan
maak wat vir ons insig kan gee in die taalwerklikheid van vergange eras. Hierdie soort
inligting stel ons dus in staat om, by gebrek aan ’n tegnologies gevorderde rekord, ’n
meer betroubare beeld te vorm van die vervlietende klanke van Afrikaans wat op ’n
indirekte wyse in die geskrewe vorm van die woord vasgevang is.
Die kenmerke is die volgende:
(1) Postvokaliese /r/-weglating in die sillabe-eindposisie, asook in die vooreinden voor-vooreindposisie:
/fi:r/ → [fi:] (vier)
/f r’kerd/ → [f ’ket] (verkeerd)
/b□rs/ → [b□:s] (bors)
/εrns’t x/ → [ε:ns’tax] (ernstig)
(Geen verdere bespreking van omgewings waar dit nie plaasvind nie)
(2) Affrisering van /j/ in sillabe-beginposisie:

109
/ja:x/ → [d□a:] (jaag)
/ja’m r/ → [d□a’m ] (jammer)
/j i/ → [d□ i] (jy)
(Waarvan daar variante voorkom, soos [dz] en [j], sowel as leksikale differensiasie;
hiermee saam hang ook die affrisering van -tjie, maar sowel die verspreiding as
frekwensie verskil beduidend.)
Vokaalverhoging van /e/ en /o/ (fonologiese verspreiding verskillend):
(3) Vokaalverhoging van /e/
/vet/ → [vit] (weet)
/be’s x’□ id/ → [bi’sa’x it] (besigheid)
’n Belangrike omgewingsfaktor is die teenwoordigheid van /r/ in die sillabe-auslaut of, in
die geval van ’n oop sillabe, in die anlaut van die daaropvolgende sillabe, wat verhoging
teenwerk en eerder lei tot breking, sodat vorme soos die volgende voorkom:
/her/ → [□j r] (Heer)
/her / → [□j r ] (Here)
(Terwyl /r/-weglating wel hier voorkom, gaan dit egter nooit gepaard met /e/verhoging nie.)
(4) Vokaalverhoging van /o/
/dof/ → [duf] (doof)
/ok/ → [uk] (ook)
(Dieselfde omgewingsfaktore wat vokaalverhoging teenwerk, naamlik die teenwoordigheid van /r/ in die auslaut, geld ook by /o/.)
/mor/ → [mo r] (benaming vir Indiërs)
/mor / → [mo r ]
(5) Homorgane eindklustervereenvoudiging:
/m□nd/ → [m□n] (mond)
/xεld/ → [xjal] (geld)
/x ’stamp/ → [x ’stam] (gestamp)
/d □k/ → [d □] (dink)
(6) Schwa-verlaging (hoofsaaklik) by die morfeme ge- en -ig:
/fer’t x/ → [fe’tax] (veertig)
/m ’ka:r/ → [ma’ka:] (mekaar)
/x ’ge/ → [xa’xi] (gegee)
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(7) Ontronding by die diftong /□i/:
/brœids’r□k/ → [br□its’r□k] (bruidsrok)
/bœi’t ’kant/ → [b□i’t ’kan] (buitekant)
/dœi’s nd/ → [d i’z n] (duisend)
(8) Ontronding by die geronde voorvokaal /y/:
/x ’styr/ → [x ’sti:] (gestuur)
/ny’v ’ja:r/ → [ni’v ’ja:] (nuwejaar)
/m ’nyt/ → [m ’nit] (minuut)
/spyx/ → [spix] (spuug)
(9) Ontronding by die geronde voorvokaal /□/:
/d□r/ → [de:] (deur)
/lεn’t ’x□r/ → [lεn’t ’xe:] (Lentegeur)
/b□r’si/ → [be:’si] (beursie)
Ontronding van geronde voorvokale is ’n wydverspreide fenomeen by die jonger geslag
van alle Afrikaanse spraakgemeenskappe en dus nie tot Kaapse of Maleierafrikaans
beperk nie.
Benewens die reeds genoemdes, is daar nog ten minste 25 fonologiese kenmerke
wat in my ondersoek geïdentifiseer kon word, en waaroor ’n verdere referaat gelewer
sou kon word, maar wat hier weens ruimtebeperkings verswyg moet word.

