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Voorwoord
Met hierdie Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur beoog ek 'n sistematiese
beskrywing van die hele gebied van ons letterkunde vanaf sy oorsprong tot die
skeppende werk van vandag. Daarvoor het ek vyf hooffases onderskei, 'n indeling
wat m.i. die meeste reg aan die ontwikkelingsgang as geheel laat geskied: 1) Die
oorsprong van die Afrikaanse letterkunde (1652-1875); 2) Die periode van die Eerste
Afrikaanse Beweging (1875-1900); 3) Tweede Beweging en selfstandigwording
(1900-1930); 4) Dertig en verdere verbreiding (1930-1955); en 5) Sestig en die
hedendaagse letterkunde (1955-hede). In die eerste band word die literatuur tot 1940
behandel, terwyl die tweede band die gebied van 1940 tot hede sal beslaan. Skrywers
wat voor 1940 gedebuteer maar hulle werk na dié datum voortgesit het, se oeuvres
word egter reeds in die eerste band volledig beskryf, aangesien ek 'n versnippering
van figure sover as moontlik wou vermy. Slegs in een geval (deel III, hoofstuk 5)
het ek dit nodig gevind om die lyn tot vandag toe deur te trek.
Naas korter oorsigte is die geskiedenis van die Afrikaanse literatuur reeds deur
twee outeurs uitvoerig behandel, nl. G. Dekker in sy Afrikaanse literatuurgeskiedenis
(1935; twaalfde uitgawe 1972) en Rob Antonissen in Die Afrikaanse letterkunde van
aanvang tot hede (1955; derde uitgawe 1965). Die eer kom Dekker toe dat hy die
eerste was om die hele gebied te dek, sy oorsig by herhaling aan te vul en van nuwe
studies kennis te neem, maar sy indelings en periodiserings toon ernstige gebreke en
sy behandeling van outeurs is nie sonder feitelike onjuisthede nie. Daarteenoor was
Antonissen in staat om met sy skerper afbakenings, chronologiese verbandlegging
en integrale behandeling van skrywersfigure 'n bevredigender beeld van die historiese
verloop te gee, terwyl sy besprekings van bepaalde outeurs van sy juiste insig en
oordeel getuig. In sy poging om sy oorsig kernagtig en beknop te hou, raak hy soms
te kripties, al bly sy boek 'n ryk bron waaruit die ondersoeker van vandag baie kan
put.
In my eie oorsig kon ek dankbaar gebruik maak van die waardevolle arbeid van
Dekker en Antonissen, die bestaande studies oor spesifieke outeurs en tydvakke uit
ons literatuur en die soms voortreflike beskouinge wat daar veral in die afgelope drie
dekades en meer oor afsonderlike gedigte, romans en dramas gepubliseer is. Deur
die duideliker perspektief wat die jare én die voortgesette bestudering van die literatuur
bring, was ek in staat om veral vanaf die dertigerjare nuwe afbakenings te maak en
ander verbande te lê, terwyl die ondersoeke van bepaalde kunswerke my interpretasies
en waardebepalings in sommige gevalle aanmerklik van dié in die bestaande twee
literatuurgeskiedenisse laat verskil. Wat suiwer feitelike inligting betref, kon ek, naas
die bibliografiese arbeid van P.J. Nienaber, gebruik maak van die gegewens in die
Letterkundige Dokumentasiesentrum (later SENSAL, Sentrum vir Suid-Afrikaanse
Letterkunde-navorsing) in Pretoria, die Nasionale Letterkundige Museum in
Bloemfontein en veral die waardevolle versamelings van N.P. van Wyk Louw,
W.E.G. Louw en D.J. Opperman in die Carnegie-
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biblioteek aan die Universiteit van Stellenbosch. Die bibliografiese aantekeninge
wat die hoofteks vergesel, is nie alleen as inligting vir verdere studie bedoel nie,
maar bied ook kommentaar op en evaluering van die literêre kritiek oor 'n bepaalde
werk, outeur of tydvak. In enkele gevalle is omstandigheidsgetuienis, genetiese
besonderhede, literêre kuriosa, e.d.m. ook in die aantekeninge opgeneem.
By die voltooiing van die eerste band gaan my dank uit na die personeel van die
Jagger-biblioteek aan die Universiteit van Kaapstad, die Suid-Afrikaanse Biblioteek
in Kaapstad en veral die Carnegie-biblioteek aan die Universiteit van Stellenbosch
vir hulle waardevolle hulp met die verkryging van boeke en fotokopieë. Ek wil verder
my waardering uitspreek vir die gesprekke wat ek met verskeie vakgenote oor
indelingsprinsipes, oeuvres en bepaalde kunswerke kon gehad het. Dele van die
manuskrip is gelees deur proff. D.J. Opperman, E. Lindenberg en Ernst van Heerden
en mnr. Gerrit Olivier, en in baie gevalle het hulle kommentaar my eie menings
gewysig of genuanseer. Ten slotte my hartlike dank aan mnre. J.J. Human en H.D.
Büttner van die firma H. & R.-Academica vir hulle waardevolle en vriendelike
samewerking by die algemene beplanning en redaksionele versorging van die
manuskrip.
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Algemene bibliografie
By die behandeling van die afsonderlike tydvakke en figure word daar telkens na
die belangrikste bronne en studies verwys. Hier word net die algemene en oorsigtelike
bibliografiese, biografiese, ensiklopediese en historiese werke genoem wat van belang
is by die studie van die Afrikaanse letterkunde, met kommentaar oor die gehalte en
bruikbaarheid van die verskillende handleidings.

1. Bibliografieë
Die South African bibliography (Londen, 1910, heruitgawe 1957) van S. Mendelssohn
is tans verouderd en bevat min gegewens oor die Afrikaanse letterkunde. Die
volledigste werk van dié aard vir die letterkunde is P.J. Nienaber se Bibliografie van
Afrikaanse boeke, nege dele (Johannesburg, 1943-1981). Sedert 1959 publiseer die
Staatsbiblioteek te Pretoria die Suid-Afrikaanse nasionale bibliografie (S.A.N.B.) en
die Suid-Afrikaanse Biblioteek te Kaapstad Africana nova. Van Nienaber bestaan
ook die Bronnegids by die studie van die Afrikaanse taal en letterkunde,
akkumulatiewe uitgawe (Pretoria, 1980). Van Jan Senekal en Karien van Aswegen
is daar bronnegidse oor die Afrikaanse dramas en digbundels (Johannesburg,
1980-1981). Van Nienaber bestaan verder 'n Addendum tot die Bronnegids
(Johannesburg, 1965) wat gegewens oor die Afrikaanse taalstryd, toneel en diverse
ander onderwerpe bevat. Die Repertorium van Suid-Afrikaanse tydskrifartikels
(1940-), wat deur die Johannesburgse Openbare Biblioteek opgestel is, bevat ook
besonderhede oor die Afrikaanse letterkunde.

2. Biografieë
Die Suid-Afrikaanse biografiese woordeboek (S.A.B.W.), vier dele (Kaapstad,
1968-1981), agtereenvolgens onder redaksie van W.J. de Kock, D.W. Krüger en C.J.
Beyers, bevat biografiese besonderhede oor gestorwe skrywers. P.J. Nienaber se
Afrikaanse biografi se woordeboek, I (Johannesburg, 1947) en Hier is ons skrywers!
(Johannesburg, 1949) is tans verouderd en onvolledig. A.P. Grové gee in sy
Letterkundige sakwoordeboek vir Afrikaans (jongste uitgawe, Kaapstad, 1982) kort
aantekeninge oor die belangrikste outeurs.

3. Ensiklopedieë
Afgesien van die gegewens in buitelandse ensiklopedieë bevat die Standard
encyclopaedia of Southern Africa onder redaksie van D.J. Potgieter (Kaapstad,
1970-1976) lemmas oor die Afrikaanse letterkunde, geskiedenis van die taal en
kultuur, uitgewerye, biografiese sketse van gestorwe skrywers, e.d.m. Die
Ensiklopedie van die
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wêreld onder redaksie van C.F. Albertyn (Stellenbosch, 1971-1977) is gebaseer op
die Nederlandse Winkler Prins Encyclopedie, met byvoeging van baie nuwe lemmas
oor Afrika en Suid-Afrika, waaronder ook aandag aan gestorwe en lewende outeurs.

4. Algemene geskiedenisse
Die werke van G.M. Theal (History of South Africa, elf dele, 1888-1919;
faksimileeherdruk, Kaapstad, 1964) en Eric A. Walker (A history of Southern Africa,
Londen, 1928; derde uitgawe 1962) is van groot belang vir die ouer geskiedenis,
maar verouderd, en, in die geval van Walker, eensydig oor die twintigste eeu. Populêr
geskrewe (en van wisselende gehalte) is die vyfdelige Drie eeue van A.J. Boëseken,
D.W. Krüger en A. Kieser (Kaapstad, 1952-1953). Die jongste werke wat voortdurend
tot op datum bygewerk word, is C.W. de Kiewiet, A history of South Africa (Oxford,
1957); A.J.H. van der Walt, J.A. Wiid en A.L. Geyer, Geskiedenis van Suid-Afrika,
twee dele (Kaapstad, 1951), in een band versorg en aangevul deur D.W. Krüger
(Kaapstad, 1966; tweede uitgawe, vyfde druk 1973); C.F.J. Muller (red.), 500 Jaar
Suid-Afrikaanse geskiedenis (derde, hersiene en geïllustreerde uitgawe,
Kaapstad/Pretoria, 1980); F.A. van Jaarsveld, Van Van Riebeeck tot P.W. Botha
(Johannesburg, 1981); Monica Wilson en Leonard Thompson, The Oxford history
of South Africa, twee dele (Oxford, 1969-1971); en T.R.H. Davenport, South Africa:
A modern history (Johannesburg, 1977).

5. Kultuurgeskiedenis
Die enigste uitvoerige en omvattende Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner is dié
van C.M. van den Heever en P. de V. Pienaar (red.), eers in drie dele (Kaapstad,
1945-1950 en daarna - onder redaksie van die tweede samesteller - in een band
(Kaapstad, 1968) uitgegee.

6. Taalgeskiedenis
Vir die verskillende teorieë oor die ontstaan van Afrikaans is daar die werke van
D.C. Hesseling (Het Afrikaansch, Leiden, 1899; Het Afrikaans, Leiden, 1923), S.P.E.
Boshoff (Volk en taal van Suid-Afrika, Pretoria/Kaapstad, 1921), D.B. Bosman (Oor
die ontstaan van Afrikaans, Amsterdam, 1923, 1928), G.G. Kloeke (Herkomst en
groei van het Afrikaans, Leiden, 1950) en G.S. Nienaber (Oor Afrikaans, I en II,
Johannesburg, 1949-1953). Die eksterne geskiedenis van Afrikaans word - vir die
afgelope anderhalwe eeu - beskryf in G.S. en P.J. Nienaber se Geskiedenis van die
Afrikaanse Beweging (Pretoria, 1941) en in E.C. Pienaar se Die triomf van Afrikaans
(Kaapstad, 1943), terwyl ‘voorstudies’ tot 'n interne geskiedenis van die Afrikaanse
taal gedoen is deur J.L.M. Franken (Taalhistoriese bydraes, Kaapstad, 1953) en veral
deur J. du P. Scholtz (Taalhistoriese opstelle, Kaapstad, 1963; Afrikaans uit die vroeë
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tende oorsigte skryf E.H. Raidt in deel 2 van Afrikaans en sy Europese verlede
(Kaapstad, 1971) en Scholtz in Wording en ontwikkeling van Afrikaans (Kaapstad,
1980).

7. Literatuurgeskiedenisse
Die (tot 1965) volledigste, omvattendste, betroubaarste - ook wat waarde-oordele
betref - en mees organiese geskiedenis van die Afrikaanse literatuur is Rob Antonissen
se Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede (Kaapstad, 1955; derde uitgawe
1965), 'n werk wat voorafgegaan is deur die in België geskrewe Schets van den
ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde I (Diest, 1946). Die oudste
volledige Afrikaanse literatuurgeskiedenis is dié van G. Dekker (Kaapstad, 1935;
twaalfde uitgawe - bygewerk tot 1966-1972) wat prakties gesproke dieselfde gebied
dek, maar nie altyd in ewe veel besonderhede nie. G. Besselaar skryf omvattend oor
Zuid-Afrika in de letterkunde (Amsterdam/Pretoria, 1914) en bespreek die ou
reisbeskrywings van die Portugese, Franse, Duitse en Sweedse reisigers, die
Nederlandse en Engelse letterkunde wat in Suid-Afrika ontstaan het, en sluit dan af
met hoofstukke oor die Afrikaanse literatuur en die aandeel van die inboorlinge. Kort
oorsigte vir gebruik in Nederland is Besselaar se ‘Zuidafrikaansche literatuur’ in
W.L.M.E. van Leeuwen (red.), Dichterschap en werkelijkheid (Utrecht, 1938, 1943,
in 1951 herskryf deur Rob Antonissen), en M.A. Bax-Botha se ‘Het woord bevrijdt’
in J. Haantjes en W.A.P. Smit (red.), Panorama der Nederlandse letteren (Amsterdam,
1948). P.J. Nienaber se Perspektief en profiel (Johannesburg, 1951, 1960, 1969,
1982), aanvanklik van erg ongelyke gehalte, maar sedert die tweede druk drasties
verbeter, bestaan uit 'n oorsigtelike gedeelte (waaraan Antonissen die grootste aandeel
het) en 'n afdeling oor die belangrikste outeurs, geskryf deur verskillende kritici. G.J.
Beukes en F.V. Lategan se Skrywers en rigtings (Pretoria, 1952 en daarna telkens
aangevul) ontaard grotendeels in 'n profilering van gestaltes met slegs 'n mate van
samehang in die deel oor die prosa. In Die smal baan (Kaapstad, 1963, 1971) bespreek
F.I.J. van Rensburg ‘Aspekte en figure uit die ontwikkelingsgang van die Afrikaanse
letterkunde’. Oor die letterkunde sedert 1955 bestaan Die Afrikaanse literatuur sedert
Sestig (Kaapstad, 1980) waarin A.P. Grové 'n oriënterende inleiding skryf en die
drama, poësie en prosa onderskeidelik deur J.P. Smuts, T.T. Cloete en Elize Botha
behandel word. Verouderde en eensydige werke is Abel Coetzee en S.C. Hattingh,
Die Afrikaanse letterkunde: Rigtingslyne en hoogtepunte (Johannesburg, 1951) en
Abel Coetzee, De hedendaagse Afrikaanse letterkunde (Brugge/Utrecht, 1963). 'n
Goeie oorsigtelike werk is Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde (Kaapstad, 1965;
jongste hersiene uitgawe 1973) waarin R.H. Pheiffer oor ‘Die taalbewegings en die
letterkunde voor 1900’ skryf, terwyl E. Lindenberg, André P. Brink (oorspronklik
P.G. du Plessis) en A.J. Coetzee onderskeidelik die poësie, prosa en drama ná 1900
bespreek. Die Plateatlas by die Afrikaanse letterkunde (Pretoria, 1931) deur M.S.B.
Kritzinger is deur A.P. Grové en P.J. Nienaber bygewerk as Die Afrikaanse letterkunde
in beeld (Kaapstad/Pretoria, 1973). S.A. literatuur 1980 (Johannesburg, 1982) onder
redaksie van Francis Galloway gee 'n oorsig oor die letterkunde en literêre
gebeurtenisse van die betrokke jaar.
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8. Bloemlesings
Rob Antonissen se Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche
letterkunde II (Diest, 1946) is die enigste (maar tans verouderde) bloemlesing uit
sowel die poësie, die prosa as die drama. Die eerste omvattende (maar erg eensydige)
keur uit die Afrikaanse poësie is Digters uit Suid-Afrika (Kaapstad, 1921; daarna
telkens herdruk) van E.C. Pienaar. Die voortreflikste en omvattendste bloemlesing
uit die Afrikaanse poësie is D.J. Opperman se Groot verseboek (Kaapstad, 1951;
daarna telkens bygewerk), terwyl dieselfde samesteller in Kleuterverseboek (Kaapstad,
1957) en Klein verseboek (Kaapstad, 1959) 'n keuse uit die poësie vir jong kinders
maak en in Junior verseboek (Kaapstad, 1951) en Senior verseboek (Kaapstad, 1951)
gedigte vir gebruik op hoër skole byeenbring. By lg. twee verseboeke bestaan
Blokboeke met kommentaar deur Henning Snyman (Pretoria/Kaapstad, 1978), terwyl
T.T. Cloete 'n Gids by ... Senior verseboek (tweede uitgawe, Kaapstad, 1981) skryf.
Eweneens vir skoolgebruik is Treknet (Kaapstad/Pretoria, 1966) van N.P. van Wyk
Louw en E. Lindenberg; hieroor Lindenberg se Blokboek (Pretoria/Kaapstad, 1979).
Uit die kortverhaalkuns bestaan daar F.V. Lategan se bundels Kortpad (Kaapstad,
1951) en Kernbeeld van die Afrikaanse kortverhaal (Kaapstad, 1959), terwyl Elize
Botha 'n keuse uit die Afrikaanse essayiste (Kaapstad, 1965) en A.P. Grové uit die
Hoogtepunte in die Afrikaanse verhaalkuns (Kaapstad, 1972) maak; hierby 'n
Blokboek van Elize Botha en N.J. Snyman (Pretoria/Kaapstad, 1979). Abraham H.
de Vries is die samesteller van Kort keur (Kaapstad/Pretoria, 1977); hieroor 'n
Blokboek van Henning Snyman (Pretoria/Kaapstad, 1979) en Die Afrikaanse
kortverhaalboek (Kaapstad/Pretoria, 1978; hierby De Vries se Kortom, Kaapstad,
1983).
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Deel I
Die oorsprong van die Afrikaanse letterkunde
(1652-1875)
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Hoofstuk 1
Algemeen-historiese oriëntering
I. Toestande aan die Kaap tydens die Hollandse bewind
In die sewentiende eeu het die Nederlande sowel op die gebied van die kuns en
kultuur as op die terrein van die staatkunde en ekonomie 'n ongekende bloeiperiode
belewe. Die ekonomiese groei het onder meer 'n florerende handel met die Ooste
meegebring, en dít het op sy beurt tot die stigting van handelsposte gelei. Op dié
wyse ontstaan daar dan die toekomstige Suid-Afrika.
Die volksplanting vind op 6 April 1652 plaas. Die aanvanklike bedoeling van die
Vereenighde Oostindische G'octrooijeerde Compagnie met die Kaap was nie om 'n
nuwe kolonie aan te lê nie, maar dat dit 'n ‘halfwegstasie’ tussen die Nederlande en
die Oosterse lande moes wees waar die skepe op die lang seereise kon aandoen en
waar hulle verversings vir die verdere togte kon bekom. Die toesegging van klein
plasies aan ‘vryburgers’, waarmee Jan van Riebeeck (kommandeur van 1652 tot
1662) in 1657 'n begin gemaak het, was eerder 'n neweproduk van omstandighede
as deel van 'n uitgewerkte of vooropgesette beleid. Die gevolg hiervan was egter dat
daar betreklik vroeg twee parallelle groepe naas mekaar in die maatskappy tot stand
gekom het: die amptenare, wat slegs tydelik aan die Kaap gevestig was en die
gewoontes en leefwyse van Europa direk hierheen oorgeplant het, en die burgers,
wat sosiaal en kultureel geleidelik onafhankliker van Europa begin beweeg en deur
aanpassing aan die plaaslike omstandighede 'n eie karakter ontwikkel het. Die koms
van die Franse Hugenote in 1688 en Duitse immigrante in die loop van die agttiende
eeu versterk die getalle van die vryburgers nog verder en bring geen verandering in
die maatskaplike toestande nie, aangesien Simon van der Stel (eers kommandeur en
later goewerneur van 1679 tot 1699) sorg gedra het dat die Franse nie 'n afsonderlike
gemeenskap vorm nie, maar by die Hollandse bevolking ingeskakel word. Só snel
voltrek hierdie eenwording homself dat die Kapenaars reeds in 1707 van hulself as
Afrikaners begin praat en in die loop van die agttiende eeu tot 'n homogene groep
ontwikkel.
Onder die leiding van Simon van der Stel groei die aanvanklike verversingspos
tot 'n klein landbou-kolonie, terwyl sy seun en opvolger, W.A. van der Stel
(1699-1707), die veeboerdery, in die besonder bees- en skaapteelt, sterk aanmoedig.
Dit lei daartoe dat die boere geleidelik al hoe dieper in die binneland in beweeg en
dat
+

+ Naas die algemeen-historiese werke wat in die Algemene Bibliografie genoem word en die
hele periode van die Hollandse bewind uitvoerig dek, is daar die uitstekende studies van A.J.
Boëseken oor Jan van Riebeeck en sy gesin (Kaapstad, 1974) en Simon van der Stel en sy
kinders (Kaapstad, 1964), wat die vroeë jare van die nedersetting uitvoerig beskrywe. Oor
die ‘Maatskaplike toestande aan die Kaap in die 17de en 18de eeu’ handel E.H. Raidt in
hoofstuk 7 van Afrikaans en sy Europese verlede (Kaapstad, 1971).
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daar 'n nuwe tipe nomadiese mens ontstaan wat die oop ruimtes van die land leer
liefkry, wat selfstandig in sy eie karige behoeftes voorsien en wat fisiek en psigologies
opgewasse is vir die harde eise wat die baanbrekerslewe aan hom stel. Die isolasie
waarin die trekboer leef en die afwesigheid van kerk- en skoolgeriewe of beskawende
invloede het tot gevolg dat hy - afgesien van die sporadiese hulp van rondtrekkende
leermeesters - op homself aangewys is vir die opvoeding van sy kinders. In hoofsaak
was dit die sterk invloed van die Calvinistiese godsdiens en die daaglikse omgang
met die Bybel wat die trekboere teen algehele verwildering gevrywaar het.
Aan die begin van die agttiende eeu kan die blanke gemeenskap in die Kolonie
dus verdeel word in 'n stedelike bevolking, bestaande uit handelaars en ambagslui,
wat in Kaapstad gereelde kontak met die amptenaredom en reisigers en op dié wyse
ook met die Europese kultuur en beskawing het, 'n gevestigde boerebevolking in die
Boland, wat onafhanklik van dié invloede 'n patriargale bestaan gevoer en 'n
patronerende invloed op die slawe en Hottentotte uitgeoefen het, en die veeboere op
afgeleë plase, wat in 'n bestaanstryd met die natuur en inboorlinge gewikkel was,
maar wat tog 'n innerlike geestelike adel besit het, soos dit tot openbaring kom in
hul natuurlike gasvryheid, mensliewendheid en openhartigheid. In die beginjare van
die nedersetting was daar geen kleurgevoel onder die koloniste nie en is die enigste
verskil tussen die Hottentotte en die blankes gebaseer op grond van die Christelike
geloofsoortuiging. Soos die Kolonie al hoe verder ontwikkel en die grensboere met
die inboorlinge in aanraking kom, maak hierdie verskil tussen ‘Christen’ en ‘Heiden’
egter plek vir 'n onderskeid wat op beskawingspeil, gewoontes en leefwyse berus.
Die kontak met die Europese kultuur en beskawing wat die inwoners van Kaapstad
gehad het, was nie só sterk dat daar 'n stimulerende geestes- of kulturele lewe kon
ontwikkel nie. Die eerste predikant is eers in 1665 benoem, en dit het tot 1704 geduur
voordat die Groote Kerk in Kaapstad ingewy is. Die eerste skool dateer uit die jaar
1663, maar tot in die agttiende eeu was die kerkraad in bevel van die onderwys in
die Kolonie. Die algemene intellektuele lewe was - met die totale afwesigheid van
kulturele bedrywighede soos toneelopvoerings - nie hoogstaande nie, al was daar
enkele persone, soos Adam Tas en Joachim von Dessin, wat uitgebreide versamelings
boeke besit het; dié van Von Dessin is ná sy dood in 1761 in 'n openbare biblioteek
omskep. Die gebrek aan 'n daadkragtige intellektuele lewe en die afwesigheid van
skole en kerke vir 'n groot deel van die nedersetting het tot gevolg gehad dat ook die
Nederlandse spreektaal aangetas is. Saam met die aanwesigheid van vreemdelinge
wat gebrekkige Nederlands gepraat het en die dialektiese verskille wat daar onder
die eerste koloniste was, lei dit tot die ontstaan van 'n spreektaal wat vir besoekende
Hollanders as ‘foutief’ voorkom, maar wat in werklikheid - deur allerlei maatskaplike
faktore - slegs 'n versnelde ontwikkeling in die rigting van defleksie was, iets wat
kenmerkend van die historiese gang van alle Germaanse tale is.
In teenstelling tot die voorafgaande periodes is die tydperk van goewerneur Ryk
Tulbagh (1751-1771) gekenmerk deur 'n groter ekonomiese groei, maar dit is eers
in die laaste ongeveer twintig jaar van die Kompanjie se bewind aan die Kaap dat
die maatskaplike voorspoed 'n sterker kulturele lewe tot gevolg gehad het. In hierdie
tyd word Kaapstad, o.m. deur die aanwesigheid van Franse troepe, 'n
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‘Klein Parys’, wat die direkte oorplanting van die swier en verfyning van die Franse
‘Pruiketyd’ na die Kolonie beteken. Die eerste drukpers dateer uit die jaar 1784, en
op kulturele gebied vind dié voorspoed sy blywendste neerslag in die Kaaps-Hollandse
boustyl wat onder Louis Thibault en Anton Anreith tot sy hoogste bloei gekom het.
In dié jare word ook die eerste toneelopvoerings aan die Kaap gehou.
Vir die grootste deel van die Kompanjie se bewind was daar van die kant van die
burgers geen aktiewe deelname aan die politiek nie. In Kaapstad het hulle deur middel
van burgerrade slegs 'n beperkte aandeel aan die sentrale bestuur gehad. Ook in die
buitedistrikte was hulle aandeel aan die plaaslike besture van beperkte aard, alhoewel
hulle as heemrade en veldwagmeesters tog 'n rol gespeel het. Op militêre gebied
moes die burgers hulle eie verdediging bedink en só ontstaan die kommandostelsel
waardeur strafekspedisies teen die Boesmans en later die Xhosas gestuur is.
Ten spyte van enkele ondernemende en belangstellende goewerneurs wat hul bes
gedoen het om die Kolonie te bevorder, was die Kompanjie nie geïnteresseerd daarin
om doelbewus en stelselmatig die volksplanting te ontwikkel nie. Die laag besoldigde
amptenare het deur hulle onwettige private boerdery en die gevolglike kompetisie
en uitbuiting die ekonomiese bestaansmoontlikhede van die burgers verminder, iets
wat aan die begin van die agttiende eeu tot die geslaagde verset teen W.A. van der
Stel en sy terugroeping as goewerneur aanleiding gee. Die ekonomiese, geestelike
en politieke verwaarlosing teen die einde van die Kompanjie se bewind lei in 1779
tot 'n openlike verset teen die wanbestuur van goewerneur Joachim van Plettenberg,
iets wat nog verder versterk is deur die groei van demokratiese denkbeelde wat vanuit
Nederland ook die Kaap bereik het. In navolging van die Nederlandse politieke
verdeling was die koloniste in hierdie jare sterk Patriotgesind, pro-Frans, gesteld op
'n groter seggenskap in die bestuur en vervul met 'n republikeinse ideaal, terwyl die
amptenare op hulle beurt weer aan die kant van Willem van Oranje gestaan het en
as sodanig nie ongeneë was om die Prinsgesinde Engelse bondgenote in die land toe
te laat nie. Toe die Engelse in 1795 die Kaap beset, kom hierdie republikeinse strewe
onder die burgers die eerste keer in Suid-Afrika tot uiting in die verset wat die distrikte
Swellendam en Graaff-Reinet teen die bewindsoorname toon.

II. Britse oorname en die periode van verengelsing
Terwyl die demokratiese denkbeelde onder die koloniste tot 'n groter politieke
bewuswording en tot ontevredenheid met die Kompanjie se bestuur gelei het, is die
bewind aan die Kaap deur Brittanje oorgeneem. Aanvanklik was die oorname slegs
tydelik (1795-1803), maar reeds in dié sewe jaar het Engels - wat in daardie stadium
'n heeltemal vreemde taal in die Kaapkolonie was - wyer bekend geword. Met die
tweede Britse besetting (vanaf 1806) is die koloniste belowe dat hulle regte en
voorregte behou sou word, maar dit was van die begin af die bedoeling van die Britse
regeerders om die Kaap nie weer aan Nederland terug te gee nie, veral omdat
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die beheer oor die Kolonie die handel met die Ooste beveilig het en omdat die Kaap
buitendien 'n belangrike militêre rol in die stryd met Frankryk kon speel.
Die Britse bewindhebbers het van betreklik vroeg duidelike pogings aangewend
om die Hollandse taal aan die Kaap te onderdruk en Engels as amptelike en as
omgangstaal so gou moontlik ingeburger te kry. In 1811 het goewerneur sir John
Cradock 'n stelselmatige verengelsing van die Kolonie by die Britse regering bepleit.
In 'n brief aan die rektor van die Latynse skool in Kaapstad (gedateer 8 Desember
1812) vra hy hom ‘to promote and establish the cultivation of the English language
to the greatest extent among your pupils of the highest rank, as the foundation upon
which they will in their future life best make their way’, aangesien van die jonger
mense ‘a perfect knowledge of the English language, as indispensable in the admission
to offices’ vereis sal word. Hierdie voorwaarde vir staatsdiensaanstellings tree in
1813 in werking en is streng nagekom, met die gevolg dat daar teen omstreeks 1825
niemand in diens van die regering was wat Engels nie goed geken het nie.
Met die koms van die nuwe goewerneur, lord Charles Somerset, in 1814 is die
verengelsing nog verder gevoer, aangesien hy opdrag van die Britse minister van
kolonies ontvang het om Engels so gou as moontlik tot die enigste amptelike taal in
die Kolonie te verhef. Die eerste stap wat Somerset dan ook gedoen het, was om 'n
memorandum op te stel in verband met die gebruik van Nederlands en Engels in
regeringskantore. Die bevinding was dat Nederlands oorwegend gebruik is in die
geregshowe, die munisipale besture en by openbare plegtighede. Dit lei dan tot die
Taalproklamasie van 1822 waarin onder meer verklaar is dat ‘the English language
be exclusively used in all Judicial Acts and Proceedings, either in the supreme or
inferior Courts of this Colony ... and that all official Acts and Documents, of the
several public Offices of this Government ... be drawn up and promulgated in the
English Language’ vanaf 1 Januarie 1827.

1. Die reaksie van die Hollandse koloniste
Oor die algemeen was die Hollandse koloniste aanvanklik tevrede met die Britse
bestuur van die Kolonie, hoofsaaklik omdat hulle -in teenstelling tot hulle ervaring
van die wanbestuur voor 1795 - ekonomies daar beter aan toe was en omdat Somerset
'n sterk politieke standpunt ten opsigte van die Oosgrenskwessie ingeneem het. Tog
is dit 'n feit dat hulle nie veel van die Britse regeerders gehou het nie, al het hulle
streng godsdienssin en gevoel vir orde verhinder dat hulle openlik in opstand gekom
het. Vandaar dan ook dat daar geen verset teen Somerset se taalproklamasie was nie.
Buitendien het die bepalinge van die proklamasie, behalwe waar dit die regspleging
aanbetref, nie veel probleme laat ontstaan nie. Die koloniste het egter die uitsluiting
van Nederlands uit alle offisiële dokumente baie sterk gevoel, al was hulle aanraking
met die amptelike instellings te gering om hulle tot openlike verset en daadkragtige
reaksie uit te lok.
Geleidelik het die verengelsing egter wel ingetree, omdat die Hollandse koloniste
duidelik onder die indruk was van die noodsaaklikheid van 'n goeie kennis van Engels
vir hulle en hulle kinders. Aanvanklik het hierdie invloed hom veral in
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Kaapstad geopenbaar, waar die jeug hoofsaaklik in die staatsdiens betrek is en waar
Engels gou op die gebied van die handel die voortou geneem het. Daarby was
Kaapstad, as belangrikste administratiewe, juridiese en kulturele sentrum, veel
vatbaarder vir die Engelse invloed as die platteland, en die ouers was dan ook in die
besonder daarop gesteld dat hulle kinders 'n behoorlike kennis van Engels moes hê,
aangesien dit ook die maatstaf van ontwikkeling en beskawing geword het. Só sterk
was hierdie gevoel dat veral die jonger geslagte van die oueres begin praat het as die
‘ignorant Dutch people’ en hulle op politieke en kulturele gebied heeltemal
vereenselwig het met die Britse ideale en lojaliteite, met uitsluiting van die
Nederlandse kulturele erfenis en met totale verontagsaming van hulle eie identiteit
en nasionaliteit.
Tog was hierdie oorgawe nie absoluut nie. Heelparty Kaapse koloniste het nog
omstreeks 1850 die waarde van die Hollandse taal en kultuur besef en hulle eie
nasionale selfstandigheid binne die huislike kring gehandhaaf, al was daar by hulle
nie die insig dat hulle as 'n aparte volksgroep in hierdie land moet bestaan nie. Daarby
het Engels - as gevolg van geografiese redes, die konserwatief-behoudende uitkyk
op die lewe en die sterk invloed van die Bybel en die Kerk - nooit op die platteland
dieselfde invloed gehad nie. Vandaar dat die sterkste reaksie teen die
verengelsingsbeleid van die platteland afkomstig was en ook in die uitsluitlik
Engelstalige parlement heftige verset uitgelok het.

2. Die verengelsing in die skool+
Om die kennis van Engels verder te bevorder, het Cradock reeds daartoe oorgegaan
om dertien sogenaamde Kosterskole in die lewe te roep. Hierdie skole was egter 'n
totale mislukking omdat die ouers voorkeur gegee het aan private skole waar hulle
kinders ook in die Nederlandse taal onderrig is. As lord Charles Somerset in 1814
goewerneur aan die Kaap word, stig hy vyf en twintig vry Engelse skole waarin
onderwysers uit Engeland en Skotland die kinders deur medium Engels onderrig het,
met uitsluiting van enige studie in Nederlands. Ook hierdie skole was nie suksesvol
nie en die ouers het voorkeur gegee aan private skole waar Hollands gedoseer is en
waarin onderwysers en leerlinge mekaar behoorlik kon verstaan.
Somerset sien die haglike situasie reeds in 1834 in, maar dit duur tot 1839 voordat
'n nuwe onderwysstelsel in werking tree. Hiervolgens is Hollands wel erken as vak
in die laer skole, maar slegs met die bedoeling om die mediumprobleem van die
leerlinge op te los - nie om die taal self in meer besonderhede te bestudeer nie. Dit

+ Oor die periode van verengelsing bestaan daar die voortreflike studie van J. du P. Scholtz,
Die Afrikaner en sy taal, 1806-1875 (Kaapstad, 1939, 1965 - kyk hieroor Rob Antonissen,
Hg., 12.11.65), waarin die eksterne taalgeskiedenis in die betrokke tydvak beskrywe word
sover dit Kaapland aanbetref. Kyk ook Scholtz se Wording en ontwikkeling van Afrikaans
(Kaapstad, 1980). In sy deeglike werk Die ontwaking van die Afrikaanse nasionale bewussyn,
1868-1881 (Johannesburg, 1957, 1959) behandel F.A. van Jaarsveld die nasionale
selfbewuswording van die Afrikaner, nie alleen in Kaapland nie, maar ook in die Vrystaat,
Transvaal en Natal. 'n Beknopte oorsig van die taaltoestande word deur E.H. Raidt in hoofstuk
10 van Afrikaans en sy Europese verlede gegee.
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spreek vanself dat hierdie toestand van sake die mense nie tevrede gestel het nie. Die
gevoel het by hulle ontstaan dat die staat die Nederlandse taal doelbewus afskeep
ten einde Engels te bevorder en die koloniste van hulle Hollandse kulturele erfenis
te vervreem. In elk geval was die regering doof vir die klagtes en besware van die
mense. In sommige skole is kinders verbied om Hollands te praat, en bordjies met
‘It is forbidden to speak Dutch’ is aangebring aan leerlinge wat hierdie reël oortree
het. Ná 1840 het die verengelsing van die Kolonie vinniger gevorder en met die
skoolwet van 1865 is die gebruik van Hollands as voertaal in die skole beëindig en
het Engels die enigste medium van onderwys geword. Om enige skoolopleiding in
hulle eie land te verkry, moes die Afrikaanssprekende kinders dus teen wil en dank
van 'n vreemde taal gebruik maak.

3. Die verengelsing in die Kerk
Met Somerset se bewindsaanvaarding in 1814 was daar 'n groot tekort aan predikante
in die Kolonie. Om die probleem op te los, het hy 'n paar predikante uit Skotland
benoem, aangesien hy geen leraars uit Nederland kon kry om die vakatures te vul
nie. Die Skotse predikante het almal Hollands behoorlik geken en hulle dienste in
Nederlands gelei, al het Somerset reeds in dié vroeë stadium ingesien dat hierdie
mense van groot waarde vir sy verengelsingsbeleid kon wees.
Alhoewel die verengelsing van die staatsdiens die koloniste ongelukkig laat voel
het, was dit nie vir hulle genoeg rede om in verset te kom nie. Wat die mense egter
in die besonder gegrief en ontstel het, was die deursigtige plan van die goewerneur
om Hollands ook in die Nederduitse Gereformeerde Kerk uit te skakel en met Engels
te vervang. Reeds die benoeming van die Skotse leraars was vir hulle 'n onaangename
saak, en in 1824 het die Sinode, onder druk van Somerset, 'n besluit aangeneem dat
dienste sowel in Engels as in Nederlands gehou kon word.
Somerset se opvolgers het hierdie geleidelike verengelsing van die Kerk voortgesit
deur die invoeringvan meer Skotse predikante. Op die Sinode-sitting van 1834, waar
hulle in die meerderheid was, is aan elke predikant die vryheid gegee om in
Nederlands of Engels te preek. Verskeie gemeentes het ernstig beswaar gemaak teen
die verdere benoeming van Skotse leraars, veral in die lig van die feit dat daar seuns
van koloniste beskikbaar was wat in Nederland as predikante opgelei is, maar wat
geen gemeentelike aanstellings kon kry nie.
Deur die toenemende verengelsing het heelparty Afrikaners teen omstreeks 1855
onverskillig teenoor hulle eie waardes en identiteit gestaan, maar die Kerk was - deur
die besonder hoë aansien wat dit in die maatskappy gehad het - nog vir hulle van
besondere belang. Om daardie rede was die Kerk in hierdie jare die belangrikste
vesting van die Hollandse taal en nasionaliteit in die land, al is daar reeds dienste in
Engels gehou. Op aandrang van veral die verengelste Afrikaners het die kerkraad in
1865 'n voorstel aanvaar dat twee dienste, een in Engels en een in Nederlands, in die
Groote Kerk in Kaapstad gehou moet word. Hierdie besluit het ook die weg voorberei
vir Engelse preke op die plattelandse dorpe, al was die verengelsing van die Kerk
altyd beperk en al kon Engels op godsdienstige gebied Nederlands nooit volledig
verdring nie.