2.1 Moderne Teksvoorbeelde
Voordat ek aan die hand van enkele historiese tekste voorbeelde van hierdie verskynsels
voorhou, wys ek graag op die wyse waarop dit ook in moderne tekste neerslag vind.
Ons vind dit naamlik in beide informele Maleierafrikaans (of dan Kaapse Afrikaans
in den brede) en in formele religieuse bronne wat vir Moslem-lesers bedoel is. Ek
noem twee bronne, naamlik ’n digbundel van Snyders (’n Ordinary mens, 1982) en
enkele uitgawes van die kulturele tydskrif vir Moslems, Masjied Boorhaanol Islaam –
afgekort MBI.
(1) Postvokaliese /r/-weglating
Snyders
die kinnes (kinders)
sy’s sieke benoud (seker)
daasie ’n future nie (daar’s nie)
byrie wêk (by die werk)
of annes gat ek had baklei (anders, hard)
lekke gepis (besope)
hy sal nog eendag vermood wid (vermoor(d) word)
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MBI
die alle beste (allerbeste)
die Alle Hoogste (Allerhoogste)
Hy het ons georde om (ge-order)
vervaardiges (vervaardigers)
Hiperkorreksies:
die straf vir my sonder
dat die wysdom die gehoorsamegers sal bevoordeel
ter midde van
by Rasoeloellah (Mohammed) kom klaar het oor die feit dat die wyn sowaar hulle
verstand kwyt
(2) /j/-affrisering
Snyders (niks in MBI)
djy (jy)
djas (jas)
sy dja (jaag) my
toe word ek gedja (gejaag)
(3) en (4) Vokaalverhoging
Snyders
skrie (skree)
wiet (weet)
iens (eens)
gestiek (gesteek)
soes (soos)
oek (ook)
soegenaamde (sogenaamde)
boenop (boonop)
MBI
goedgieftigheid (goedgeefsheid, vrygewigheid)
belieflikheid (beleefdheid)
oe Allah (o Allah)
volkoem (volkome)
Hiperkorreksies:
of knee op hulle kneekoppe (of knie op hulle kniekoppe)
Ken jou deen (Arabies dîn)
Die voorbeelde van (5) homorgane eindklustervereenvoudiging wat hierbo gelys is,
is in die loop van opnames vir my doktorale navorsing (Kotzé 1983). opgeteken. Ter
geheueverfrissing net weer:
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/m□nd/ → [m□n]
/xεld/ → [xjal]
/x 'stamp/ → [x 'stam]
/d □k/ → [d □]
(6) Schwa-verlaging
Snyders
ienagste (enigste)
versigtag (versigtig)
Vryragmarrag (Vrydagmiddag)
dêtag rand (R30)
MBI
die Ganadige (die Genadige)
Madiena (Medina)
(7-9) Ontronding
Snyders (niks in MBI)
een byt ennie hiening spyt (heuning spuit)
vloek en beer (beur)
Bonthiewel (Bonteheuwel)
die grafitti oppie mier (muur)

2.2 Historiese Bronne
Kom ons swaai nou ons blik om na die verlede om te sien hoe hierdie verskynsels in die
historiese tekste na vore gekom het. Die bronne waarna ek wil verwys, is die volgende:
•

•

•
•

Eerstens, die sogenaamde “Betroubare woord van Isjmoeni” (in Arabies Alqauli l-matin), wat in 1856 in die Arabiese ortografie verskyn het en deur A. van
Selms in 1952 in die Romeinse ortografie getranslitereer is – hier verkort tot
“Betroubare woord”.
Tweedens het Van Selms ook Sjeg Abu Bakr se “Uiteensetting van die godsdiens”
(in Arabies Bayanu ddin) van 1856 in 1979 getranslitereer, ’n publikasie waaraan
heelwat prominensie verleen is deur Ponelis in ’n bespreking daarvan in 1981 –
hier verkort tot “Uiteensetting”.
Derdens, ’n transliterasie (ook deur Van Selms in 1951) van Sjeg Imam
Ahmed se “Kategismus”, waarskynlik van 1869 – verder word daar dan ook na
“Kategismus” verwys;
Laastens, ’n transkripsie van Imam M.A. Baker van ’n Afrikaans-Arabiese
werkie deur Sjeg Abdurachman (ca. 1900), genaamd “Wenke vir kinders oor
goeie maniere” – hier verkort tot “Wenke”.

In die proses van transliterasie uit die Arabiese na die Romeinse ortografie moet daar
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aanpassings gemaak word, aangesien die vokalisme van Afrikaans veel ingewikkelder as
dié van Arabies is (en die omgekeerde die geval is wat die konsonantisme betref). Van
Selms het ’n transliterasiesisteem gebruik wat soos volg weergegee kan word:
Transliterasiesisteem van Van Selms
/e/ word weergegee deur ije, byvoorbeeld verkijerdie “verkeerde”
/ u/ deur au, byvoorbeeld djau (“jou”)
/□/ deur oeua, byvoorbeeld koeuap, ghahoeuarsaam (“koop”, “gehoorsaam”)
/ i/ deur ai, byvoorbeeld baitiekant (“buitekant”)
/ε/ deur ei, byvoorbeeld weirelt (“wêreld”)
Eind-schwa (/ /) deur ie, byvoorbeeld meisie (“mense”) –
andersins word /i/ weergegee deur ie, byvoorbeeld die
/x/ deur gh, byvoorbeeld ghoeloewaaraghait (“geloofwaardigheid”)
/g/ deur g, byvoorbeeld daagie (“dae”), laager (“laer”)
Anaptiktiese vokale (wat voorkom dat ontoelaatbare klusters in die Arabiese ortografie
weergegee word), kan in die transliterasie geïgnoreer word, byvoorbeeld
boeroefiet (“profeet”),
aaltiwie (“altwee”), ens.
Die voorkoms van die betrokke uitspraakverskynsels in die genoemde bronne sien dan
soos volg daar uit –

2.2.1 Die betroubare woord van Isjmoeni
In die Betroubare woord kom daar van /r/-weglating geen aanduiding voor nie. In
die teks word postsillabiese /r/ deurgaans weergegee:
fier (vier)
djamar (jammer)
ferkijerdie (verkeerde)
waarlik
ghahoeuarsaam (gehoorsaam)
Aan die ander kant het affrisering van /j/ deurgaans voorgekom, soos in
djai (jy)
djau (jou)
djelie, djalie (julle)
djamar (jammer)
Vokaalverhoging by sowel /e/ en /o/ word by alle voorbeelde deur die transliterasie
weerspieël, soos in
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tewis (te wees)
tefriedie (tevrede)
poeroefiet (profeet)
Dit geld ook schwa-verlaging, wat dikwels in kombinasie met vokaalverhoging by
/e/ en /o/ aangetref word, bv.
ghaloef (geloof)
ghanaadaghie (genadige)
ghaghief (gegee)
hoeghmoedagh (hoogmoedigheid)
boes’aardaghait (boosaardigheid)
’n Minderheid voorbeelde van eindklustervereenvoudiging het voorgekom, soos in
bifoeuerbejil (byvoorbeeld)
daisen (duisend)
en die finale konsonant het meestal in die transliterasie sy verskyning gemaak:
baitiekant (buitekant)
ferstaant (verstand)
weirelt (wêreld)
maand
Voorbeelde van ontronding word ook nie in “Betroubare woord” aangetref nie.

2.2.2 Uiteensetting van die godsdiens – sjeg abu bakr
’n Interessante feit is dat slegs dertien jaar ná die "Betroubare woord" /r/-weglating op
’n veranderlike wyse in hierdie teks voorkom. So vind ons vorme soos
souat (swart)
audoedarn (ouderdom)
maar tegelyk voorbeelde van nie-weglating:
soeuartie (soorte)
baart (baard)
Affrisering kom steeds onveranderlik voor:
djai (jy)
djaar (jaar)
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djoeuaile (julle)
djoengtjie (jongetjie)
Soos in die eerste teks, is /o/- en /e/-verhoging, dikwels in kombinasie met schwaverlaging, ook kenmerkend:
ghaniem (geneem)
ghaghief (gegee)
alien (alleen)
ghaa'ietnie (geëet nie)
liefandagh (lewendig)
noedagh (nodig)
woert (woord)
doeroegh (droog)
Eindklustervereenvoudiging kom steeds veranderlik voor:
dereng daar oeuait (drink daaruit)
befoeuarbeil (byvoorbeeld)
seting (stink)
koeloem (klomp)
doeisan (duisend)
doeroeng (dronk)
maar
maant ramadan (maand Ramadan)
hant (hand)
moent (mond)
kint (kind)
baghent (begint)
die pent fan die oeuar (die punt van die oor)
en selfs
hoeuanders (hoenders)
daamp (hiperkorrek vir dam)
Indien die Alqauli lmatin as verteenwoordigend van sy tyd beskou kan word, lyk dit asof
ontronding by die Bayanu ddin meer veranderlik voorkom, terwyl selfs hipergeronde
vorme aangetref word:
nis (neus)
sepiegh (spuug)
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ferbireik (verbruik, bet. gebruik)
maar
fajoel, foeioel (vuil)
mijoer (muur)
dijoer (deur)
lieuoening (leuning)
doeuaidlek (duidelik)
hoeuais (huis)
oeuait (uit)