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

15

III. Maatskaplik-politieke toestande tydens die Britse bewind, die Groot
Trek en die totstandkoming van die Republieke
Die oorname deur Brittanje het 'n periode van ekonomiese voorspoed vir die Kolonie
tot gevolg gehad, terwyl die standaard van die onderwys en die algemene peil in die
leefwyse verhoog is. Kultureel en polities het die koms van die Britte egter 'n periode
van verdrukking ingelei: kultureel deur die ignorering van die Hollandse koloniste
se taal en die stelselmatige verengelsing; polities deurdat die mate van seggenskap
wat die burgers deur middel van heemrade en veldwagmeesters in plaaslike
aangeleenthede gehad het, van hulle ontneem is en deurdat hulle eers betreklik laat
- met die totstandkoming van 'n Wetgewende Raad in 1834 en die instelling van
verteenwoordigende bestuur in 1854 - weer 'n aandeel aan die bewind gekry het, al
was die konstitusionele ontwikkeling van die Kaapkolonie deurentyd in die hande
van die Engelse. Ten spyte van hierdie kulturele en politieke verdrukking oor 'n
periode van verskeie dekades het die koloniste nooit tot 'n daadkragtige verset gekom
nie, enersyds omdat hulle geïndoktrineer was om aan Brittanje as wêreldmoondheid
en aan Engels as wêreldtaal die eerste plek te gee, andersyds omdat die afwesigheid
van 'n sterk nasionale bewussyn 'n doelbewuster optrede verhinder het.
Tog was die koms van die Britte die prikkel wat die koloniste daartoe gelei het
om geleidelik van hulle eie identiteit bewus te word en teen die onderdrukking te
reageer. Die inherente verskil in maatskaplike, kulturele en politieke opvattinge en
denkwyses tussen die Afrikaners en die Engelse het gelei tot heelwat onaangename
gebeurtenisse, soos die Swarte Ommegang (1812), die rebellie van Slagtersnek
(1815), die herhaalde botsings met die Xhosas en die reeks Grensoorloë waardeur
die Imperiale regering telkens sy magteloosheid geopenbaar het om die probleme
van die koloniste aan die oosgrens doeltreffend op te los, die wyse waarop die slawe
in 1834 vrygestel is en die gevoelige finansiële verliese wat dit vir die koloniste
meegebring het. Daarby was die Britse sendelinge se filantropiese en liberale idees,
wat voortgevloei het uit die Franse filosoof Jean Jacques Rousseau se opvattinge oor
die ‘edele barbaar’, die aanleiding vir 'n botsing met die Afrikaners, wie se ervaring
met en kennis van die Xhosas uit die Grensoorloë gestam het. Al hierdie verskille
tussen die twee blanke groepe kulmineer in die Groot Trek (1836), wat wesentlik 'n
massaverhuising van die oosgrensbewoners na die wildernis noord en oos van die
Kaapkolonie beteken.
Die Groot Trek bring mee dat die Afrikaners, wat reeds aan die oosgrens 'n
besondere geestelike en liggaamlike weerbaarheid opgebou het, in hulle leefwyse
nog verder op 'n pioniersbestaan aangewys is, veral in die lig van die feit dat die
karige geriewe wat wel aan die oosgrens vir skoolopleiding en kulturele bedry+

+ Afgesien van die algemeen-historiese werke in die Algemene Bibliografie kan C.F.J. Muller
se deeglike studies oor Die Britse owerheid en die Groot Trek3 (Pretoria/Kaapstad, 1969)
en Die oorsprong van die Groot Trek (Kaapstad, 1974) vir hierdie beslissende periode in die
Suid-Afrikaanse geskiedenis geraadpleeg word. Kyk ook Muller se Die Groot Trek in beeld
(Kaapstad, 1978).
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wighede bestaan het, nou afwesig was en deurdat hul voortbestaan op 'n daaglikse
militêre gereedheidsgrondslag berus het. Uiteindelik lei hierdie politieke verset in
die vorm van 'n massa-immigrasie tot die stigting van die Zuid-Afrikaansche
Republiek ten noorde van die Vaalrivier (1852) en die Republiek van die
Oranje-Vrystaat ten noorde van die Oranjerivier (1854), terwyl die meeste Afrikaners
van die Republiek Natalia hulle ná die Britse anneksasie van 1842 in die Vrystaat
of Transvaal vestig.
Die massaverhuising lei dus tot 'n onafhanklike noorde en 'n koloniale suide, tot
'n groter geografiese skeiding tussen Afrikaans- en Engelssprekendes en tot die eerste
werklike verwesenliking van die Afrikaner se republikeinse ideaal. Maar terselfdertyd
was daar nog heelparty Afrikaners in die Kaapkolonie oor wat deur die gebeure
rondom die Groot Trek en deur die simpatie wat hulle met hulle volksgenote gevoel
het, uit hul politieke daadloosheid wakker geskud is. Aanvanklik was hulle slegs
betrokke by 'n beweging om die Oostelike en Westelike Provinsies van mekaar te
skei. In die sewentigerjare van die vorige eeu lei dit egter tot 'n nasionale ontwaking
en die ontdekking van 'n eie identiteit, iets wat beïnvloed is deur hulle meegevoel
met die Vrystaters en die bedenklike rol van Brittanje ten tyde van die diamantkwessie.
Hierdie kulturele en nasionale ontwaking is ten nouste verbonde aan die stryd wat
in die sewentigerjare begin om Afrikaans sy regmatige plek te gee.
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Hoofstuk 2
Die Nederlandse koloniale letterkunde in Suid-Afrika en die geskrifte
van die Voortrekkers
Die eerste geskrifte wat op Suid-Afrikaanse bodem ontstaan het, is in die meeste
gevalle nie as literatuur bedoel nie. Aanvanklik is die skrywers amptenare in diens
van die Vereenighde Oostindische G'octrooijeerde Compagnie wat rapporte en briewe
na die Nederlandse vaderland gestuur het of joernale van hulle reiservarings moes
hou en wat slegs tydelik in die nuwe land werksaam was. 'n Bietjie later ontstaan
daar, naas hierdie amptelike geskrifte, die dagboeke en reisjoernale van die vryburgers,
wat die nuwe land as 'n permanente heenkome aangeneem en vollediger deel daarvan
geword het, selfs al is daar by sommige nog 'n tweespalt aanwesig tussen die
gehegtheid aan Europa en die nuwe kontinent wat onweerstaanbaar nuwe uitdagings
aan hulle stel. Op hierdie groep volg die geslagte wat in Suid-Afrika gebore is of dit
ten volle as vaderland aangeneem het en wie se dagboeke en joernale - o.m. dié van
die Voortrekkers - van 'n groter verknogtheid aan die land en sy probleme getuig of
wat 'n godsdienstig-moraliserende literatuur beoefen, dikwels in aansluiting by
Europese geestestrominge. In 'n toenemende mate word hierdie eerste geskrifte
gekenmerk deur die Afrikaanse sfeer wat daaruit spreek en die gebruik van
beeldspraak en segging wat eie aan die nuwe bodem is en radikaal verskil van die
Hollandse literatuur soos dit in Nederland beoefen word.

I. Amptelike registers, joernale en vroeë sporadiese digwerk
Een van die opdragte wat elke amptenaar van die Kompanjie kragtens artikel XCI
van die Artyckel-Brief ontvang het, was dat alle joernale, kaarte, geskrifte en
aantekeninge aan die Goewerneur-Generaal van Indië of aan die Nederlandse
bewindhebbers voorgelê moes word. Dit was dan ook deel van die taak van die eerste
kommandeur, JOHAN ANTHONISZOON VAN RIEBEECK (1619-1677), om 'n amptelike
Daghregister te hou met 'n verslag oor die belangrikste gebeure tydens sy dienstermyn.
Hierdie Daghregister neem 'n aanvang in Desember 1651 met die vertrek van
+

+ Die omvattendste en deeglikste werk oor die literatuur wat in hierdie hoofstuk behandel
word, is Elizabeth Conradie se Hollandse skrywers uit Suid-Afrika I (1652-1875) (Kaapstad,
1934); kyk ook haar artikel oor ‘Verspreide Africana’ (Hg., 16.10.36). Korter oorsigte bied
Anna J.D. de Villiers in C.M. van den Heever en P. de V. Pienaar (red.), Kultuurgeskiedenis
van die Afrikaner, III (Kaapstad, 1950) en in verwerkte vorm ook in die eendelige uitgawe
van 1968 en G.S. en P.J. Nienaber, Geskiedenis van die Afrikaanse Beweging (Pretoria, 1941,
pp. 49-62). Afsonderlike artikels is dié van J. du Plessis (Hg., Januarie 1920), J.J.C. Hofmeyr
(Hg., 17.11.33) en Anna J.D. de Villiers (Hg., 22.12.33).
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die drie skepe Drommedaris, Reijger en Goede Hoope uit Texel en word in Mei 1662
afgesluit met Van Riebeeck se vertrek na die Ooste. Daarmee begin ook die literatuur
in Suid-Afrika, want alhoewel die grootste deel in die tipiese amptelike styl van die
sewentiende eeu geskryf is, bly dit nie net 'n nugter verslag nie. Plekplek vertel Van
Riebeeck, naas die informasie wat hy oor die weersgesteldheid en die ekonomiese
aangeleenthede moes verskaf, besonder lewendig oor die land en sy mense, in die
besonder oor die Hottentotte Herry en Eva en die talle geestige en avontuurlike
voorvalle wat tydens sy termyn plaasgevind het. Dit is veral sy boeiende beskrywings
en sy rake tekenings, gepaard met sy gebruik van die volkswoord en -uitdrukking,
wat sy geskrif laat uitstyg bo die ander offisiële registers van sy tyd en aan
lewendigheid en spontaneïteit laat wen.
Die amptelike dagregisters word deur Van Riebeeck se opvolgers voortgesit tot
1795, en ook kleiner joernale en verslae van ontdekkingsreisigers is daarin opgeneem
waarin die persoonlike kyk op sake - soms ernstig, soms humoristies - 'n mens heel
dikwels by die lees opval, alhoewel hulle vanselfsprekend nie as literatuur bedoel
was nie. Tussen die jare 1660 en 1664 is ses reise deur amptenare van die Kompanjie
onderneem met die doel om die handel met die inboorlinge te bevorder en om na die
legendariese ryk Monomotapa en die goudstad Vigiti Magna te soek. Van drie van
hierdie reise is die Deen PIETER VAN MEERHOFF (ca. 1635-1668) die joernaalhouer,
en sy verslae munt, naas die praktiese ingesteldheid om toekomstige reisigers oor
hulle grootste probleme te help, in die besonder uit deur die geestige wyse waarop
hy voorvalle kan vertel. Verder bestaan daar die twee joernale wat
+ +

+ Van Riebeeck se Daghregister is in die negentiende eeu in drie dele uitgegee deur W.G. Brill
(Utrecht/'s-Gravenhage, 1884-1893), maar die standaard- (tekskritiese) uitgawe is dié van
D.B. Bosman (verantwoordelik vir die inleiding, teksversorging en taalkundige aantekeninge)
en H.B. Thom (vir die geskiedkundige besonderhede) (Kaapstad, 1952-1957). 'n Uitvoerige
biografie is A.J. Boëseken se Jan van Riebeeck en sy gesin (Kaapstad, 1974). H.J.J.M. van
der Merwe versorg 'n bloemlesing uit Van Riebeeck onder die titel Scheepsjournael ende
Daghregister (Pretoria, 1958) waarin ook fragmente uit ander sewentiende-eeuse Nederlandse
skeepsjoernale opgeneem is, terwyl J.A. Verhage 'n Sintakties-stilistiese studie van die
Dagregister van Jan van Riebeeck (Amsterdam/Kaapstad, 1952) maak. Verhage skryf ook
twee artikels oor Van Riebeeck se styl (Hg., 2.5 en 9.5.52), terwyl Die Huisgenoot van 7.3.52
'n spesiale ‘Van Riebeeck-feesuitgawe’ is en bydraes deur heelwat vakkundiges bevat, o.a,
deur D.H. Varley en (oor die Engelse vertaling) H.B. Thom. Van belang vir die kennis van
die werk is verder D.B. Bosman se versameling Briewe van Johanna Maria van Riebeeck
(Amsterdam, 1952). H.B. Thom se uitspraak dat die outeurskap van die Daghregister
verkeerdelik aan die kommandeur toegeskryf is, lei tot 'n polemiek waaraan aanvanklik
Thom, D.B. Bosman en S.F. du Plessis deelneem (Hg., 28.1, 3.3, 10.3 en 14.4.44), terwyl
Verhage later met verdere bewyse kom wat Bosman se standpunt dat Van Riebeeck wel die
skrywer was, ondersteun (Hg., 1.12 en 8.12.50). In die voorwoord tot die derde deel van sy
uitgawe van die Daghregister kom Bosman andermaal op die hele kwessie terug, en in H.A.
van Desember 1955 gee hy 'n samevatting van al die standpunte. Die prioriteit van die Kaapse
teks van Jan van Riebeeck se Daghregister word bespreek deur H.J.J.M. van der Merwe,
Mededelings van die Universiteit van Suid-Afrika (reeks C, nr. 3, Pretoria, 1958). Oor Herry
en Eva skryf D.B. Bosman (T.W.K., X: 3 en Hg., 3-10.7.42). Fred Oudschans Dentz publiseer
'n ‘Van Riebeeck-bibliografie’ (T.W.K., XIII: 1, XIV: 2 en T.G., I: 3, September 1961).
+ Die joernale van Pieter van Meerhoff se eerste twee reise verskyn as bylaes IV en V
onderskeidelik van Bosman en Thom se uitgawe van die Daghregister, III, terwyl die joernaal
van die derde reis opgeneem is in E.C. Godeé Molsbergen, Reizen in Zuid-Afrika in de
Hollandse tijd ('s-Gravenhage, 1916-1932), deel I.
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deur HENDRIK CLAUDIUS, afkomstig uit Breslau (ca. 1655-ca. 1697), gehou is: die
Rapport van den vaendrich Oloff Bergh ... op hare reyse na de cralie van de
Namaquas (1683) en die Dagregister en beschryvinge van de voyagie gedaan naar
het Amaquas land, onder het beleid van den Ed. Heer Simon van der Stel,
commandeur van Cabo de Boa Esperança (1685-1686). Ten spyte van die omslagtige
styl en die vervelende weerverslae boei hierdie joernale tog plek-plek deur die
interessante avonture wat op 'n lewendige wyse vertel word. In die jare 1686-1694
word die offisiële dagregister gehou deur JOHANNES GUILLELMUS DE GREVENBROECK
(1644-1725), wat daarin boeiend skryf oor die wedervaringe van die skipbreukelinge
van die Stavenisse in 1687. De Grevenbroeck was 'n wêreldreisiger en 'n Latinis van
formaat, en in latere jare begin hy met die samestelling van 'n
Latyns-Hottentots-Hollandse woordelys en skryf hy - soos sy tydgenoot PETRUS
KALDEN (ca. 1670-1739), predikant aan die Kaap - heelwat Latynse versies. Met
hierdie twee figure kry die literatuur in Suid-Afrika 'n afskaduwing van die
Renaissance en die Nederlandse Goue Eeu.
In die vroeë jare van die Kompanjie se bewind is daar nie veel amptenare wat die
tyd of aanleg gehad het om aan die poësie mee te doen nie. Tog verskyn daar in 1678
die Rijm-wercken van AERNOUT VAN OVERBEKE (1632-1674) waarin enkele, meestal
geestige, gedigte oor die Kaap voorkom. Belangriker is die Vroolijke uuren bestaande
uit verscheide soorten van mengel-digten (1681) van PIETER DE NEYN (1643-na 1681),
van Februarie 1672 tot Oktober 1674 fiskaal aan die Kaap, wat hoofsaaklik
‘slempdigten’ bevat, maar waarin, naas 'n hele paar verse oor Kaapse meisies, die
‘Gedachten op het gesighte van het Zuider-kruis’ opgeneem is - die eerste ernstige
gedig wat oor 'n Suid-Afrikaanse tema handel. Van enige hegte verbondenheid met
die land en sy mense is daar egter in hierdie verse geen sprake nie.

II. Dagboekliteratuur en verdere reisverslae
In die loop van die agttiende eeu ontstaan daar 'n dagboekliteratuur aan die Kaap wat
veel sterker as die amptelike dagverhale, die reisjoernale of die sporadiese gedigte
van besoekers 'n Afrikaanse gees en inslag openbaar en wat van die offisiële geskrifte
verskil deurdat die gerigtheid nou veel meer op die nuwe vaderland is, nie meer op
Holland nie. Die belangrikste hiervan is die Dagregister van ADAM TAS (1668-1722)
wat slegs fragmentaries (1705-1706) bewaar gebly het en waarin die skrywer,
+ + + +

+ Die joernaal oor Oloff Bergh se reis van 1683 is deur E.E. Mossop uitgegee in die publikasies
van die Van Riebeeck-vereniging (V.R.V.), nr. 12, Kaapstad, 1931.
+ Van Simon van der Stel se Dagregister bestaan daar die Valentijn-teks (uitgegee deur E.H.
Raidt e.a., V.R.V., II-2, Kaapstad, 1971) en die Trinity-teks (uitgegee deur Gilbert Waterhouse
as Simon van der Stel's Journal, Dublin, 1932), maar die jongste getuienis dui daarop dat
die Valentijn-teks dié van die oorspronklike dagjoernaal is (kyk Raidt e.a. se uitgawe, p. 224,
voetnoot 4).
+ Die teks oor die stranding van die Stavenisse verskyn in Godeé Molsbergen, deel III.
+ Die Dagboek van Adam Tas is versorg deur Leo Fouché (New York, 1914). Dieselfde uitgawe
is hersien deur A.J. Boëseken (V.R.V., II-1, Kaapstad, 1970).
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naas 'n verslag oor die burgers se ontevredenheid met die bewind van W.A. van der
Stel, die omgewing met 'n besondere geestigheid teken en die amptenaredom hekel.
Afgesien daarvan dat sy Dagregister vir 'n kennis van die politieke verskille in dié
periode van groot belang is, gee hy vir ons 'n insig in die maatskaplike toestande van
die tyd en die lewe van die boere wat dikwels ‘onder het dampen van een pijpje
smookkruid’ saam met mekaar gesellig verkeer het. Hy word tereg deur Bogaert ‘de
bekwaamste ter penne’ onder die vryburgers en deur Van der Stel ‘een sierlijck
schrijver’ genoem, iets wat tot uiting kom in sy vernuftige en ratse gebruik van die
woord en die konstruksie van sy sinne. Afgesien van sy belangrikheid as
dagboekskrywer is hy ook die opsteller van die vryburgers se Klachtschrift en die
Contra-Deductie (1712), wat die klagtes van die vryburgers tesame met die
belangrikste dokumente en bewysstukke teen die goewerneur bevat, maar wat slegs
van historiese belang is.
Veel later in die eeu volg daar verdere dagboeke van meer as blote offisiële
betekenis. In 1776 skryf HENDRIK SWELLENGREBEL (1734-1803), seun van die
goewerneur, twee verslae oor sy en Pieter Cloete se gesamentlike tog na die binneland.
Hy gee o.m. 'n weergawe van die inboorlinge se lewensgewoontes, 'n siening van
die koloniste en die ekonomiese en ander probleme van die grensboere. Nog boeiender
en met veel meer Afrikanismes is die Berigt aan den Weleedelen Gestrengen Heer
Mr. Joachim van Plettenbergh ... van 't geene my ondergeteekende ontmoet is, wat
ik gehoord ende gezien hebbe, zeedert dat ik langs de Groote Rivier op ende needer
gezworven hebbe (1779) deur die Göteborgse Sweed HENDRIK JACOB WIKAR (datums
onbekend), wat in 1775 uit die hospitaal van die Kompanjie weggeloop en vier jaar
lank saam met die Hottentotte by die Oranjerivier gewoon het. In teenstelling tot
hierdie avontuurryke Berigt skryf JOHANNA MARGARETA DUMINY (1757-1807) in
die negentigerjare van die agttiende eeu 'n opgewekte dagboek oor haar daaglikse
ervarings op 'n boereplaas naby Caledon en gee sy, soos Tas voor haar, 'n beeld van
die lewe in een van die buitedistrikte, onder meer 'n besonder geestige verslag van
'n vendusie. Van hierdie dagboek het twee fragmente uit die jaar 1797 bewaar gebly.
Die reeks dagboeke en joernale word afgesluit deur vier verslae oor reise wat die
vier broers Van Reenen afsonderlik aan die einde van die agttiende en die begin van
die negentiende eeu onderneem het. JACOB VAN REENEN (1755-1806) skryf in
1790-1791 'n verslag oor die ekspedisie wat na oorlewendes van die wrak van die
Grosvenor aan die kus van Pondoland gesoek het. WILLEM VAN REENEN (1756-1806)
onderneem in 1791-1792 'n reis na die Oranjerivier en tot in Damaraland op soek na
goud,
+ + +

+ Swellengrebel se uitvoerige verslag is gedeeltelik opgeneem deur A. Hallema in Zuid-Afrika,
Oktober 1933. Die korter joernaal is deur Godeé Molsbergen in deel IV van sy Reizen in
Zuid-Afrika uitgegee, maar aan die outeurskap van Pieter Cloete toegeskrywe. Die jongste
getuienis dui egter daarop dat hierdie joernaal 'n verkorte weergawe is van 'n ander beskrywing
wat feitlik seker deur Hendrik Swellengrebel self geskryf is - kyk hieroor V.S. Forbes in
S.A.B.W., III (Kaapstad, 1977, p. 166).
+ Wikar se Berigt is deur E.E. Mossop versorg (V.R.V., nr. 15, Kaapstad, 1935), terwyl J.L.M.
Franken in dié uitgawe oor Wikar se taal skryf.
+ Die uitgawe van die Duminy-dagboeke is versorg deur J.L.M. Franken (V.R.V., nr. 19,
Kaapstad, 1938).
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terwyl SEBASTIAAN VALENTYN (1760-1821) in 1793 'n dagboek hou oor sy bootreis
langs die Weskus tot in Walvisbaai. Dit is egter veral die laaste van hierdie vier
joernale, die Dag-verhaal eener reize naar de binnelanden van Africa beoosten de
Kaap de Goede Hoop geleegen (1803), onderneem deur die Bataafse goewerneur,
J.W. Janssens, en beskryf deur DIRK GYSBERT VAN REENEN (1754-1828), wat getuig
van 'n sterk verbondenheid met die vaderland en sy besondere probleme. Oor dieselfde
reis bestaan daar ook 'n verslag van die Nederlander PARAVICINI DI CAPELLI
(1778-1848), die aide-de-camp van die goewerneur. Die verskil tussen Afrikaner en
Hollander blyk duidelik uit 'n vergelyking van die twee geskrifte. Terwyl Di Capelli
saaklik oor die Hottentotte en sendelinge skryf en bekoor word deur die natuurskoon
van die omgewing, laat Van Reenen die aksent val op die boere se stryd teen die
veesiektes, die rooftogte van die inboorlinge en die talle verwoeste plase wat hulle
op die tog verbygaan. Sy Dag-verhaal is die produk van iemand wat die land en sy
besondere probleme deel van homself gemaak het en ernstig na 'n oplossing soek.

III. Godsdienstige lektuur en die eerste bewuste pogings tot literatuur
Met uitsondering van die ‘mengel-digten’ van Van Overbeke en De Neyn is die
eerste Nederlandse poësie wat in Suid-Afrika ontstaan, van 'n satiriese aard. Die
eerste gedig wat tot ons gekom het, is 'n lang epos ‘Historie van de Kaap zeer krachtig’
(1796), geskryf deur 'n Patriotgesinde wat die lamsakkige optrede van die regeerders
tydens die eerste Britse bewindsoorname hekel. Alhoewel hierdie gedig anoniem
oorgelewer is, bestaan daar die vermoede dat dit geskryf kon gewees het deur HUBERT
DIRK CAMPAGNE (1763-1828), 'n Hollandse amptenaar wat as gevolg van sy
anti-Prinsgesindheid in 1796 na Engeland gedeporteer is en wat in sy historiese gedig
‘Gedachten bij de beschouwing van het voorleeden en toekomstige lot van de Kaap’
en die satiriese ‘De verwaandheid in Africa’ met die politieke beleid van die nuwe
gesaghebbers die spot dryf. In hierdie gedigte openbaar Campagne homself as 'n
Afrikaner, terwyl sy taal ook reeds in die rigting van Afrikaans beweeg.
+ + + +

+ Jacob van Reenen se verslag is in die Engelse bewerking uitgegee deur C.G. Botha, The
wreck of the Grosvenor (V.R.V., nr. 8, Kaapstad, 1927), terwyl Percival R. Kirby in Jacob
van Reenen and the Grosvenor expedition of 1790-1791 (Johannesburg, 1958) die Britse
Museumteks van die oorspronklike Nederlandse joernaal saam met 'n nuwe Engelse vertaling
redigeer.
+ Willem en Dirk Gysbert van Reenen se joernale verskyn as deel 18 van die V.R.V. (Kaapstad,
1937) onder redaksie van W. Blommaert en J.A. Wiid, terwyl dié van Sebastiaan Valentijn
in Godeé Molsbergen, deel II opgeneem is.
+ Di Capelli se verslag is uitgegee deur W.J. de Kock (V.R.V., nr. 46, Kaapstad, 1965).
+ Campagne se ‘Gedachten’ is opnuut uitgegee in Hollandsch Zuid-Afrika, 15 Julie 1920,
terwyl ‘De verwaandheid in Africa’ in die uitgawe van 15 September 1920 verskyn. Die
‘Historie van de Kaap zeer krachtig’ is gepubliseer in die uitgawe van 15 Augustus 1920.
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Suiwerder Nederlands skryf die Latinis HELPERUS RITZEMA VAN LIER (1764-1793),
leraar aan die Kaap en belangrike figuur in onderwyskringe, in sy twee
Verhandelingen (1792 en 1793) oor teologiese aangeleenthede en sy twee bundels
Leerredenen (1796 en 1806) waaruit ons 'n aanduiding van die preekwyse teen die
einde van die agttiende eeu kry. Sy suster, CATHARINA ALDEGONDA VAN LIER
(1768-1801), is die skryfster van 'n Dagboek, gemeenzame brieven en overdenkingen
(1804) wat met sy mistieke inslag, sentimenteel-stigtelike trant en die gebruik van
die briefvorm by 'n soortgelyke rigting in die agttiende-eeuse Nederlandse letterkunde
aansluit. Slegs met die gedig ‘Moet ik steeds met onspoed strijden’, wat sterk
kontrasteer met haar moeisame, lomp, bespieëlende prosa, lewer sy 'n wesentlike
bydrae; vandag is hierdie gedig in gewysigde vorm bekend as Gesang 41.
Die briefvorm word aan die begin van die negentiende eeu ook gebruik in die
Merkwaardig verhaal van die lewe en lotgevalle van MICHIEL CHRISTIAAN VOS
(1759-1825) ‘door hem zelven in den jare 1819 briefsgewijze aan eenen vriend
medegedeeld’. Vos, wat op verskillende plekke in Nederland, Asië en Afrika
Hervormde predikant was, skryf 'n oorwegend Bybelse styl met 'n sterk sentimentele
inslag, al boei hy soms deur die ironiese toon wat van tyd tot tyd uit sy werk opklink.
Van hierdie vroeë Kaapse predikanteskrywers is die Fries MEENT BORCHERDS
(1762-1832) die vrugbaarste en veelsydigste. Naas stigtelike en lerende verse op die
agttiende-eeuse Frans-klassisistiese patroon - waarvan die epiese gedig in vier sange,
De maan (volledig in 1802), die langste is - skryf hy sedepreke, sketse, verhale en
stukke oor die vaderlandse geskiedenis wat veral in die Nederduitsch Zuid-Afrikaansch
Tijdschrift, opgerig in 1824, verskyn. In hoofsaak is hy egter 'n beoefenaar van
uitgediende literêre tradisies.

IV. Voortrekker geskrifte
Die kronieke oor die stryd teen die in boorlinge (waarvan Dirk Gysbert van Reenen
se Dag-verhaal reeds getuig) en die nuwe land wat getem moet word, is ook die
hooftema van die reeks Voortrekkerdagboeke van die negentiende eeu, wat - naas
briewe en enkele verse - die enigste vorm was waarin hierdie pioniers hulle gedagtes
+ + +

+ Oor die Van Liers: T.N. Hanekom, Helperus Ritzema van Lier (Kaapstad, 1960) en Anna
de Villiers, Vrouegalery (Kaapstad, 1962).
+ De maan van Borcherds is opnuut uitgegee in Early Cape printing (Suid-Afrikaanse
Biblioteek, herdrukreeks, nr. 1, Kaapstad, 1971), terwyl lewensbesonderhede voorkom in
An autobiographical memoir of Petrus Borchardus Borcherds (Kaapstad, 1861;
faksimilee-herdruk, 1963).
+ Oor die lektuur van die Voortrekkers skryf A.J.D. de Villiers en oor ‘Vroeë letterkundige
produkte van die Boere-kultuur’ handel P.C. Coetzee, albei in die Voortrekker-gedenkboek
van die Universiteit van Pretoria (Pretoria, 1938), terwy1 'n artikel van Coetzee ook oor
‘Voortrekker-joernalistiek’ handel (Die kultuurskakel, Maart 1939). Briewe uit die
Trekkerperiode is opgeneem in G.B.A. Gerdener, Sarel Cilliers, die Vader van Dingaansdag
(Stellenbosch, 1919); S.P. Engelbrecht, Geschiedenis van de Nederduits Hervormde Kerk
in Zuid-Afrika, I (Pretoria, 1920); en G.S. Preller, Voortrekkermense, II, bylae en VI (Kaapstad,
1920 en 1938).
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op skrif gestel het. Uit dié dagboeke spreek nie alleen hulle oortuiging in die sin van
die Trek en hulle sterk geloofsbesieling nie, maar ook die gebondenheid van dié
mense aan die Afrikaanse bodem en die feit - wat reeds uit die onbeholpe taal van
die geskrifte duidelik is - dat hulle nie meer Nederlandse koloniste nie, maar 'n eie
volk met 'n eie karakter is.
Die belangrikste hiervan is die Dagboek van LOUIS TREGARDT (1783-1838), wat
uit twee dele bestaan, maar waarvan slegs die tweede deel (1836-1838) letterkundige
waarde het. Wat hier opval, is die sterk invloed van die Bybelstyl en veral die erns
waarmee die Trek benader word. Tregardt skryf aantekeninge oor die geografie, die
weersgesteldheid, die gewoontes en die leefwyse van die swart stamme wat hulle op
die Trek teëkom en gee 'n verslag van die siektes van mense en diere. Daarnaas tipeer
hy ook sekere voorvalle en sien hy die optrede van enkele Voortrekkerfigure in 'n
humoristiese lig. Met dit alles is sy werk van groot kultuurhistoriese waarde deurdat
hy 'n groep Afrikaners wat in besonder moeilike omstandighede na 'n nuwe heenkome
soek, in hulle daaglikse doen en late uitbeeld.
Verder bestaan daar die Dagboek van ERASMUS SMIT (1778-1863), ongeordende
predikant saam met die Natalse Trek van Maritz en Retief, wat - in teenstelling tot
dié van Tregardt - in suiwer Nederlands geskryf is, die hoofmomente van die Groot
Trek nader belig en die aksent laat val op die leiersfigure Retief, Maritz en Potgieter.
Dit word feitlik 'n lydingsgeskiedenis van die Groot Trek, al skryf hy ook telkens
oor sy eie leed (soos met die dood van sy seun Salomon) en die persoonlike smaad
wat hy van die ander Trekkers moes verduur.
Naas die dagboeke van Tregardt en Smit is daar ook heelwat gedenkskrifte van
Voortrekkers wat hulle herinneringe later opgeteken het. Die belangrikste hieronder
is die Journaal van SAREL CILLIERS (1801-1870) wat op sy sterfbed geskryf en in
1876 gepubliseer is en waarin ons die siening van 'n streng ortodoks-gelowige man
kry oor wat God se doel met die Trek was. Ander herinneringe is die Gedenkschrift
(1843) van ANNA ELIZABETH STEENKAMP (gebore RETIEF) (1797-1891), die
Herinnerin+ + + +

+ Louis Tregardt se Dagboek is in 1917 (verbeterde uitgawe 1938) gepubliseer deur G.S.
Preller, maar die standaarduitgawe is dié van T.H. le Roux (Pretoria, 1964) - kyk hieroor
J.A. Verhage (Krit., III: 2, Julie 1965). Oor die Dagboek: S.F. du Plessis-Muller (T.W.K.,
XVII: 2 en 3) en T.H. le Roux (St., XIV: 5, Junie 1961).
+ Erasmus Smit se Dagboek is oorspronklik geredigeer deur H.F. Schoon (1897) en daarna
opnuut uitgegee deur G.S. Preller, Voortrekkermense, II (Kaapstad, 1920). Van Smit bestaan
daar ook 'n Dag verhaal oor sy jaarlange werk as sendeling onder die Boesmans (1815), wat
herdruk is in H.A., Desember 1956. Verder het sy vrou ook 'n dagboek gehou; kyk hieroor
P.C. Coetzee in die Voortrekkergedenkboek van die Universiteit van Pretoria (Pretoria, 1938)
en K. Roodt-Coetzee (H.A., Desember 1961). 'n Biografie oor Erasmus Smit is P.S. de Jongh
se Die lewe van Erasmus Smit (Kaapstad, 1977).
+ Sarel Cilliers se Journaal verskyn in H.J. Hofstede jr., Geschiedenis van den Oranje-Vrijstaat
('s-Gravenhage, 1876) en in G.B.A. Gerdener, Sarel Cilliers, die Vader van Dingaansdag
(Stellenbosch, 1919).
+ G.S. Preller gee in Voortrekkermense, I-II (Kaapstad, 1918-1920) die herinneringe van Anna
Steenkamp (11) en F.P. van Gass (I) uit. J.H. Hattingh se herinneringe is in 1893 uitgegee
en gedeeltelik herdruk in G.S. Preller se Voortrekkermense, I en V (Kaapstad, 1918 en 1938).
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gen van FERDINAND PAULUS VAN GASS (1822-1883) wat by sy dood as Een Afrikaner
verskyn het, en De geschiedenis van de Hollandsch-Afrikaansche boeren, vanaf hun
vertrek uit de Kaapkolonie, tot op de aftreding van President Burgers (1893) van
JACOBUS HENDRIK HATTINGH (1819-1897).

V. Is hierdie geskrifte deel van die Afrikaanse letterkunde?
Sommige van hierdie eerste geskrifte wat op Suid-Afrikaanse bodem ontstaan het,
openbaar 'n duidelike Afrikaanse karakter, en die vraag ontstaan of hulle almal as
deel van die Afrikaanse letterkunde beskou moet word. Deur die spesifieke aard van
die joernale en dagboeke en die boustof wat daarin verwerk is, kan hulle duidelik
onderskei word van die literatuur wat in Nederland self ontstaan het. 'n Mens kan
selfs sover gaan as om te sê dat indien daar verder geen Afrikaanse taal ontwikkel
het nie, hierdie geskrifte nogtans as deel van die Hollands-Suid-Afrikaanse letterkunde
beskou sou gewees het, net soos die Frans-Kanadese of die Engelstalige literatuur
in Australië en Suid-Afrika van dié in Frankryk en Brittanje verskil. In die
ontwikkeling van die Afrikaanse literatuur tot ongeveer 1800 is daar dus aanvanklik
nog 'n sterk Nederlandse inslag aanwesig, nie alleen in die taalvorm nie, maar ook
wat die behandeling van die stof en die benadering ten opsigte van die land en mense
betref. Teenoor hierdie werke - wat hoofsaaklik deur amptenare of besoekende
reisìgers geskryf is - staan die geskrifte van die vryburgers en later die Voortrekkers,
waarin die skrywers nie 'n uitheemse kultuur probeer voortsit nie, maar ingestel is
op die Suid-Afrikaanse werklikheid, die bodemgesteldheid en die nuwe situasies
waarin hulle hulself op hierdie vasteland bevind. Dié aanhanklikheid aan die land
wysig dan ook hulle totale geesteshouding en uitkyk op die lewe, en die verknogtheid
aan die grond bring mee dat hulle ook 'n besondere tipe beeldspraak en idioom
ontwikkel. Vandaar dat 'n werk soos Louis Tregardt se Dagboek reeds so tipies
Afrikaans is, ten spyte van die onbeholpe poging om Nederlands te skryf.
Aanvanklik kry 'n mens dus 'n Nederlandse koloniale letterkunde wat stilisties
aansluit by soortgelyke werke in Nederland en alleen daarvan verskil wat die boustof
betref. Later, as die skrywers te kampe het met die spesifieke probleme wat hierdie
land aan hulle stel, ontwikkel 'n eie geesteshouding wat sy neerslag vind in die
geskrifte van die mense, selfs al is die taalvorm nog nie volledig Afrikaans nie.
Hierdie literatuur kan 'n mens dus beskou as die oorsprong van die Afrikaanse
letterkunde.
+

+ Oor die kwessie wanneer die Afrikaanse letterkunde begin, is daar uitvoerig en by wyse van
terloopse opmerkings geskryf, onder andere deur D.F. Malherbe (T.W.K., XII: 4), G. Dekker
(Hg., 28.9.34), S.P.E. Boshoff (Hg., 7.12.34), Anna de Villiers (Hg., 5.4.35), Piet Prins
(pseudoniem van G.S. Nienaber, Hg., 24.5.35), G. Besselaar (Hg., 17.1.36), E.C. Pienaar
(Hg., 14.2.36 en Bu., 9.4.38), P.C. Schoonees (O.E.B., IV: 2), D.J. Opperman (Hg., 3.2.39,
opgeneem in Naaldekoker, Kaapstad, 1974), E. J.M. Conradie (Z.A., Junie 1939 en O.E.B.,
V: 4) en E. Lindenberg (T.L., IV: 2, Junie 1954, opgeneem in Onsydige toets, Kaapstad,
1965). 'n Fragmentariese opsomming van sommige standpunte gee P.J. en G.S. Nienaber in
Geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde (Pretoria, 1941, pp. 16-23).
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Hoofstuk 3
Die opkoms van die Hollandse toneel en joernalistiek in Suid-Afrika
Die ontstaan en ontwikkeling van die Hollandse toneel in die negentiende eeu het 'n
belangrike kulturele en vormende invloed op die Kaapse gemeenskap onder wie dit
in hoofsaak beoefen is. Terselfdertyd lei die opkoms van die Hollandse koerant- en
tydskrifwese tot 'n groter aktiwiteit en verskeidenheid op die gebied van die skryfkuns.
In teenstelling tot die amptelike registers en joernale, die dagboeke en die reisverslae
van vroeër kry ons nou die beoefening van die brief en samespraak, die leerdig en
bespieëlende literatuur, die persoonlike twisgeskrif en politieke debat en die skets
en verhaal in navolging van die Hollandse kopieerlus. Terwyl die sewentiende- en
agttiende-eeuse geskrifte 'n offisiële karakter gehad en slegs in sommige gevalle
toevallig tot literatuur gegroei het, is daar toenemend sprake van 'n bewustelike
hantering van die woord, van bepaalde literêre vorme, stylsoorte en tegnieke, dikwels
in aansluiting by soortgelyke strominge in die tydgenootlike Wes-Europese (veral
Nederlandse) letterkunde. Die Suid-Afrikaanse gemeenskap het begin om hom,
alhoewel nog sporadies en beperk, die ‘luukse’ van literatuur en toneel te veroorloof.

I. Die Hollandse toneel en die werk van De Lima en Boniface
Teen die einde van die agttiende en die begin van die negentiende eeu ontstaan die
toneel in Suid-Afrika deur die aanwesigheid van die Franse soldate, 'n Duitse
toneelgroep en - ná die bewindsoorname - deur die aktiwiteit van die Engelse
garnisoen. Hierdie werksaamhede op toneelgebied lei tot die oprigting van 'n skouburg
op die Boereplein. Dit word in Oktober 1801 ingewy en bly vir die eerste helfte van
die eeu die vernaamste plek vir opvoerings - soms ook vir konserte en danspartye in Kaapstad.
+ +

+ Die omvattendste werk oor die Kaaps-Hollandse literatuur in die negentiende eeu tot 1875
is Elizabeth Conradie se Hollandse skrywers uit Suid-Afrika I (1652-1875) (Kaapstad, 1934),
terwyl Anna J.D. de Villiers (in C.M. van den Heever en P. de V. Pienaar, red.,
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, III, Kaapstad, 1950 en 1968) en G.S. en P.J. Nienaber
(Geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde, Pretoria, 1941) korter oorsigte skrywe. De
Villiers behandel ook uitvoerig Die Hollandse taalbeweging in Suid-Afrika (Kaapstad, 1936).
+ F.C.L. Bosman beskrywe die geskiedenis van die Drama en toneel in Suid-Afrika, 1652-1855
(Amsterdam, 1928) en 1856-1912 (Pretoria, 1980), terwyl L.W.B. Binge 'n oorsig oor die
Ontwikkeling van die Afrikaanse toneel (1832 tot 1950) (Pretoria, 1969) gee.
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Die eerste Nederlandse toneelgeselskap wat in die lewe geroep is, was ‘Tot leering
en vermaak’ (opgerig in 1803; in 1809 herdoop tot ‘Tot nut en vermaak’), weldra
gevolg deur ander groepe, soos ‘Honi soit qui mal y pense’, ‘Men doet wat men kan’,
‘Vlyt en kunst’, ‘Door yver vruchtbaar’ en ‘Door yver bloeit de kunst’. Terwyl ‘Tot
nut en vermaak’ in die eerste helfte van die eeu die voortou op toneelgebied neem,
is dit ‘Door yver bloeit de kunst’ wat in die vyftigerjare onder die leiding van J.C.
Combrink die toon aangee en veral die Rederykerskamer ‘Aurora’ (op 4 Oktober
1866 onder die sinspreuk ‘Onvermoeide vlyt komt alles te boven’ gestig) wat in die
tweede helfte van die eeu die bedrywighede oorneem en in Kaapstad 'n belangrike
bydrae tot die vorming van 'n toneeltradisie lewer.
In die eerste helfte van die negentiende eeu word die Kaapse toneellewe oorheers
deur die aanwesigheid en bedrywighede van JOSEPH SUASSO DE LIMA (1791-1855)
en veral CHARLES ETIENNE BONIFACE (1787-1853). Boniface, 'n Fransman van
geboorte, kom in 1807 na Suid-Afrika en neem van die begin af aktief deel aan die
toneellewe aan die Kaap. Kort na sy aankoms voer hy sy eie Franse blyspel L'enragé
op en in die volgende paar jaar wy hy hom aan die produksies van ballette,
pantomimes en dramas, nie alleen as skrywer of bewerker nie, maar ook as akteur,
regisseur en teaterbestuurder. De Lima, 'n Nederlander van Portugees-Joodse afkoms,
vestig hom in 1818 aan die Kaap en werk as vertaler en onderwyser, later ook as
boekhandelaar. Afgesien van 'n aantal vertalings publiseer hy in 1821 'n bundel
Gedichten - in 1840 gevolg deur Nieuwe gedichten - waarin hy, soos Borcherds voor
hom, aansluit by die tradisie van Bilderdijk en Tollens en 'n weinig oorspronklike
tipe (hoofsaaklik geleentheids-) vers met 'n sterk sentimenteel-godsdienstige en
chauvinistiese inslag beoefen. De Lima se chauvinisme kom verder tot uiting in sy
eensydige en verheerlikende Geschiedenis van de Kaap de Goede Hoop (1825) en
veral later in sy onbeheerste reaksie oor De taal der Kapenaren (1844) teen wat hy
as 'n ‘schandelijke aanranding’ van Changuion beskou het.
In 1823 sluit De Lima en Boniface 'n hegte vriendskap, en De Lima vertaal
Boniface se L'enragé onder die titel De dolzinnige of De gewaande dolleman. In
1824 word hulle egter geswore vyande en in die volgende aantal jare skryf hulle
verskeie haatstukke teen mekaar. Boniface se ballet Limaçon de dichter, waarin hy
die gebreklike uiterlike voorkoms van De Lima hekel, word beantwoord met 'n
Zamenspraak tusschen Limaçon een dichter en een prozaisch gaskonjer (1825),
waarin De Lima op sy vyand se ondankbaarheid wys. Hierop antwoord Boniface
met 'n alleenspraak De twee slakken of Limaçon, sen. en Limaçon, jun. (1825), en
later, as hy weer 'n keer met De Lima slaags was, skryf hy Clasius stupidibus bavianus
of Het proces om een komedielootje (1834), 'n satiriese blyspel in twee bedrywe met
talryke spitsvondighede en lewendige handeling, alhoewel die hekeling te onbeheers
is en nie van die spesifieke geval- De Lima se private lewe -loskom nie. Op hierdie
stuk antwoord De Lima met Aballino junior (1835), wat die frisheid en sprankeling
van Clasius mis.
In die twintiger- en dertigerjare is sowel De Lima as Boniface werksaam as
joernaliste en redigeer albei 'n tyd lank Kaapse weekblaaie. Boniface se onenigheid
en rusies met verskeie persone het tot gevolg dat hy in 1843 in geselskap van Cornelis
Moll na Natal gaan, waar hulle saam 'n koerant oprig. Ook hierdie vriendskap is
kortstondig en in die jare 1846 tot 1849 skryf Boniface 'n reeks van twaalf bitter
hekelskrifte in Nederlands, Engels en Frans onder die titel Bluettes franco-nataliennes,
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gerig teen sy vyande Moll en Walker.
In teenstelling tot hierdie geskrifte met hul persoonlike aanvalle is Boniface se
beste enkele stuk, De nieuwe ridderorde of De temperantisten (1832), 'n drama waarin
hy die teater omskep tot 'n maatskaplike strydperk. Dit is satiries gerig teen die
filantropiese sendelinge en 'n nuwe ‘orde’ of genootskap wat ten gunste was van
matigheid in drankgebruik en wat onder invloed van die Metodistiese geestesdrywery
tydens die dertigerjare van die negentiende eeu ontstaan het. Die drama neem die
vorm aan van 'n klugtige blyspel in vier bedrywe en die karakters wat optree, is
verteenwoordigende tipes uit die maatskappy (soos die Hottentotfigure Manus
Kalfachter en Grietje Drilbouten), soms met allegoriese byklanke in hulle name (soos
doctor Mac-thirsty, Andrew Everdry, Hans Droogekeel en Dampje Waterschuw) of
toespelings op bestaande persone (soos dominé Humbug Philipumpkin), alhoewel
die hekeling - in teenstelling tot dié in Clasius en sy vroeëre stukke - bo die bloot
persoonlike uitstyg. Die drama bestaan uit 'n reeks realistiese taferele wat gesamentlik
die voortdurende botsing tussen die twee partye gee, met die gevolg dat daar nie juis
sprake van 'n duidelike spanningslyn of enige noemenswaardige intrige kan wees
nie. Daarby is dit wesentlik 'n tendensdrama met die doel om die oneerlikheid van
die mense aan die kaak te stel. Ten spyte hiervan boei dit deur die besonder
sprankelende dialoog en die komieklike situasies waarin die karakters hulle telkens
bevind, in die besonder aan die einde, waar die lede van die matigheidsbeweging
een na die ander die jenewer ten prooi val. Veral die Hottentotkarakters word geestig
geteken, en Boniface slaag goed daarin om deur hulle gebruik van 'n tipiese
Hottentot-Afrikaans 'n lokale kleur aan sy drama te gee. Sowel wat die bou as die
volkse taferele betref, toon De nieuwe ridderorde 'n ooreenkoms met Bredero se
klugte.

II. Die opkoms van die Hollandse joernalistiek
Die eerste boekdrukkuns in Suid-Afrika dateer uit die jare 1795-1797 as Johann
Christian Ritter die eerste almanakke op 'n klein handdrukpersie vervaardig. In
+ + +

+ Biografiese studies oor C.E. Boniface is dié van J.L.M. Franken (Uit die lewe van Charles
Etienne Boniface, Kaapstad, 1937), G.S. Nienaber (Van roem tot selfmoord, Johannesburg,
1939) en Robert Cornerin, ‘Charles-Etienne Boniface’ (Annales de l' Universié de
Madagascar, nr. 9, pp. 97-109). F.C.L. Bosman versorg 'n teksuitgawe van De nieuwe
ridderorde of De temperantisten (Johannesburg, 1954) - waarin 'n bydrae oor ‘Die Afrikaans
van Boniface’ deur J.L.M. Franken verskyn - terwyl G.S. Nienaber 'n faksimilee-herdruk
van sy Bluettes (Durban, 1963) publiseer. Oor ‘Boniface se Afrikaans, 1830-1832’ skryf J.
du P. Scholtz in Afrikaans uit die vroeë tyd (Kaapstad, 1965), terwyl Jan Bouws bydraes oor
sy werk as komponis lewer (Hg., 19.6.53, 17.11.67 en Bu., 12.7.69). Oor die Bluettes: G.S.
Nienaber, Va., Junie en Julie 1929.
+ Van J. Suasso de Lima se Geschiedenis van de Kaap de Goede Hoop verskyn 'n
faksimilee-herdruk (Kaapstad, 1975).
+ Vir De Lima se Zamenspraak raadpleeg F.C.L. Bosman, Drama en toneel, by1ae VII, vir
Boniface se De twee slakken ibid., bylae VIII. Boniface se Clasius is opgevoer, maar nie
uitgegee nie (ibid., pp. 322 e.v.); die handskrif berus in die Suid-Afrikaanse Biblioteek,
Kaapstad.
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1799 word 'n drukpers ingevoer, en op 18 Augustus 1800 begin die joernalistiek in
Suid-Afrika met die verskyning van The Cape Town Gazette and African Advertiser
- Kaapsche Stads Courant en Afrikaansche Berigter, 'n staatsblad waarin daar, naas
amptelike proklamasies, ook nuusberigte en advertensies verskyn het. Tydens die
Bataafse bewind word hierdie koerant uitsluitlik in Nederlands uitgegee en neem sy
gewildheid baie toe. As Nederlands egter ná 1806 geleidelik minder gebruik en die
blad later uitsluitlik in Engels gedruk word, neem die sirkulasie af en bestaan dit
feitlik net uit proklamasies en amptelike stukke. In 1826 word dit herdoop tot The
Cape of Good Hope Government Gazette.
Die ongewildheid van die Kaapsche Stads Courant het tot gevolg dat onafhanklike
blaaie wat meer spesifiek op nuus ingestel en koerante in die ware sin van die woord
was, tot stand gekom het. In 1824 verskyn die weekblad South African Commercial
Advertiser, wat al gou onder redaksie van Thomas Pringle en John Fairbairn en met
George Greig as drukker kritiek teen die koloniale regering uitspreek, in onguns raak
by die bewindhebbers en deur lord Charles Somerset verbied word. Ná 'n beroep van
Greig op die staatsekretaris vir kolonies word hierdie verbod ter syde gestel en word
die vryheid van die pers gewaarborg. In hierdie blad verskyn enkele van die vroegste
voorbeelde van briewe in Afrikaans. In dieselfde jaar word die eerste uitgawe van
die tweetalige South African Journal - Het Nederduitsch Zuid-Afrikaansch Tijdschrift
onder redaksie van Pringle, Fairbairn en (vir die Hollandse uitgawe) Abraham Faure
gepubliseer, 'n blad wat die bevordering van godsdiens, ‘benevens de letteren en
wetenschappen’, nastrewe en wat in die beginjare onder meer stukke van Meent
Borcherds en groot dele uit Van Riebeeck se Daghverhaal opneem.
In 1826 verskyn De Verzamelaar - The Gleaner, wat onder redaksie van J. Suasso
de Lima waarheidsliefde, onderwys en nut wil bevorder en die ‘opkomende letterbloei’
wil stimuleer en wat die volgende jaar - ná die oprigting van The Cape of Good Hope
Government Gazette - as De Kaapsche Courant, Afrikaansche Berigter (of De
Verzamelaar) voortgesit word. In hierdie blad kom onder meer 'n negetal Afrikaanse
briewe van histories-taalkundige belang voor. As De Lima in 1830 bankrot speel,
word sy koerant verkoop en gaan dit voort onder die naam De Zuid-Afrikaan,
aanvanklik met C.E. Boniface as redakteur. Hierdie blad, waarin deur die jare enkele
verspreide proewe - meestal briewe - in Afrikaans verskyn, word die eerste koerant
wat 'n duidelike ‘Suid-Afrikaanse’ standpunt inneem. Dit verskil van die Advertiser
deurdat dit afwysend staan teenoor die Engelse filantropie en negrofilie en van De
Verzamelaar deurdat dit nie slegs op die weergawe van nuus ingestel is nie. Geleidelik
kom dit met 'n definitiewe politieke en maatskaplike gedragslyn en vertolk dit die
sienswyse van die Afrikaner. In 1871 word dit verenig met die in 1862 gestigte De
Volksvriend, en onder redaksie van Jan H. Hofmeyr (Onze Jan) speel die blad 'n
belangrike rol in die Afrikaanse gemeenskap van die negentiende eeu en dien dit in
die sewentigerjare as podium vir enkele belangrike pleidooie in belang van Afrikaans.
Die blad bly tot 1894 bestaan en word dan verder voortgesit as Ons Land.
Van 1839 tot 1848 gee De Lima 'n tweede reeks van sy Verzamelaar uit. Saam
met Cornelis Moll redigeer Boniface van 1837 tot 1838 The Moderator of the Cape
of Good Hope Impartial Observer, nog in die jaar van oprigting herdoop tot De
Meditator, 'n blad wat - soos De Ware Afrikaan (1838-1842) - besonder simpatiek
teenoor die saak
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van die Voortrekkers was en waarin die Trekkertreurlied ‘Het lot van Zuid- Afrika’
(‘O Afrika! gij macht wel weenen!’) naas heelwat oorspronklike digwerk verskyn.
In die jare 1837-1838 redigeer Moll ook Lees-vruchten, 'n driemaandelikse blad vir
literatuur en geskiedenis. In 1843 vestig hy en Boniface hulle in Natal, waar hulle
die eerste weekblad, De Natalier en Pietermaritzburgsche Trouwe Aantekenaar
(1844-1846) oprig. Hierin skryf Boniface die eerste voorbeelde van Afrikaans in
Natal. Dié blad word in 1846 tweetalig en herdoop tot De Natalier and
Pietermaritzburg True Recorder; as daar onenigheid tussen die twee redakteurs kom,
bedank Boniface en sluit hy hom aan by die opponerende The Natal Witness - De
Natalsche Getuige (1846-1931), terwyl Moll De (Natalsche) Patriot - The Patriot
(1846-1848) stig.
Reeds in 1831 word 'n begin gemaak met die joernalistiek in Oos-Kaapland as
L.H. Meurant in Grahamstad met die uitgawe van die Graham's Town Journal begin.
In 1840 publiseer J.G. Franklein die eerste uitgawe van The Cape Frontier Times,
'n blad waarvan ook 'n afsonderlike Hollandse uitgawe onder die naam Het Kaapsche
Grensblad (1844-1851, 1852-1861) verskyn. In die jare 1844-1846 en weer 1849-1851
behartig Meurant die redaksionele werk van dié koerant, en in dié periode word daar
onder verskillende skuilname nie minder nie as nege en twintig briewe en samesprake
in Afrikaans opgeneem, waarvan die meeste na alle waarskynlikheid deur Meurant
self geskryf is. Teen die einde van die vyftigerjare verskyn die Engelse weekblad
The Cradock News onder redaksie van J.S. Bold. In hierdie koerant publiseer Meurant
in Desember 1860 twee samesprake in Afrikaans wat die sirkulasie geweldig laat
styg. Dit lei tot die oprigting van Het Cradocksche Nieuwsblad (1861-1862) waarin
nog vier samesprake en 'n hele reeks briewe van Meurant verskyn. Hierdie stukke
was baie gewild en is deur ander koerante oorgeneem.
In 1848 rig B.J. van de Sandt de Villiers Het Volksblad op, wat net vir een jaar
bestaan, en in 1849 maak De (Gereformeerde) Kerkbode sy verskyning. In die
Vrystaatse blaaie The Friend - De Vriend (1850) en De Tijd (1862-1875) en in De
Transvaal Argus (1866-1869) word daar ook periodiek Afrikaanse stukke opgeneem.
In die jare 1856 tot 1886 laat De Villiers Het Volksblad herlewe, en saam met De
Zuid-Afrikaan word dit die belangrikste negentiende-eeuse Hollandse koerant, waarin
ook baie van die oudste Afrikaanse stukke verskyn, soos Samuel Zwaartman se
+ + +

+ Oor die geskiedenis van die pers en joernalistiek in Suid-Afrika bestaan daar F.C.L. Bosman
se Hollandse joernalistiek in Suid-Afrika en A. Dreyer se Lewensketse van Hollandse
joernaliste in Kaapland, gesamentlik in boekvorm uitgegee (Kaapstad, 1931). Theo E.G.
Cutten skryf A history of the press in South Africa (Kaapstad, 1935), terwyl J.S. le Roux 'n
artikel lewer oor die ‘Kleurryke geskiedenis van die pers in ons land’ (Va., 2 Julie 1936).
P.J. Nienaber skryf 'n Beknopte geskiedenis van die Hollands-Afrikaanse drukpers in
Suid-Afrika (Kaapstad, 1943), aangevul met ‘Uit die geskiedenis van ons tydskrifte’ (T.W.K.,
XI: I).
+ Oor die geskiedenis van die Nederduitsch Zuid-Afrikaansch Tijdschrift skryf J.J.C. Hofmeyr
(‘'n Negentiende-eeuse tydskrif’, Hg., 23.11.34).
+ ‘Het lot van Zuid-Afrika’ verskyn in De Meditator van 2 Januarie 1838 en is opgeneem deur
Elizabeth Conradie in Hollandse skrywers I, pp. 256-257. Twee variante hiervan bestaan as
‘'n Lied van die Voortrek’ (G.S. Preller, Voortrekkermense, I, Kaapstad, 1918, bylaag III)
en ‘Vreemdelingenlied’ (B.H. van Breemen, Schetsen en beelden, Amsterdam, 1882).
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prosastukke en F.W. Reitz sr. en jr. se gedigte. In sy blad bepleit De Villiers enersyds
'n hegter samewerking tussen die twee blanke volksgroepe, wat 'n sterk kontras vorm
met die anti-Afrikaanse beleid van die Engelse pers, andersyds 'n liberaler instelling
en ruimer wêreldbeskouing onder die Afrikaners, veral wat kerksake betref. Die
kerklike stryd tussen die sg. ortodokse en liberale groepe in hierdie jare lei tot die
beoefening van 'n kragtiger polemiese prosa, 'n groter leeslus onder die Afrikaners
en tot die oprigting van verskeie nuwe blaaie. Naas Het Volksblad word De
Onderzoeker (1860-1884) onder redaksie van Leopold Marquard en die Transvaalse
koerant De Volksstem (vanaf 1905 verander na De Volkstem en sedert 1927 Die
Volkstem, 1873-1951) onder redaksie van Jan F. Celliers sr. die belangrikste
mondstukke van die liberales, terwyl die ortodokse rigting gesteun word deur De
Volksvriend (1862; in 1871 verenig met De Zuid-Afrikaan), De Wekker (1859-1925)
en die kwartaalblad Elpis (1857-1861, 1873-1879).

III. Die Nederlandse literêre tradisie
Terwyl Afrikaans geleidelik maar toenemend in die Hollandse koerante sy verskyning
gemaak en die leeslus onder die Afrikaners laat toeneem het, was Nederlands nog
steeds die medium vir amptelike geskrifte en vir bewuste pogings tot literatuur. Wat
laasgenoemde betref, was dit veral die Nederduitsch Zuid-Afrikaansch Tijdschrift
onder redaksie van Abraham Faure wat 'n belangrike rol gespeel het en wat in 1833
die mondstuk word van die Maatschappij ter Uitbreiding van Beschaving en
Letterkunde. Heelwat van die medewerkers aan hierdie tydskrif was verbonde aan
die onderwys in Kaapstad. Op die personeel van die bloeiende Hollandse skool Tot
nut van 't algemeen was onder andere J.J. de Kock, 'n bekende toneelspeler,
almanakskrywer en opsteller van die Nieuwe Hollandsche Geselschapsliederen
(1852). JUSTUS GERHARDUS SWAVING (1787-1835), vertaler by die Hooggeregshof,
dosent in Frans aan die Zuid-Afrikaansch Athenaeum (wat in 1829 opgerig is om
aan Hollandssprekendes gevorderde onderwys te gee) en mede-oprigter van die
Maatschappij, publiseer fragmente van Reizen en lotgevallen (1830 in boekvorm)
oor sy verblyf aan die Kaap in De Verzamelaar en die Tijdschrift. In dieselfde
onderhoudende skryftrant is ook sy Vlugtige biografische schets van de 28
Hollandsche gouverneurs van de Kaap de Goede Hoop (1829).
Vanaf 1831 tot 1842 is ANTONIE NICOLAAS ERNEST CHANGUION (1803-1881)
hoogleraar in tale aan die Athenaeum, later (1842-1860) hoof van sy eie Instituut
waar hy die Nederlandse taal, téén die toenemende verengelsing in, kan doseer en
handhaaf. Changuion speel 'n hoofrol by die stigting van die Maatschappij, dien in
die redaksie van die Nederduitsch Zuid-Afrikaansch Tijdschrift, is as leksikograaf
werksaam en skryf 'n bundel oorwegend retoriese poësie (Nagalmen, 1865). Hy is
egter veral van belang as prosaïs en redenaar wat die Nederlandse taal en letterkunde
hartstogtelik wil bevorder, soos blyk uit sy Voorlezing tot aanprijzing van de
beoefening der Nederduitsche taal en letterkunde in Zuid-Afrika (1840) en De
Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld (1844). Veral met die byvoegsel tot
laasgenoemde, ‘Proeve van Kaapsch taaleigen’, waarin hy op verskille tussen
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der Kapenaren tegen de schandelijke aanranding derzelve van professor Changuion
(1844). Onder die ouer figure is Changuion die belangrikste apologeet vir die
Nederlandse taal in Suid-Afrika, sowel deur sy beredeneerde, deurdagte geskrifte as
deur sy onderrig aan die Athenaeum en die Instituut.
Die Instituut van Changuion bereik sy hoogste bloei deur die samewerking van
manne soos D.P. Faure, Roderick Noble, Leopold Marquard en veral JOHAN WILHELM
GERBRANDT VAN OORDT (1826-1904). Van Oordt word in die besonder bekend as
klassikus en as kenner van die antieke en Transvaalse geskiedenis en is later redakteur
van Het Volksblad.
Soos reeds gesê, was daar in hierdie jare twee rigtings in die Kaapse Kerk, nl.
ortodoksie en liberalisme, en dié strominge vind ook in die literatuur en geskrifte
van die tyd hul neerslag. Tot die ortodokse rigting behoort MEWES JOHANNES TROMP
(1808-1854) met sy Eenvoudige mengeldichten (1850), PIERRE DAMMES MARIE HUET
(1827-1895), skrywer van Paarlsche gedichtjens (1856), Uit Natal (1858) en
Afrikaansche gedichten (1868), en HERMAN FREDERIK SCHOON (1851-1930) met
Stichtelijke gedichtjes (1873) en Uitstorting des harten (1885). Die meeste van hierdie
gedigte is huislike en predikantepoësie in navolging van Beets, Ten Kate en De
Genestet, soms erg romanties en ontboesemend, soms 'n blote naskrywery van die
kerksange.
Tot die liberale groep in die Kerk behoort die predikante D.P. Faure, J.J. Kotze
en S.P. Naudé, wat van belang is vir hulle polemiese stukke. Die sterkste figuur onder
hierdie groep is egter THOMAS FRANçOIS BURGERS (1834-1881), wat in Nederland
teologie bestudeer, by sy terugkeer predikant op Hanover word, deur sy liberale
oortuigings in 'n langdurige hofgeding met die Kerk beland en later, van 1872 tot
die eerste anneksasie in 1877, president van Transvaal word, 'n posisie waardeur hy
probeer om die algemene standaard van kultuur en beskawing in die Republiek te
verhoog. Na aanleiding van sy ervaring van die dorpslewe op Hanover skryf hy twee
en twintig sketse wat in 1866-1869 in Het Volksblad verskyn; twaalf hiervan is as
Toneelen uit ons dorp in boekvorm gepubliseer, aanvanklik in 1867, later - met 'n
voorwoord deur Theodore M. Tromp - in 1882 herdruk. Tematies toon die sketse 'n
ooreenkoms met Schetsen uit de pastorie te Mastland van C.E. van Koestveld, maar
stilisties sluit dit aan by die ‘Kopijeerlust des dagelijkschen levens’ van Hildebrand.
Sy waarneming van die dorp en die inwoners is soms geestig, soms krities, terwyl
hy - in ooreenstemming met die moraliserende tradisie - deur aansprekings en
onderbrekings in die verhaal vertroulik met die leser omgaan. Die sketse is almal in
Nederlands geskryf, maar in die dialooggedeeltes maak Burgers
+ + +

+ Oor ‘Jan F. Celliers’ as redakteur van De Volksstem skryf F.V. Engelenburg (Br., Augustus
1911).
+ Oor Changuion as ‘Eensame taalstryer’ skryf S.P. Engelbrecht (Hg., 12.2.32), terwyl Elizabeth
Conradie oor sy ‘Ontwerp vir 'n Nederlandse woordeboek’ (T.W.K., XI:l) handel. Changuion
se ‘Proeve’ is opnuut uitgegee deur H.J.J.M. van der Merwe in Vroeë Afrikaanse woordelyste
(Patriotvereniging (P.V.), nuwe reeks, nr. 5, Pretoria, 1971).
+ S.P. Engelbrecht skryf 'n uitvoerige biografie oor Thomas François Burgers
(Pretoria/Kaapstad, 1934) en besorg 'n herdruk van Schetsen uit de Transvaal (Pretoria,
1934). Truida Lijphart-Bezuidenhout bespreek Toneelen uit ons dorp in ‘Onderveldse
dorpstonele’ (St., XXV:4, April 1972).
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meermale van 'n gevoelige Afrikaanse dialoog gebruik. Deur sy humorrealisme en
didaktiese inslag is hy die voorloper van Lion Cachet en Jochem van Bruggen. Later
(1870) skryf Burgers 'n skets in Het Volksblad oor sy besoek aan die Kimberleyse
diamantvelde. Ook oor sy reis deur Transvaal doen hy verslag by wyse van 'n drietal
stukke in Het Volksblad van 1871, in 1872 in boekvorm gepubliseer onder die titel
Schetsen uit de Transvaal.
Met die werk van die skrywers wat in hierdie afdeling bespreek is, bereik die
Nederlandse literêre tradisie sy (betreklike) hoogtepunt, maar ook welhaas 'n eindpunt.
Reeds in die Hollandse koerante en tydskrifte voor 1875 is die toenemende beoefening
van Afrikaans 'n opvallende verskynsel. Ten spyte van 'n bewuste poging in die
laat-negentiende en aan die begin van die twintigste eeu om Nederlands vir
Suid-Afrika te red, sal Afrikaans toenemend in die plek van Nederlands gebruik
word. Die Hollandse literatuur wat ná 1875 in Suid-Afrika ontstaan, moet grotendeels
as die nawater van 'n tradisie gesien word wat nooit werklik in hierdie land
lewensvatbaarheid besit het nie.
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Hoofstuk 4
Die eerste Afrikaanse geskrifte
Alhoewel Afrikaans eers betreklik laat geskryf is, was dit die spreektaal lank voordat
die Kaap 'n Engelse kolonie geword het. Deur die invloed van kerk en skool was
Nederlands egter nog steeds die skryf- en kultuurtaal en is dit by alle deftige en
openbare geleenthede gebruik. Afrikaans is beskou as 'n lae, verbasterde vorm, die
gedagte aan 'n Afrikaanse skryftaal was daar nie en dit is slegs beoefen deur skrywers
wat wou gekskeer of snaaks wees of die lokale na vore wou bring, wat 'n
leksikologiese belangstelling gehad het en die tipiese van die Afrikaanse taal wou
illustreer en deur skrywers wat - in die vorm van monoloog, samespraak, brief en
vers - 'n bepaalde politieke oortuiging aan die breër lae van die publiek wou oordra.
Ten spyte van die feit dat die medium in al hierdie gevalle middel en nie doel was
nie, kom Afrikaans op dié wyse meer pertinent in die bewussyn van die mense. Dit
blyk nie alleen uit die toenemende gebruik wat daar van Afrikaans tussen 1795 en
1875 gemaak word nie, maar ook uit die aard van die geskrifte. Terwyl dit aanvanklik
vir die grap aangewend en grotendeels in die mond van Hottentotte gelê is, word dit
later 'n kragtige propagandistiese en polemiese instrument in diens van 'n bepaalde
standpunt. Aan die einde van hierdie tydvak - met ander woorde, nog voordat daar
van 'n beweging in belang van Afrikaans sprake was - is daar reeds die eerste proewe
van sketse en gedigte waarin die taal, alhoewel nog geestig aangewend, ter wille van
homself gebruik word en waarin daar 'n gevoeligheid vir woord, ritme en nuanse
aanwesig is.

I. Afrikaans ter wille van spot en illustrasie
In ooreenstemming met die ingesteldheid van die eerste skrywers was die vroegste
geskrifte in Afrikaans 'n poging om met die gebruikers van die taal te spot. Terwyl
die optrede van die Prinsgesinde Kaapse regering en sy rol by die eerste oorname
deur die Engelse in die gedig ‘Historie van de Kaap zeer krachtig’ en in verse van
H.D. Campagne gehekel word, spot die anonieme skrywer van die ‘Lied ter eere
+

+ Oor die ontwikkeling van Afrikaans in die negentiende eeu is daar, afgesien van die
taalhistoriese studies wat in die Algemene Bibliografie genoem word, die oorsigte van J. du
P. Scholtz (Wording en ontwikkeling van Afrikaans, Kaapstad, 1980) en E.H. Raidt (hoofstuk
10 van Afrikaans en sy Europese verlede, Kaapstad, 1971). Literêr-historiese beskouings
waarin die eerste Afrikaanse geskrifte ter sprake kom, is dié van J.J. Smith (‘Die eerste
Afrikaanse geskrifte - veral voor 1875’, Gedenkboek ter eere van die Genootskap van Regte
Afrikaners (1875-1925), Potchefstroom, 1926), Elizabeth Conradie (Hollandse skrywers uit
Suid-Afrika I (1652-1875), Pretoria, 1934 en II (1875-1905), Kaapstad/Pretoria, 1949), G.S.
en P.J. Nienaber (Geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde, Pretoria, 1941, pp. 24-80) en
P.J. Nienaber (in C.M. van den Heever en P. de V. Pienaar, red., Kultuurgeskiedenis van die
Afrikaner, III, Kaapstad, 1950, in verwerkte vorm ook in die eendelige uitgawe van 1968,
en in Eerste sooie, Johannesburg, 1975). Oor die ‘Lied ter eere’ skryf H.J. Schutte (T.L.,
XVIII:2, Mei 1980). Teksuitgawes van alle geskrifte tot 1860 word gebundel deur G.S.
Nienaber in Afrikaans tot 1860 (Johannesburg, 1942), verbeter en uitgebrei as Afrikaans in
die vroeër jare (Johannesburg, 1971).
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van de Swellendamsche en diverse andere helden bij de bloedige actie aan Muisenburg
in dato 7 Aug. 1795’ met die powere optrede van die binnelandse burgerkommando's
en die rol van die Patriotte tydens die verset. Met hierdie skimplied op die wysie van
die Hollandse volkslied ‘Al is ons prinsje nog zoo klein’ kry ons ook die begin van
die Afrikaanse letterkunde, want alhoewel die taalvorm nog 'n sterk verafrikaanste
Nederlands vertoon, was dit die bedoeling om Afrikaans in die mond van die verteller
te lê en die Swellendammers en ‘andere helden’ kleinerend na te boots en met hulle
ongeletterdheid en agterlikheid die spot te dryf.
As Afrikaans vir die tweede keer gebruik word, kom dit voor in De vruchten mijner
werkzaamheden, gedurende mijne reize, over de Kaap de Goede Hoop, naar Java,
en terug over St. Helena, naar de Nederlanden, 'n reisverslag wat MARTEN DOUWE(S)
TEENSTRA (1795-1864) in briefvorm aan 'n vriend rig. In die sesde brief verskyn 'n
samespraak waarin hy vir lesers in Nederland by wyse van 'n stukkie dialoog tussen
'n Caledonse boer, sy vrou en sy slaaf illustreer hoe die taal aan die Kaap van suiwer
Nederlands afwyk. Veel later, in 1880, hou HENDRIK STIEMENS (1822-1894) in
Nederland 'n lesing onder die titel ‘Oude tijden in Natal en Transvaal’ waarin hy vir
sy Hollandse gehoor 'n grappige voorstelling van die Boere se taal gee. In albei
gevalle word binne 'n kort bestek soveel as moontlik van die taaleienaardighede
geïllustreer en is dit uit die herinnering opgeteken, sodat die juistheid van die
weergawe betwyfel kan word.
Met die uitsondering van die ‘Lied’, Teenstra se samespraak en 'n paar ander
verspreide voorbeelde is daar 'n direkte verband tussen die gebruik van geskrewe
Afrikaans en die opkoms van die Kaaps-Hollandse joernalistiek in die negentiende
eeu. Wanneer die eerste koerante in die ware sin van die woord in die twintigerjare
gepubliseer word, vind Afrikaans ook van tyd tot tyd 'n plek daarin. In die jare 1826
tot 1828 verskyn daar in De Kaapsche Courant, Afrikaansche Berigter (of De
Verzamelaar) nege Afrikaanse briewe in 'n poging om die plattelanders deur middel
van 'n nabootsing van hulle taal grapperig voor te stel, almal waarskynlik geskryf
deur J. Suasso de Lima. In 1830 word C.E. Boniface redakteur van De Zuid-Afrikaan,
en benewens 'n kort briefie uit ‘Bedelaarsdorp’ deur die Hottentot Adam Slokker
aan sy oom Kievedo, skryf hy nog dieselfde jaar 'n samespraak waarin die Hottentot
Hendrik Kok met 'n Nederlandse ondervraer Afrikaans praat en waarin daar die spot
gedryf word met dr. Philip en die filantropie van ander Britse sendelinge. Ook in sy
hekeldrama De nieuwe ridderorde of De temperantisten (1832) praat die
Hottentotkarakters Manus Kalfachter en Grietje Drilbouten suiwer Hottentot-Afrikaans
met mekaar, iets waarmee hy die laglus opwek en waardeur sy hekeling met die
filantropiese sendelinge skerper tref. In 1844, toe Boniface reeds in Natal gevestig
was, skryf hy 'n skets in De Natalier waarin hy twee boere wat mekaar
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op die mark ontmoet, Afrikaans met mekaar laat praat, al staan dit agter by die
geestige dialoog in sy ander stukke. Die weergawe van die taal van die Hottentotte,
meer spesifiek die deureenhaspeling van Afrikaans en Engels, kom ook voor in
ANDREW GEDDES BAIN (1797-1864) se Kaatje Kekkelbek, or Life among the Hottentots
wat op 5 November 1838 in Grahamstad opgevoer is, maar wat eers in 1846 in die
Kaapstadse blad Sam Sly's African Journal verskyn het. In hierdie lied, wat gebaseer
is op ‘The three tailors of Tooley Street’ en aansluit by die tradisie van die ‘comic
song’ van die Engelse ‘taverns’, word daar weer eens die spot gedryf met die
filantropie van die Britse sendelinge deurdat Kaatje nie juis deur hulle idealistiese
opheffingspogings verbeter word nie.
Dit is opvallend dat Afrikaans, wat juis in hierdie jare as ‘Hotnotstaal’ bekend
begin staan het, in die vroeë geskrifte gebruik is vir die weergawe van die taal van
die gekleurdes met die doel om 'n sekere geestigheid te bereik of 'n lokale kleur aan
'n werk te gee. Slegs in enkele gevalle, hoofsaaklik om dokumentêre oorwegings, is
Afrikaans in die mond van blankes gelê.

II. L.H. Meurant en die eerste bloei van die Afrikaanse persliteratuur
Die eerste persoon wat 'n ernstiger gebruik van Afrikaans maak, is LOUIS HENRI
MEURANT (1812-1893). Reeds in die jare 1844-1846 en weer van 1849-1851 skryf
hy verskeie briewe en samesprake oor aktuele sake onder die skuilname Platje
Wysneus en Elsie Beuzemstok. In Desember 1860 - in die tyd toe daar sterk sprake
was van 'n
+ + + + +

+ F.C.L. Bosman en J.L.M. Franken besorg 'n uitgawe van Teenstra se verslag (V.R.V., nr.
24, Kaapstad, 1943) met ‘'n Taalkundige beskouing oor Teenstra se Afrikaanse samespraak’
deur J.L.M. Franken. Jan Ploeger skryf 'n lewenskets oor hom in S.A.B.W., I, Kaapstad, 1968,
terwyl C.G.S. de Villiers die beeld van die Overbergse boerekultuur in sy geskrif nagaan
(Medereisigers, Kaapstad, 1964).
+ Stiemens se lesing is in 1880 gehou, maar verskyn eers in Mei 1934 in De Gids (39:5, pp.
172-174). Die teks, met kommentaar daarby, is opgeneem deur G.S. Nienaber in Afrikaans
in die vroeër jare, pp. 192-194.
+ In F.C.L. Bosman se uitgawe van De nieuwe ridderorde of De temperantisten (P.V., nr. 12,
Johannesburg, 1954) verskyn die Afrikaanse gesprekke op pp. 100-102, 161-169 en 175-190.
+ Kaatje Kekkelbek verskyn volledig in F.C.L. Bosman se Drama en toneel in Suid-Afrika,
1652-1855 (Amsterdam, 1928), Sannie Metelerkamp se George Rex of Knysna (Kaapstad,
s.j., bylae V) en G.S. Nienaber se Afrikaans in die vroeër jare. Oor die datering en outeurskap
handel J.J. Smith (Gedenkboek ter eere van die Genootskap van Regte Afrikaners), F.C.L.
Bosman (Hg., 9.4.43), G.S. Nienaber (Hg., 26.10.45) en veral M.H. Lister (Journals of
Andrew Geddes Bain, V.R.V., nr. 30, Kaapstad, 1949, pp. 192-202) en J. du P. Scholtz
(‘Outeurskap en ontstaanstyd van ‘Kaatje Kekkelbek’’, Afrikaans uit die vroeë tyd). In
dieselfde bundel skryf Scholtz ook oor die taal van die gedig. Vir 'n samevatting van die
geskiedenis van die teks, ontstaansdatum en outeurskap kyk G.S. Nienaber se Afrikaans in
die vroeër jare, pp. 70-75.
+ Oor Meurant se lewe is daar sy eie werk onder die titel Sixty years ago (Kaapstad, 1885) en
die artikels van John Muir (Hg., 29.6.28, 7.2., 14.2 en 21.2.30). Teksuitgawes van sy vroeëre
briewe en samesprake is opgeneem in G.S. Nienaber se Afrikaans in die vroeër jare, terwyl
Nienaber ook Klaas Waarzegger se Zamenspraak en Brieve uit 1861 (P.V., nr. 1,
Johannesburg, 1940) en sy latere stukke (onder die titel LouisHenri Meurant: 'n Vroeë
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skeiding tussen die Oostelike en Westelike Provinsie - skryf hy die eerste twee dele
van sy Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twyfelaar over het
onderwerp van afscheiding tusschen de Oostelyke en Westelyke Provincie. Die groot
gewildheid en verhoogde afset wat hierdie publikasie tot gevolg gehad het, lei tot
die oprigting van Het Cradocksche Nieuwsblad, waarin vier verdere dele van die
Zamenspraak in 1861 verskyn. In dieselfde jaar bundel Meurant al ses stukke saam
sodat dit, ten spyte van die Nederlandse titel, as die eerste boek in Afrikaans beskou
kan word. In teenstelling tot die vroeëre dialoë, waarin die skrywers die komiese
situasies deur die optrede van Hottentotkarakters bereik, gebruik Meurant die
samespraak om sy lesers tot 'n bepaalde politieke standpunt oor te haal in 'n Afrikaans
wat getoets is aan die spraakwerklikheid van die Afrikanerboer. Alhoewel Neef Klaas
en Oom Jan weinig meer as spreekbuise vir bepaalde standpunte is en alhoewel die
dialoog in die laaste vier samesprake grotendeels in verslae ontaard, het die stukke
'n groot bekendheid en gewildheid geniet. In Het Cradocksche Nieuwsblad van 26
Januarie 1861 verskyn van Meurant ook ‘Het nieuwe afscheidings lied genaamd
Theunis Ezelsvley’ op die wysie en na die voorbeeld van Kaatje Kekkelbek. In
dieselfde koerant sit Meurant in 1861 die gedagtegang van die Zamenspraak voort
by wyse van 'n veertiental briewe wat literêr van groter waarde is en waarin hy die
karakters en situasies fyn waarneem en boeiend voorstel. Tot so laat as 1890 verskyn
daar gereeld, onder meer in Het Volksblad en De Zuid-Afrikaan, briewe en samesprake
van Meurant oor politieke aangeleenthede en ‘verslae’ oor die parlementêre debatte.
Met hierdie publikasies ontketen hy 'n hele reaksie in die Hollandse pers deurdat hy
sowel in die gebruik van die samespraak- en die briefvorm as in die aanwending van
die Afrikaanse taal nagevolg word. Die skuilnaam Klaas Waarzegger raak algemeen
bekend onder Afrikaners en word deur verskeie pesone in verskillende blaaie gebruik.
Meurant se stukke bereik so 'n populariteit dat ook ander koerante daarvan oordruk.
Uit dieselfde jaar as wat Meurant se Zamenspraak in boekvorm verskyn, dateer
ook 'n aankondiging in Het Volksblad (gepubliseer op 2 November 1861) van 'n
bundel godsdienstige gedigte ‘in echt boeren-Kaapsch’ en in ‘rijm en de versificatie
geheel naar den Kaapschen tongval ingerigt’. Baie jare lank is hierna as die ‘vermiste
digbundel’ verwys; in die veertigerjare het die teorie ontstaan dat die aankondiging
betrekking het op die (nooit ontdekte) eerste uitgawe van DANIËL CHRISTIAAN
ESTERHUYSE (1815-1897) se Dertig liederen waarvan daar herdrukke in 1890, 1910
en 1935 verskyn het. Indien hierdie teorie korrek is, het die gedigte egter met
Afrikaans baie min gemeen, word die ‘afwykende’ woorde hoofsaaklik beperk tot
die rymposisie en is die poësie self van weinig literêre belang.
Die verhoogde joernalistieke bedrywigheid wat deur die Meurant-impuls ver-

Afrikaanse joernalis, P.V., nuwe reeks, nr. 2, Kaapstad, 1968) versorg. J. du P. Scholtz skryf
die inleiding tot 'n faksimilee-afdruk van die Zamenspraak in die herdrukreeks van die
Suid-Afrikaanse Biblioteek (Kaapstad, 1973). Scholtz behandel ook die ‘Afrikaanse geskrifte
van Louis Henri Meurant uit die jare 1844 tot 1850’ in Afrikaans uit die vroeë tyd, terwyl
P.D. van der Walt en P.J. Nienaber die Zamenspraak (onderskeidelik in Mené tekél, Kaapstad,
1969 en Eerste sooie, Johannesburg, 1975) en Elize Botha die briewe (Afrikaanse essayiste,
Kaapstad, 1965, pp. 9-11) bespreek.
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oorsaak is, vind, naas in die stukke in Het Cradocksche Nieuwsblad, veral sy neerslag
in Het Volksblad, De Zuid-Afrikaan, De Vriend, De Tijd en De Transvaal Argus. In
Het Volksblad van 1870-1871 skryf SAMUEL ZWAARTMAN (pseudoniem van HENRY
WILLIAM ALEXANDER COOPER, 1842-1893) sy geestige Boerenbrieven uit Fraserburg
na aanleiding van persone, toestande en voorvalle op die dorp in 'n tipiese Boeretaal.
Ook sy ernstiger en lerende Kaapsche schetsen, waarin hy informasie gee oor die
sentrale en plaaslike regeringstelsel, koerante, howe, e.d.m. word in hierdie koerant
gepubliseer.