2.2.3 Sjeg Imam Ahmed se "kategismus”(1868?)
Ofskoon hierdie teks nie met sekerheid gedateer kan word nie (Van Selms meen
dat die jaartal 1868 waarskynlik is), is die feit dat die skrywer ’n Kaapse boorling van
ten minste die tweede geslag is, vir ons ’n aanduiding dat sowel die fonetiese as die
sintaktiese weergawe van die Afrikaanse vertaling meer betroubaar as die Abu Bakrteks behoort te wees.
Soos by die Bayanu ddin, kom /r/-weglating in ’n minderheid gevalle wel voor,
byvoorbeeld
hatloep (hardloop)
daanaatoe (daarnatoe)
sauaatie (swarte)
maar nie-weglating blyk veel meer algemeen te wees:
diertagh (dertig)
daarfan (daarvan)
firstant (verstand)
fier (vier)
hoendirt (honderd)
Die feit dat Sjeg Ahmed ’n geletterde Kapenaar was, sou wel kon meebring dat die
postvokaliese /r/ as gevolg van die invloed van die Nederlandse ortografie hiperkorrek in
die Arabiese spelwyse aangebring is, maar die feit dat dit ook ’n veranderlike verskynsel
by Abu Bakr is, dien myns insiens as getuienis dat weglating nie hier as kategoriale reël
beskou kan word nie.
Affrisering word sonder uit sondering in die transliterasie weerspieël:
djoelie (julle)
djai (jy)
djaar (jaar)
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djonkitjies (jongetjies)
Ook schwa-verlaging en die verhoging van /o/ en /e/ kom deurgaans voor:
ghaloef (geloof)
mienang (mening)
gha'ien (geeneen)
Eindklustervereenvoudiging kom veranderlik voor, soos blyk uit die onderstaande voorbeelde:
balang (blank)
bighansil (beginsel) maar
bighantsil (beginsel)
oemtirant (omtrent)
maar
gha'anuoert (geantwoord)
firstant (verstand)
maar
maan (maand)
In die meerderheid gevalle is die eindkluster egter ongeskonde:
afghariekent (afgereken)
bilent (blind)
daisant (duisend)
Ontronding lyk, anders as in die Bayanu ddin, na die reël, en behalwe by 'julle' en
'hulle', word geen geronde vorme aangetref nie:
biraidija gham (bruidegom)
kilier (kleur)
ie (u)
maar
djoeili (julle)
hoeili (hulle)
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2.2.4 Wenke: Sjeg Abdurachman (± 1900)
Uit hierdie kort werkie, waaruit ’n uittreksel in hierdie ondersoek as leesstuk gebruik
is, word vervolgens ter vergelyking enkele voorbeelde gehaal. Die oorspronklike is
getranslitereer deur imam MA Baker en die transkripsie verskyn as Bylaag E. Anders
as Van Selms, gebruik Baker ’n sisteem wat heelwat nader aan die Afrikaanse ortografie
staan, sodat die transkripsie, foneties gesproke, met ’n mate van omsigtigheid ontleed
behoort te word. Verskynsels soos /r/-weglating, vokaalverhoging en ontronding is
soms opsigtelik afwesig, klaarblyklik om die leesbaarheid van die teks te verhoog.
Aangesien die teks baie kort is en in sy geheel ter insae is, word die tersaaklike
verskynsels slegs kortliks genoem en telkens van ’n voorbeeld voorsien.
Die fonologiese verskynsels
1.
2.
3.
4.
5.

3.