III. Digterlike aanhef: die verse van Pulvermacher
In dieselfde blad verskyn daar in die sewentigerjare ook enkele gedigte in Afrikaans:
‘Klaas Gezwint zijn paert’ (1870) deur F.W. Reitz jr., ‘Gert Beyers’ (1872) deur
F.W. Reitz sr., ‘Die steveltjes van Sannie’ (1873), ‘Daantjie Gous’ (1874) en ‘Jan
Jurgens’ (1875), almal van F.W. Reitz jr. en ‘Dopper Joris en zijn zijltje’ (1873) en
‘Ou Abel Rasmus’ (1879) van PULVERMACHER, pseudoniem van ADAM GABRIEL DE
SMIDT (1836-1910). 'n Hele paar van dié verse is bewerkings van Skotse voorbeelde,
alhoewel hulle in die proses deur en deur 'n verafrikaansing ondergaan het. Wat F.W.
Reitz jr. betref, is hierdie verse slegs die aanhef van iemand wat ook later meer sal
skryf en as bloemleser werksaam sal wees. Tot dusver wil dit egter voorkom of
‘Dopper Joris’ en ‘Ou Abel Rasmus’ - wat deur J. du P. Scholtz uit Het Volksblad
opgediep is - nie na Skotse of Duitse voorbeelde verwerk is nie en as twee van die
heel eerste eie Afrikaanse verse beskou moet word. Die naam Pulvermacher word
alleen nog aangetref by die prosabydrae ‘Uit het Dagboek van Pulverma+ + + +

+ J.J. Smith vestig in Die Burger van 14.8.25 (herdruk in die Gedenkboek ter eere van die
Genootskap van Regte Afrikaners (1875-1925)) die eerste keer die aandag op die ‘verlore’
digbundel. In 1945 beweer G, S. en P.J. Nienaber (Hg., 7.9.45) dat dit betrekking het op D.C.
Esterhuyse, 'n opvatting wat reaksie uitgelok het van J. du P. Scholtz (Hg., 12.10.45, opgeneem
in Afrikaans uit die vroeë tyd). G.S. Nienaber vat sy opvattinge saam in Die Suiderstem van
13 Maart 1948 en nogmaals in die eerste druk van Perspektief en profiel, onder redaksie van
P.J. Nienaber (Johannesburg, 1951, pp. 16-26). Kyk ook Abel Coetzee, ‘Klein begin - aanhou
win’, T.L., XI:3, September 1961, pp. 64-70 en Rykie van Reenen in Bu., 15.7.64.
+ G.S. Nienaber skryf oor ‘Afrikaans in ‘De Tijd’’ (De Nieuwe Taalgids, XXIII, pp. 113-131),
terwyl M.S. B. Kritzinger ‘Die Afrikaans in die ‘Transvaal Argus’ (1866-1899)’ (Jrb. Ak.,
XIII) bespreek.
+ Die Afrikaanse geskrifte van Samuel Zwaartman word versamel en ingelei deur G.S. Nienaber
(P.V., nr. 9, Johannesburg, 1942), terwyl A.A. Roberts (Die Volkstem, 30.8.43), E.C. Pienaar
(Hg., 15.12.44) en G.S. Nienaber (Hg., 21.11.47) verder oor hom skryf. P.D. van der Walt
(Mené tekél) en Elize Botha (Afrikaanse essayiste) bespreek die Boerenbrieven.
+ J. du P. Scholtz vestig die eerste keer die aandag op ‘‘Dopper Joris en syn seiltjie’: 'n Vergete
Afrikaanse gediggie’ (Hg., 29.4.38, opgeneem in Afrikaans uit die vroeë tyd), terwyl D.J.
Opperman dit opnuut onder die aandag bring (St., IV:3, Oktober 1949) en later ook in sy
Groot verseboek opneem. In 1962 vestig Scholtz ook die aandag op ‘Ou Abel Rasmus’
(‘Pulvermacher, 'n vroeë Afrikaanse versiemaker’, opgeneem in Afrikaans uit die vroeë tyd).
H. van der Merwe Scholtz bespreek albei gedigte in Herout van die Afrikaanse poësie
(Kaapstad, 1975); hierop reageer H.J. Schutte (St., XXXI:2, April 1978). J.C. Coetzee (Kl.,
VI:1, Junie 1971), I. le Roux (Kl., VII:1, Junie 1972) en C.F. Rudolph (Kl., VII:3, November
1972) bespreek reaksies op ‘Dopper Joris’. Pieter W. Grobbelaar stel die identiteit van die
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cher’ in Het Volksblad van 3 April 1866, terwyl 'n verdere gedig ‘Wat die predikante
zeg, en wat Titus Tokaan daar van denk’ en 'n aantal prosastukkies onder sy eie naam
deur Pieter W. Grobbelaar in 'n Melt Brink-manuskripboek ontdek en in Standpunte
gepubliseer is. Uit ‘Dopper Joris’ en ‘Ou Abel Rasmus’ kan 'n mens aflei dat hier
iemand met 'n fyn sintuig vir die klank van 'n vers - meer spesifiek vir ritmiese
versnellings en verrassende ryme - aan die woord is. ‘Dopper Joris en zijn zijltje’ is
die geestige en taamlik onbeholpe liefdesverklaring van 'n plat boer wat sy meisie
wil beïndruk met al sy besittings, selfs al is dit dan in die meeste gevalle nie veel
meer as ontleende luister nie en al is die dinge nie almal ewe kosbaar nie. Ten spyte
van 'n sekere progressie deur die katalogisering in die reeksstruktuur word die
geestigheid juis bereik deur die wyse waarop hierdie eenvoudige maar opregte Dopper
die verskillende dinge ekstaties opnoem en deurmekaar saamvoeg en deur die
beeldende wyse waarop die uitnodiging - in aansluiting by die tradisie van die
oorredingslied - tot die geliefde gerig word. In ‘Ou Abel Rasmus’ gee Pulvermacher
die geestige geskiedenis van 'n vrou wat deur 'n skerpioen gebyt word en tevergeefs
op haar man 'n beroep doen om deur die aanwending van ou boererate haar van die
hemel weg te hou. Afgesien van die swart humor in die twee slotstrofes word die
geestigheid veral bereik deur die vrou se krampagtige maar vrugtelose opnoem van
alle moontlike en onmoontlike medisynes.
Hierdie twee gedigte is nie alleen, saam met dié van Reitz, 'n ‘prefigurasie’ van
die Eerste Beweging nie; in hulle eie reg is die verse van Pulvermacher 'n digterlike
aanhef wat 'n hoë inset vir die Afrikaanse poësie as sodanig beteken en wat eers weer
met Eugène N. Marais se ‘Winternag’ in 1905 sy gelyke sal vind. Die aanwesigheid
van twee verse van hierdie gehalte in 'n tyd toe Afrikaans nog haas uitsluitlik gebruik
is om die spot mee te dryf of om - ter wille van politieke oorwegings - die breë lae
van die publiek te bereik, bly steeds 'n merkwaardige verskynsel.
+

outeur vas (T.V.V., XXXI:4, Oktober 1975) en publiseer Pulvermacher se ander werk wat
hy in die Melt Brink-versameling ontdek het (St., XXIX:2, April 1976). Onder meer vestig
hy die aandag op 'n svariant van ‘Ou Abel Rasmus’ waaraan 'n verdere strofe toegevoeg is.
+ Afgesien van die eerste Afrikaanse geskrifte wat in hierdie hoofstuk bespreek word, verskyn
daar in 1856 'n inleiding tot die Moslem-geloof wat in 'n vorm van Afrikaans maar in Arabiese
skrif opgestel is. Hierdie werk heet in Afrikaans die Boek van die besondere woord betreffende
die uitleg van die sake van die godsdiens en is geskryf deur Ahmed die Isjmoeniet. 'n
Eksemplaar van dié boek word tans in die biblioteek van die Lembaga Kebudjaan Indonesia
in Djakarta bewaar. In 'n artikel in H.A., November 1953 vestig A. van Selms die aandag op
hierdie geskrif en gee hy 'n transkripsie van die Afrikaanse en 'n vertaling van die Arabiese
teks. 'n Soortgelyke vroeë teks is Abu Bakr se Uiteensetting van die godsdiens (1869), opnuut
uitgegee deur Van Selms (Amsterdam, 1979).
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Deel II
Die periode van die eerste Afrikaanse beweging
(1875-1900)
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Hoofstuk 1
Algemeen-historiese oriëntering
I. Ontwaking van die Afrikanernasionalisme
Nadat Brittanje in 1806 die tweede keer die bewind aan die Kaap oorgeneem het,
voer die nuwe regeerders geleidelik 'n beleid van verengelsing in die staatsdiens, die
skool en die Kerk deur wat uiteindelik 'n belangrike prikkel vir die nasionale
selfbewuswording onder die Afrikaners sou word. Onder invloed van die filantropiese
idees ontwikkel die Britse regering terselfdertyd 'n beleid van gelykstelling tussen
blank en gekleurd wat materiële verliese en onvoldoende beskerming aan die
grensbewoners tot gevolg het en die direkte aanleiding tot die Groot Trek sou wees.
Hierdie massaverhuising lei in die vyftigerjare tot die totstandkoming van 'n
onafhanklike republikeinse noorde, terwyl die suide onder Britse koloniale bestuur
gebly het.
In die sestigerjare van die negentiende eeu beleef die Afrikaners 'n krisis in die
ontwikkeling van hul eie nasionaliteit. Die kolonialers is deur die verengelsingsbeleid
van die opeenvolgende Britse goewerneurs blootgestel aan die moontlikheid van
denasionalisering en 'n verlies van hul identiteit. Hulle het nog in die sfeer van 'n
onbewuste samehorigheidsgevoel geleef en daar was geen blyke van 'n politieke
bewussyn of 'n besef van enige lotsverbondenheid nie. By die republikeine was daar
wel 'n gevoel vir selfstandigheid en 'n onafhanklikheidstrewe, maar die politieke
twiste, die burgeroorloë en die dreigende anargie - in die besonder wat Transvaal
betref - het hulle ontwikkeling tot 'n nasie vertraag.
Teen die einde van die dekade kom daar 'n verandering in hierdie toestand deur
Brittanje se anneksasie van Basoetoland (1868) op 'n tydstip toe die Oranje-Vrystaat
met 'n geslaagde militêre offensief teen die oortreders van sy grondgebied besig was.
Dit is egter veral die anneksasie van die diamantvelde (1871) wat 'n hewige reaksie
uitlok. Die optrede van Brittanje lei nie alleen tot 'n sterk nasionale gevoel onder die
Vrystaters nie, maar ook tot meelewing, simpatie en verontwaardiging onder die
kolonialers en 'n gevoel van solidariteit met die noordelike volksgenote. Vir die eerste
keer word die hele Suid-Afrika, ongeag staatkundige grense, as ‘vaderland’ beskou
en vind daar 'n geestelike vereniging van die verskillende dele plaas. Terselfdertyd
maak die onreg van die Britse regering teenoor die Vrystaat die kolonialers bewus
van die onreg aan hulself en van die feit dat hulle 'n verdrukte
+

+ Afgesien van die algemeen-historiese oorsigte wat in die Algemene Bibliografie genoem
word, is daar die werk van J. du P. Scholtz (Die Afrikaner en sy taal, 1806-1875, Kaapstad,
1939, 1965), wat die reaksie op die verengelsingsbeleid en die eksterne geskiedenis van die
Taalbeweging gee en die studie van F.A. van Jaarsveld (Die ontwaking van die Afrikaanse
nasionale bewussyn, 1868-1881, Johannesburg, 1957, 1959) waarin die nasionale
selfbewuswording van die Afrikaner in die sewentigerjare behandel word.
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volk is wat nie die politieke rol vervul wat hulle kragtens hul getalle toekom nie.
Hulle word tot nadenke gestem oor hulle posisie, herkoms en identiteit en oor die
vraag of hulle as groep enige bestemming in hierdie land het. Só ontstaan die
bewuswording van hul taalregte - al was dit in die begin tot 'n klein intellektuele
groepie in die Paarl beperk - en 'n belangstelling in die eie historiese verlede. 'n
Gebeurtenis soos die Groot Trek is byvoorbeeld as 'n nasionale saga met 'n duidelike
epiese dimensie gesien.
Terwyl dit vroeër Brittanje se koloniale beleid was om nie sy grense in Suid-Afrika
uit te brei nie, het die ontdekking van diamante, die groter ekonomiese waarde van
die binneland en die herontwaking van die imperialistiese idee daartoe gelei dat
Brittanje sy mag in Afrika wou vergroot. Hierdie imperialistiese gedagte, in die
besonder lord Carnarvon - Britse minister van kolonies - se federasieplanne vir
Suider-Afrika, en die potensiële rykdomme van Transvaal was die beweegrede agter
die anneksasie van die Zuid-Afrikaansche Republiek in 1877. Transvaal wou sy
onafhanklikheid tot elke prys behou en ekonomies en polities onafhanklik bly van
Brittanje, soos o.m. blyk uit T.F. Burgers se pogings om 'n spoorverbinding met
Lourenço Marques daar te stel. Twee deputasies onder leiding van Paul Kruger is
sonder enige sukses na Londen gestuur om met die Britse owerheid te onderhandel,
en daarna is 'n kampanje van ‘lydelike verset’ van stapel gestuur. Die verset teen die
anneksasie loop uiteindelik uit op die Eerste Vryheidsoorlog van 1880-1881 wat
kulmineer in die Transvaalse oorwinning by die Slag van Amajuba op 27 Februarie
1881.
Soos in die geval van die besetting van die diamantvelde het die anneksasie van
die Zuid-Afrikaansche Republiek ook die inwoners van die ander gebiede diep gegrief
en 'n meelewing met die noordelike ‘broeders’ tot gevolg gehad. Die verset teen die
anneksasie lei in Transvaal tot 'n sterk gevoel van samehorigheid en 'n bewuswording
van eie identiteit en nasieskap. Daarby het die Eerste Vryheidsoorlog die Republiek
internasionaal bekend gemaak deurdat Wes-Europa begin kennis neem het van die
stryd teen die Britse ‘imperialisme’ en die optrede van Transvaal as 'n koloniale
bevrydingsoorlog gesien het.

II. Omwenteling in die maatskaplike en ekonomiese toestande
In die negentiende eeu was die koloniale suide geestelik en kultureel beter daaraan
toe as die republikeinse noorde. Deur die kontak met die see is Kaapstad, en in 'n
mindere mate Durban, deur vreemdelinge besoek en is die twee kolonies geestelik
gevoed deur die kultureel kragtige Britse moederland. Daarteenoor was daar weinig
kontak met die Nederlandse stamland, met die gevolg dat die Hollandse koloniste
in 'n groot mate van geestelike isolasie geleef het. Teen omstreeks 1870 was sowat
sewentig persent van die plattelandse Afrikaners Engels nog nie magtig nie. Die
Engelse kulturele bedrywighede het dus aan hulle verbygegaan. Tog was daar in die
suide na verhouding meer ontwikkelde Afrikaners wat plaaslik en in Europa 'n
behoorlike opleiding gehad het en wat later as onderwysers, predikante en
staatsamptenare in die republieke belangrike werk kon doen. Deur die verkleefdheid
aan
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die Kerk het die plattelandse Afrikaners ook nie heeltemal verwilder nie, maar 'n
konserwatief-behoudende lewensvorm gehandhaaf.
Die geestelike en kulturele stimulus wat die kolonies in 'n mate geken het, was
feitlik heeltemal afwesig in die Vrystaat en Transvaal. Die gemiddelde Afrikaner
was, naas die Bybel, die Psalm- en Gesangbundel en die Katkisasieboek, vir sy
gebrekkige skoolopleiding deur wisselende onderwysers aangewys op die ABC-boek,
die AB-jab en die Trap der jeugd. Deur die yl bevolking het die Afrikaners in die
binneland 'n selfstandige bestaan gevoer. Die dinge wat op die plaas en in die huis
nodig was, is deur die boer en sy seuns self vervaardig of verwerk, net soos die
moeder en haar dogters die noodsaaklikste huishoudelike verbruiksmiddele self
gemaak het. Alleen die benodigdhede waarin hul nie self kon voorsien nie, is jaarliks
of tweejaarliks met die ossewa van een van die groter sentra vervoer of van die
rondtrekkende smous op een van sy periodieke besoeke gekoop. Die Afrikaanse boer
het dus in sy eie behoeftes voorsien en op dié wyse is die grondslag vir 'n sterk
gesinseenheid en 'n gesonde volkslewe, volksopvoeding en ekonomie gelê.
In die sewentigerjare kom daar 'n groot verandering in hierdie agrariese bestaan
van die Afrikaner. Teen omstreeks 1870 was negentig persent van die bevolking by
die akkerbou (wyn, graan en suiker) en veeteelt (skaap en bees) betrokke. Die
ontdekking van diamante in 1866 en goud in 1886 versteur egter hierdie rustige
leefwyse en laat die ekonomiese swaartepunt van Suid-Afrika na die noorde verskuif.
Bantoe-trekarbeiders stroom na die stede Kimberley en Johannesburg om in die myne
te werk. Daarby verhuis heelparty blankes in die republieke en uit die kolonies na
die ekonomies aantreklike diamant- en goudvelde waar hulle in aanraking kom met
nuwe immigrante - meestal Britse onderdane - wat hulle fortuin kom soek en wat,
veral in Transvaal, 'n ‘uitlander’-vraagstuk skep. Suid-Afrika ontwikkel dus van
landbouland tot mynbouland, 'n ontwikkeling wat nie alleen ekonomiese voorspoed
en geleidelike industrialisasie meebring nie, maar wat aan Johannesburg en Kimberley
'n kosmopolitiese karakter gee en 'n uitwerking op die hele demografiese opset van
die land het.
Die nouer aanraking tussen die Afrikaners wat as grensboere en as
Voortrekkerpioniere geïsoleerd in die binneland van Afrika geleef het en die ruimer
denkende Britte lei tot 'n botsing wat deur verskille in kultuur, agtergrond en
lewensbeskouing bepaal is. By die meeste Engelstaliges, sowel in die republieke as
in die kolonies, was daar die gevoel dat die hele Suid-Afrika onder die ‘beskerming’
van die Britse Ryk moes kom, dat Engels op die lange duur die enigste amptelike
taal sou wees en dat die Afrikaners in die Britse nasionaliteit moes opgaan. Die
liberale Brit wou wyer kyk en was 'n voorstander van ‘broad-mindedness’ teenoor
die ‘engheid’ van die geestelik gïsoleerde en plattelandse Afrikaner-‘backvelder’.
Hierdie basiese verskil in lewenshouding word weerspieël in die Suid-Afrikaanse
koerante van die negentiende eeu. Die belangrikste Kaapse Engelse koerante, The
+

+ Naas die reeds genoemde werke van Scholtz en Van Jaarsveld bestaan daar die studies van
R.W. Wilcocks oor ‘Bestendigheid en verandering in die lewenshouding van die Afrikaner’
en G. Cronjé oor ‘Die patriargale familie in die Afrikaanse kultuurontwikkeling’, albei
opgeneem in P. de V. Pienaar (red.), Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner2 (Kaapstad, 1968).
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Cape Argus (sedert 1857) en The Cape Times (sedert 1876), het 'n aggressiewe
gesindheid teenoor die Afrikaners en die Afrikaanse Beweging geopenbaar, terwyl
die Johannesburgse blad The Star (sedert 1889) feitlik die mondstuk van die
‘uitlanders’ genoem kon word. Daarteenoor was die Kaapse Hollandse koerante De
Volksvriend, De Zuid-Afrikaan en Ons Land (sedert 1892) en die Afrikaanse blad
Die Afrikaanse Patriot die Afrikanersaak goedgesind, net soos Het Volksblad, wat
van 1887 tot 1897 as De Volksbode herleef. Die Patriot steun die Transvaalse saak
tydens die onafhanklikheidstryd en is in die tagtigerjare welwillend teenoor die
presidentskap van Paul Kruger. J.F.W. van Oordt, redakteur van De Zuid-Afrikaan
van 1883 tot 1894, bevorder die belange van Hollands, terwyl F.S. Malan, wat aan
die hoof van Ons Land staan, 'n anti-Engelse beleid in sy blad voorstaan. Buite die
Kaapkolonie staan die Bloemfonteinse De Express (1875-1900), ná 'n aanvanklike
vyandige fase, ontvanklik teenoor Afrikaans, en later verskyn daar ook 'n gereelde
rubriek met Afrikaanse bydraes in dié blad. In Transvaal is daar, naas De Volksstem
onder redaksie van Jan F. Celliers sr., die tweetalige koerant Land en Volk (1890-1901
en 1902-1908) onder redaksie van Eugène N. Marais en J. de V. Roos, wat die
opposisieparty van genl. Joubert ondersteun. In Natal dien De Natal Afrikaner
(1886-1904; opgevolg deur De Afrikaner, 1904-1932) as podium vir
Afrikaner-aangeleenthede.

III. Selfbestuur en die totstandkoming en funksie van die Afrikanerbond
In die noorde het die Boere reeds lank voor die bewoners van die Kaapkolonie en
Natal selfbestuur en onafhanklikheid geniet. Met die konvensies van 1852 en 1854,
waardeur Brittanje die onafhanklikheid van die Vrystaat en Transvaal erken, kom
die twee republieke tot stand, wat geregeer is deur 'n verkose staatspresident,
bygestaan deur 'n uitvoerende raad en 'n volksraad. Die Vrystaatse presidente J.P.
Hoffman, J.N. Boshoff en J.H. Brand het deur die instelling van 'n hooggeregshof
en landdroste, die vaslegging van republikeinse grondwette en 'n kommandostelsel
die grondslag vir 'n doeltreffende staatsbestuur en -verdediging gelê waarop F.W.
Reitz en M.T. Steyn kon voortbou. In Transvaal het M.W. Pretorius onder moeilike
omstandighede die nodige opbouwerk gedoen, en dit is voortgesit deur die idealistiese
T.F. Burgers, tydens wie se bewind Transvaal deur Brittanje geannekseer is. Met die
herstel van die onafhanklikheid het Paul Kruger in 1883 president geword en dit
gebly tot 1902.
Kultureel en opvoedkundig was die Kaapkolonie egter nog steeds die
toonaangewendste gebied in Suid-Afrika, al was dit onderontwikkel op
konstitusionele, administratiewe en politieke terrein. Die vertraagde vordering tot
selfbestuur was onder meer die gevolg van die vrees van die Engelstalige minderheid
vir die groter getalsterkte van die Afrikaners. Tog word selfbestuur deur middel van
'n verantwoordelike regering, wat op die Britse parlementêre stelsel berus het, in
1872 ingestel, terwyl Natal in 1893 met selfregering volg.
Omdat Engels die uitsluitlike amptelike taal was, het die Afrikaners nie juis 'n
besondere belangstelling vir hulle landsregering en die politiek geopenbaar nie.
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Reeds in 1879 het S.J. du Toit, die redakteur van Die Patriot, egter die behoefte
gevoel aan 'n organisasie wat die kragte van die Afrikaner, ook op politieke gebied,
kon verenig en effektief kon aanwend. In Die Patriot van 20 Julie 1879 bepleit hy
die stigting van 'n Afrikanerbond ‘waarin al wat Afrikaner is sig kan thuis voel en
samewerk tot heil van 'n Verenigde Suid Afrika, ... waarin gen nasionaliteit ons van
mekaar skei nie, maar waarin almal wat Afrika erken as hulle Vaderland same woon
en werk as broeders van één huis, al is hulle van engelse, hollandse, franse of duitse
afkoms, met uitsluiting alleen van dié wat van Engeland praat as hulle ‘home’ of van
Holland en Duitsland as hulle ‘Vaderland’ en wat hier net hulle beurs wil vul met
Afrikaanse welvaart om dit dan in Europa te gaan verteer’. Dit was die doel van Du
Toit om al die verenigings wat die belange van die Afrikaner behartig het, in een
organisasie saam te vat, in die besonder die Genootskap van Regte Afrikaners, die
Zuid-Afrikaansche Boeren Beschermings Vereeniging, die Boerenvereenigingen
van die Oostelike Provinsie en die Transvaalse Volkskomitee. Gestimuleer deur die
reaksie wat die Eerste Vryheidsoorlog en veral die Slag van Amajuba op die
Afrikaners van die Kaapkolonie gehad het, ontwikkel die Bond besonder vinnig
onder die leiding van Du Toit en word daar oral in die Kolonie, die Vrystaat en
Transvaal takke opgerig. In 1882, voordat hy as Superintendentgeneraal van Onderwys
na Pretoria vertrek, stel Du Toit 'n ‘Program van beginselen’ vir die Bond op. Dat
hy nie net aan Kaapland gedink het nie, blyk uit artikel VI, waarin hy beweer ‘dat
het einddoel onzer nationale ontwikkeling zijn moet, een verenigd Zuid Afrika, onder
eigen vlag’.
In 1882 tree J.H. Hofmeyr (Onze Jan), leier van die Boeren Beschermings
Vereeniging en belangrike figuur in die Kaaps-Hollandse perswese, toe tot die
Afrikanerbond. Deur die georganiseerde optrede van die Bondsmanne word Hollands
naas Engels in 1882 in die parlement en in 1884 in die geregshowe toegelaat, wat 'n
gedeeltelike herroeping van Somerset se taalwette van 1822-1823 beteken het. Ná
1884 verkry die Bond deur sy sterk verteenwoordiging in die laerhuis 'n politieke
magsposisie. In teenstelling tot Du Toit was Hofmeyr vriendeliker gesind teenoor
die Engelssprekendes, alhoewel die Bond nog steeds die saak van die Boere prim^er
gestel het. Dit was egter Hofmeyr se doel om 'n breuk tussen Engels- en
Afrikaanssprekendes te voorkom. Daarvoor het hy 'n ‘Suid-Afrikanisme’, wat sowel
Afrikaner as Brit moes insluit, voorgestaan, 'n gematigde en versigtige beleid aan
die dag gelê en op dié wyse die vertroue van heelwat Engelstaliges gewen. Dit lei
egter daartoe dat die Bond deur veral die republikeinse Afrikaners gewantrou is.
Dit is in hierdie jare dat Cecil John Rhodes op die politieke toneel verskyn. Om
sy doel en ideaal, nl. die verbreiding van die Britse Ryk oor die hele Afrika en die
federasie van die Suid-Afrikaanse geweste, te verwesenlik, het Rhodes ook die steun
van die Afrikanerbond probeer verkry. Die gevolg was 'n hegte vriendskapsband
+

+ Oor die geskiedenis van die Afrikanerbond is daar die uitvoerige studie van T.R.H. Davenport,
The Afrikaner Bond: The history of a South African political party, 1880-1911
(Kaapstad/Londen/New Vork, 1966). In hoofstuk VIII van J.D. du Toit se Ds. S.J. du Toit
in weg en werk (opgeneem in Versamelde werke, IX, Kaapstad, 1977) kom S.J. du Toit se
aandeel aan die ontstaan van die Bond ter sprake. 'n Biografie oor Onze Jan is Het leven van
Jan Hendrik Hofmeyr deur J.H. Hofmeyr en F.W. Reitz (Kaapstad, 1913).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

46
met Hofmeyr en die steun van die Bond in die laerhuis. Hierdie steun stel Rhodes in
staat om in 1890 die premierskap van die Kaapkolonie oor te neem en 'n politieke
en (deur sy aandeel aan die diamant- en goudbedryf) finansiële magsposisie te verkry
wat tot in daardie stadium ongekend in Suid-Afrika was. Deur die anneksasie van
Betsjoeanaland en die verydeling van Kruger se planne om 'n seehawe vir Transvaal
te bekom, ontstaan daar egter verwydering tussen Kaapland en Transvaal en van
Afrikanerkant afkeer van die Rhodes-Hofmeyr-samewerking. Hofmeyr, wat as die
hoop van die Afrikanerdom beskou is, het al hoe meer deur bittere kritiek en verwyte
van verraad in die gedrang gekom omdat hy hom skynbaar oogluikend laat gebruik
het om Rhodes se imperialistiese aspirasies te bevorder. Eers met die Jameson-inval
van 1895 en Rhodes se aandeel aan die komplot was Hofmeyr bereid om die steun
van die Afrikanerbond aan die regering te onttrek. Dit lei tot Rhodes se bedanking
as premier.
Die Afrikanerbond was die eerste liggaam waarin die krag van die Afrikanervolk
landswyd gemobiliseer is. Alhoewel dit voor 1899 nooit in 'n toonaangewende posisie
in die laerhuis was nie, het dit agtereenvolgens die regerings van Scanlen, Upington,
Sprigg, Rhodes en Schreiner gesteun en het sy onttrekking gewoonlik die val van 'n
regering beteken. In die negentiende eeu was dit die enigste party van betekenis in
die Kaapse parlement.

IV. Opvoedkundige ontwikkelings
Met die Britse bewindsoorname van die Kaapkolonie in 1806 het die onderwys in
die algemeen verbeter, maar van die kant van die Hollandse koloniste was daar sterk
teenstand teen die stelselmatige verengelsing en die uitsluiting van Hollands uit die
onderrigprogram. Die aanstelling van James Rose-Innes as Superintendentgeneraal
van Onderwys in Kaapland bring, wat dít betref, geen noemenswaardige verandering
nie, maar hy slaag daarin om staatsondersteuning vir blanke skole in die groter sentra
te kry en om die onderwysstelsel en administrasie aansienlik te verbeter. Die
belangrikste skole was die Suid-Afrikaanse Kollege, die Diocesankollege, die Good
Hope Seminary (Kaapstad), die Huguenot Seminary (Wellington), Bloemhof
(Stellenbosch), St. Andrews in Grahamstad, die Graaff-Reinet-kollege en die
Grey-kollege in Bloemfontein. In 1859 word die Teologiese Seminarium op
Stellenbosch gestig om leraars vir die Ned. Geref. Kerk op te lei en die groot stroom
liberale en Engels-georiënteerde predikante te stuit. Die verengelsing word ook
teengewerk deur G.W.A. van der Lingen, wat in 1860 die Paarlse Gimnasium tot
stand bring. Die Stellenbosse Gimnasium word in 1866 opgerig; vanaf 1887 heet dit
die Victoria-kollege, die inrigting waaruit die Universiteit van Stellenbosch later
ontwikkel. In 1873 word oorgegaan tot die stigting van die Universiteit van de Kaap
de Goede Hoop, 'n eksaminerende en beherende liggaam wat grade uitgereik, maar
die doseerwerk aan die bestaande kolleges oorgelaat het.
Met die uitsondering van die Teologiese Seminarium het al hierdie inrigtings
Hollands verontagsaam. Die gedwonge gebruik van Engels as medium het van die
skool 'n politieke werktuig gemaak, en die groot waarde van Engels is só by Afrikaners
ingeskerp dat baie hul moedertaal en volk geminag het.
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In 1892 word John Muir die nuwe Superintendent-generaal van Onderwys in die
Kaapkolonie, en op sy inisiatief word die Onderwysdepartement verbeter en verder
uitgebrei. In 1882 is S.J. du Toit in dieselfde hoedanigheid in Transvaal aangestel,
en onder sy leiding word die onderwys in die Republiek aansienlik ontwikkel. In
1891 word hy opgevolg deur N. Mansvelt, wat die Protestants-Christelike opvoeding
waarmee Du Toit begin het, verder deurvoer.
Die Suid-Afrikaanse Biblioteek in Kaapstad, wat in 1822 deur lord Charles
Somerset begin is, word in die tweede helfte van die negentiende eeu, o.m. deur groot
skenkings soos dié van sir George Grey, die beste in Suid-Afrika. Reeds teen die
einde van die negentiende eeu het die Suid-Afrikaanse Museum, wat in 1855 deur
E.L. Layard hervestig is, 'n indrukwekkende versameling, veral van fossiele en
klipwerktuie. In 1876 word die Kaapse Argief in Kaapstad opgerig, waar mettertyd
'n goeie versameling van dokumente oor die Hollandse en Bataafse periodes en die
Kaapkolonie in die negentiende eeu tot stand kom.
+

+ In die Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner onder redaksie van P. de V. Pienaar (tweede
uitgawe, Kaapstad, 1968) skryf J. de W. Keyter oor ‘Die opvoedingsideaal en -strewe van
die Afrikaner’.
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Hoofstuk 2
Die tydperk van die Eerste Afrikaanse Beweging
Die feit dat Afrikaans in die sewentigerjare van die vorige eeu op die voorgrond tree
en geleidelik al hoe meer 'n belangrike invloed word, hang saam met politieke
gebeurtenisse soos die anneksasie van Basoetoland en die diamantvelde, later ook
die opskorting van die soewereiniteit van Transvaal en die Eerste Vryheidsoorlog.
Hierdeur is nie alleen die vertroue in die Britse owerheid geskok nie, maar het daar
ook 'n solidariteitsgevoel met die noordelike ‘volksgenote’ en 'n ontdekking van eie
waarde en nasionaliteit voortgespruit. Die gevolg van hierdie nasionale bewussyn
was o.m. dat die Afrikaanse taal nie meer - soos deur Boniface, Bain, Meurant of
Zwaartman voor 1875 - gebruik is bloot om te vermaak, die spot te dryf of om 'n
politieke of ander praktiese doel te bereik nie, maar ook uit liefde vir die taal self.
Ten nouste hiermee verbonde is die stryd om aan Afrikaans sy regmatige plek te gee.

I. Die totstandkoming van die genootskap van Regte Afrikaners
Die eerste persoon wat 'n doelbewuste poging aanwend om Afrikaans tot skryftaal
te verhef en daardeur die beweging vir die erkenning van Afrikaans begin, was
Arnoldus Pannevis, 'n Nederlander wat in 1866 na die Kolonie gekom het. Hy word
onderwyser in klassieke tale aan die Paarlse Gimnasium, en sy aandeel aan die
+

+ Bibliografiese besonderhede oor die Eerste Beweging is te kry in G.S. Nienaber se Register
van Afrikaans voor 1900, Deel I: Kaapland (Pretoria, 1966); Deel II: Transvaal,
Oranje-Vrystaat en Natal (Pretoria, 1967). In Geskiedenis van die Afrikaanse Taalbeweging
(Paarl, 1880, 1909) gee S.J. du Toit 'n historiese oorsig oor die Beweging en druk hy heelwat
van die pleidooie, briewe en artikels in belang van Afrikaans volledig af. Oor die begin van
die Beweging skryf J. du P. Scholtz samevattend in die laaste hoofstuk van Die Afrikaner
en sy taal, 1806-1875 (Kaapstad, 1939, 1965), terwyl Lydia van Niekerk in die eerste twee
hoofstukke van De Eerste Afrikaanse Taalbeweging en letterkundige voortbrengselen
(Amsterdam, 1916 en Kaapstad, 1920) en Scholtz in Wording en ontwikkeling van Afrikaans
(Kaapstad, 1980) 'n oorsig oor die hele Beweging lewer. In hoofstuk IV van Elizabeth
Conradie se Hollandse skrywers uit Suid-Afrika II (Kaapstad/Pretoria, 1949), G.S. en P.J.
Nienaber se Geskiedenis van die Afrikaanse Beweging (Johannesburg, 1941) en E.C. Pienaar
se Die triomf van Afrikaans (Kaapstad, 1943) kry ons die omvattendste studies oor die Eerste
Beweging. J. te Winkel tref 'n vergelyking tussen die Nederlands in Suid-Afrika en
Noord-Amerika (Vragen van den dag, 1890) en D.C. Hesseling behandel die taal en
letterkunde van Suid-Afrika (Taal en letteren, 1900) oorsigtelik. G.R. von Wielligh se Eerste
skrywers (tweede verbeterde uitgawe, Pretoria, 1922) bevat 'n historiese oorsig oor die Eerste
Beweging, in die besonder van die geskiedenis van en biografiese besonderhede oor die lede
van die G.R.A., terwyl sy Baanbrekerswerk (Pretoria, 1925) en sy artikel oor ‘Persoonlike
herinneringe van die Patriotmanne’ (opgeneem in die Gedenkboek ter eere van die Genootskap
van Regte Afrikaners (1875-1925), uitgegee deur die Afrikaanse Studentebond, Potchefstroom,
1926) naas biografiese gegewens besonderhede oor die literêre, kulturele en politieke betekenis
van die G.R.A. bevat. Biografiese sketse van Pannevis, Hoogenhout, Du Toit en Reitz is te
vinde in Ons taalhelde deur P.J. Nienaber (Kaapstad, 1965), terwyl Adelbert Scholtz oor die
‘rare manne onder die G.R.A. se lede’ handel (Bu., 29.7.75) en W.A. de Klerk oor die wêreld
van die Genootskappers in Klein reis deur Drakenstein (Johannesburg, 1974) skryf. J.H.H.
de Waal verstrek enkele besonderhede in My herinnerings van ons taalstryd (Kaapstad,
1932), terwyl D.J. Kotzé G.J. Malherbe se aandeel ondersoek (T.G., XV:2, Junie 1975).
Studies oor die taalstryd in die verskillende gebiede is dié van W.H. Louw in die Kaapkolonie
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Afrikaanse Beweging kan teruggevoer word na sy sterk godsdienssin, sy nasionale
bewussyn, sy groot belangstelling in taalstudie en die feit dat twee ander hooffigure
van die eerste Beweging, t.w. S.J. du Toit en C.P. Hoogenhout, leerlinge van hom
was.
Pannevis sien die noodsaaklikheid van 'n Afrikaanse Bybelvertaling in en bepleit
dit in 'n brief aan De Zuid-Afrikaan van 7 September 1872. Hy wil die vertaling graag
hê ‘voor het geestelijk heil van de gekleurde bevolking van dit land’, aangesien dit
nie alleen ‘zou meewerken tot beter verstand der Heilige Schrift..., maar ook meer
belangstelling en dagelijksch en onmiddellijk onderzoek der waarheid zou opwekken
en te weeg brengen bij hen, voor wie de kennis van Gods Woord tot nu toe alleen
door middel eener half vreemde en onvolkomen verstane taal toeganklijk gesteld
was’. Uit hierdie aanhaling kan 'n mens duidelik aflei dat Pannevis nie 'n pleidooi
vir Afrikaans as taal gee nie, maar slegs bekommerd is oor die geestelike heil van
die gekleurde bevolking.
C.P. Hoogenhout, ook 'n Hollander van geboorte, wat in 1860 in Suid-Afrika
aangekom het, gaan nog 'n stappie verder as hy in De Zuid-Afrikaan van 12 April
1873 'n Bybelvertaling vra ‘nie alleen ver die bruin mense nie, maar ook ver banja
blankes, want daar is ook regte banja blankes wat die Hollandse taal nie half verstaan
nie’. Hoogenhout se brief is totaal anders in gees en met 'n heeltemal ander strekking
geskryf as dié van Pannevis, en 'n mens kan sê dat die stryd vir die
+ +

(Hg., 3.7, 24.7, 14.8, 21.8, 4.9.31), van D.H. Cilliers oor ‘Burgersdorp se aandeel aan die
eerste Afrikaanse Taalkongres’ (H.A., Desember 1959), van A.Z. Eloff in die Vrystaat (Hg.,
3-31.12.37 en 14-21.1.38), van G.S. Nienaber in Natal (Honderd jaar Hollands in Natal (tot
1928), Pretoria, 1933) en van A.J Coetzee (Die opkoms van die Afrikaanse kultuurgedagte
aan die Rand (1886-1936), Johannesburg, 1936). In sy Vrystaatse M.A.-verhandeling, 'n
Kritiese beskouing van die identifikasie van die Afrikaanse taalbewegings en hulle funksies
(1983), wyk L.T. du Plessis radikaal van die gekanoniseerde behandeling af en onderskei
hy nie minder nie as vyf fases: die oosgrenstaalbeweging (Meurant), die Maleier-Afrikaanse
taalbeweging, die Bybelvertalingsbeweging (Pannevis e.a.), die Afrikanerbondbeweging
(S.J du Toit en J.H. Hofmeyr) en die Na-oorlogse taalbeweging.
+ Pannevis se pleidooie in belang van Afrikaans is gebundel deur G.S. Nienaber (Twee
taalstryders: Pannevis en Preller met hulle pleidooie vir Afrikaans, Kaapstad, 1967) en
D.J.C. Geldenhuys (Pannevis en Preller met hul pleidooie, Johannesburg, 1967). Sy artikel
oor ‘Wanneer het die Eerste Afrikaanse Taalbeweging begin?’ verskyn onder redaksie van
J.J. Smith in Hg., November 1922, terwyl P.J. Nienaber weer eens die aandag op die
ontstaansdatum van die Beweging vestig (Bu., 25.3.75). Vier ander opstelle van Pannevis
word uitgegee deur G.S. Nienaber (H.A., Februarie 1953). Oor Pannevis as mens is daar 'n
artikel van P.J. Nienaber (Eerste sooie, Johannesburg, 1975). Oor die Eerste Beweging en
die Bybelvertaling skryf J.D. du Toit (G.R.A.-gedenkboek), M.S.B. Kritzinger (Studies en
kritieke, Pretoria, 1934), P.J. Nienaber (Geskiedenis van die Afrikaanse Bybelvertaling,
Kaapstad, 1934) en P.J. Nienaber en J.A. Heyl (Die Afrikaanse Bybelvertaling, Kaapstad,
1962).
+ P.J. Nienaber skryf oor C.P. Hoogenhout as ‘Steunpilaar van die G.R.A.’ (Hg., 10.5.40) en
as ‘eerste Bybelvertaler’ (Eerste sooie en H.A., Desember 1954).
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erkenning van die regte van Afrikaans met die verskyning daarvan in die openbare
pers begin het. Hierna volg Hoogenhout se bekende reeks ‘Gesprekke tussen oom
Jan Vasvat en neef Daantje Loslaat’, wat op 26 Julie 1873 onder die skuilnaam Klaas
Waarzegger jr. in De Zuid-Afrikaan begin verskyn het. In hierdie gesprekke gaan
Hoogenhout voort om vir die erkenning van Afrikaans as taal van die onderwys en
as Bybeltaal te pleit. Hy doen dit by wyse van gesprekke tussen oom Jan Vasvat,
wat 'n voorstander van Afrikaans is, terwyl neef Daantje Loslaat aanvanklik
bedenkinge het. Veral die verengelsing in die Kerk en die onverskillige houding van
so baie predikante teenoor die Hollandse taal kom in die stukke ter sprake. Nog in
dieselfde jaar publiseer Hoogenhout 'n populêre oorvertelling van Die geskiedenis
van Josef.
In aansluiting by Pannevis en Hoogenhout se pleidooie en as reaksie teen die
verengelsing skryf S.J. du Toit, predikant in die Paarl, onder die skuilnaam Ware
Afrikaander in De Zuid-Afrikaan van Julie 1874 'n reeks van drie artikels oor ‘De
Afrikaansche taal’. In hierdie stukke - wat met veel meer kennis as die vroeër briewe
en artikels geskryf is en wat ook getuig van 'n wetenskaplike benadering ten opsigte
van die onderwerp - kry ons 'n pleidooi vir die moedertaal as die mens se kosbaarste
besit; 'n weerlegging van die uitspraak dat Afrikaans geen taal kan wees nie omdat
dit uit verskillende elemente saamgestel is of geen grammatika het nie; en 'n
samevatting van die skade wat daar reeds aan die Afrikaner gedoen is deur die
onbillike invoering van Engels in die parlement, die geregshowe, die skole en die
kerke. Uit hierdie artikel is dit duidelik dat Du Toit nie alleen 'n buitengewoon
intelligente man was nie, maar dat hy deur sy groot liefde vir die taal ook die eerste
Afrikaanse nasionalis in die ware betekenis van die woord genoem kan word. 'n
Mens sien dit reeds in 'n stelling wat hy aan die begin van sy reeks artikels maak:
‘De taal van een volk vertoont het karakter des volks. Men kan geen nationaliteit
vormen zonder een eigen taal. Ontneemt een volk zyne taal en gy ontneemt dat volk
het voertuig zyner gedachten; gy ontneemt dat volk de wysheid zyner voorvaderen,
nagelaten in al die zinspreuken, spreekwoorden, uitdrukkingen, enz.’
Die artikels van Du Toit lei tot die briefwisseling tussen Klaas Waarzegger jr. en
Ware Afrikaander in De Zuid-Afrikaan van 1874, wat die begin is van die vrugbare
samewerking tussen Du Toit en Hoogenhout en waarin Du Toit reeds een van sy
spellingsreëls formuleer, nl. ‘Ons skryf soos ons praat’. Intussen gaan Pannevis voort
met die idee van 'n Afrikaanse Bybelvertaling, en op 7 November 1874 skryf hy aan
die Britse en Buitelandse Bybelgenootskap en versoek hulle om die Bybel in Afrikaans
te vertaal. ‘At the present,’ skryf hy, ‘the English Bible is of no use for the greater
part of the people, and at the same time for thousands and thousands among the Dutch
speaking population the Dutch Bible must be regarded as a closed book. For in the
course of years, partly by the neglect of the native tongue, a dialect has been formed,
idiomatically quite different from the Holland Dutch: and as there are no other Dutch
Bibles printed than in the Holland Dutch language, we may say indeed, that many
thousands in Cape Colony are without any Bible; and this also is undoubtedly one
of the causes of the degradation, rapidly increasing, among the colonists, especially
the coloured population.’ In die Nederlandse weergawe van hierdie brief beveel
Pannevis S.J. du Toit sonder sy medewete aan vir die vertaling van die Bybel. Op
dié brief het die B.B.B.G. geantwoord dat hulle ‘by no means
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inclined (is) for (to? - J.C.K.) perpetuate jargons by printing Scriptures in them’,
maar hulle verwys die saak na G. Morgan, hulle verteenwoordiger in die Kolonie.
Hy tree met Du Toit in verbinding en versoek hom om 'n verslag te skryf oor die
behoefte aan en moontlikheid van 'n Bybelvertaling. Op 'n vergadering op 14 Augustus
1875 in die Paarl, wat bygewoon is deur S.J. du Toit, Gideon Malherbe, D.F. du Toit
(Dokter), D.F. du Toit (oom Lokomotief), C.P. Hoogenhout, P.J. Malherbe, A.
Ahrbeck en S.G. du Toit, word besluit dat die tyd nog nie ryp is vir 'n Bybelvertaling
nie, maar dat die volk oortuig moet word van die belangrikheid van hulle eie taal.
Om dié doel te bereik, is daar op die vergadering oorgegaan tot die stigting van die
Genootskap van Regte Afrikaners (oorspronklik: Afrikaanders). Daar bestaan
onsekerheid oor die rede vir Pannevis se afwesigheid, maar dit kan moontlik herlei
word tot sy teleurstelling oor die ander se houding ten opsigte van 'n Bybelvertaling.
Later tree hy wel toe tot die Genootskap, maar bedank in 1877 om gesondheidsredes.

II. Die werksaamhede van die Genootskap van Regte Afrikaners
Die Genootskap van Regte Afrikaners het tot stand gekom as gevolg van die
Afrikaanse nasionale ontwaking in die sewentigerjare. Daarom was dit dan ook nie
net 'n suiwer taalgenootskap nie, maar het dit as doel gehad om die Afrikaner se
nasionale belange in die algemeen te bevorder. 'n Mens sien dit reeds in artikel II
van die ‘Algemene Bepalings’ waarin hulle dit as hulle doel formuleer ‘om te staan
ver ons Taal, ons Nasie en ons Land’ en uit die verskillende strofes van ‘Die
Afrikaanse volkslied’ waarin daar agtereenvolgens van die Land, Taal, Wet, Reg,
Tyd en God van alle nasies gepraat word. Dat die G.R.A. nie slegs 'n taalbeweging
was nie, maar inderdaad nasionale oogmerke gehad het, sien 'n mens verder in die
+ + +

+ Persoonlike en ander dokumente oor S.J. du Toit is gebundel deur J.D. du Toit in Ds. S.J.
du Toit in weg en werk (1917, opgeneem in Versamelde werke, IX). G. Dekker skryf 'n
beskouing oor ‘Ds. S.J. du Toit as leier van die Eerste Afrikaanse Taalbeweging’
(G.R.A.-gedenkboek), terwyl P.J. Nienaber (Hg., 25.8.33) en W. Kempen (Hg., 20.10.33) sy
werk as Bybelvertaler behandel.
+ Reeds op 5 Julie 1875 is 'n vergadering gehou om te besluit oor die reaksie op Morgan se
brief, en hierdie datum kan as die werklike geboorte van die G.R.A. beskou word. Kyk
hieroor Adelbert Scholtz, Bu., 20.2.75.
+ Oorsigte oor die geskiedenis van die G.R.A. en die Eerste Beweging is te vinde in Die
Genootskap van Regte Afrikaners herdenk (Johannesburg, 1950) deur P.J. Nienaber, Die
opkoms van Afrikaans as kultuurtaal4 (Pretoria, 1953) deur P.J. en G.S. Nienaber, Die
Afrikaanse taalverenigings (Kaapstad, 1962), deur G.S. Nienaber, ‘Die wonder van die
ontstaan van Afrikaans’ deur P.J. Nienaber, opgeneem in M.S. du Buisson (red.), Die wonder
van Afrikaans (Johannesburg, 1959), Dit was ons erns (Kaapstad, 1962) deur P.J., G.S. en
C.J.M. Nienaber en Die Afrikaanse Bewegings (Pretoria/Kaapstad, 1974) deur J.C.
Kannemeyer. P.J. Nienaber is die opsteller van 'n geskiedenis-in-foto's van die Taalbewegings
onder die titel Taal en beeld (Johannesburg, s.j.). 'n Klein gedenkboek is Alba Bouwer se
Afrikaans 100 (Kaapstad, 1975). Oor die ‘Taalstrewe en taalbeskouings van die Patriotmanne’
skryf M.S.B. Kritzinger in die G.R.A.-gedenkboek, terwyl H. Venter in Koers, XXIV:1,
Augustus 1956 'n artikel aan ‘Die taalopvatting en taalstrewe van die G.R.A.’ wy. Adelbert
Scholtz bespreek die invloed van die G.R.A. (Bu., 14.8.75). Pleidooie en ander dokumente
in verband met die Genootskap en die Eerste Beweging is gebundel in Ds.S.J. du Toit in weg
en werk deur J.D. du Toit, Pleidooie in belang van Afrikaans, I (Kaapstad, 1959) deur P.J.
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wapen wat G.R. von Wielligh in 1877 vir die Genootskap ontwerp het en waarin die
woorde ‘Verenigde Suid-Afrika’ omring word deur die name van die vier suidelike
state van Afrika met die devies ‘Ver Moedertaal en Vaderland’ bo-aan. Dat die
G.R.A. verder ook 'n godsdienstige doelstelling gehad het, blyk uit artikel VII van
die Manifes, t.w. dat ‘Ieder lid moet gelowe in die Versoeningsdood van onse Heer
Jezus Christus’, en uit die sentrale plek wat die Bybel en die deugde van Geloof en
Liefde in die wapen inneem. Tog is dit so dat die Genootskappers in die eerste plek
in die taal geïnteresseerd was as die middel waardeur hulle ook ander doelstellings
kon realiseer.
In die aanvangsjare van die Genootskap se bestaan was die stryd hoofsaaklik tot
'n klein groepie intellektuele beperk wat veral in die Paarl woonagtig was en van wie
die leiding sou uitgaan. Hierdie mense het ernstig besin oor die toekoms van die
Afrikaner en sy taal en oor die vraag of die Afrikaner met sy eie nasionaliteit en
kulturele waardes in dié land kon voortbestaan. Eers toe daar oor dié kardinale saak
eenstemmigheid gekom het, kon hulle begin om deur middel van propaganda die
gewone mense te bereik en bewus te maak van hulle ideale.
Die bewusmaking begin met die publikasie van ‘Die Afrikaanse volkslied’ in De
Zuid-Afrikaan van 7 Julie 1875 (dus nog voor die stigting van die G.R.A.) en met
die ‘Manifes’-pamflet waaruit die godsdienstige en nasionale oorwegings vir hulle
taak duidelik blyk. Hulle onderskei daarin drie soorte Afrikaners: ‘Daar is
Afrikaanders met ENGELSE harte. En daar is Afrikaanders met HOLLANSE harte. En
dan is daar Afrikaanders met AFRIKAANSE harte. Die laaste noem ons REGTE
AFRIKAANDERS, en die veral roep ons op om an ons kant te kom staan.’
As verwesenliking van artikel IX, wat die publikasie van 'n eie orgaan in die
vooruitsig stel, verskyn daar op 15 Januarie 1876 die eerste uitgawe van Die
Afrikaanse Patriot, wat die mondstuk van die G.R.A. word. Hierdie blad bestaan uit
verskillende rubrieke waarin artikels oor die Afrikaanse geskiedenis, die vernaamste
nuus en taalkennis verskyn en waarin daar ook plek ingeruim word vir Afrikaanse
gedigte en 'n rubriek van vrae en antwoorde om die kennis van die lesers uit te brei.
Die eerste uitgawes het maandeliks verskyn; later, as die getal intekenare opskuif,
word dit 'n weekblad. Die gewildheid van Die Patriot blyk uit die toename van die
getal intekenare van vier honderd in 1876 tot oor die drie duisend in die tagtigerjare,
waarmee dit die grootste Hollands-Afrikaanse koerant in die land word. Hierdie
gewildheid was nie die gevolg van Die Patriot se taalmedium nie, maar deurdat hy
'n duidelike politieke standpunt - onder meer oor die Anneksasie van Transvaal, die
+

Nienaber en J.A. Heyl en die Notules van die Genootskap van Regte Afrikaners, 1875-1878
(P.V., nuwe reeks, nr. 6(?), Kaapstad, 1974) onder redaksie van P.J. Nienaber. 'n
Faksimilee-weergawe van die eerste jaargang van Die Afrikaanse Patriot 1876 word versorg
deur G.S. Nienaber (P.V., nuwe reeks, nr. 6(?), Kaapstad, 1974). Tydens die taalfeesjaar
1975 verskyn daar verskeie spesiale uitgawes om die G.R.A.- manne te herdenk, o.m. van
Die Huisgenoot (1.8.75, versorg deur Chris Barnard), Landbouweekblad (10.10.75), 'n bylaag
tot Die Burger (10.10.75, met bydraes deur o.a. Dirk Kotzé, W.A. de Klerk en Edith Raidt)
en 'n spesiale uitgawe van Lantern (XXIV:4, Junie 1975) wat aan Afrikaans gewy is.
+ Oor Oom Lokomotief verskyn daar twee anonieme stukke in Hg., Desember 1919 en Mei
1923 en 'n artikel deur Th. Blok in die G.R.A.-gedenkboek.
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Eerste Vryheidsoorlog en die kandidatuur van Paul Kruger vir die Transvaalse
presidentskap - inneem en leiding gee aan die ontluikende nasionale bewussyn. In
1880 word die blad dan ook die orgaan van die Afrikanerbond. Die hoofredakteur
was bekend as Oom Lokomotief, 'n skuilnaam wat agtereenvolgens gebruik is deur
C.P. Hoogenhout, J.W. van der Rijst, M.L. Rousseau en D.F. du Toit (lg. van 1878
tot 1890 - vandaar dat hy gewoonlik met dié naam aangedui word). Tog was S.J. du
Toit die eintlike besieler van die blad en behartig hy ook die redaksie in die kwynende
jare van 1890 af totdat publikasie in 1904 gestaak is. Dit is veral hý wat deur artikels
en ander geskrifte die Afrikaner geestelik opvoed, hom inlig oor landsake, 'n politieke
en nasionale bewussyn by hom kweek en - deur die stukke in die taalrubriek - die
belangrikheid en die bestaansreg van Afrikaans by hom tuisbring. Afgesien van die
Genootskappers publiseer die belangrikste skrywers voor 1900, onder wie J. Lion
Cachet, almal hulle eerste werk in Die Patriot. Die blad self word, soos trouens al
die publikasies van die G.R.A., van 1878 af uitgegee deur die Paarlse firma D.F. du
Toit & Co.
Ander uitgawes van die Genootskap was die Eerste beginsels van die Afrikaanse
taal (1876), wat 'n goeie inleiding tot die taalstudie was en later (1897) omgewerk
en uitgebrei is tot Fergelykende taalkunde fan Afrikaans en Engels; Die geskiedenis
van ons land in die taal van ons volk (1877), wat 'n (eensydige) korrektief was op
die ‘amptelike’ geskiedenisboeke wat in die skole gebruik is; die Afrikaanse Almanak,
wat jaarliks vanaf 1877 verskyn het en waarin onder meer versies en kort
prosastukkies opgeneem is; die sewe versamelings van Afrikaanse gedigte uit Die
Patriot en die Almanak, waarvan die eerste in 1878 verskyn; die Spel- en leesboek
(1878) vir die jeug deur Oom Willem (van der Rijst); Catharina, die dogter van die
advokaat (1879) deur C.P. Hoogenhout, die eerste Afrikaanse novelle, wat in die
eerste prysvraag van die G.R.A. bekroon is; die Eerste Afrikaanse printjies boekie
ver soet kinders (1879) deur Hoogenhout; en die Geskiedenis van die Afrikaanse
Taalbeweging ver vrind en vyand uit publieke en private bronne bewerk (1880) deur
S.J. du Toit, waarin die ontstaan en ontwikkeling van die Beweging geskets word
en waarin heelwat van die eerste pleidooie in belang van Afrikaans opgeneem is.
Die Genootskap het aanvanklik te kampe gehad met groot teenstand teen hulle
pogings om Afrikaans tot skryftaal te verhef. Die intellektuele het eers geprobeer
om die beweging dood te swyg en later openlike verset getoon, soos blyk uit die
toespraak van hoofregter lord J.H. de Villiers (Mei 1876) waarin hy Engels as die
toekomstige taal van Suid-Afrika gesien het. Ook van Hollandse kant was daar
+ + +

+ Oor die Afrikaanse Almanak bestaan daar die studie van F.C.L. Bosman, ‘Uit die geskiedenis
van almanakke in Suid-Afrika’, Jaarboek vir die Nederduits-Gereformeerde Kerke in
Suid-Afrika, 1931.
+ Faksimilee-weergawes van die Eerste beginsels van die Afrikaanse taal en Fergelijkende
taalkunde fan Afrikaans en Engels verskyn in 1980, terwyl die 1877-uitgawe van Die
geskiedenis van ons land in die taal van ons volk en die eerste versameling Afrikaanse gedigte
in 1975 opnuut gepubliseer word. (Onderskeidelik P.V., nuwe reeks, nr. 11 en 13,
Kaapstad/Pretoria).
+ J. Brill se rede oor Afrikaans is uitgegee deur P.J. Nienaber (Eerste sooie), terwyl E.B.G.
(Hg., Julie 1918), A. Franken (T.W.K., III:4, IV: 1-2, V:3) en J.C. Pretorius (H.A., Desember
1956) lewensketse oor hom skryf.
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besware. Met uitsondering van die lesing wat J. Brill in Mei 1875 in Bloemfontein
gehou het oor ‘De landstaal’ (waaronder hy Afrikaans verstaan), was die
Nederlandsgesindes van die oortuiging dat Afrikaans 'n minderwaardige dialek is en
het hulle gevrees dat die beweging die Dietse kultuur in Suid-Afrika sou vernietig.
Die Genootskappers het self besef dat Afrikaans nog ongevorm was en het teen
Nederlands nooit 'n vyandige of onverskillige houding ingeneem nie. Hulle het besef
dat Afrikaans veel kan baat deur dit met Nederlands te verryk en te verruim, en hulle
optrede was grotendeels vir die besluit van 1882 verantwoordelik dat Nederlands
ook in die parlement gebruik kon word. Baie voorstanders van Nederlands het dan
ook later Afrikaans begin ondersteun.

III. Die Hollandse Beweging
Die Eerste Beweging was grootliks - afgesien van die reeds genoemde lesing van J.
Brill - geografies beperk tot Wes-Kaapland. Die gevolg is dat die strewe om
Nederlands erken te kry, 'n groter terrein bestryk en ook die intellektuele meer
bevredig het. Vanaf 1880 word die regering, hoofsaaklik deur die werk van Jan
Hendrik Hofmeyr (Onze Jan) - die belangrikste leier van die Kaaplandse Afrikaners
op politieke gebied - gedwing om aan Nederlands meer regte en voorregte te gee,
terwyl S.J. du Toit met sy onderwysbrosjures ten gunste van die C.N.O.-skole en
Nico Mansvelt - dosent in moderne tale aan die Stellenbosse Gimnasium, skrywer
van die Proeve van Kaapsch-Hollandsch idioticon (1884) en sedert 1891
Superintendent van Onderwys in Transvaal in die plek van Du Toit - daarvoor sorg
dat Nederlands sy regmatige plek as voertaal in die onderwys kry.
Die ope brief wat Mansvelt in 1890 tot alle voorstanders van die Hollandse taal
in Suid-Afrika rig, lei tot die eerste Taalkongres, wat nog dieselfde jaar in Kaapstad
gehou is. Op die vergadering was sowel voorstanders van Afrikaans as Nederlands
teenwoordig, alhoewel die aanwesiges besluit het om hulle eie ideale nie 'n twispunt
te laat word nie, maar dit aan die toekoms oor te laat watter een van die twee tale in
Suid-Afrika sou bly voortbestaan. Op dié kongres is die Suid-Afrikaanse Taalbond
gestig, wat die kennis van die volkstaal en die aankweek van 'n nasionaliteitsgevoel
moes bevorder deur middel van die verspreiding van leesstof, taalbondeksamens,
taalpropaganda en die aanmoediging van jonger skrywers. Die gevolg van die kongres
was dat die vyandigheid van die Hollandse kant teen Afrikaans aansienlik verminder
het en verskeie verenigings vir die bevordering van Nederlands, soos Ons Spreekuur
op Stellenbosch, gestig is. Dit alles bring 'n hernude belangstelling vir die Nederlandse
taal teweeg, onder meer die oprigting van 'n amptelike orgaan vir die Taalbond - Het
Zuid-Afrikaansch Tijdschrift (tot 1893), Jong Zuid-Afrika (1893-1896) en Ons
Tijdschrift (1896-1901) - en die stigting in 1894 van 'n uitgewersfirma deur Jacques
Dusseau & Co. wat in 1899 deur J.H. de Bussy van Amsterdam oorgeneem is as die
Hollandsch-Afrikaansche Uitgeversmaatschappij (H.A.U.M.) om in die leesbehoeftes
van die mense te voorsien. Hierdie belangstelling vir Nederlands sou ook uiteindelik
vir die bevordering van Afrikaans voordelig wees.
Onder die Taalbondmanne was daar die gevoel dat Nederlands met sy geslagsreëls
en werkwoordsvorme onnodig moeilik gemaak word en dat dit wenslik is om

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

55
die Hollandse spelling in 'n vereenvoudigde vorm in Suid-Afrika in te voer. Predikante
soos A. Moorrees en Adriaan Hofmeyr spreek hulle tydens 'n taalkonferensie in 1894
uit ten gunste van die vereenvoudiging, en 'n jaar later neem Taalbondmanne soos
P.J.F. de Vos en W.J. Viljoen die inisiatief om die spelling te hersien. Ons Land voer
hierdie nuwe spelling in en word deur De Volksstem gevolg. In Januarie 1897 word
die ‘Eerste congres ter vereenvoudiging der Nederlandsche taal’ in Kaapstad gehou
waarop 'n groep voorstelle aangeneem word, en ná die oorlog besoek Viljoen
Nederland en België om gesaghebbende persone en liggame te nader en die
vereenvoudiging en die aanpassing van Nederlands by Suid-Afrikaanse omstandighede
goedgekeur te kry.
Die ‘Nieuwe Spelling’ is in enkele koerante gebruik, en boeke van W.J. Viljoen,
Nico Hofmeyr, N. Mansvelt e.a. het in dié medium verskyn, al het dit nooit juis enige
lewensvatbaarheid gehad nie. By die eeuwenteling het slegs 'n klein groepie mense
beskaafde Nederlands beoefen, terwyl die grootste deel van die blanke bevolking
Engels geskryf, Afrikaans gepraat en slegs by openbare geleenthede 'n soort stywe
Nederlands gebruik het. Aan die begin van die twintigste eeu was dit dus reeds
duidelik dat die voorstanders van Nederlands besig was om 'n verlore stryd in
Suid-Afrika te voer.

IV. Die verdere verloop en die einde van die Eerste Beweging
In die negentigerjare werk heelwat van die G.R.A.-manne mee aan die Nederlandse
tydskrifte, terwyl S.J. du Toit die eksamens van die Taalbond organiseer. Du Toit,
wat van 1882 tot 1890 Superintendent van Onderwys in Transvaal was, het verder
een en sewentig stellinge oor Afrikaans ons volkstaal vir die Taalkongres van 1890
gestuur, aangesien hy nie self aanwesig kon wees nie. In hierdie brosjure verdedig
hy Afrikaans as taal vir die land, volk, Bybel, skool en kerk, wys hy op wat reeds
vir Afrikaans bereik is en doen hy 'n kragtige oproep vir die ondersteuning van die
volkstaal aan almal wat teen die Engelse oorheersing gekant is. Alhoewel Du Toit
se voorstelle nie op die kongres bespreek is nie, was dit die grondslag vir verdere
werk en lei dit tot die eerste Afrikaanse Taalkongres wat op 15 en 16 Januarie 1896
- twintig jaar na die verskyning van Die Patriot - in die Paarl gehou is, met Du Toit
as voorsitter. Op dié kongres word besluit om 'n Afrikaanse grammatika- en
woordeboek op te stel en om 'n nuwe maandblad te begin wat grotendeels aan artikels
en skeppende werk gewy sou word. Verder word Du Toit, wat reeds van 1885 af
besig was met 'n vertaling van die Bybel in Afrikaans, versoek om met sy proewe
voort te gaan, en hy vertaal dan ook 'n hele paar boeke, waarvan Genesis, Mattéus,
Openbaring en die Psalme tussen 1893 en 1907 gepubliseer is. Tog het Du Toit se
vertalings nooit inslag by die algemene publiek gevind nie, waarskynlik omdat die
Vrystaatse en
+

+ Die standaardwerk oor die Hollandse Beweging is A.J.D. de Villiers se Die Hollandse
Beweging in Suid-Afrika (Kaapstad, 1936). J. Chr. Coetzee skryf 'n beskouing oor ‘Nicolaas
Mansvelt: 'n Stryder en bouer’, N.B., V:4, November 1933, terwyl sy Proeve van
Kaapsch-Hollandsch idioticon deur H.J.J.M. van der Merwe uitgegee is (Vroeë Afrikaanse
woordelyste, P.V., nuwe reeks, nr. 5, Pretoria, 1971).
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Kaapse Sinodes hulle teen 'n Afrikaanse Bybel verklaar het en omdat Du Toit in sy
strewe om so na as moontlik aan die spreektaal te kom, nie altyd met die presiese
gevoelswaarde van die woorde rekening gehou het nie.
Die nuwe maandblad verskyn in Maart 1896 onder die titel Ons Klyntji met S.J.
du Toit as redakteur, aan die begin bygestaan deur J. Lion Cachet, wat ook die naam
aan die blad gegee het. Ons Klyntji stimuleer die Afrikaanse letterkunde in die
negentigerjare soos Die Patriot voor hom, en die gewildheid van die blad blyk
duidelik uit die feit dat die sirkulasie binne 'n jaar tot drie duisend eksemplare styg.
Die doel van Ons Klyntji was om ‘di lus en liifde fer ons moedertaal op te wek en
an te kweek’ en om politieke, godsdienstige en ander omstrede sake nie aan te raak
nie. In teenstelling tot Die Patriot is dit dus 'n suiwerder kulturele en literêre blad.
Afgesien daarvan dat die tydskrif werke van Du Toit, Lion Cachet en Von Wielligh
publiseer wat nuwe fases in hul ontwikkeling as skrywers verteenwoordig, bied dit
ook die geleentheid vir heelparty debutante om hul eerste werk te laat verskyn. Terwyl
Die Patriot mense aangemoedig het om in Afrikaans te skryf, wou Ons Klyntji ook,
al is dit dan nog in 'n baie beperkte mate, gehalte as maatstaf aanlê en goeie werk
deur prysvrae probeer stimuleer. Daarom was dit die doel van die blad om ‘Afrikaanse
skrywers en dus 'n Afrikaanse letterkunde te form ... Di Patriot het honderde geleer
om te skrywe fer 'n koerant, Ons Klyntji moet tiintalle leer om goed te skrywe. Daarom
sal op taal en styl net so gelet worde as op di inhoud. Alles suiwer Afrikaans: form
en inhoud’.
Reeds vroeg in die negentigerjare is Du Toit, wat van betreklik vroeg af sowel
kultureel as polities vervul was met die gedagte van 'n verenigde Suid-Afrika waarin
albei blanke volksgroepe tot gelyke reg sou kom, besiel deur die ideaal van Cecil
John Rhodes, wat gestrewe het na 'n federasie van Suid-Afrikaanse state. Hierdie
politieke oortuiging was nie 'n ommeswaai, soos G. Dekker in sy Afrikaanse
literatuurgeskiedenis beweer het nie, maar - veral ná sy ervaring as Superintendent
van Onderwys in die Z.A.R. en sy bittere teleurstelling met Paul Kruger se
staatsmanskap - die logiese konsekwensie van sy ideale as leier van die G.R.A. en
sy aandeel aan die stigting van die Afrikanerbond, al het hy uiteraard die
imperialistiese aspirasies van Rhodes onderskat. Deur hierdie politieke standpunt
kom hy in botsing met die ander G.R.A.-manne, wat die redaksie van Die Patriot
verlaat, sodat Du Toit alleen agterbly en die blad self agteruitgaan. Ten spyte hiervan
word Ons Klyntij nog voortgesit. Die literatuur wat daarin verskyn, is van 'n hoër
gehalte as dié in Die Patriot. Afgesien van gedigte en kortverhale verskyn twee van
Lion Cachet se Sewe duiwels, Di koningin fan Skeba (1898) van Du Toit - die eerste
Afrikaanse historiese roman - en Von Wielligh se Jakob Platji as aflewerings in
hierdie blad. Du Toit skryf in dié jare ook die eerste gepubliseerde Afrikaanse
toneelstuk, t.w. Magrita Prinslo of Liifde getrou tot in di dood (1897).
Ons Klyntji gaan voort tot 1906, maar Du Toit ondervind dan te veel teenstand,
veral as gevolg van sy politieke houding en sy ultra-fonetiese spelwyse. Ook die
Anglo-Boereoorlog laat die belangstelling in die taalsake tydelik verdwyn. In 1902
verskyn nog die Patriot-woordeboek en in 1906 versamel S.J. du Toit die meeste
Afrikaanse gedigte wat in die laaste dertig jaar verskyn het. In die jare 1907-1909
wend hy 'n vergeefse poging aan om met die tydskrif Ons Taal aan die nuwe geesdrif
vir Afrikaans mee te werk. Slegs met die godsdienstige blad Stemmen des Tijds
(1905-
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1914), waarmee hy De Getuige (1882-1903) voortsit, lewer hy nog 'n bydrae. Maar
teen hierdie tyd was die Tweede Beweging vir die volwaardige erkenning van
Afrikaans reeds 'n hele ruk aan die gang.
+

+ Die Patriot-woordeboek is opnuut uitgegee deur H.J.J.M. van der Merwe (P.V., nuwe reeks,
nr. 3, Johannesburg, 1968).
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Hoofstuk 3
Literatuur van en rondom die Eerste Beweging
I. Algemene karakteristiek
Die literatuur wat tussen die jare 1875 en 1900 in Suid-Afrika ontstaan het, is
tematologies beperk deur die noue verbondenheid met die vaderland in die algemeen
en die Afrikaner in die besonder. Die meeste geskrifte handel oor Suid-Afrika, die
Afrikaanse taal, die godsdiens, die familielewe, die lewe van die gewone burger of
die boer en die Afrikaanse folklore, soos dit in verhale en anekdotes oor die trek,
jag, spokery, e.d.m. tot uiting kom. Die doelstelling van die skrywers was om die
mense op te wek tot die stryd vir hulle regte, om hulle te stig, te leer of te vermaak.
Dit was dus by uitstek 'n literatuur wat baie spesifiek rekening gehou het met die
publiek vir wie hy bedoel was. Vandaar ook dat die skrywers verstaanbaar wou wees
en dat die geskrifte - selfs die pleidooie en die polemiese prosa - in die volksidioom
geskryf is en bedoel was om die breë lae van die volk te bereik.
Die didaktiese, pedagogiese en geestige aard van die literatuur in die laaste kwart
van die negentiende eeu hang ten nouste saam met die feit dat dit ontstaan het in
diens van 'n bepaalde saak, nl. die stryd om die Afrikaner en die stryd om die
erkenning van Afrikaans. In die ruimere sin beteken dit dat die skrywers deur middel
van hulle verse en prosastukke die lesers wou inlig, opvoed of vermaak en daardeur
die publiek op 'n hoër kulturele niveau wou plaas. In die engere sin bring dit mee dat
die polemiese prosa, die betoë, die samesprake en die strydgedigte geestelike wapens
in diens van die Afrikanersaak (taalstryd en Vryheidsoorlog) was, dat dit meestal
bly vassteek in die aktualiteit of die bepaalde geleentheid waaroor dit gaan en dat
dit wesentlik 'n buite-literêre doelstelling het. Heel dikwels is die verse - wat
beeldspraak en klank betref - oratories van aard en wil dit die leser opwek of opbeur,
iets wat tot geforseerdhede lei en 'n sekere programmatiese karakter tot gevolg het.
Die spot- en satiriese verse, soos ook die didakties-moraliserende of
histories-avontuurlike prosa, is oor die algemeen geslaagder, omdat die ideologie,
die ‘vaste’ waarhede en die program hier 'n bietjie weggesteek word en
+

+ Die eerste sistematiese behandeling van die literatuur van die Eerste Afrikaanse Beweging
is De Eerste Afrikaanse Taalbeweging en letterkundige voortbrengselen (Amsterdam, 1916
en Kaapstad, 1920) deur Lydia van Niekerk. Die volledigste studie van al die literatuur Afrikaans en Nederlands - is Elizabeth Conradie se Hollandse skrywers uit Suid-Afrika II
(Kaapstad/Pretoria, 1949). G.S. en P.J. Nienaber skryf in Geskiedenis van die Afrikaanse
letterkunde (Pretoria, 1941) uitvoerig oor die Afrikaanse produkte, maar hulle is dikwels
onkrities in hulle oordeel. 'n Korter oorsig is dié van P.J. Nienaber in C.M. van den Heever
en P. de V. Pienaar (red.), Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, III (Kaapstad, 1950), in
verkorte vorm in die eendelige uitgawe (Kaapstad, 1968) herdruk. Van Nienaber is daar 'n
verdere oorsig in Eerste sooie (Johannesburg, 1975). Biografiese besonderhede oor die
belangrikste Genootskappers verskaf G.R. von Wielligh in Eerste skrywers (tweede verbeterde
uitgawe, Pretoria, 1922) en Baanbrekerswerk (Pretoria, 1925). Studies van besondere aspekte
is dié van F.E.J. Malherbe oor die humor in die ‘Eerste periode’ (Humor in die algemeen en
ry uiting in die Afrikaanse letterkunde2, Amsterdam, 1932), G. Besselaar oor die ‘Geusepoësie
en die Eerste Afrikaanse Beweging’, Huis en Haard, Julie-Augustus 1928, S.C. Rautenbach
oor ‘Die kerksang as agtergrond van die poësie uit die Eerste Beweging’, T.V.V., I:2,
November 1944, I:3, Februarie 1945, II:1, Augustus 1945 en II:3, Februarie 1946 en F.V.
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die gedig of prosastuk deur die beeld en klank of deur die karakterisering en vertelling
oortuigend kan werk.
Uit wat tot dusver van die literatuur tussen 1875 en 1900 gesê is, blyk dit reeds
dat die figure wat lede van die G.R.A. was of met die Beweging te make gehad het,
weinig invloede van Wes-Europese of ander skrywers vertoon. In hoofsaak berus
die literêre produkte van die Eerste Beweging dan ook op 'n onderkulturele basis
deurdat die skrywers geïsoleerd was van enige buitelandse invloede en binnelandse
stimulering vir hulle feitlik nie bestaan het nie. Tog is invloede en navolging van die
buiteland nie heeltemal afwesig nie. Van die eerste Afrikaanse gedigte uit die
sewentigerjare, met name dié van F.W. Reitz sr. en jr., is navolging van Skotse
voorbeelde soos dié van Burns, terwyl heelwat skrywers later onder die invloed kom
van die Nederlandse predikantepoësie met hulle huislike liriek en 'n aansienlike aantal
anekdotiese en balladeske verse uit Die Patriot en Ons Klyntji vertalings of
verwerkings van buitelandse voorbeelde is. Die Hollandse poësie wat in hierdie jare
in Suid-Afrika beoefen word, sluit in 'n groot mate aan by die tradisie van Bilderdijk,
Da Costa, Tollens en Ten Kate en is grotendeels geskryf in 'n geykte, oorgelewerde
idioom wat in elk geval weinig by die landsomstandighede aangepas is. Ook die
prosageskrifte in Afrikaans en Nederlands (of Kaaps-Hollands) toon 'n aansluiting
by die buitelandse literatuur, met name by die historiese avontuurromans van Scott,
Van Lennep en Conscience, by die Hollandse ‘kopijeerlust des dagelijkschen levens’
en die humorrealisme en moraliserende novelle, maar dan - in teenstelling tot die
Hollands-Afrikaanse poësie - getransformeer na die Afrikaanse werklikheid. In die
verhaalkuns voor 1900 tref ons trouens die eerste voorbeelde aan van vier belangrike
rigtings waarin die prosa in die twintigste eeu verder sal ontwikkel, nl. die romantiese
in Hoogenhout se Catharina, die (humor-) realistiese in Lion Cachet se Sewe duiwels,
die historiese in Du Toit se Di koningin fan Skeba en die folkloristiessosiologiese en
die dierverhaal in Von Wielligh se Jakob Platjie. Hierdie rigtings vind ons ná 1900
onderskeidelik terug in die werk van J.H.H. de Waal en C.M. van den Heever, Jochem
van Bruggen en C.J. Langenhoven, D.F. Malherbe en later F.A. Venter, en Sangiro,
die Hobsons en P.J. Schoeman.
'n Literatuur wat in so 'n groot mate strydgebonde was, is vanselfsprekend nie aan
'n streng kritiese toets onderwerp nie. Die kritiek wat wel uitgeoefen is, was dan ook
hoofsaaklik deur tydskrifredakteurs soos Hoogenhout, S.J. du Toit en J.D. Cilliers,
wat beoordelend en aanmoedigend opgetree en wat die nasionale en godsdienstige
naas meganiese vlotheid en tegniese vaardigheid aan die kunstenaar voorgehou het,
soos blyk uit die voorligting in die Eerste beginsels van die Afrikaanse

Lategan oor die kortverhaal (Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans, Kaapstad,
1956). Bloemlesings uit die poësie en prosa voor 1900 is Patriot-digters (Kaapstad, 1945)
deur E.C. Pienaar, P.J. Nienaber se Eerste stemme (Johannesburg, 1973) en J.C. Kannemeyer
se Letterkunde en Beweging voor 1900 (Pretoria/Kaapstad, 1975).
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taal (1876) en J.D. Cilliers se ‘'n Paar wenke an digters’ (1883) - lg. tereg deur D.J.
Opperman ‘'n eerste klein Afrikaanse estetiek’ (Wiggelstok, p. 5) in die trant van Jan
van Boendale se Der leken spieghel genoem. Met die verskyning van Di koningin
fan Skeba as vervolgverhaal in Ons Klyntji van 1896-1898 ontstaan daar 'n polemiek
oor die verhouding tussen werklikheid en waarheid in die kunswerk en moet S.J. du
Toit die bestaansreg van ‘verdigting’ en die geldigheid daarvan in die literatuur
verdedig.
Die letterkunde in die laaste kwart van die negentiende eeu hang ten nouste saam
met die Beweging, al is daar ook heelwat Hollandse geskrifte, o.m. ook deur die
Genootskappers self. In die sewentigerjare, vóór die totstandkoming van die G.R.A.,
is daar sporadiese gedigte van Reitz en Melt Brink wat in 'n volkse idioom geskryf
is. Daarna volg heelwat geskrifte - geleentheidspoësie en didaktiese prosa van
Hoogenhout en S.J. du Toit - wat die stryd vir die erkenning van Afrikaans en die
Eerste Vryheidsoorlog weerspieël en in diens hiervan staan. In die jare 1882 tot 1895
word die literêre toneel oorheers deur swak moraliserende geskrifte en heelwat werk
deur Du Toit aan die Bybelvertaling, al verskyn die meeste van Lion Cachet se
belangrike Sewe duiwels in hierdie periode. Kort voor die uitbreek van die
Anglo-Boereoorlog kom daar 'n ‘tweede asem’ in die Beweging as die nuwe tydskrif
Ons Klyntji van die belangrikste werk van S.J. du Toit, Lion Cachet en Von Wielligh
publiseer, die eerste dramas in Afrikaans verskyn en as die natuur en die fyngevoelige
mens - alhoewel nog aarselend en literêr onoortuigend - in die werk van M.H. Neser
op die voorgrond tree. In hierdie tyd kry ons ook enkele van die heftigste verse oor
die vryheidstryd - dié keer ingegee deur die Anglo-Boereoorlog - al word dié gedigte
spoedig kwalitatief en kwantitatief deur die werk van skrywers van die Tweede
Beweging oortref.