/r/-weglating: eeste (eerste)
Affrisering: djy (jy)
/e/-verhoging: niem (neem)
Eindklustervereenvoudiging: oggen (oggend)
Schwa-verlaging: gadagte (gedagte)

Samevatting
Uit hierdie kursoriese oorsig van fonologies variasieverskynsels wat oor ’n tydperk van
ongeveer 125 jaar (1856-1981) in Maleier Afrikaans voorgekom het, blyk dit dat die
nege tipes wat bespreek is, met ’n redelike mate van sekerheid na die 18de en 19de eeue
teruggevoer kan word. Dit vorm deel van ’n wyer ondersoek waarin ongeveer 50 tipes,
ook sintakties en morfologies, geïdentifiseer is, en van dié groep kon sowat 54,2% na
die beginjare van Afrikaans aan die Kaap teruggevoer word.
’n Belangrike gevolgtrekking wat hier terugskouend gemaak kan word, is dat die
verskynsels wat geïdentifiseer is, in baie gevalle veranderlik voorgekom het en dat selfs
kategoriale gebruik van ’n bepaalde variant in ’n teks veral by vreemdelinge (soos Abu
Bakr) bloot die oorverbreide toepassing van ’n veranderlike reël kan weerspieël. Die
individuele gedrag van elk van sulke variasieverskynsels verteenwoordig ’n etimologie
van sy eie en kan ook binne ’n sosiolinguistiese beoordelingsraamwerk funksioneel as
stereotipe, indikator of merker geklassifiseer word. Maar dit is weer stof vir ’n ander
storie.
Nelson Mandela Metropolitaanse Universiteit
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Riglyne vir outeurs:
Manuskrip vir T.N&A bestaan uit die volgende onderdele:
•
•
•

U naam, adres, telefoonnommer, faksnommer en e-pos adres op ’n afsonderlike bladsy.
’n Uitdruk van die artikel (in drievoud).
Genommerde illustrasies, indien benodig, met duidelike aanduiding van waar hulle in die teks
geplaas moet word.

Aanwysings vir die artikel self:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bydraes kan in Afrikaans, Nederlands, Duits of Engels geskryf word.
Gebruik die geldende spelling van hierdie tale.
Ná die titel van die artikel volg ’n samevatting van maksimaal 150 woorde. Die samevatting behoort
in Afrikaans of Nederlands te wees indien die artikel in Duits of Engels geskryf is.
Moenie afkortings gebruik nie (skryf “onder meer”, nie “o.m.” nie).
Laat die eerste reël van ’n paragraaf inspring, behalwe ná ’n opskrif.
Laat langer aanhalings inspring, en onderskei hulle deur middel van witreëls van die res van die teks.
Verwys na notas met behulp van syfers in boskrif.
Gebruik by aanhalings dubbele aanhalingstekens (“ ”) behalwe by aanhalings binne aanhalings (“
‘ ’ ”).
By aanhalings val die leesteken slegs binne die aanhalingstekens wanneer dit deel vorm van die
aanhaling.
Die publikasie waarna in die artikel verwys word, verskyn agteraan in ’n bibliografie.
Gebruik by voorkeur die Harvard-sisteem van titelbeskrywing en verwysing.
Verwysings in die teks word aangedui deur die name van outeur(s), jaar van publikasie en
bladsynommer(s) tussen hakies te plaas. Byvoorbeeld: (Lijphart-Bezuidenhout, 1984: 40-42).
Titelbeskrywing in die bibliografie aan die einde van die artikel (titels in alfabetiese en kronologiese
volgorde):
Groeneboer, Kees. 1993. Weg tot het Westen: het Nederlands voor Indië: een taalpolitieke geschiedenis.
Leiden: kitlv Uitgeverij.
Lijphart-Bezuidenhout, Tr. 1984. Thomas François Burgers - Toneelen, Tijdschrift voor
Nederlands en Afrikaans, 2 (1): 38-56.

Disket:
•
•
•

Lewer ’n disket in met die definitiewe teks van die artikels; dit wil sê, nadat enige kritiek verwerk is.
Skryf die naam van die gebruikte woordverwerkingspakket op die disket. T.N&A gee voorkeur aan
die Richtext (rtf) -formaat. Ander formate sal sover moontlik konverteer word.
Hou ’n oorspronklike kopie.

Redaksionele beleid:
Alle bydraes word anoniem op geskiktheid van publikasie beoordeel deur ten minste twee beoordelaars,
onafhanklik van die redaksie van die T.N&A. Die kopiereg van artikels gepubliseer in T.N&A berus by
die redaksie. Menings wat in T.N&A uitgespreek word, hoef nie noodwendig deur die redaksie gedeel
te word nie.