II. Belangrikste figure
1. F.W. Reitz jr.
Alhoewel hy nooit 'n lid van die G.R.A. was nie, kan FRANCIS WILLIAM REITZ JR.
(1844-1934) as die direkte voorloper van die Eerste Beweging beskou word. Hy was
agtereenvolgens advokaat in Kaapstad, regter in Bloemfontein, president van die
Oranje-Vrystaat (1888-1895), staatsekretaris van die Zuid-Afrikaansche Republiek
en lid en president van die Unie-senaat. In 1880 verdedig hy Afrikaans teen die
beskuldiging dat dit 'n ‘barbaarsche patois’ is en noem dit die lewenskragtige volkstaal
van die Afrikaners, ‘for that High-Dutch, as a spoken language in South Africa has
any existence, excepting among a few recently arrived Hollanders, no
+

+ Oor ‘Die begin van ons letterkundige kritiek’ skryf D.J. Opperman in Wiggelstok (Kaapstad,
1959) en G.S. Nienaber in hoofstuk II van Afrikaanse letterkundige kritiek (Kaapstad, 1941).
Die omvattendste studie van S.J. du Toit se kritiese werk is dié van Rialette Wiehahn in
hoofstuk I van Die Afrikaanse poësiekritiek (Kaapstad/Pretoria, 1965).
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one can contend’. Saam met G. McCall Theal skryf hy 'n Korte geschiedenis van
Zuid-Afrika van 1446 tot 1835 (1890). In 1902 publiseer hy 'n biografie oor President
Steyn en later, in samewerking met J.H. Hofmeyr, 'n uitvoerige werk oor Onze Jan
(1913), terwyl sy uitvoerige outobiografie in 1978 met 'n inleiding deur C.J.S.C.
Burger verskyn. Vir die Afrikaanse letterkunde is hy van belang as eerste bloemleser,
wat die Vyftig uitgesogte Afrikaanse gedigte (1888), later vermeerder tot Sestig (1897)
en tot Twee en sestig (1909) saamstel.
Reitz se eie verse is geskryf in Engels, Nederlands en Afrikaans. Vir sy eerste
Afrikaanse gedigte, wat in die sewentigerjare in Het Volksblad verskyn, steun hy
dikwels op Engelse voorbeelde van Cowper, Scott en Burns. Hiervan is veral ‘Klaas
Gezwint zijn paert’ (1870), 'n verwerking van Burns se ‘Tam O' Shanter’, besonder
geslaag deur die sprankelende Afrikaanse idioom en die geestigheid wat verkry word
deur die effektiewe beskrywings, die eeue-oue rusie tussen man en vrou, die
klanknabootsing (soos in die beskrywing van die dansende skelette in die kerkhof),
die gebruik van geestige eiename en die skynmoraal aan die slot van die gedig. In
1873 publiseer hy in dieselfde blad die oorspronklike ‘Die steveltjies van Sannie’,
'n gedig wat gou algemeen bekend geword het en as volksliedjie gesing is. Die
geestigheid in hierdie gedig word veral bereik deur die gebruik van die plat naas die
meer gestileerde uitdrukkings, in een geval selfs deur 'n ou idioom (nl. kalwerliefde)
effens te wysig (‘Hul seg ons is maar vulletjies’) sodat iets komies deur die geringe
verandering aan die vers toegevoeg word. In die elegiese gedig ‘Ter nagedachtenis
van kommandant Louw Wippenaar’ maak hy van die ‘gedrae’ Nederlandse medium
gebruik en skryf hy een van sy aangrypendste strofes (‘Hy leg op Thaba Bosigo’).
Die tweede fase van Reitz se digterskap is geïnspireer deur die Anglo-Boereoorlog
en later gebundel in Oorlogs- en andere gedichten (1910). Ook hier vind ons die
aanwending van die Nederlandse taalvorm, soos in die droewige ‘Vaarwel aan de
Vierkleur’. Die Afrikaanse gedigte maak egter 'n natuurliker indruk, soos ‘Die
proclamatie of papieren bom’, ‘Die handsupper’ en veral ‘Die neem van die kanon
Lady Roberts’, 'n hekelende krygsvers met 'n bietjie meer verbeelding as sy ander
oorwinningsliedere.
Met enkele uitsonderings is Reitz se hele digterlike oeuvre simptomaties van die
laat-negentiende-eeuse tradisionele verskuns in Suid-Afrika, nl. 'n gerym vir die
aardigheid. Kultuurhistories is dit egter van belang deurdat ons daarin die neerslag
kry van belangrike gebeurtenisse uit die tyd en deurdat hy met verskillende media
eksperimenteer in 'n stadium toe die Afrikaner nog op soek was na 'n vaste skryftaal.
Met enkele verse, soos ‘Klaas Gezwint zijn paert’, ‘Die steveltjies van Sannie’ en
‘Die neem van die kanon Lady Roberts’ lewer hy 'n wesentlike bydrae.
+

+ Oor F.W. Reitz jr. verskyn daar biografiese stukke deur F. Rompel (Hg., 13.4.34) en E.J.
Weber (Hg., 6.7 en 13.7.34). Anna de Villiers skryf oor die outeurskap van Een eeuw van
onrecht (Hg., 6.7.34). Oor sy werk skryf P.J. Nienaber in Ons eerste digters (Kaapstad,
1941), Vo. (28.5.75) en Eerste sooie, terwyl C.J. S.C. Burger sy digterskap en verband met
die G.R.A. nagaan (T.G., XV:2, Junie 1975) en vir 'n uitgawe van die F.W. Reitz outobiografie en 'n faksimilee-herdruk van die Twee en sestig uitgesogte Afrikaanse gedigte
(Kaapstad, 1978) sorg. Burger se doktorale proefskrif handel oor F.W. Reitz se bydrae tot
die Afrikaanse letterkunde (U.O.V.S., 1976).
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2. C.P. Hoogenhout
(1843-1922), 'n Nederlander van geboorte wat in
1860 na Suid-Afrika kom en in 1869 onderwyser word, skryf briewe en dialoë in De
Zuid-Afrikaan waarin hy 'n Afrikaanse Bybelvertaling sowel vir die blanke as
gekleurde bevolking van die land bepleit. Uit die Statebybel vertaal hy Mattheus 28
(1873) en die volledige Markus-evangelie (1878) en skryf, nog voor die
totstandkoming van die G.R.A., Die geskiedenis van Josef (1873), wat gerig is op
die begripsvermoë van die kind met aanpassing van die idioom aan die Afrikaanse
werklikheid. Sy Eerste Afrikaanse printjies boeki ver soet kinders (1879) is eweneens
didakties ingestel met verduidelikende verhaaltjies en nuttige lessies by elke ‘printjie’.
Catharina, die dogter van die advokaat (1879) word bekroon met Die Patriot se
eerste prysvraag vir novelles. Die verhaal is romanties gekleurd en die verteller, wat
aan die kant van die Ware Afrikaners staan, word die pleitbesorger van 'n bepaalde
saak en probeer die lesers na sy kant oorhaal. Hierdie partydigheid lei tot didaktiese
uitweidings wat telkens 'n breuk in die struktuur van die verhaal bring en tot 'n tipe
mensbeelding wat ter wille van die Afrikaanse saak verval in blote verpersoonlikings
van die Ware Afrikaners of die Afrikaners met Engelse harte.
As redakteur van Die Patriot se poësierubriek sorg hy vir die popularisering van
die verskuns. Onder die skuilnaam ‘Oom Jan wat versies maak’ beoefen hy self 'n
groot verskeidenheid digsoorte: patriotiese verse, gedigte oor die Afrikaanse taal,
godsdienstige en liefdesverse, romantiese ballades en hekeldigte. 'n Groot deel van
sy poëtiese oeuvre is geïnspireer deur die gebeure in die twee republieke, meer
spesifiek die Eerste Vryheidsoorlog waarvan hy die belangrikste oorwinnings, soos
Bronkhorstspruit, Langenek, Schuinshoogte en Magubaberg, besing. Later skryf hy
ook oor die Jameson-inval en Paul Kruger. Van hierdie gedigte is daar egter weinig
wat vandag nog onthou word. Om kultuurhistoriese redes is ‘Die Afrikaanse
volkslied’, wat hy saam met Pannevis, D.F. du Toit en S.J. du Toit opgestel het, nog
bekend. Dit neem die vorm aan van 'n programgedig deurdat elke strofe oor 'n
bepaalde onderwerp handel en op dié wyse die ideale van die G.R.A. berym. Die
gedig is 'n voorbeeld van 'n volkslied; vandaar die sterk sangerige inslag met die
keervers waarin die woord ‘Suid-Afrika’ telkens voorkom en die volksgebed in die
slotstrofe waarmee die gedig eindig. In ‘Ons toekomstige volkslied’ stel hy die
CASPARUS PETRUS HOOGENHOUT

+

+ Biografiese besonderhede oor Hoogenhout is dié van Imker Hoogenhout in die
G.R.A.-gedenkboek en N.B., I: 1, 2 en 4, Februarie-November 1929. Teksuitgawes van Josef
en Catharina (P.V., nr. 2, Johannesburg, 1940; heruitgegee in P.V., nuwe reeks, nr. 8,
Kaapstad/Pretoria, 1975) en die Gedigte (P.V., nr. 4, Johannesburg, 1941; heruitgegee in
P.V., nuwe reeks, nr. 9, Kaapstad/Pretoria, 1975) word versorg deur P.J. Nienaber, terwyl
G.S. en P.J. Nienaber die vertaling van Mattheus 28 en Markus publiseer (H.A., Desember
1954). 'n Faksimilee-weergawe van die Eerste Afrikaanse printjies boeki ver soet kinders
met 'n inleiding deur I.S.J. Venter verskyn in 1975 (P.V., nuwe reeks, nr. 12,
Kaapstad/Pretoria). Oor sy werk as steunpilaar van die G.R.A., as digter en prosaskrywer
skryf P.J. Nienaber in Hg., 10.5.40, Eerste sooie en Ons eerste digters (Kaapstad, 1941).
Oor die outeurskap van die eerste Afrikaanse volkslied handel P.J. Nienaber in Eerste sooie.
Oor die rol van die verteller in Catharina skryf J.C. Kannemeyer (Die stem in die literêre
kunswerk, Kaapstad, 1965, pp. 85-87), terwyl J.P. Smuts die karakterisering in dié roman
behandel (Karakterisering in die Afrikaanse roman, Kaapstad, 1975, pp. 121-122).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

63
ideaal van 'n verenigde Suid-Afrika, weer met 'n sangerige inslag, maar met 'n stadiger
versbeweging deur die langer versreël. Dit neem ook die vorm aan van 'n
programgedig, al is die ontwerp 'n bietjie weggesteek. Die meganiese afklop van die
versreël word ná 'n tydjie eentonig deurdat die sesuur telkens op dieselfde plek kom,
terwyl die vierde strofe - waarin die digter na Europa verwys - buite die beelding
van die res van die gedig val. Ook sy gedig ‘Vooruitgang’, wat oor die
verengelsingsbeleid handel, het 'n growwe opbou met verskeie retoriese wendinge,
selfs al is die hekeling plek-plek oortuigend en al bereik hy iets geestigs met sy volkse
beeldspraak. Van sy geslaagdste spotdigte is ‘Di mislukte Jameson komplot’ en ‘De
dappere Moneypenny’.
Hoogenhout se literêre produksie is wesentlik didakties en nasionalisties, sonder
dat hy 'n enkele stuk geskryf het wat die toets van die tyd kon deurstaan. As
populariseerder van die verskuns en as ‘kultuurbearbeider’ doen hy egter belangrike
aanvoorwerk vir Afrikaans as taal.

3. S.J. du Toit
(1847-1911) ontvang sy skoolopleiding in die Paarl a.o. van Pannevis - en studeer daarna aan die Stellenbosse kweekskool in die teologie.
Hy word agtereenvolgens predikant in Noorder-Paarl, Superintendentgeneraal van
Onderwys in Transvaal en wy hom daarna voltyds aan die Bybelvertaling terwyl hy
ook Die Patriot, Ons Klyntji, De Getuige, Stemmen des Tijds en Ons Taal redigeer.
In die vroeë sewentigerjare publiseer hy enkele Nederlandse hekelverse in De
Zuid-Afrikaan, maar hy is veral bekend as skrywer van betogende en polemiese
prosa, soos blyk uit sy Nederlandse briewe oor ‘De Afrikaansche taal’, wat in 1874
in dieselfde koerant verskyn. Hy is medeskrywer van die G.R.A. se Manifes en ander
pleitstukke, mede-oprigter van Die Patriot, belangrikste skrywer aan Die geskiedenis
van ons land (1877) en opsteller van die Geskiedenis van die Afrikaanse Taalbeweging
(1880). Uit hierdie aktiwiteit is dit duidelik dat Du Toit in die G.R.A. nie slegs 'n
suiwer taalbeweging gesien het wat o.m. die Afrikaanse Bybelvertaling op hom moes
neem nie, maar as 'n organisasie wat die nasionale bewussyn verder
STEPHANUS JACOBUS DU TOIT

+

+ Biografiese werke oor S.J. du Toit is J.D. du Toit se Ds. S.J. du Toit in weg en werk (1917,
opgeneem in Versamelde werke, IX, Kaapstad, 1977), P.J. Nienaber se Ds. S.J. du Toit, die
eensame Ismael (Pretoria, 1940), P.D. van der Walt se S.J. du Toit, vegter vir sy taal
(Kaapstad, 1963), Mione du Toit se Man op Nebo (Kaapstad, 1973) en Adelbert Scholtz
(Bu., 15.8.75), wat ook die nuutste en gesaghebbendste studie oor hom lewer (Ds. S.J. du
Toit as kerkman en kultuurleier, ongepubliseerde D. Th.-proefskrif, Universiteit van
Stellenbosch, 1975). F.C.L. Bosman versorg 'n teksuitgawe van Magrita Prinslo (P.V., nr.
15, Johannesburg, 1942 en P.V., nuwe reeks, nr. 10, Kaapstad, 1975), terwyl J. Chr. Coetzee
sy onderwysbrosjures in Ds. S.J. du Toit en die onderwys (P.V., nr. 11, Johannesburg, 1946)
publiseer. Daar bestaan ook gemoderniseerde uitgawes van Die koningin van Skeba en
Magrita Prinsloo. G. Dekker skryf oor Du Toit as leier van die Eerste Beweging
(G.R.A.-gedenkboek), terwyl P.J. Nienaber (Hg., 25.8.33) en W. Kempen (Hg., 20.10.33) sy
werk as Bybelvertaler bespreek. Di koningin fan Skeba word behandel deur P.D. van der
Walt (‘Die ou goud van die verlede’, Mené tekél, Kaapstad, 1969) en J.C. Kannemeyer (Die
stem in die literêre kunswerk, pp. 88 en 101-102). In ‘Die aard van die dramatiese
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moes voed en die volksontwikkeling moes stimuleer. Vandaar dan ook sy
medewerking aan die volkslied, eie blad van die G.R.A., woordeboek, grammatika
en vaderlandse geskiedenis.
Voor 1890 skryf hy slegs enkele gedigte in Afrikaans, soos ‘Daar kom 'n stem uit
Engeland’, 'n verafrikaansing van C. Hattingh se ‘Lied van die Voortrekkers’, die
verhaal van ‘Hendrik en Lettie’ uit die Eerste Vryheidsoorlog en die ‘Transvaalse
Vryheidslied’, 'n stuk geskiedenis op rym waardeur hy die vaderlandsliefde wil
opwek. In 1881 stel hy die bundel Transvaalse volksliedere saam. Sy prosageskrifte
in Nederlands en Afrikaans is veel ruimer in getal. Verslae oor sy reise in Europa en
die Midde-Ooste verskyn as Op reis (1881) en Bijbellanden doorreisd (1883) - albei
in Nederlands - en Alweer op reis (1886) in Afrikaans. Verder skryf hy - meestal in
Nederlands - brosjures oor matigheid in drankgebruik, die leer van die Sabbatariërs,
verskilpunte tussen die Apostoliese Broeders en die Ned. Geref. Kerk en twee
belangrike stukke oor die onderwys: De Christelijke school in haar verhouding tot
Kerk en Staat (1876) en De vrije school voor 't Kaapsche Parlement onrechtvaardig
veroordeeld (1886). Reeds in 1889 verskyn Dri proeve van die Bybel in Afrikaans,
maar vanaf 1890 wy Du Toit sy aandag voltyds aan hierdie werk. Agtereenvolgens
verskyn dan Génesis (1893), Mattéus (1895), Openbaring (1898), Di Psalme (1907),
terwyl Hooglied, Markus en Handelinge in Stemmen des Tijds (1905-1908)
gepubliseer word en Lukas in manuskripvorm bestaan. Hierdie vertalings, met
uitvoerige aantekeninge, is almal uit die oerteks. Soms bereik Du Toit iets besonders
met sy woordkeuse en idioom, al gebruik hy te veel woorde wat buite die toon val.
In 1892 publiseer hy ook die eerste bundel spookstories in Afrikaans: Werkelike
geesverskynings: Europese en Afrikaanse.
In 1894 besoek Du Toit Matebeleland, waar hy die gedig ‘Nag en dageraad in
Matabeleland’ skryf, opgeneem in sy in Nederlands geskrewe Sambesia, of Salomo's
goudmijnen bezocht in 1894 (1895). Hierdie reis lewer ook die stof vir sy historiese
roman Di koningin fan Skeba, of Salomo syn oue goudfelde in Sambesia (1898). Die
roman handel oor vyf persone, met inbegrip van die skrywer, wat 'n reis onderneem
na die Simbabwe-ruïnes en die berg Afoer waar hulle ou papirus- en perkamentrolle
ontdek wat dan deur die skrywer vertaal en elke aand aan die ander vier voorgelees
word. Du Toit skep op voortreflike wyse 'n realistiese situasie, o.m. deur die leser
direk aan te spreek en deur die roman outobiografies aan te bied. Die gerigtheid op
die leser skep ook die moontlikheid vir die verteller om opvoedkundig op te tree,
hoofsaaklik om die leser in te lig aangaande die Egiptiese geskiedenis en
inboorlinggewoontes. Hy bring dus sy lesers op hoogte met die geskiedenis en die
volkekunde, maar terselfdertyd vermy hy op 'n behendige wyse dat die didaktiek 'n
breuk in die werk veroorsaak deurdat die informasie - gedeeltelik, ten minste - esteties
geregverdig word deur die tegniek van die raamvertelling.
Tydens die taalkongres wat in 1897 gehou is, word Du Toit se Magrita Prinslo,
of Liifde getrou tot in di dood opgevoer. Dit bestaan uit vyf bedrywe, maar daar is
so min samehang en innerlike noodwendigheid dat ons eerder kan praat van 'n verhaal
wat in dertien tonele aangebied word. Dit is die geskiedenis van Magrita en Pieter
wat van mekaar geskei word as gevolg van die Groot Trek: sy gaan saam met Retief
en sy mense, terwyl hy in die Kolonie agterbly. Op die trek versprei Koos, wat die
alleenspraak’ (opgeneem in Naaldekoker, Kaapstad, 1974) bespreek D.J. Opperman ‘Hoe
die Hollanders die Kaap ingeneem het’.
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Kaffers vermoor is, maar sy bly getrou ‘tot in di dood’ en wys vir Koos af. Die laaste
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van die dertien toneeltjies wys waar die Zoeloes die laer aanval en Pieter net betyds
op 'n perd opdaag om sy gewonde beminde te. red. Die gang van die drama word
dus bepaal deur heelwat afwisseling: naas die romantiese verhaal werk die stuk ook
met historiese boustof, terwyl die Hottentot Danster en die Kaffer Zwartland vir die
lokale kleur en die geestigheid sorg. In hoofsaak het ons hier egter die tipiese
romantiese resep van die held, heldin en skurk wat die patroon van die Afrikaanse
drama en prosa tot ongeveer 1920 sal wees.
In dieselfde jaar verskyn ook Du Toit se beste gedig en een van die poëtiese
hoogtepunte voor 1900, t.w. ‘Hoe die Hollanders die Kaap ingeneem het’. Dit is die
eerste voorbeeld van 'n dramatiese monoloog in Afrikaans. Aan die woord is Danster,
'n ou Griekwa, wat vir ons 'n siening van die eerste blankes se aankoms aan die Kaap
gee. Hierdie siening verskil egter van die algemeen-aanvaarde beeld wat ons uit die
geskiedenis kry, omdat die gedig die standpunt van 'n primitiewe mens op die gebeure
gee, soos ook blyk uit die animistiese beeldspraak. Dié verdraaide siening word vir
die hoorders aanvaarbaar deurdat ou Danster telkens die waarheid van sy verhaal
beklemtoon deur middel van frases soos ‘glo vir my’ en ‘so waar as waar die waarheid
is’. Daardeur verneem die hoorders nie alleen ou Danster se siening van die gebeure
nie, maar kry hulle ook 'n insig in die karakter van die spreker.
In Ons Klyntji van 1900 tot 1902 verskyn van Du Toit ook nog die novelle Liifde
in oorlog, waarin hy sy politieke idees verkondig. Die tendens word hier egter die
hoofstroom van die verhaal, terwyl die geheel 'n selfverdediging word waardeur
karakterisering en vertelling deur onnodige uitweidings verwaarloos word.

4. J. Lion Cachet
(1838-1912) is, soos Hoogenhout, in Nederland gebore. In 1861
kom hy as onderwyser na die Kaap, word daarna predikant in die Gereformeerde
Kerk en is sedert 1894 permanente hoogleraar aan die Burgersdorpse kweekskool
(wat in 1905 na Potchefstroom verskuif word). Hy skryf Engelse geleentheidsrympies
en verse in Nederlands onder invloed van Da Costa en versorg in Die Patriot die
politieke rubriek ‘Zwarte pilletjes’, waarin enkele sosiaal-geskiedkundige sketse van
hom verskyn. As ‘Neef Jan wat versies maak’ skryf hy verskeie godsdienstige en
polities-historiese gedigte, o.m. ‘Op! Op met die Vierkleur’, wat later getoonset is
en algemeen bekend geraak het as die ‘Vlaglied’. As digter word hy vandag egter
uitsluitlik onthou vir ‘Die Afrikaanse taal’, waarin die verhouding tussen die tale
allegories aangedui word deur die verwantskap tussen die Boerenooi, haar Hollandse
suster en Engelse niggie. Die Afrikaanse taal is die spreekster in die gedig, en dit
JAN LION CACHET

+

+ Biografiese stukke oor J. Lion Cachet is dié van J. Kamp en C.F.H. (Br., 1.10.12) en J.D. du
Toit (Versamelde werke, VIII, pp. 398-403). 'n Oorsig oor sy lewe en werk is P.J. Nienaber
se Jan Lion Cachet met sy Sewe duiwels (Pretoria, 1940; kyk hieroor Elisabeth Eybers, Br.,
22.3.40). Oor die styl van Du Toit en Lion Cachet skryf N.P. van Wyk Louw in Vernuwing
in die prosa2 (Kaapstad, 1963, pp. 17-21). Oor Sewe duiwels skryf J.C. Kannemeyer in Die
stem in die literêre kunswerk (pp. 100-101).
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skep - reeds deur die feit dat sy self aan die woord is - 'n sekere naïewe sfeer. Die
beeld van die ‘koning’ in die vyfde strofe val buite die toon van die gedig omdat dit
nie tot die Afrikaanse volkseie behoort nie, terwyl die slotstrofe in 'n blote stuk
verklaring en didaktiek ontaard.
As historikus skryf Lion Cachet 'n Geskiedenis van di Hugenote van di jaar 1521
tot 1698 (1886), en by geleentheid van die vyftigjarige jubileum van die
Gereformeerde Kerk in Suid-Afrika in 1909 stel hy 'n Gedenkboek op. In die tipies
humorrealistiese styl van Beets met die vermenging van geestigheid en weemoed is
sy reisverhaal oor Een bezoek bij de Afrikaansche emigranten te St. Januario Humpata
(1882; opgeneem in D. Postma jr. se Eenige schetsen voor eene geschiedenis van de
trekboeren te St. Januario Humpata, 1897). Lion Cachet se humorrealisme bereik
egter 'n hoogtepunt met die bundel Sewe duiwels en wat hulle gedoen het (1907).
Vyf van hierdie novelles, t.w. Di geldduiwel (1882), Di drankduiwel (1882), Di
liegduiwel (1883), Di praatduiwel (1884) en Di spogduiwel (1892), verskyn in Die
Patriot, terwyl Di Afgunsduiwel (1897) en Di baasduiwel (oor huigelary; 1898) in
Ons Klyntji opgeneem word. Soos die titels aandui, is die geheel verdeel in sewe
novelles waarvan elk 'n bepaalde hoofsonde behandel. Telkens kom 'n kardinale
gebrek by die hoofpersoon ter sprake en die karakter beland in verskillende situasies
om die betrokke gebrek of ‘sonde’ te openbaar wat dikwels aan die einde tot sy
ondergang lei. Aan die een kant het 'n mens dus hier te make met 'n soort realistiese
prosa, aan die ander kant is Lion Cachet, alreeds deur sy keuse van situasies om die
gebreke te illustreer, nie meer heeltemal getrou aan die werklikheidsillusie nie.
Daardeur verval hy in 'n eensydigheid en konsentreer hy slegs op een hoofkarakter.
Sy doel is om die leser deur die voorbeeld af te skrik, iets waardeur hy die realistiese
illusie opoffer en waardeur sy karakters in nie veel meer as blote tipes ontaard nie.
'n Verdere beswaar is dat elke novelle te breed aangevoer word, met die gevolg dat
die veelheid van die besonderhede die eenheid van die geheel skend. Ten spyte
hiervan is die Sewe duiwels egter beter as die ander didaktiese prosa voor 1900 omdat
dit primêr 'n verhaal aanbied, nie 'n ‘saak’ verdedig nie. Deur die toestande en situasies
wat hy beskrywe, lê Lion Cachet buitendien 'n beeld van 'n stuk verbygegane
Afrikaanse werklikheid vas.

5. G.R. von Wielligh
(1859-1932) het reeds as kind saam met sy vader in
Boesmanland gereis. Ná sy skoolopleiding aan die Paarlse Gimnasium lê hy die
landmeterseksamen af en word hy in 1894 aangestel as landmeter-generaal van die
Zuid-Afrikaansche Republiek, 'n beroep wat hom in staat stel om groot dele van die
land te besoek en te deurreis. Op betreklik vroeë leeftyd word hy lid van die G.R.A.
en werk hy mee aan Die Patriot. Later skryf hy ook in Ons Klyntji en Ons Taal. Op
gevorderde leeftyd dokumenteer hy sy herinneringe aan die G.R.A.-manne en die
stryd vir Afrikaans in Eerste skrywers (1918) en Baanbrekerswerk (1925). As outeur
van folkloristiese en sosiologiese verhale word hy egter veral onthou as die skepper
van Jakob Platjie, gedeeltelik gepubliseer in Ons Klyntji (1896-1906), daarna in
gewysigde uitgawe in Die Brandwag (1912-1914) en in 1918 in boekvorm onder
GIDEON RETIEF VON WIELLIGH
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geheel bestaan uit anekdotes en is didakties-informatief van aard, met die gevolg dat
daar 'n gebrek aan eenheid in die werk is. In die beskrywende gedeeltes vaar Von
Wielligh op sy swakste; waar die Hottentotte en Koranas self aan die woord kom,
word die verhaal boeiender, al het hy nie daarin geslaag om tot die dieper lewe van
hierdie mense deur te dring nie. Sy bundels Dierestories (1907; in vier dele
gepubliseer in 1917-1922 en waaruit 'n keuse in 1958 verskyn) en Boesmanstories
(vier dele, 1919-1921) is optekeninge uit die mond van die Hottentotte en Boesmans,
waardeur hy die vertelkuns, gesegdes en uitdrukkings van die inboorlinge naboots.

III. Byfigure en anonieme volkspoësie
Afgesien van die belangrikste skrywers in die laaste kwart van die negentiende eeu
werk heelparty kleiner figure aan die tydskrifte van die G.R.A. mee. Daarnaas bestaan
daar die anonieme volkspoësie waaronder van die beste gedigte voor 1900 voorkom.
FRANCIS WILLIAM REITZ SR. (1810-1881) skryf, soos sy seun, enkele vertellende
verse na aanleiding van Engelse voorbeelde, soos ‘Gert Beyers’ en ‘Saterdagaant in
'n boerewoning’. ARNOLDUS PANNEVIS (1838-1884), dosent in klassieke tale aan die
Paarlse Gimnasium, publiseer godsdienstige en bespiegelende verse in Nederlands
en daarnaas enkele gedigte in Afrikaans, soos die ballade ‘Helena en Eduard’, twee
verwerkings uit die Frans van La Fontaine, enkele fabels in digvorm en die fel
anti-Engelse ‘Rasende afgodery’. In prosavorm skryf hy artikels, briewe en
samesprake in De Zuid-Afrikaan en Die Patriot oor Afrikaans as taal. Afgesien van
'n sestal dieresketse bestaan daar verder van hom 'n aantal Bybelse stukke, 'n
Afrikaanse woordelys en 'n eensydig-kritiese stuk oor die Skotse digter Robert Burns.
ALBERTUS JOHANNES HERHOLDT (1831-1902) skryf didaktiese verse en ophe+ + +

+ Lewensketse van Von Wielligh is dié van J.J. Smith (Hg., November 1919), G.S. Preller
(Hg., 2.9.32), N.S. (Hg., 23.9.32) en Nellie Kruger (Oue goud, Bloemfontein, 1945). J.R.L.
van Bruggen bespreek sy dierverhale in Lektuurvoorsiening (Amsterdam, 1922) en sy
Boesmanstories (Hg., 21.10.32), terwyl P.C. Schoonees oor al sy werk in Prosa van die
Tweede Afrikaanse Beweging 3 (Pretoria/Kaapstad, 1939) skryf. Oor Jakob Platjie handel
P.D. van der Walt (‘De taal (van) gansch het volk’, Mené tekél) en J.P. Smuts (Karakterisering
in die Afrikaanse roman, pp. 101-102).
+ Pannevis se prosa en poësie is (met 'n uitvoerige inleiding) uitgegee deur P.J. Nienaber onder
die titel Dr. Arnoldus Pannevis: Vader van die Afrikaanse taal (P.V., nuwe reeks, nr. 1;
Kaapstad, 1968), terwy1 sy leksikologiese arbeid deur H.J.J.M. van der Merwe in Vroeë
Afrikaanse woordelyste (P.V., nuwe reeks, nr. 5, Pretoria, 1971) gebundel is. Anna S. du
Raan skryf 'n kort biografie oor hom onder die titel Baanbreker van die woord, (Kaapstad,
1975). 'n In memoriam-artikel verskyn by sy dood van die hand van C.P. Hoogenhout (Het
Zuid-Afrikaansch Tijdschrift, September 1884), terwy1 J.D. du Toit (Versamelde werke,
VIII), P.J. Nienaber (Eerste sooie, Johannesburg, 1975), G.S. Nienaber (H.A., Februarie
1953) en W.F. Botha (T.L., XVI:3, Augustus 1978) bydraes oor hom skryf.
+ Oor Herholdt, Voigt, Cilliers en Buys skryf P.J. Nienaber in Ons eerste digters. Oor Buys
handel Nienaber ook in Eerste sooie.
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melende gedigte oor Afrikaans, terwyl JAN DANIEL CILLIERS (1854-1922) 'n
konvensionele, weinig oorspronklike tipe vers beoefen. JOHAN CAREL VOIGT (1854sterfdatum ná 1925) skryf sterker sarkastiese en patriotiese verse oor die Transvaalse
Anneksasie en die Eerste Vryheidsoorlog. Van PIETER DANIEL ROSSOUW (1845-1896)
en JAN WILLEM VAN DER RIJST (1828-1904) verskyn daar bundels preke, terwyl Van
der Rijst ook die skrywer is van die verhaal So gaat dit (1886). Rossouw word vandag
veral onthou vir die hekelvers ‘Stellaland’, wat betrekking het op die herroeping van
die Engelse kommissaris Mackenzie van die republiek Stellaland. Deur die herhaling
van die naam en die drie rymklanke in elke strofe kom die volkse spot tot uiting.
Ook BERNARDUS RUDOLF BUYS (1876-1938) werk aan ONS KLYNTJI mee en skryf
enkele gedigte waarin hy die vaderlandse geskiedenis berym. Van hierdie latere
skrywers is MICHIEL HENDRIK NESER (1874-1932) die produktiefste. Hy publiseer
ballades, vertellings, natuurgedigte, anekdotes en historiese verse, en skryf ook 'n
allegorie en twee novelles: Wat geld kan doen (1898) en Deur hoogmoed misly
(1899). Neser se temas is by voorkeur die liefde en die natuur, sy werk vertoon 'n
romantiese inslag en is reeds op weg na 'n belangstelling in die indiwidu en die
sielelewe, al is dit nog baie aarselend aanwesig. Van WILLIAM HENRY MASKEW
(1861-1903) verskyn 'n Jolly Hotnot en ander snaakse versies uit di ouwe doos
(1890).
Ander gedigte uit Die Patriot en Ons Klyntji is vertellings en anekdotes, gedigte
oor die taal, oor Die Patriot self, oor die geskiedenis, oor die politiek, anglisering,
godsdiens, liefde, vry en huislike aangeleenthede. Die prosa uit Ons Klyntji is meestal
liefdesverhale, avontuurverhale, sketse en anekdotes, jag-, diere- en spookstories,
oorlogsverhale, Afrikaanse familielegendes en volkekundige verhale. In die
negentigerjare verskyn ook Di bedriegers (1893), die eerste eenbedryf in Afrikaans
deur DAVID PETRUS DU TOIT (1870-1936) en 'n drama onder die titel Di famili De
Plooi deur MIMOSA. Uit die laaste jare van die negentiende eeu (l891) dateer die
bekende Suid Afrikaanse kook-, koek- en resepteboek van ELIZABETH JANE DIJKMAN
(1804-1908). Van die verhale uit Ons Klyntij is die anonieme stukke ‘Olifantjag’ en
‘'n Geheimsinnige ontmoeting fan 'n ou Foortrekker’ die beste. Onder die gedigte
wat 'n mens opval, is die ‘Engelse volkslied’, 'n parodie op ‘Rule Britannia’, die
anonieme gedig ‘Di sprinkaan en di droogte’, wat deur F.W. Reitz aangeprys is, en
die ‘Liid fan di diamant’, waarin die skoonheid en skittering van die edelsteen beskryf
word. In Ons Klyntji van 1898 verskyn die geslaagdste Afrikaanse ballade voor 1900
onder die titel ‘Op Hartebeesfontein’ deur 'n skrywer wat homself PIKKEDEL noem.
Dit is 'n realistiese beskrywing van 'n boerebruilof wat uiteindelik op 'n geveg en die
vertrek van die spreker aan die einde uitloop. Die geestigheid van die situasie word
versterk deur die besondere aanwending van woorde en uitdrukkings in volksverband,
en
+ +

+ Rossouw en Van der Rijst se werk is uitgegee deur P.J. Nienaber as Evangeli in di volkstaal
en So gaat dit (P.V., nr. 10, Johannesburg, 1943).
+ M.H. Neser se Novelles, verhale en gedigte is ingelei deur P.J. Nienaber (P.V., nr. 7,
Johannesburg, 1942). Enkele kortverhale van hom verskyn in Die verhaalskat van Ons Klyntji
deur Abel Coetzee (P.V., nr. 3, Johannesburg, 1940). Oor sy lewe en werk skryf P.J. Nienaber
in Ons eerste digters en in Bu. (9-10.1.75).
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hoewel daar enkele voorbeelde van anglisistiese taalgebruik voorkom, is dit 'n gedig
wat in sy eie reg kan staan. Tereg het D.J. Opperman Pikkedel ‘ons verlore Bredero’
genoem wat met sy gedig ‘vir ons 'n Afrikaanse ‘Boeren geselschap’ gegee het’.
'n Besondere plek onder die geestige poësie voor 1900 word ingeneem deur die
anonieme volkspoësie, dikwels met die irrasionele en onlogiese wat so kenmerkend
van hierdie tipe vers is en met 'n meerduidigheid in die woordgebruik wat as waardige
voorlopers van die verwikkelde twintigste-eeuse poësie beskou kan word. Soms
handel dié gedigte oor liefde en vry, soos die jong man met sy bruin perd - die
Afrikaanse ekwivalent van die Middeleeuse ridder - wat by die nooi gaan besoek
aflê (‘Die bruin perd’). Soms vorm die dansmaat die patroon van die vryersverse
voor 1900 (soos in ‘Myn bruine oge’) en soms vind die emosies van die teleurgestelde
vryer sy neerslag in die ritme en klank van die vers (soos in ‘Hier sit ek onder die
hoogte’). 'n Ander patroon in die volkse verse is dié gedigte van vier reëls waarin
die tweede reël telkens met 'n ‘o’ begin en daarna 'n herhaling van die eerste reël is,
terwyl daar skynbaar geen logiese verband tussen reëls 3 en 4 bestaan nie (soos in
‘Die wit sakdoek se punt’ en ‘Die kelkie sonder voet’). By hierdie irrasionele sluit
ook C.W. JOUBERT se reeks ‘Nuttige reseppe’ aan wat met hul skynbare
verbandloosheid en ‘onmoontlike’ afmetings van hoeveelhede 'n verwantskap toon
met die latere surrealisme en absurdisme.

IV. Voortsetting van die Nederlandse tradisie en die Kaaps-Hollandse
geskrifte van Melt J. Brink
Naas die Nederlandse werke van die G.R.A.-manne is daar ook nog die voortsetting
van die Hollandse skryftradisie in Suid-Afrika. Die meeste werk om Nederlands as
taal te bevorder, word gedoen deur die leiers van die Taalbond self. Die Nederland+ +

+ Op enkele vroeë Afrikaanse gedigte (o.m. ‘Die bruin perd’, ‘Hier sit ek onder die hoogte’
en ‘Op Hartebeesfontein’) vestig D.J. Opperman opnuut die aandag (‘Ons eerste poësie: Vier
voorbeelde’, St., IV:3, Oktober 1949).
+ Oor die volkskuns voor 1900 is daar S.C. Hattingh en S.C.H. Rautenbach se inleiding tot
Volkskuns uit die Eerste Tydperk (P.V., nr. 8, Johannesburg, 1942) en Abel Coetzee se artikel
oor ‘Die Afrikaner se volkskunde’ in C.M. van den Heever en P. de V. Pienaar se
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, I (Kaapstad, 1945, 1968). Die omvattendste ondersoek
van die Suid-Afrikaanse volkspoësie is dié van S.J. du Toit (Amsterdam, 1924) wat ook 'n
opstel oor die ‘Invloed van die volkspoësie op die Eerste Taalbeweging’ (G.R.A.-gedenkboek)
skryf. S.P.E. Boshoff en L.J. du Plessis versamel die Afrikaanse volksliedjies (twee dele,
Pretoria/Kaapstad, 1918-1921), terwyl Leon Rousseau in Rympies vir kleuters
(Kaapstad/Pretoria, 1974) heelparty volkse gedigte opneem. Jan Bouws trek die verband
tussen woorde en musiek in ‘In die voetspore van die Afrikaanse volkslied’, T.W.K., XVI:1.
Oor die volkspoësie voor 1900 handel N.P. van Wyk Louw in Opstelle oor ons ouer digters
(Kaapstad, 1972), terwyl hy ‘Oor dansliedjies’ in Rondom eie werk (Kaapstad, 1970) skryf.
A. Smit bespreek die ‘Verskuns in die Vrystaat’ (Hg., 22.4.38) en A. Alberts speur die
‘Oorsprong van Siembamba’ na (St., XIV:3, Februarie 1961). Oor ‘Padda in die dam, kriek
in die vlei’ skryf Hennie Aucamp (St., XXXV:3, Junie 1982).
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se poësietradisie word voortgesit deur HUBERTUS ELFFERS (1858-1931) wat, naas 'n
Bybeldrama Debora (1893) en 'n oorlogsroman Voor God en Vaderland (1904),
bombastiese verse in 'n geykte idioom in Bloemen in het Kaapland geplukt (1885)
bundel. Op die gebied van die prosa skryf FRANS LION CACHET (1835-1899)
gedenkskrifte oor die geskiedenis van die Ned. Geref. Kerk in Transvaal, maar hy
is veral bekend vir De worstelstrijd der Transvalers (1882), wat die geskiedenis van
die Zuid-Afrikaansche Republiek dikwels soos 'n roman vertel. DIRK POSTMA JR.
(1861-1919) skryf Eenige schetsen voor eener geschiedenis van de trekboeren te St.
Januario Humpata (1897), wat oor die Dorslandtrek handel. JOHN DANIEL KESTELL
(1854-1941) beoefen veral die romanties-gekleurde historiese verhaal, soos in
Slagtersnek: Een verhaal uit het grensleven van 1815 (1880) en (saam met N.J.
Hofmeyr) De Voortrekkers, of het Dagboek van Izak van der Merwe (1898; in 1925
deur Hofmeyr in Afrikaans bewerk onder die titel Fanie), waarin hy die avontuurlike
en romantiese lewe van 'n denkbeeldige Voortrekker vertel en terselfdertyd die
belangrikste gebeurtenisse uit die Groot Trek van 1834 tot 1838 nader belig. In 1881
publiseer hy in Engels The struggle for freedom, wat ook oor die Slagtersnekrebellie
handel. In Johanna Cloete en andere verhalen (1899) bundel hy sewe novelles oor
die dorpslewe en die Voortrekkers, terwyl hy in Met de Boeren commandos (1903)
en Through shot and flame (1903) sy ervaringe tydens die Anglo-Boereoorlog
boekstaaf. Later skryf hy ook biografieë oor De Wet (1920), N.J. Hofmeyr (1911)
en Abraham Paul Kriel (1911). In die trant van die Nederlandse kopieerlus is sy Uit
het Afrikaansche boerenleven (1898) met dialoog wat nader kom aan Afrikaans as
aan Nederlands (later - 1928 - onder die titel Modderrivier in Afrikaans verwerk).
Die belangrikste skrywer van die historiese avontuurverhaal is egter JOHAN
FREDERIK VAN OORDT (1856-1918), wat as joernalis by Ons Tijdschrift begin en
humorrealistiese sketse en verhale publiseer, later gebundel in Kaapsche stories
(1896) en - met toevoeging van verhale uit Die Brandwag - Losse klippe (1918).
Onder die skuilnaam Nemo skryf hy twee dramas in die trant van Melt Brink (De
koekdief, 1904 en De erftante, 1918). Sy belangrikste bydrae lewer hy egter onder
die skuilnaam D'Arbez as historiese romanskrywer wat vir die uitgewery Dusseau
feitlik alleen die Zuid-Afrikaansche Historie-Bibliotheek, die Zuid-Afrikaansche
Volksbibliotheek en die Kinderbibliotheek behartig. In navolging van Scott, Van
Lennep en Conscience skryf hy die romanties-historiese verhaal wat die vorm
aanneem van 'n stuk geskiedenis met 'n liefdesband daarom vervleg. Van sy bekendste
werke is David Malan (1896), Mooi Annie (1896), De strijd om recht (1897), Tusschen
berg en zee (1897), Onder de Vierkleur (1898) en Macht en recht (1899). Hy is verder
ook die skrywer van 'n uitgebreide biografie oor Paul Kruger en de opkomst van de
Zuid-Afrikaansche Republiek (1898). D'Arbez was as skrywer besonder gewild en
is baie gelees. Sy Nederlands bevat reeds heelparty Afrikanismes en in die dialoog
gebruik hy dikwels Afrikaanse uitdrukkings en idiome, sodat sy werk onbedoeld 'n
oorgang tussen Nederlands en Afrikaans is wat die taalvorm betref.
Dit is egter veral MELT JACOBUS BRINK (1842-1925) wat in sy werk van so 'n
‘tussentaalvorm’ gebruik maak. Brink se eerste aktiwiteit as skrywer is as lid, later
amptelike faktor, van die Kaapse Rederykerskamer ‘Aurora’ vir wie hy in die jare
1868-1877 veertien toneelstukke skryf wat hoofsaaklik oor die nasionale strewe van
die Afrikaners handel en waarin hy 'n neerslag gee van die maatskaplike lewe aan
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die Kaap en die gebeure in die Vrystaat en Transvaal. Daarna ontstaan die grootste
gedeelte van sy digwerk wat in tydskrifte en koerante soos Het Zuid-Afrikaansch
Tijdschrift, Jong Zuid-Afrika, Ons Tijdschrift, De Zuid-Afrikaan en later ook in De
Goede Hoop en De Unie verskyn. Hierdie gedigte versamel hy in die jare 1893-1909
in 'n sewetal Grappige stories en ander versies. Aanvanklik is dié gedigte in
Nederlands; later, vanaf omstreeks 1884, in Kaaps-Hollands. In die inleiding tot die
eerste bundel skryf hy: ‘Ik heb mij, wat de taal betreft, zoveel mij zulks mogelijk
was, aan de middenweg tussen goed Hollands en Patriots gehouden. Ten eerste omdat
ik denk dat deze voor velen gemakkelijker zal lezen, en ten tweede omdat ik het
Patriots te overdreven acht, wij spreken zo niet onder ons. Ik heb het Kaaps-Hollands,
zoals wij het gewoonlijk spreken, gevolgd ...’ In sy werk soek hy dus na 'n sintese
tussen Nederlands en Afrikaans. Sy verse boei deur sy geestige vertelling heen; soos
sy sewentiende-eeuse voorganger is hierdie ‘Afrikaanse Vader Cats’, soos hy tereg
genoem is, didakties en moraliserend deur sy vermaaklike siening van menslike
tekortkominge en gebreke en deur sy komiese beligting van maatskaplike
wanpraktyke. Sy groot gewildheid het hy te danke aan sy vertellende vermoë, soos
'n mens kan sien in die gewilde Reis naar Kaapstad van Oom Gijsbert van Graan
(1904). In sy verse is daar egter 'n gemis aan 'n persoonlike element of psigiese diepte.
Verstegnies hinder sy gedigte deur die te vlotte versifikasie en die eentonigheid van
die klank wat deur die monotone ritme en die meganiese afklop van die versreël
veroorsaak word. Vanaf 1904 skryf hy ook verskeie verse oor nasionalistiese temas,
veral oor openbare figure soos Reitz, Kruger, Steyn en Onze Jan. In hierdie jare wy
hy egter sy meeste aandag aan geestige toneelstukke met die aksent op uiterlike
handeling. Hierdie stukke - waaronder De echtscheiding (1905), De haat verstomt
waar liefde komt (1905), Bij de tande-dokter (1905), Maljan onder die hoenders
(1906) en O die muiren!; of Het stemrecht voor vrouwen (1908) - het meestal 'n
maklike intrige en 'n los bou sonder noodwendigheid van alle onderdele, en daar is
weinig verdieping in die karakters. Sy ernstiger stukke wat teen 'n historiese
agtergond, veral van die Anglo-Boereoorlog, afspeel, is oorwegend melodramaties.
Melt Brink se werk was in sy tyd belangrik deurdat hy as gewilde skrywer 'n
+ + + + + +

+ 'n Bloemlesing uit die Hollandse geskrifte is R. Hoekstra en W.J. Viljoen se Zuidafrikaansche
prozabundel (Pretoria, 1918).
+ Oor Elffers skryf D.J. Opperman in ‘Dood en digterskap’ (Naaldekoker).
+ F. Kriel skryf oor Die lewe van Frans Lion Cachet (Pretoria, 1956).
+ Oor Kestell se lewe en werk is daar P.J. Nienaber se Dr. J.D. Kestell (Kaapstad, 1946).
+ Oor D'Arbez as skrywer bestaan daar die studie van P.J. Nienaber (Pretoria/Kaapstad, 1936).
+ Bio- en bibliografiese materiaal oor Melt Brink verskyn in Hg., April 1917 en Mei 1922,
terwyl J.J. Smith (G.R.A.-gedenkboek), M.E.R. (So is onse maniere, Kaapstad, 1965) en W.
du Plessis (Bu., 29.1.66) hoofsaaklik biografies oor hom skryf. Oor sy werk vel G.S. Preller
reeds in 1906 'n sterk negatiewe oordeel (opgeneem in Eerstelinge, Kaapstad, 1961).
Waarderings oor hom is dié van J. Reynolds (‘Rederykers in Suid-Afrika’, Hg., Julie 1921)
en H.M. van der Westhuysen (Hg., 19.6.-17.7.36).
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oorgangsvorm beoefen. Op dié wyse het hy die lesers aan 'n medium gewoond gemaak
wat nie meer Nederlands was nie, sonder om tot die fonetiese eksesse van Du Toit
oor te gaan. Onbewustelik het hy dus die skriftelike oorgang van Nederlands na
Afrikaans vergemaklik. Deur sy gewilde toneelstukke het hy verder die
Hollands-Afrikaanse toneeltradisie aan die gang gehou in 'n tyd toe daar weinig op
dié gebied geproduseer is. Kultuurhistories is sy werk 'n belangrike dokument van
die toneelsmaak, die maatskaplike toestande en die omgangslewe aan die Kaap in
die laat-negentiende eeu.
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Deel III
Tweede Beweging en selfstandigwording
(1900-1930)
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Hoofstuk 1
Algemeen-historiese oriëntering
I. Anglo-boereoorlog, heropbou en reaksie teen imperialisme
Een van die gevolge van die Groot Trek was die totstandkoming van die
Oranje-Vrystaat en Transvaal as twee onafhanklike republieke in die vyftigerjare
van die negentiende eeu. Onder die invloed van die nuwe imperialisme - versterk
deur die ‘scramble for Africa’, wat ook lande soos Duitsland, Italië en Frankryk in
kolonialisering laat belangstel het - is Brittanje in die sestigerjare opnuut
geïnteresseerd daarin om sy invloedsfeer in Afrika uit te brei. Dit lei tot die anneksasie
van Basoetoland, die diamantvelde en uiteindelik Transvaal. Hieruit word die
Afrikaner-nasionalisme gebore en kom daar by die Boere die gevoel om hulle
politieke, kulturele en ekonomiese regte te verdedig. Dit lei tot die Eerste
Vryheidsoorlog waardeur Transvaal sy staatkundige onafhanklikheid terugkry.
Die buitelandse beleid van Brittanje, wat deur die vloedgolf van hernude
imperialisme oorheers is, het egter nog steeds 'n verenigde Suider-Afrika onder Britse
vlag en die opheffing van die onafhanklikheid van die twee republieke ten doel gehad.
Hierdie beleid was die rigsnoer van Cecil John Rhodes, in die negentigerjare premier
van die Kaapkolonie, en van sir (later lord) Alfred Milner, wat in 1897 goewerneur
van die Kaapkolonie en Britse hoë kommissaris in Suid-Afrika geword het. Die
herhaalde versoeke van die ‘uitlanders’ om politieke regte te verkry, lei tot die
mislukte Jameson-inval van 1895 waardeur 'n poging aangewend is om die
onafhanklikheid van Transvaal te beëindig. Ten spyte van die toegewing wat Paul
Kruger daarna aan die ‘uitlanders’ gemaak het, gaan Brittanje voort met sy beleid
van inmenging. As Britse troepe uiteindelik op die grens van die Zuid-Afrikaansche
Republiek saamgetrek word, lei dit op 11 Oktober 1899 tot 'n oorlogsverklaring van
Transvaal en die Oranje-Vrystaat teen Brittanje.
Die ‘stryd tussen Boer en Brit’ was van Afrikanerkant 'n vryheidstryd, 'n poging
om die onafhanklikheid van die twee republieke te behou, terwyl die oorlog van
Britse kant gevoer is met die doel om die staatkundige eenheid van Suider-Afrika
onder die Britse vlag te verkry. Van die begin af het die Boeremagte die agterstand
gehad dat geen enkele kommando behoorlik toegerus of slaggereed was nie en dat
+

+ Oor die Anglo-Boereoorlog bestaan daar 'n uitgebreide bibliografie wat die periode as geheel
of bepaalde aspekte daarvan dek. Die omvattendste studies is J.H. Breytenbach se Die Tweede
Vryheidsoorlog, twee dele (Kaapstad, 1948-1949), breër uitgewerk in Die geskiedenis van
die Tweede Vryheidsoorlog in Suid-Afrika, 1899-1902, vier dele (Pretoria, 1969-1977) en
Thomas Pakenham se The Boer War (Londen, 1979). Meer spesifiek oor die Kaapkolonie
skryf C.J.S. Strydom in Kaapland en die Tweede Vryheidsoorlog (Kaapstad, 1937), terwyl
J.S. Marais oor The fall of Kruger's republic (Oxford, 1961) en G.D. Scholtz oor Die oorsake
van die Tweede Vryheidsoorlog, 1899-1902, twee dele (Johannesburg, 1948-1950) handel.
D.W. Krüger skryf 'n biografie oor Paul Kruger, twee dele (Johannesburg, 1961-1963).
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onopgeleide burgers sonder krygservaring of militêre dissipline as soldate diens moes
doen. Ten spyte van die feit dat die oorlog aan verskillende fronte gevoer moes word,
het die Boere aanvanklik groot suksesse behaal deur die beleg van stede en dorpe
soos Kimberley, Mafeking en Ladysmith. Die oorwinnings soos dié by Modderspruit,
Stormberg en Magersfontein is egter nie opgevolg nie, en dit het die Britte die
geleentheid gegee om addisionele troepe en voorrade aan wal te sit en hulle magte
doeltreffend te organiseer. Kimberley en Ladysmith is ontset, genl. Piet Cronje is by
Paardeberg tot oorgawe gedwing, die stede Bloemfontein, Johannesburg en Pretoria
is deur die Britte ingeneem en die twee republieke is tot die ‘Orange River Colony’
en ‘Transvaal Colony’ onder Britse beheer verklaar. Paul Kruger het na Europa
vertrek en daar geprobeer om steun vir die Boeresaak te verkry, terwyl lord Roberts,
die Britse gesagvoerder, teruggekeer het na Engeland, onder die indruk dat die oorlog
verby is. Die Boeremagte onder aanvoering van bekwame generaals soos C.R. de
Wet, J.H. de la Rey, Louis Botha, J.B.M. Hertzog en J.C. Smuts het egter hul
gevegstaktiek gewysig en in klein kommando's verdeel wat die Britte orals onverwags
aangeval en daarna weer die wyk geneem het. Hierdie guerrilla-oorlog is deur lord
Kitchener, die opvolger van Roberts, beantwoord met die afbranding van plase en
huise en die verwydering van vroue en kinders na konsentrasiekampe. Die verskriklike
verwoesting van die land, die hoë sterftesyfer in die kampe en die geweldige Britse
oormag wat 'n voortdurende toevoer deur die hawens gehad en die spoorlyne en stede
beheer het, dwing die Boere uiteindelik om hulle onafhanklikheid prys te gee, die
Vrede van Vereeniging op 31 Mei 1902 te onderteken en die Britse vors as wettige
heerser te erken.
Die hele oorlog het die Britse skatkis ongeveer R400000000 gekos, terwyl 7000
offisiere en manskappe aan Britse en 4000 aan Boerekant die lewe verloor het. In
die konsentrasiekampe is 116000 mense aangehou en het minstens 27000, hoofsaaklik
vrouens en kinders, gesterf, terwyl sowat 32000 krygsgevangenes na kampe binne
en buite Suid-Afrika (op St. Helena, Ceylon, die Bermuda-eilande en in Indië) gestuur
is. Die oorlog was 'n harde slag vir Brittanje se prestige, aangesien baie Europese
lande die saak van die Boere goedgesind was en Brittanje se optrede in Suid-Afrika
as despoties beskou het. Ook in Engeland self was daar verset teen die oorlog en
mense soos Emily Hobhouse het die leed van die vroue en kinders in die kampe
pertinent onder die aandag van die Britte gebring. Die koloniale Afrikaners in
Kaapland en Natal is deur krygswet bedwing, maar duisende van hulle het gerebelleer,
veral na die instelling van die konsentrasiekampe en die ‘verskroeide aarde’-taktiek
van Kitchener. Die einde van die oorlog het meegebring dat die Vrystaat en Transvaal
tot kolonies van Brittanje uitgeroep is. 'n Minderheid onder die Boere wou die Britse
gesag in geen omstandighede aanvaar nie en het na Argentinië, Oos-Afrika,
Duits-Suidwes-Afrika en die Verenigde State uitgewyk. Dié wat gebly het, was
openlik verdeeld: teenoor die ‘bittereinders’, wat die stryd ten alle koste wou voortsit,
was daar die ‘hensoppers’ en ‘oorlopers’, wat die Britse bewind as enigste uitweg
beskou het, terwyl daar neergesien is op die ‘joiners’ wat die Britte gesteun of
oorlogsgeheime aan hulle oorgedra het. Die Boere is deur die oorlog geweldig verarm
en was geestelik weerloos, al ontstaan daar later, juis as gevolg van die oorlog, onder
die Afrikaners 'n diep geestelike eenheidsbesef en 'n hernude nasionalisme wat
historiese herinnerings as voedingsbodem
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gehad het. Onder Vrystaters en Transvalers was daar 'n gevoel van trots dat die twee
republieke drie jaar lank teen 'n wêreldmoondheid kon weerstand bied.
Ná die oorlog was dit die taak van Milner om die republieke materieel weer op te
bou. Die verwoesting van die plase het 'n nuwe ‘groot trek’ na die stede meegebring,
van baie Afrikaners stedelinge en werknemers gemaak en die einde van die ou
patriargale en konserwatiewe lewensvorme ingelui. Milner hervestig baie boere op
hulle plase, kry die goudmynbedryf weer aan die gang deur die invoer van Chinese
arbeiders, pas 'n angliseringsbeleid in die onderwys toe en beywer hom op politieke
gebied vir 'n federasie van Suid-Afrika waarin die Britse element die belangrikste
aandeel moes hê.
Milner se materiële heropbou was doeltreffend, maar hy het die groeiende gevoel
onder die Afrikaners teen Engels en die Britte eerder versterk as laat afneem en hy
was nie in staat om vir die volk 'n bestendige en aanvaarbare samelewing te skep
nie. Die reaksie teen sy imperiale beleid was aanvanklik 'n kulturele herlewing wat
in pleidooie vir die behoud van Nederlands en vir die uitbouing van Afrikaans uiting
gevind het, later 'n politieke oplewing, veral toe die Liberale Party onder
Campbell-Bannerman (wat tydens die oorlog die saak van die Boere goedgesind
was) in 1905 in Brittanje aan die bewind kom en 'n beleid van versoening teenoor
die verowerde republieke volg. Dit lei tot die instelling van verantwoordelike bestuur
in die Oranje-rivierkolonie en Transvaal. Die regering in Transvaal word gelei deur
Louis Botha en J.C. Smuts en dié in die Vrystaat deur Abraham Fischer en J.B.M.
Hertzog.

II. Unifikasie en politieke ontvoogding
By die Liberale regering wat in 1905 in Brittanje aan die bewind gekom het, was
daar 'n sterk gevoel om die vier Britse kolonies in Suider-Afrika te verenig. So 'n
stap, is geredeneer, sou meer Britse immigrante na Afrika trek en sou die Britse Ryk
versterk, veral met die oog op 'n moontlike botsing met Duitsland. Ook die leiers
van die vier kolonies het begin dink aan 'n eenwording as die moontlike oplossing
vir ekonomiese en politieke probleme. Ten einde oor die vorm van die eenwording
te besluit en 'n konsepgrondwet op te stel, is 'n nasionale konvensie in 1908 en 1909
agtereenvolgens in Durban, Kaapstad en Bloemfontein gehou. Op 31 Mei 1910 kom
die Unie van Suid-Afrika tot stand met Louis Botha as premier. Die land sou deur
'n Volksraad en Senaat geregeer word, terwyl die Britse koning deur 'n
goewerneur-generaal verteenwoordig is. Soos Kanada, Australië en Nieu-Seeland
+

+ Oor die unifikasie bestaan daar die studie van L.M. Thompson, The unification of South
Africa (Oxford, 1960). Oor die politieke geskiedenis ná 1910 is daar The age of the generals
deur D.W. Krüger (Johannesburg, 1961; herdruk en aangevul as The making of a nation,
Johannesburg/Londen, 1969). Biografieë oor die drie premiers in hierdie tydvak is dié van
F.V. Engelenburg oor Generaal Louis Botha (Pretoria, 1928), W.K. Hancock oor Smuts (I:
The sanguine years, 1870-1919 en II: The fields of force, 1919-1950, Cambridge, 1962-1968)
en C.M. van den Heever oor Generaal J.B.M. Hertzog (Johannesburg, 1943). Hertzog se
toesprake word in ses dele uitgegee deur F.J. du Toit Spies, D.W. Krüger en J.J. Oberholster
(Johannesburg, 1977).
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sou Suid-Afrika dominiumstatus verkry en sou die regering volgens die Britse
demokratiese stelsel verkies word deur stemgeregtigdes wat alle blankes en Kleurlinge
- aanvanklik net mans, vanaf 1930 ook vroue - bo een en twintig jaar ingesluit het.
Die vroeëre kolonies sou provinsies van die Unie word en plaaslike bestuur sou in
die hande van 'n administrateur, 'n uitvoerende komitee en 'n provinsiale raad geplaas
word.
In dieselfde jaar as die totstandkoming van die Unie is die eerste verkiesing gehou
wat die ondersteuners van Louis Botha aan die bewind geplaas het, met die Unioniste
en die Arbeiders as die belangrikste opposisiegroepe. In 1911 het die Suid-Afrikaanse
Party tot stand gekom wat die regeringsondersteuners met Botha as leier verenig het.
Botha, bygestaan deur J.C. Smuts - Minister van Binnelandse Sake, Mynwese en
Verdediging - het 'n beleid van versoening ten opsigte van Brittanje gevolg en die
ideaal gekoester om deur ‘konsiliasie’ en deur ‘vergewe en vergeet’ die Afrikaners
en Engelse tot een Anglo-Afrikanernasie saam te smelt. Hierteenoor was J.B.M.
Hertzog - Minister van Justisie - van mening dat Botha in die toepassing van sy beleid
van die middeweg afgewyk en die Engelssprekendes bevoordeel het. Hollands, wat
volgens artikel 137 van die grondwet saam met Engels amptelike status as landstaal
geniet het, was in 'n minderwaardige posisie in die staatsdiens, en Hertzog wou die
Afrikaner se taal en kultuur naas dié van die Engelssprekende beveilig sien. Vir hom
was daar in Suid-Afrika twee volksgroepe wat kultureel albei die reg op voortbestaan
gehad het en hy word apologeet vir 'n ‘tweestroombeleid’ wat algehele gelykheid
van die twee blanke kulture, sonder dat die een die ander oorheers, ten grondslag
het. Teenoor Botha, wat met die dominiumstatus van Suid-Afrika tevrede was, het
Hertzog Suid-Afrika se reg op selfbeskikking bepleit en was hy 'n voorstander daarvan
dat 'n nasie sy eie sake in sy eie belang moes reël. As hy in Desember 1912 in 'n
toespraak op De Wildt hierdie beginsel van ‘Suid-Afrika eerste’ stel, lei dit tot 'n
breuk met Botha en word Hertzog deur die Unioniste as fanaties en ekstremisties
uitgekryt en sy beleid as ‘Hertzogisme’ gebrandmerk. Die breuk tussen Botha en
Hertzog lei in 1914 tot die stigting van die Nasionale Party, wat nasionale
selfstandigheid voorstaan, wat ten gunste is van 'n goeie verhouding met Brittanje
sonder onderhorigheid aan hom en sonder dat die Unie se belange tweede kom, en
wat taalgelykheid en eerbied vir die kultuur, geskiedenis, godsdiens, sedes en gebruike
van die twee blanke groepe wil bevorder. Daardeur word Hertzog nie alleen 'n
politieke figuur van belang nie, maar word hy ook deur die leiers van die Tweede
Beweging as 'n kampvegter vir hulle saak gesien.
Die verdeeldheid onder die Afrikaners tussen ‘Sappe’, wat ‘Engelsgesind’ was en
‘reggemaak’ moes word, en tussen ‘Natte’, wat as konserwatief en eng beskou is,
vind sy neerslag in die Hollands-Afrikaanse koerantwese ná Uniewording. De
Volkstem, De Vriend en Ons Land word organe van die Suid-Afrikaanse Party, terwyl
Ons Vaderland (1915-1932 in Pretoria, in 1932 opgevolg deur Die Vaderland en
sedert 1936 in Johannesburg), Die Volksblad (1916- in Bloemfontein) en Die Burger
(1915-in Kaapstad onder aanvanklike redaksie van D.F. Malan) die Nasionale Party
ondersteun. Die weekblaaie Die Brandwag (1910-1922 in Pretoria), Die Voorloper
(1912-1914 in Kaapstad) en Ons Moedertaal (1914 in Stellenbosch), wat in 1916 in
Die Huisgenoot onder redaksie van J.J. Smith en C.J.L. Ruysch van Dugteren
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opgaan, en Die Boerevrou(w) (1919-1931 in Pretoria onder redaksie van Mabel
Malherbe) sorg vir goeie lektuur in Afrikaans en publiseer ook werk van die
belangrikste skrywers. Ten nouste hiermee verbonde is die totstandkoming van 'n
aantal uitgewerye, waarvan J.L. van Schaik (Pretoria, 1914) en die Nasionale Pers
(Kaapstad, 1915) die grootste is en wat die belangrikste Afrikaanse literêre publikasies
in die eerste dertig jaar van die twintigste eeu die lig laat sien.
Die verdeeldheid onder die Afrikaners word nog verder versterk deur die uitbreek
van die Eerste Wêreldoorlog in 1914. Die Britse oorlogsverklaring aan Duitsland,
pas twaalf jaar ná die Vrede van Vereeniging, het die dominiums van die Britse Ryk
sonder keuse in die oorlog gebring, en vir baie Afrikaners was dit onaanvaarbaar om
aan die kant van Brittanje te veg teen 'n land wat in die verlede vriendelik teenoor
hulle saak was en dat Suid-Afrika in 'n oorlog betrek is waarmee sy inwoners niks
te make gehad het nie. Veral toe die regering besluit om Duits-Suidwes-Afrika binne
te val, het die herinnering aan die Anglo-Boereoorlog met sy konsentrasiekampe
herleef en is Botha en Smuts deur baie Afrikaners as verraaiers en handlangers van
die Britse Ryk beskou. Die verset onder heelwat republikeinsgesinde Afrikaners,
veral in die Vrystaat, maar ook in Transvaal en Kaapland, lei in 1914 tot 'n openlike
rebellie waaraan heelwat Boeregeneraals en -offisiere soos C.R. de Wet, J.H. de la
Rey, C.F. Beyers, Manie Maritz en J.C.G. Kemp deelneem. Die rebelle was egter
swak bewapen en georganiseer en die verset was van korte duur. Verskeie rebelle onder wie De Wet - is boetes of gevangenisstraf opgelê, en Jopie Fourie is gefusilleer.
Die Helpmekaar-beweging is in die lewe geroep om die boetes deur middel van 'n
fondsinsameling te betaal, terwyl die oorskot gebruik is om jong Afrikaners verder
te laat studeer. In 1918 word die Afrikaner-Broederbond in Johannesburg gestig met
die doel om op kulturele en ekonomiese gebied te help met die opbou van die
Afrikaner.
Ná die geslaagde inval in Duits-Suidwes is Suid-Afrikaanse magte na Tanganjika
gestuur om die Imperiale troepe met die verowering van dié Duitse kolonie te help.
By die Vrede van Versailles onderteken Botha en Smuts, alhoewel met sterk verset,
die vredesverdrag. Suidwes-Afrika word as mandaatgebied deur die Volkebond onder
Suid-Afrika se bestuur geplaas. Smuts, wat tydens die oorlog lid van die Britse
oorlogskabinet was, het 'n belangrike aandeel in die handves van die Volkebond, en
met sy holistiese filosofie word hy as 'n belangrike teoretikus van die Ryksidee gesien
en geniet hy internasionale roem as staatsman. Ná Botha se dood in 1919 word hy
premier.
+

+ Oor die ontstaan van Die Nasionale Party handel 'n groep skrywers onder redaksie van O.
Geyser en A.H. Marais (Pretoria/Kaapstad, 1975). Oor die koerante en tydskrifwese in die
twintigste eeu skryf P.J. Nienaber in hfst. IX van 'n Beknopte geskiedenis van die
Hollands-Afrikaanse drukpers in Suid-Afrika (Kaapstad, 1943) en in Dit was ons erns
(Kaapstad, 1962). J. du P. Scholtz vestig in ‘'n Vergete Afrikaanse weekblad’ (St., XXIV:1,
Oktober 1970) opnuut die aandag op Die Voorloper. J.M.H. Viljoen stel in 'n Joernalis vertel
(Kaapstad, 1953) sy herinneringe as redakteur van Die Huisgenoot te boek, terwyl G.S.
Preller in die artikel ‘Ons stig 'n tydskrif’ (opgeneem in P.J. Nienaber, red., Jan Celliers, ons
volksdigter, Johannesburg, 1951) oor die geskiedenis van Die Brandwag skryf. Oor die
ontstaan van Die Burger handel Izak W. van Tonder in Oom Irak van Kaapstad kyk terug
(Kaapstad, 1945), terwyl 'n verskeidenheid outeurs in Keeromstraat 30 (onder redaksie van
J.P. Scannell, Kaapstad, 1965) oor die geskiedenis van Die Burger en die Nasionale Pers
skryf.
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Met die verkiesing van 1915 het die Suid-Afrikaanse Party reeds van sy steun verloor,
terwyl Hertzog se Nasionale Party heelwat stemme op hom verenig. Die ekonomiese
vraagstukke en die stygende lewensduurte bring groot ontevredenheid by die arbeiders,
boere en amptenare, en in 1920 besluit Smuts om sy party met dié van die Unioniste
te verenig ten einde 'n verkiesingsnederlaag af te weer. Die gevolg is dan ook dat die
Suid-Afrikaanse Party in 1921 weer met 'n oorweldigende meerderheid aan die
bewind gestel word. In 1922 heers groot industriële onrus aan die Witwatersrand as
gevolg van stakings oor lone in die mynbedryf, en dit lei tot bloedige gevegte waarin
die regeringstroepe van masjiengewere gebruik gemaak het. Die politieke gevolg
hiervan was dat die mynwerkers - onder wie baie Afrikaners - sterk teenstanders van
die regering word. Met die verkiesing van 1924 vorm die Nasionale Party 'n ‘pakt’
met die Arbeiderparty en word Hertzog premier in die plek van Smuts.
Die bewindsaanvaarding van Hertzog bring mee dat hy sy beginsels van
‘Suid-Afrika eerste’, gelyke taal- en kultuurregte aan Afrikaans- en Engelssprekendes
en volle selfbeskikkingsregte vir die Unie ten opsigte van die buiteland in die praktyk
kon toepas. Daardeur kon hy die nasionale selfstandigheid van die Unie beklemtoon,
soos in ekonomiese opsig blyk uit die slaan van eie munte in 1925 en die stigting
van 'n yster- en staalnywerheidskorporasie (Yskor) in 1926. Tydens sy bewind het
hy aangedring op die handhawing van tweetaligheid in die staatsdiens en word
Afrikaans tot amptelike landstaal naas Nederlands en Engels verhef (1925). Op
staatkundige gebied sorg hy in 1926 met die Balfour-verklaring dat Suid-Afrika en
die ander dominiums outonome status binne die Britse Ryk verkry, wat in 1931 deur
die Britse parlement met die Statuut van Westminster in wetgewing vasgelê word.
In 1928 word 'n eie nasionale vlag naas die Union Jack gehys. Die gevolg van hierdie
beleid is dan ook dat Hertzog die verkiesing van 1929 met 'n vergrote meerderheid
wen.

III. Verandering in die maatskaplike struktuur
Terwyl Suid-Afrika sedert ongeveer 1880 tot omstreeks 1925 hoofsaaklik 'n landen mynbouland was, kom daar in die twintigerjare 'n fundamentele verandering in
die ekonomiese struktuur deurdat Hertzog 'n aantal nywerhede vestig met die oog
op 'n oplossing van die werkloosheid en die armblanke-vraagstuk wat in hierdie jare
'n knellende probleem geword het. Die armblanke-vraagstuk was enersyds die gevolg
van die Anglo-Boereoorlog, wat die boeregemeenskap sonder inkomste gelaat het,
andersyds die gevolg van die groot droogtes met die gepaardgaande verlies aan vee
en gesaaides en die lae pryse wat die boere vir hulle produkte ontvang het. Die
resultaat was dat baie blankes wat nie vir enige bepaalde beroep opgelei was nie, na
die stede gestroom het om ongeskoolde arbeid saam met die nie-blankes te verrig.
Terselfdertyd is baie immigrante uit ander lande, veral Brittanje, vir geskoolde werk
gewerf. Die aanraking tussen hierdie mense en die verarmde blankes het 'n
kultuurkonflik tot gevolg wat die Afrikaners se lewensgebruike en -gewoontes
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ingrypend wysig.
Hierdie wysiging vloei voort uit die hele agtergrond van die Afrikaner, wat tot
feitlik die einde van die negentiende eeu hoofsaaklik as pionier en boer op 'n plaas
gewoon het, wat onbekend was met die handel en die kapitalistiese geldekonomie
en wat uit die aard van sy samelewing nie 'n stedebouer kon wees nie. Die Afrikaner
was deur sy hele verlede aangewys om 'n boer te word - vandaar die naam ‘Boerevolk’
- en dit was die enigste beroep waarmee hy oor die algemeen vertroud was. As boer
was hy geslagte lank verstoke van onderwysgeriewe en beroepsopleiding en het hy
'n landelike kultuur en lewenswaardes geken wat vreemd was aan die stad. Daarom
was die stede wat wel ontstaan het, die produkte van ‘uitlanders’, mense van vreemde
herkoms en fortuinsoekers wat nie die lewensgebruike en-gewoontes van die Afrikaner
geken het nie. Die gevolg was dat die Afrikaner swak toegerus was vir die stedelike
samelewing en dat hy deur sy ekonomiese agterstand gedwing is om in agterbuurtes
soos Vrededorp, Fordsburg en Langlaagte te woon, terwyl hy geestelik en kultureel
ontwortel, ontwrig en minderwaardig gevoel het as gevolg van die denasionaliserende
en angliserende invloede wat op hom ingewerk het. Deur die verarming wat daar op
die platteland geheers het, was baie boere en ‘bywoners’ egter verplig om na die stad
as enigste uitkoms te trek.
Om die armoede en werkloosheid die hoof te bied, soek Hertzog die oplossing in
die vestiging van nywerhede wat aan hierdie mense 'n heenkome kon bied. Deur
middel van die Loonwet word vakmanne van goeie en beheerde salarisse verseker,
terwyl die Kleurslagboomwet die belange van blanke werkers beskerm. Die
ontwikkeling van plaaslike nywerhede is gestimuleer deur die heffing van invoerregte
op buitelandse produkte, met die gevolg dat bedrywe soos die vervaardiging van
komberse, ysterware, klerasie en leerware vinnig uitgebrei het. Daardeur word die
werkmoontlikhede en -geleenthede vir blanke arbeiders in die stede verbeter.
Terselfdertyd is daar van allerlei kante, onder meer deur die Kerk, daadwerklike
pogings aangewend om die Afrikaner in die stad nie verlore te laat gaan nie, maar
om hom sy identiteit te laat handhaaf en hom binne sy volksverband te laat
voortbestaan.

IV. Opvoedkundige ontwikkelings
Volgens artikel 5 van die vredesooreenkoms van Vereeniging is aan die Boere beloof
dat die regte van Hollands gehandhaaf sou word, maar tydens die Milner-regering
is alles moontlik gedoen om die Afrikaners so gou moontlik te verengels. Onder die
+ +

+ Oor die verstedeliking van die Afrikaner en die verandering in die maatskaplike struktuur
skryf S. Pauw in Die beroepsarbeid van die Afrikaner in die stad (Stellenbosch, 1946) en S.
van Wyk in Die Afrikaner in die beroepslewe van die stad (Pretoria/Kaapstad, 1968).
+ Oor die opvoedkundige ontwikkelings bestaan die studie oor Onderwys in Suid-Afrika,
1652-1960 onder redaksie van J. Chr. Coetzee (tweede druk, Pretoria, 1963). Die volledigste
oorsig gee Ernst G. Malherbe in Education in South Africa, Volume II: 1923-1975 (Kaapstad,
1977).
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leiding van die Kerk is enkele C.N.O.-skole opgerig om die posisie te verbeter, maar
eers met die toesegging van verantwoordelike bestuur kom daar 'n mate van verligting.
Deur middel van die Smutswet van 1907 en die Hertzogwet van 1908 is die beginsel
van moedertaalonderwys in Transvaal en die Oranje-Vrystaat onderskeidelik ingevoer.
Met die totstandkoming van die Unie is gelyke regte aan Hollands en Engels as
amptelike tale gewaarborg en is die onderwys in die hande van die provinsiale rade
gelaat. In alle provinsies het onderrig tot en met standerd IV in die moedertaal geskied,
terwyl ouers vanaf standerd V die onderrigtaal vir hulle kinders kon kies. Hierdie
maatreëls is egter nie altyd in die praktyk uitgevoer nie, tot nadeel van Hollands.
Intussen het Afrikaans reeds soveel vordering gemaak dat C.J. Langenhoven in 1914
in die Kaapse Provinsiale Raad 'n mosie indien waarin hy versoek dat Afrikaans tot
en met standerd IV in die plek van Hollands as voertaal op skole gebruik moet word.
Nog in dieselfde jaar volg die rade van Transvaal en die Vrystaat hierdie voorbeeld,
terwyl Natal ook later daartoe oorgaan. In 1925 was moedertaalonderrig tot standerd
X die algemene praktyk in al vier die provinsies.
Met die toenemende vordering wat op onderwysgebied gemaak is, ontstaan daar
ook al hoe meer Hollands- en later ook Afrikaansmediumskole. In 1917 kom die
Potchefstroomse Gimnasium en die Oosteindskool in Pretoria tot stand, terwyl die
Oranje-Meisieskool in 1920 in Bloemfontein gestig word. In 1922 word die Hoër
Volkskool in Graaff-Reinet opgerig, in 1926 die Hoërskool Jan van Riebeeck in
Kaapstad en in 1927 die Voortrekkerhoërskool in Pietermaritzburg. In 1916 neem
die Parlement belangrike wetgewing aan met betrekking tot die oprigting van
universiteite. Twee van die kolleges van die nie-doserende Universiteit van Kaap
die Goeie Hoop, wat in 1873 opgerig is, t.w. die Victoria-kollege op Stellenbosch
en die Suid-Afrikaanse Kollege in Kaapstad, verkry ingevolge hierdie wetgewing
universitêre status en begin in 1918 met onderrig as die Universiteit van Stellenbosch
en Kaapstad onderskeidelik. Die ses ander kolleges word onder die beheer geplaas
van die Universiteit van Suid-Afrika, wat die Universiteit van Kaap die Goeie Hoop
vervang. Van hulle kry die Universiteitskollege van die Witwatersrand in 1922
universitêre status.
+

+ Oor ‘Genl. Hertzog se onderwyswet’ handel P.J. Nienaber (H.A., Junie 1952), terwyl M.C.E.
van Schoor oor ‘Die toepassing en ontvangs van die Vrystaatse onderwyswet van 1908’
(H.A., Februarie 1953) skryf. Hertzog se toesprake oor die taal verskyn in H.A., Junie 1952.
P.J. Nienaber behandel Hertzog se aandeel aan die taalstryd (H.A., Junie 1952 en Julie 1953).
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Hoofstuk 2
Die geskiedenis van die Tweede Afrikaanse Beweging
Die Eerste Afrikaanse Beweging was hoofsaaklik geografies beperk tot die Paarl en
omgewing en het gesentreer rondom een figuur, t.w. S.J. du Toit, en - vir die grootste
gedeelte van die Beweging, altans - rondom een vereniging, nl. die Genootskap van
Regte Afrikaners, en een blad, Die Patriot. Die Genootskappers het, teen alle
teenkanting in, gestry vir die regte van Afrikaans en hulle belangrikste taak was om
die volk te leer lees. Die Beweging het egter tot niet gegaan as gevolg van die politieke
aktiwiteit van sy leier. Dít, tesame met Du Toit se opvattinge oor spelling en die
gebrek aan geskrifte van 'n intrinsieke literêre gehalte, was daarvoor verantwoordelik
dat die Beweging die volk nie verder kon stimuleer nie.
Daarteenoor was die Tweede Beweging 'n landsbeweging wat verskillende
hooffigure in die onderskeie provinsies gehad het, met verskillende blaaie en
verenigings. Ná die Anglo-Boereoorlog is die Afrikaner nie alleen gestel voor die
enorme taak om sy land weer materieel op te bou nie, maar om homself ook geestelik
weerbaarder te maak. In vergelyking met die Eerste Beweging was dit dus nie slegs
die strewe om leesbare rympies te skryf of om die volk op te voed nie, maar om
uiting
+

+ G.S. en P.J. Nienaber skryf oorsigtelik oor die Geskiedenis van die Afrikaanse Beweging
(Johannesburg, 1941), terwyl E.C. Pienaar die periode uitvoerig bespreek en heelwat bronne
beskikbaar stel in hoofstuk I van Taal en poësie van die Tweede Afrikaanse Beweging4
(Kaapstad, 1931) en Die triomf van Afrikaans (Kaapstad, 1943) en N.P. van Wyk Louw die
Afrikaanse stryd in die ruimer konteks van die negentiende-eeuse vryheidsbewegings sien
en die vraag beantwoord waarom die Afrikaanse Beweging in so 'n mate geslaag het (‘Die
opkoms van tale’, Deurskouende verband, Kaapstad/Pretoria, 1977). Oor die stryd in Kaapland
handel E.C. Pienaar in die Gedenkboek ter eere van die Genootskap van Regte Afrikaners
(1875-1925) (Potchefstroom, 1926), J.H.H. de Waal in My herinnerings van ons taalstryd
(Kaapstad, 1932), C.J. Langenhoven in My aandeel aan die taalstryd (Kaapstad, 1932) en
W.H. Louw in Hg., 3.7, 24.7, 14.8, 21.8 en 4.9.31. Oor die Beweging in Natal skryf G.S.
Nienaber in Hg., 21.6.35 (onder die pseudoniem Piet Prins) en in Honderd jaar Hollands in
Natal (Pretoria, 1933). Oor Die Vrystaatse Taalbeweging (1900 tot ongeveer 1920) handel
P.J. Nienaber (Johannesburg, 1942; kyk ook Eerste sooie, Johannesburg, 1975), terwyl A.J.
Coetzee Die opkoms van die Afrikaanse kultuurgedagte aan die Rand (Johannesburg, 1936)
beskryf. Korter oorsigte is P.J. en G.S. Nienaber se Die opkoms vanAfrikaans as kultuurtaal4
(Pretoria, 1953), J.F. Herbst (opgeneem in G.J. Labuschagne, red., Feesbundel, Johannesburg,
1959), G.S. Nienaber se Die Afrikaanse taalverenigings (Kaapstad, 1962), P.J., G.S. en
C.J.M. Nienaber se Dit was ons erns (Kaapstad, 1962), A.G.S. Meiring se Die Afrikaanse
Taalbeweging (Kaapstad, 1967), J.C. Kannemeyer se Die Afrikaanse Bewegings
(Pretoria/Kaapstad, 1974) en J. du P. Scholtz se Wording en ontwikkeling van Afrikaans
(Kaapstad, 1980). 'n Fotobeeld van die Beweging is te vinde in Taal en beeld deur P.J.
Nienaber (Johannesburg, s.j.). In gemoderniseerde spelling bundel P.J. Nienaber en J.A.
Heyl die belangrikste redes en pleitstukke wat tydens die Tweede Beweging gelewer is
(Pleidooie in belang van Afrikaans, II, Kaapstad, 1960). In Ons taalhelde (Kaapstad, 1965)
lewer P.J. Nienaber biografiese sketse van De Waal, O'Kulis, Preller, Malherbe, Hertzog,
Malan en Langenhoven. Biografiese en ander gegewens omtrent heelwat skrywers kom ook
voor in Br., April 1913 en Desember 1918.

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

84
te gee aan die grootste behoeftes en die diepste wese van die Afrikanervolk. Daarom
was die stryd dan ook ernstiger en meer doelgerig.

I. Die verengelsingsbeleid en die reaksie van Hollandse kant
Tydens die Anglo-Boereoorlog is daar feitlik niks gedoen in verband met die taalstryd
nie en ná 1902 was die Afrikaners ekonomies en geestelik aanvanklik nie daartoe in
staat nie. Die vredesvoorwaardes het onder meer bepaal dat Engels die enigste voertaal
in die administrasie en gereg sou wees, hoewel daar voorsiening gemaak is vir die
gebruik van Nederlands. Tog het Engels al hoe meer veld op staatkundige, kerklike
en onderwysgebied gewen en is Nederlands in die praktyk verdring. Die nuwe Engelse
regering was dus met dieselfde ideale besiel as lord Charles Somerset. In 1903 skryf
E.B. Sargent, die Transvaalse Direkteur van Onderwys, as volg aan lord Milner: ‘We
must appeal to England and the brothers and sisters of those who have fought for the
Empire, asking them to come over to carry out that part of the work which their
kinsmen were not able to complete. Our military operations have resulted in the
greater part of the boys now remaining in the camps, and I am convinced that we
have no better opportunity than now to make them all English-speaking next year ...
What we now require here are women, highly capable teachers with strong patriotism
who would be willing to come hither and face the hardships of the camp life, in order
to teach the children of the burghers our language and our ideals. Gradually these
children should also be taught our great Imperial ideals.’
Teen hierdie stelsel van geleidelike verengelsing kom daar aanvanklik reaksie van
die Hollandse kant, in die besonder van die Christelik-nasionale onderwysskole, wat
Hollands as voertaal bly handhaaf het, en van die Taalbondmanne, veral van Jan
Hendrik Hofmeyr, wat 'n sterk voorstander vir die behoud van Nederlands was. W.J.
Viljoen, A. Moorrees en 'n paar ander Stellenbosse professore soek die oplossing in
'n Vereenvoudigde Nederlandse Spelling (V.N.S.) wat - onder meer deur die invoeging
van tipiese Afrikaanse idiome en gesegdes - Hollands makliker vir die Afrikaners
sou maak, hoewel die taal nog basies Nederlands was. Die Zuid-Afrikaansche
Taalbond, wat as gevolg van die oorlog onaktief geraak het, word in 1903 opnuut
opgerig, en in dieselfde jaar vertrek Viljoen na Nederland om met taalgeleerdes oor
die vereenvoudiging te beraadslaag. Alhoewel verskeie werke in die vereenvoudigde
spelling verskyn het, spreek dit vanself dat so 'n kunsmatige vorm nooit werklik
inslag kon vind nie en tot mislukking gedoem was. Vandaar ook dat De Goede Hoop,
'n maandblad wat onder beskerming van J.H. Hofmeyr en Marie Koopmans-de Wet
in Julie 1903 met J.H.H. de Waal as redakteur verskyn, bydraes in Afrikaans publiseer,
ten spyte van die teenkanting van die stigters en die sterk aanvalle deur die apologete
van die V.N.S. De Waal doen in hierdie jare waardevolle werk om Afrikaans weer
- ná die teenkanting wat daar teen ‘Patterjots’ gekom het - as leestaal gewild te maak,
onder meer deur die publikasie van die historiese roman Johannes van Wyk (vanaf
Januarie 1904 as vervolgverhaal in De Goede Hoop en in 1906 in boekvorm).
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Op 6 Maart 1905 hou J.H. Hofmeyr op Stellenbosch sy beroemde toespraak ‘Is 't
ons ernst?’ waarin hy die volk probeer oproep om die Hollandse taal te handhaaf.
Hy verwys na die verengelsing in die algemene omgang, in die kerke, op die skole
en onder die leerlinge, en gaan dan oor om voorbeelde te noem van lande wat in die
verlede wel hulle taal met sukses gehandhaaf het, soos Wallis, die Kanaaleilande,
Serwië, Bulgarye, Pole, Kanada en Engeland self. Dit kon hulle alleen doen omdat
dit hulle erns was, en hy vra die Afrikaners om gebruik te maak van hulle regte: ‘Is
uw geloof goed, laat uwe werken daarmede rijmen; maar zooals 't thans met u gesteld
is, zijn uwe werken in schrille tegenspraak met uwe geloofsbelijdenis. Zoolang gij
niet gebruik maakt van de rechten, die gij hebt, zal niemand zich laten bang maken
door uwe verzekeringen van bereidwilligheid tot offers ter verkrijgen van rechten,
die gij nog niet bezit.’ Dié rede verskyn aanvanklik in Ons Land, die blad van J.H.
Hofmeyr, en word later as brosjure gepubliseer.

II. Preller en die reaksie van Afrikaanse kant
Die lesing van Hofmeyr trek groot aandag, en G.S. Preller, wat in 1902-1903 saam
met Eugène Marais aan die koerant Land en Volk meegewerk het, antwoord in 1905
in De Volkstem daarop met 'n lang reeks artikels Laat 't ons toch ernst wezen! Hy
wys daarop dat dit die Afrikaners inderdaad ontbreek aan erns in verband met
Hollands, maar hy vra die vraag of die erns vir hulle enigste moedertaal, nl. Afrikaans,
dan afwesig is. Hy vat sy standpunt saam in drie stellinge: 1) ‘De taal die in een land
leeft, die in het ganse volk wortelt, heeft in dat land en onder dat volk de meeste kans
op voortbestaan, en laat zich niet uitroeien dan met de uitroeiing van het volk waarin
ze leeft. De geschreven taal van enige nasie regelt zich onwillekeurig, of behoort
zich te regelen, naar de gesproken taal van die nasie; anders lopen de twee naderhand
zó ver uit mekaar, dat zij feitelik afzonderlike talen zouden zijn’; 2) ‘Afrikaans wortelt
diep en leeft gezond in de gehele Afrikaner nasie. Geen ander taal doet hetzelfde.
Onze schrijftaal verschilt zóver van onze spreek-taal, dat voor 't
+ + + +

+ Oor ‘Die tydperk tussen die Eerste en die Tweede Taalbeweging’ skryf G.R. von Wielligh
(Hg., Januarie 1922). Vaalswaer (Izak van Heerden) skryf'n paar aantekeninge in verband
met die Tweede Beweging omstreeks 1905 (Jrb. Ak., XIII), terwyl P.J. Nienaber ‘Die
Afrikaanse Beweging, 1900-1908’ uitvoeriger behandel (H.A., Oktober 1952).
+ Oor Die Hollandse Beweging is daar die uitvoerige studie van A.J.D. de Villiers (Kaapstad,
1936).
+ Die pleidooi van Hofmeyr is opnuut uitgegee in H.A., Oktober 1952.
+ Preller se pleidooi is gebundel deur G.S. Nienaber (Twee taalstryders: Pannevis en Preller
met hulle pleidooie vir Afrikaans, Kaapstad, 1967) en D.J.C. Geldenhuys (Pannevis en Preller
met hul pleidooie, Johannesburg, 1967) en verskyn ook in H.A., Oktober 1952. Oor Preller
handel W. van Heerden in Hg., 29.5.31. Oor die verdienstes van Preller en De Waal as
taalstryders word van Augustus tot September 1921 'n polemiek in Die Burger gevoer. 'n
Samevatting van hierdie polemiek verskyn in Hg., September-Oktober 1921 van die hand
van J.J. Smith.
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gros der Afrikaners het geschrevene als een vreemde taal is die zij zelf nagenoeg
nooit schrijven’; 3) ‘Daarom heeft Afrikaans in Z. Afrika de grootste en beste kans
op voortbestaan. Daarom behoort onze schrijftaal veel nader bij het Afrikaans te
komen dan waar zij zich tans bevindt.’ Volgens Preller kan die Afrikaner alleen in
Afrikaans weergee wat in hom omgaan, en dit moet dan ook die taal word waarin
hy skrywe. Hy gaan die ontstaan van Afrikaans na onder invloed van seemanstaal,
Maleis-Portugees, Frans en Engels, en hy toon aan dat Afrikaans die taalorganisme
is wat by ons leef en aard. Hy noem verskillende mense wat dit reeds in die verlede
ingesien het, maar hy waarsku teen 'n té vereenvoudigde ‘fonetiese’ spelling of ‘die
skrijf soos jij praat’-reël van die Genootskappers en pleit vir 'n ‘onderscheid ... tussen
het beschaafd Afrikaans en de taal van de straat’. Dat hy nie teen Nederlands gekant
is nie, blyk duidelik uit die gedragslyn wat hy voorstel: ‘Afrikaans schrijven en
spreken, Hollands leren, albei lezen.’ Die reeks artikels van Preller verskyn aanvanklik
in De Volkstem, waarvan hy van 1903 af assistent-redakteur is en word kort daarna
uitgegee as brosjure waarin hy die geleentheid het om na Eugène Marais se
‘Winternag’ te verwys as voorbeeld van waartoe Afrikaans in staat is.
Reeds in 1904 skryf Joh. Visscher, die redakteur van die Vrystaatse blad De Vriend,
enkele briewe in Afrikaans, en in De Vriend des Volks (1904-1923) moedig hy die
skryf van Afrikaans aan. Hierin word hy bygestaan deur W. Postrna, wat in De Vriend
des Volks van 2-10 Junie 1905 drie stukke oor ‘Onze taal’ publiseer waarin hy die
bestaansreg van Afrikaans as 'n selfstandige ontwikkeling uit Nederlands aantoon
en op dié wyse 'n waardige aanvulling by Preller se pleitrede lewer. Hy kom tot die
gevolgtrekking dat ons 'n eie taal het, maar weier om dit te aanvaar. ‘Zoolang als ons
tevrede is om onse taal te minag en verguis, moet ons verstaan dat al die skimpe en
spot ons tref nie onse taal nie, maar onsself. Onse ganse selfrespek gaat al meer en
meer verlore, onse nasionaliteit blijf in naam, onse toekoms duister, onse nageslag
'n prooi vir die wat wil neem.’ In dieselfde jaar lewer J.S.M. Rabie, redakteur van
die Pietermaritzburgse koerant De Afrikaner (1904-1932), 'n pleidooi vir die gebruik
van die volkstaal en word 'n aantal verhale en hoofartikels in Afrikaans gepubliseer,
al kom daar spoedig teenkanting teen Rabie se optrede en word hy gedwing om in
1906 sy redakteurskap te laat vaar. In De Vriend des Volks - waarvan Rabie intussen
redakteur geword het - verskyn in Desember 1906 die teks van 'n voordrag wat
Postma oor ‘De nieuwe taalbeweging’ in Bloemfontein gehou het waarin hy andermaal
pleit vir die erkenning van Afrikaans as noodsaaklike voorvereiste vir die uitbouing
van die Afrikaner se nasionaliteitsbewussyn.

III. Georganiseerde optrede en verenigings
Intussen het Preller in 'n naskrif tot sy reeks artikels in De Volkstem 'n uitnodiging
gerig tot alle belangstellendes om 'n beweging vir die bevordering van Afrikaans te
begin, en op sy inisiatief word op 13 Desember 1905 tydens 'n byeenkoms in Pretoria
die Afrikaanse Taalgenootskap (A.T.G.) gestig met die doel om Afrikaners te oortuig
van hulle taal, om die Afrikaanse taal in 'n suiwer vorm te ontwikkel en 'n Afrikaanse
nasionaliteitsgevoel aan te kweek. In ander sentra, soos Potchefstroom
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en Bloemfontein, kom soortgelyke verenigings tot stand, terwyl De Waal in Kaapstad
- waar daar heel wat voorstanders van die V.N.S. was wat sterk te velde getrek het
teen die nuwe Afrikaanse strewe - sy werk in De Goede Hoop voortsit en op 3
November 1906, met die samewerking van D.F. Malan, D.F. Malherbe, D.F. du Toit
Malherbe en A.I. Perold, oorgaan tot die stigting van die Afrikaanse Taalvereniging
(A.T.V.), wat basies dieselfde doelstellinge as die A.T.G. het. In Oktober van dieselfde
jaar lewer D.F. Malherbe op Wellington sy rede oor ‘Is Afrikaans 'n dialekt?’ waarin
hy as taalwetenskaplike die begrip ‘patois’ nagaan en tot die gevolgtrekking kom
dat Afrikaans geen dialek is nie. Teenoor die V.N.S. spreek hy hom sterk uit: ‘Ek is
prinsipieël teen die idee van die vorming van 'n toekomstige skrijftaal deur
vereenvoudiging, dus deur toenadering van Hollands tot Afrikaans, want die só
gewonne resultaat sal gebaseer wees op 'n fondament wat in die lug swewe. Die grote
moeilikheid van die Afrikaner is die Hollandse grammatika, die voor hem
onoverwinnelik toeskijnende vormleer. Hoe vereenvoudigd ook die vormleer sal
gemaakt word, so moet dit g'n Hollandse maar wel Afrikaanse vormleer en sintaxis
wees, wat as énige basis vir 'n toekomstige skrijftaal kan en mag aangenome word.’
In Augustus 1908 lewer D.F. Malan op Stellenbosch die rede ‘Het is ons ernst’. Die
taal, sê hy, word gebore op die bodem van die volkshart en volksgeskiedenis en leef
alleen in die volksmond. Daarom moet die vraag in Suid-Afrika nie wees watter taal
die beste is nie, omdat die keuse van 'n taal in die eerste plek 'n volksaak is. Hy gaan
voort en wys daarop dat Nederlands of Vereenvoudigde Nederlands nooit die volkstaal
van Suid-Afrika sal kan word nie, omdat dit kunsmatigheid sal meebring. Afrikaans
is die natuurlike medium, en dit moet ook as skryftaal aangewend word, anders sal
dit die gebruik van Engels bevorder. En dit is nodig om dit nóú te doen omdat die
Afrikaanse volk aan nasionale armoede ly. Die erkenning van Afrikaans sal hierdie
probleem oplos en die totstandkoming van 'n volksliteratuur verhaas.
Die aktiwiteit van die verskillende taalverenigings lei - onder meer gestimuleer
deur die al hoe sterker nasionale bewussyn op politieke gebied - daartoe dat die
Afrikaanse en Hollandse groepe geleidelik begin saamwerk. In Desember 1907 kom
die Taalbond en die A.T.V. op 'n kongres in die Paarl ooreen om hulle albei prakties
vir die Afrikanersaak te beywer, terwyl die Afrikaans-Hollandse Taalvereniging in
1908 in Pretoria gestig word met die doel om Hollands in die Transvaalse skole te
bevorder. Nog in dieselfde jaar word Onze Taal in Bloemfontein gestig met prakties
dieselfde oogmerke. Hierdie samewerking lei uiteindelik daartoe dat daar by sekere
kulturele leiers, soos Postma en Hofmeyr, wat einde 1908 en begin 1909
+ + +

+ Postma se pleidooie verskyn in H.A., Oktober 1952.
+ Oor die stigting van die A.T.G. skryf M.S.B. Kritzinger (Oor skrywers en boeke, Pretoria,
1932), terwyl J.L. Steyn enkele dinge uit die argief van die A.T.G. opdiep (T.W.K., XV:2).
+ Oor die rol van die A.T.V. skryf D.F. du Toit Malherbe (Hg., 3.12.56), D.F. Malherbe (bylaag
tot Bu., 7.4.59) en G. Tomlinson (Herinneringe van 'n jong Turk, Kaapstad, 1956). D.F.
Malherbe se ‘Is Afrikaans 'n dialekt?’ en die antwoord daarop deur W.J. Viljoen verskyn in
H.A., Februarie 1953. D.F. Malan se ‘Het is ons ernst’ is opgeneem in H.A., Oktober 1952.
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die Nasionale Konvensie in Kaapstad ter voorbereiding van die Unie bygewoon het,
die gedagte ontstaan om al die verskillende verenigings in een sentrale liggaam saam
te snoer. Op 'n kongres wat in Julie 1909 in Bloemfontein gehou is, word daar dan
oorgegaan tot die stigting van die Zuid-Afrikaansche Akademie voor Taal, Letteren
en Kunst (later: die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns) met as doel
‘de handhaving en bevordering van de Hollandse taal en letteren, en van de
Zuid-Afrikaanse geschiedenis, oudheidkunde en kunst. Onder het woord ‘Hollands’
wordt verstaan: de beide taalvormen gebruikelik in Zuid-Afrika.’ In die aanvangsjare
het die Akademie veral leiding gegee deur onder meer die instelling van openbare
eksamens oor taal, letterkunde en geskiedenis, die uitskryf van prysvrae,
lektuurvoorsiening deur die instelling van biblioteke, die hou van openbare voorlesings
en referate en aandag aan taalonderrig op skool en universiteit. In die besonder lewer
die Akademie 'n bydrae deur die toekenning (vanaf 1915) van die Hertzogprys vir
die beste literêre werke, die vasstelling van die Afrikaanse spelling deur die publikasie
van die Afrikaanse woordelys en spelreëls (vanaf 1917) en die publikasie van literêren taalwetenskaplike artikels in die Jaarboek van die Akademie (1911-), die Tydskrif
vir Wetenskap en Kuns (1922-1960), die Hertzogannale (1952-1968) en die Tydskrif
vir Geesteswetenskappe (1960-). Tog het die Akademie in sy beginjare nie die rol
in die taalstryd gespeel as wat allerweë die verwagting was nie, waarskynlik omdat
dit - in navolging van die Koninklijke Vlaamse Academie - 'n geslote liggaam met
'n beperkte ledetal is.

IV. Verdere optrede, die onderwys en die amptelike erkenning van
Afrikaans
Met die totstandkoming van die Unie van Suid-Afrika in 1910 word Hollands naas
Engels as amptelike taal erken. Intussen word die stryd vir Afrikaans veral deur die
A.T.V. gevoer en staan die Taalbond al hoe meer in diens van die Afrikaanse
Beweging. Ook in Natal gaan daar stemme op vir die erkenning van Afrikaans, in
die besonder van die Organisatie van Hollandse Taalvrienden (1913) en die
Saamwerk-Unie van Natalse Kultuurvereniginge (1916) met sy orgaan Die Saamwerk,
waarin veral G.M. Pellissier, G. Besselaar, E.G. Jansen en M.M. Jansen 'n leidende
aandeel het. Hierdie stryd word algaande meer doelgerig namate die Afrikaner aktief
aan die politiek meedoen.
Die erkenning van Hollands as mede-amptelike taal en die verdere stryd vir die
bevordering van Afrikaans lei daartoe dat daar ook op die gebied van die onderwys
'n beweging ontstaan om Afrikaans as onderrigmedium erken te kry. Hierdie beweging
het verrassend gou positiewe resultate. Op 23 April 1914 dien C.J. Langenhoven 'n
mosie by die Kaapse Provinsiale Raad in waarin hy versoek dat Afrikaans pleks van
Nederlands vir Afrikaanssprekendes tot en met standerd IV as voertaal op skool
gebruik moet word. Dié mosie word eenparig goedgekeur, en nog dieselfde jaar volg
die provinsiale rade van Transvaal en die Vrystaat die besluit van Kaapland, terwyl
Natal later 'n dergelike voorstel aanvaar. In Julie 1914 hou Langenhoven sy beroemde
rede oor ‘Afrikaans as voertaal’ voor die Akademie waarin hy 'n vurige pleidooi
lewer vir die moedertaal en vir die algehele erkenning

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

89
van Afrikaans pleit. Afgesien van 'n mate van teenkanting oortuig hierdie rede baie
mense in die onderwys van die bestaansreg van Afrikaans en kom daar verdere
versoeke om Afrikaans ook in die hoër standerds as voertaal te gebruik. Van 1917
af word Afrikaans al hoe meer in die skole ingevoer, en teen 1925 is prakties alle
onderrig vir Afrikaanstalige kinders deur middel van die moedertaal. In Augustus
1918 word Afrikaans vir die eerste keer tot universiteitsvak verhef met die benoeming
van J.J. Smith tot hoogleraar in Afrikaans aan die Universiteit van Stellenbosch. Die
Grey-kollege in Bloemfontein volg hierdie voorbeeld in Oktober van dieselfde jaar
met die aanstelling van D.F. Malherbe, terwyl Jan F.E. Celliers in 1919 as
buitengewone hoogleraar op Stellenbosch aangestel word met die doel om hom
voltydse geleentheid vir sy skryfwerk te gee. Ook by ander universiteite word
Afrikaans weldra as studievak ingevoer.
Met die besonder snelle vordering wat Afrikaans in die bestek van 'n paar jaar op
die gebied van die onderwys gemaak het, spreek dit vanself dat die amptelike
erkenning nie sou uitbly nie. Reeds in 1918 het die Parlement 'n wysiging goedgekeur
waarby onder die woord ‘Hollands’ in artikel 137 van die Grondwet (wat Engels en
Hollands tot die offisiële en gelykwaardige tale van die Unie verklaar) ook ‘Afrikaans’
verstaan sal word, behalwe ‘in gevallen van wetsontwerpen en wetten van het
Parlement en van officiële dokumenten van een van de Huizen van Parlement’. Op
voorstel van die destydse Minister van Binnelandse Sake, D.F. Malan, is daar in
1925 besluit om aan Afrikaans volle parlementêre regte te gee en word die voorbehoud
van 1918 teruggetrek. Daarmee is Afrikaans dan saam met Engels ten volle erken
as landstaal van Suid-Afrika.

V. Afrikaans in die kerk, bybelvertaling, psalmberyming en gesangboek
Die sterkste teenkanting teen Afrikaans het van kerklike kringe gekom, waarskynlik
omdat daar onder die teologiese professore op Stellenbosch nie 'n enkele voorstan+ +

+ Oor die geskiedenis van die Suid-Afrikaanse Akademie skryf P.J. Nienaber in Jrb. Ak., XIII,
Op brandwag vir ons taal (Pretoria, 1950) en Wat doen die Akademie? (Kaapstad, 1968).
By die vyftigjarige bestaan van die Akademie in 1959 word 'n nommer van die T.W.K.
(XIX:2) aan die geskiedenis van die Akademie gewy, terwyl 'n spesiale bylaag tot Die Burger
van 7.4.59 oor verskillende aspekte van die Akademie handel. D.F. Malherbe skryf oor die
beginjare van die Akademie (Hg., 24.7.59). Onder redaksie van C.J. Labuschagne verskyn
'n spesiale Feesbundel (Johannesburg, 1959), terwyl M.S. du Buisson Die wonder van
Afrikaans (Johannesburg, 1959) versorg. By dié geleentheid verskyn daar ook 'n Feesalbum
1909-1959 (Pretoria, 1959). Oor die Hertzogprys skryf P.J. Nienaber in H.A., Junie 1952 en
Die Hertzogprys vyftig jaar (Kaapstad, 1965), terwyl Tj. van der Walt die ‘Ontstaan van die
Hertzogprys’ (H.A., Desember 1963) nagaan. 'n Oorsig van die Hertzogprystoekennings van
1914 tot 1953 is dié van H.C. Theunissen (H.A., Desember 1953), terwyl F.I.J. van Rensburg
veel meer krities staan (St., XVII:4, April 1964).
+ Die omvattendste werk oor die Geskiedenis van die Afrikaanse Bybelvertaling en 'n hoofstuk
oor die vertaling van die Psalm- en Gesangboek en die Formuliere is dié van P.J. Nienaber
(Kaapstad, 1934). Beknopter is P.J. Nienaber en J.A. Heyl se Die Afrikaanse Bybelvertaling
(Kaapstad, 1961). Oor die Bybelvertaling tydens die Tweede Beweging skryf C.W.M. du
Toit (Gedenkboek ter eere van die Genootskap van Regte Afrikaners), M.S.B. Kritzinger

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

90
der van die invoering van die moedertaal in die Kerk was nie. Tog gaan die Vrystaatse
en Transvaalse Sinodes reeds in 1916 daartoe oor om Afrikaans as kanseltaal goed
te keur, terwyl Natal en Kaapland in 1919 hulle voorbeeld volg. Sedert 1924 - dus
nog voor die amptelike erkenning - is Afrikaans feitlik die enigste taal in die drie
Afrikaanse susterkerke, terwyl Die Kerkbode van 1925 af in Afrikaans verskyn.
Reeds in 1905 het Preller die uitspraak gemaak dat 'n gesaghebbende vertaling
van die Bybel die deurslag sou gee aan Afrikaans as skryftaal, maar daar was van
kerklike kant aanvanklik sterk teenkanting hierteen, terwyl ook voorstanders van
Afrikaans onseker oor die saak of heeltemal daarteen gekant was. In 1911 verklaar
Langenhoven bv.: ‘As die Hollandse Kerk my sou vraag om die Bybel, die psalmen
gesangboek en die formuliere wat aan my hart geheilig is deur my vroegste
herinneringe in Afrikaans oor te sit, dan sou ek dit ten ene male weier, al had ek die
bekwaamheid daarvoor; en ek sou die voorstel (hoe onlogies ook) beskou as
heiligskennend. Dit sou vir my smaak parodie wees.’
Tog was daar reeds in hierdie jare mense wat sterk ten gunste van 'n Afrikaanse
Bybelvertaling was. Die verskyning van W.J. Conradie se Kinderbybel onder die
titel Bybelgeskiedenis vir ons volk (1912) het die weg berei vir die Afrikaanse Bybel,
en in 1914 hou B.B. Keet 'n lesing voor die A.T.V. op Stellenbosch waarin hy 'n
sterk pleidooi lewer vir 'n vertaling, alhoewel hy voorkeur gee aan 'n verafrikaansing
van die Statenbijbel, onder meer omdat hy van mening was dat 'n vertaling uit die
oorspronklike tale 'n te groot werk sou wees. Op die Vrystaatse Sinode van 1916
word 'n Bybelvertalingskommissie benoem wat in 1922 'n proefuitgawe van die Vier
Evangelies en die Psalms - 'n vertaling uit Nederlands - publiseer. Teen hierdie
uitgawe is daar sterk kritiek uitgespreek en dit was vir almal wat met die saak gemoeid
was, duidelik dat daar 'n verandering in werkmetode moes kom. In 1923 is besluit
om die Bybel uit die grondteks te vertaal. J.D. du Toit (Totius) en J.D. Kestell word
tot eindvertalers benoem, terwyl B.B. Keet, H.C.M. Fourie en E.E. van Rooyen later
bykom, met J.J. Smith, D.F. Malherbe, T.H. le Roux en later ook S.P.E. Boshoff as
taalkundige adviseurs. In 1929 publiseer hulle 'n proefuitgawe van die Vier Evangelies
en die Psalms wat allerweë gunstig ontvang is. In 1933 verskyn die eerste druk van
Die Bybel in Afrikaans, waarvan 'n hersiene uitgawe in 1953 die lig sien. Sedertdien
het die gevoel ontstaan dat die ontwikkeling van Afrikaans vanaf 1933 en die
ontdekking van vroeëre Bybelmanuskripte (o.m. dié van die Dooie See-rolle) 'n
heeltemal nuwe vertaling vereis. In 1969 word enkele Ou- en Nuwe-Testamentiese
boeke as 'n proefvertaling gepubliseer, en sedert 1971 werk 'n

(Studies en kritieke, Pretoria, 1934), P.J. Nienaber (Hg., 21.8 en 4.9.53) en G.S. Nienaber
(Historia Junior, 52, November 1969). Oor die wyse waarop die vertaling gedoen is, skryf
J.D. du Toit (Hg., 16.6.33 en afdeling II van die Versamelde werke, I, Kaapstad, 1977). Oor
Totius se aandeel skryf B.B. Keet (Hg., 21.2.47) en G. Dekker (Koers, XXVI:12, Junie 1959)
en Hertzog Venter (T.G., XVII:2, Junie 1977). 'n Herdenkingsnommer van Koers (XXI:1,
Augustus 1953) bevat bydraes deur L.J. du Plessis en H. Venter, terwyl Totius self oor die
revisie van die Ou Testament skryf (Versamelde werke, I, pp. 180-185). Oor die taal van die
Bybel skryf P.C. Schoonees (Hg., 30.5.58). By geleentheid van die silwerjubileum van die
Bybel verskyn daar 'n herdenkingsnommer van Die Kerkbode (20.8.58).
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Bybelvertalingskommissie bestaande uit E.P. Groenewald, S. du Toit (later vervang
deur J.L. Helberg), E.S. Mulder (intussen oorlede), J.P. Oberholzer, F.J. Botha, F.C.
Fensham, G.M.M. Pelser, J. Postma, Tjaart van der Walt en P.A. Verhoef as vertalers
en W.E.G. Louw (intussen oorlede), W. Kempen, H. Venter en G.S. Nienaber as
taaladviseurs aan 'n nuwe oorsetting. In 1975 verskyn die vier Evangelies, Handelinge
en die eerste vyftig psalms onder die titel Die blye boodskap as eerste resultaat van
hierdie werk, terwyl die Nuwe Testament & Psalms in 1979 gepubliseer word. Die
volledige nuwe Bybelvertaling verskyn in 1983.
Reeds vroeg het Totius begin met 'n beryming van die psalms en in 1923 verskyn
sy 36 Psalms in Afrikaans en in 1937 die volledige Berymde psalms (almal deur
Totius, met byvoeging van enkele berymings deur ander skrywers), gevolg deur die
formuliere wat deur die Bybelvertalers oorgesit is. In 1923 publiseer Langenhoven
sy Gesange in Afrikaans, terwyl Celliers, Louw en Gerdener se Proewe van oorsetting
van die Gesangbundel in Afrikaans in 1924 verskyn. Hierdie pogings is egter nooit
kerklik aanvaar nie en eers in 1944 publiseer die Kerke self die Evangeliese gesange,
berym deur E.C. Pienaar, D.F. Malherbe, P.H. Hartwig, B.B. Keet, M.S.B. Kritzinger
en G.B.A. Gerdener. Sedert die sestigerjare werk 'n kommissie onder voorsitterskap
van W.J.B. Serfontein aan die herberyming van die gesange. Hierdie nuwe beryming,
o.a. deur I.L. de Villiers, A.P. van der Colf, Lina Spies, Ina Rousseau, André Hugo
en Gerjo van der Merwe, is in 1974 deur 'n gesamentlike sinode van die Ned. Geref.
en Hervormde Kerk aanvaar en verskyn in 1978 in boekvorm.
+

+ Oor die volledige nuwe vertaling van Die Nuwe Testament & Psalms handel Henning Snyman
(St., XXXV:1, Februarie 1982) en J. Smuts (St., XXXV:6, Desember 1982), terwyl D.J.C.
Geldenhuys oor ‘Akademiebesluite en Bybelvertaling’ (T.G., XXIII:2, Junie 1983) uitwei.
Oor die Afrikaanse Psalms en Gesange skryf J.V. Coetzee (Hg., 13.8.37 en 2.8.40) en G.B.A.
Gerdener (Hg., 13.8.37). Die uitvoerigste studies is egter dié van G. Dekker (Die Afrikaanse
Psalmberyming, Pretoria, 1938) en E.C. Pienaar (Die ontstaan van ons Afrikaanse Psalmen Gesangboek, Kaapstad, 1944). 'n Uitvoerige maar onbevredigende verhandeling oor Totius
as psalmberymer is dié van J.L. Steyn (Kaapstad, 1953). Oor Die psalm as kerklied skryf
W.J.B. Serfontein (Nijkerk, 1956), terwyl hy ook vyf artikels oor die nuwe beryming van
die Gesange lewer (Bu., 15, 16, 17.10.74, 29.8.77 en 21.10.78). Oor die nuwe beryming
handel verder Ernst F. Kotzé (St., XXXIV:1, Februarie 1981). G.G. Cillié maak 'n uitvoerige
studie in Waar kom ons Afrikaanse Gesange vandaan? (Kaapstad, 1983).
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Hoofstuk 3
Die kulturele en literêre situasie
I. Algemene karakteristiek van die skeppende literatuur
As ons die skeppende literatuur in Suid-Afrika van omstreeks 1900 tot ongeveer
1930 in oënskou neem, is dit opvallend dat die werk van hierdie periode in baie
opsigte ingrypend van dié van die Eerste Taalbeweging en die ander literatuur in die
laaste kwart van die negentiende eeu verskil. Terwyl daar in die periode 1875-1900
heelwat geskrifte - ook deur die Genootskappers self - in Nederlands gepubliseer
word, is dit nie meer in dieselfde mate die geval ná 1900 nie. Die feit dat G.S. Preller
sy beroemde manifes van 1905 in die Vereenvoudigde Nederlandse Spelling publiseer,
en D.F. Malan sy rede ‘Het is ons ernst’ in Nederlands lewer, is eerder die uitsondering
as die reël. Tot ongeveer 1920 word daar wel nog verskeie werke in die
Kaaps-Hollands van Melt Brink en die aangepaste Nederlands van D'Arbez geskryf,
wat algemeen gewild onder die lesende en die toneelpubliek was, terwyl baie van
die gedenkskrifte oor die Anglo-Boereoorlog in 'n enigsins gebrekkige Nederlands
gepubliseer word. Daar verskyn verder 'n bundel Zuidafrikaansche verhalen (1906)
deur Nico Hofmeyr in die V.N.S. en selfs drie Hollandse digbundels: Zevenjaartjes
(1908) deur A. Moorrees, Pastoriebloemen (1911) deur G.R. Keet en Uit mijn jonkheid
(1911) deur G.B.A. Gerdener (wat later - 1929 - in Afrikaans die moraliserende Elia
publiseer). Hierdie werke vorm egter nie meer deel van die hoofstroom van die
literatuur in Suid-Afrika nie, is meestal klugtig, opvoedkundig en populêr-histories
of geskryf in 'n geykte literêre tradisie wat selfs in Nederland reeds verouderd was.
Ná die Anglo-Boereoorlog het Nederlands dus, ten spyte van die pogings van die
Taalbondmanne, geen lewensvatbaarheid meer in Suid-Afrika nie en neem Afrikaans
as medium sy funksie definitief oor.
Maar ook tussen die werk van die Genootskappers en dié van die manne van die
Tweede Beweging is daar radikale verskille. Die Afrikaanse literatuur voor 1900
was tematies beperk tot die Afrikaner en sy vaderland, was didakties en geestig van
aard en is beskou as 'n geestelike wapen in diens van die Afrikanersaak. Ná 1900
swyg die meeste van hierdie skrywers en is dit - afgesien van S.J. du Toit se
redaksionele werk - slegs D.P. du Toit met sy blyspele, melodramas en romans en
G.R. von Wielligh met sy dierestories en folkloristiese verhale wat aan die literatuur
meedoen. Die Afrikaanse letterkunde was dus ná 1900 haas uitsluitlik in die hande
van 'n aantal jonger skrywers wat deur hulle werk onder meer die ‘natuurlike’ taak
gehad het om Afrikaans tot kultuurtaal te ontwikkel, om daarvan 'n fyngevoelige
instrument te maak waardeur die diepste emosies van die volk en van die indiwidu
weergegee kon word, en om op hierdie wyse mee te help tot die amptelike erkenning
van Afrikaans as landstaal. In hierdie opsig is daar dus 'n duidelike verband tussen
die letterkunde en die Tweede Beweging en hang heelparty produkte in die eerste
ongeveer vyftien jaar van die twintigste eeu dan ook direk saam met die taalstryd,
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die geskiedenis en die taak van die Afrikaner in hierdie land. In die besonder was
die Anglo-Boereoorlog en die reaksie wat daarop gevolg het, 'n belangrike stimulus
en 'n tematiese bron vir die literatuur onmiddellik ná 1900, veral wat die poësie betref.
Die poësie was inderdaad tot en met 1911 hoofsaaklik ‘die storie van ons sterfte’, al
was die verse nie in so 'n mate stryd- en tydgebonde as dié van die Eerste Beweging
nie en al het die beste voorbeelde, soos dié van Leipoldt, reeds 'n universele geldigheid
besit.
Tog is daar reeds in die jare 1900-1915 gedigte wat nie meer so direk met die
Beweging in verband staan nie en wat tematies weg beweeg van die Suid-Afrikaanse
nasionaal-politieke werklikheid en die problematiek van die Afrikaner en waarin die
natuur op 'n sorgvrye wyse besing (Leipoldt) of waarin die leed oor die afsterwe van
familielede betreur word (Totius). Ná 1915 word hierdie verhouding tot die Beweging
en die verbondenheid met die volk nog losser, al bly 'n digter soos Celliers in 'n hoë
mate die registreerder van wat met die Afrikaner op nasionale terrein gebeur. Die
poësie word indiwidueler en meer kosmopolities, nie alleen in die werk van die nuwe
geslag wat omstreeks 1919 aan die woord kom nie, maar ook in die latere bundels
van die ouer digters. In die drama verskuif die aksent van die klugtige en die
romanties-geskiedkundige, wat die eerste twee dekades van die twintigste eeu in die
werk van Melt Brink oorheers, na die mens en sy probleme, al is dit dan nog dikwels
- soos by Grosskopf - die mens in sy maatskaplike verband. In die prosa word die
lyn van die historiese avontuurverhaal, wat deur J.H.H. de Waal voortgesit word, by
heelparty skrywers - onder andere Jochem van Bruggen - opgevolg deur 'n prosa wat
groter realistiese trekke vertoon en wat saamhang met die verandering in die landelike
leefwyse van die Afrikaner, selfs al is dit dan ook 'n realisme met 'n sterk humoristiese
inslag. Met dit alles is daar, naas die werk wat verband hou of gestimuleer word deur
die Tweede Beweging, 'n proses van selfstandigwording aan die gang, reeds lank
voordat Afrikaans in 1925 offisieel as landstaal erken word.
As 'n mens die literatuur van die eerste dertig jaar ná 1900 bekyk, is dit opvallend
dat die poësie aanvanklik 'n hoë vlug toon met die publikasie van enkele verspreide
+ +

+ Die beste algemene karakteristiek van die literatuur van 1900 tot 1930 is hoofstuk VI van
Rob Antonissen se Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede3 (Kaapstad, 1965),
terwyl G. Dekker dit net vlugtig aanraak in hoofstuk IV van die Afrikaanse
literatuurgeskiedenis12 (Kaapstad, 1972). Verspreide opmerkings kom voor in M.S.B.
Kritzinger se opstel oor ‘Die verlede en hede in ons letterkunde’ (Oor skrywers en boeke,
Pretoria, 1932) en sy oorsig oor die Afrikaanse letterkunde (Studies en kritieke, Pretoria,
1934), S.P.E. Boshoff se artikel oor ‘'n Kwarteeu van Afrikaanse letterkunde’ (Beskouinge
en feite, Kaapstad, 1936), F.E.J. Malherbe se Humor in die algemeen en sy uiting in die
Afrikaanse letterkunde2 (Amsterdam, 1932), Aspekte van die Afrikaanse literatuur (Kaapstad,
1940), Wending en inkeer (Kaapstad, 1948) en Afrikaanse lewe en letterkunde (Stellenbosch,
1958), G.J. Beukes en F.V. Lategan, Skrywers en rigtings4 (Pretoria, 1961) en F.I.J. van
Rensburg (Die smal baan2, Kaapstad, 1971). Goeie oorsigte oor die poësie, prosa en drama
is dié van E. Lindenberg, André P. Brink en A.J. Coetzee onderskeidelik in Inleiding tot die
Afrikaanse letterkunde4, (Pretoria/Kaapstad, 1973).
+ Oor die Nederlandse bundels van Moorrees, Keet en Gerdener skryf Elize Botha in ‘Die
einde van 'n tradisie’, Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle (Kaapstad, 1980).
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gedigte van Marais, bundels soos By die monument (Totius) en Die vlakte en ander
gedigte (Celliers) - albei 1908 -, Martjie (Celliers) en Oom Gert vertel en ander
gedigte (Leipoldt) - albei 1911 - en Wilgerboombogies (1912), Ragel (1913) en
Trekkerswee (1915) - al drie van Totius. Ná 1915 verskyn daar minder bundels wat
as geheel onthou word en is slegs die Gedigte (1919) van Toon van den Heever, Uit
drie wêrelddele (1923) van Leipoldt, die Gedigte van Marais (waarvan die meeste
in die twintigerjare ontstaan en in 1925 gebundel word), en die versamelings van
Visser belangrike nuwe bydraes tot die Afrikaanse poësie. Die digters van die tweede
geslag, wat omstreeks 1919 aan die woord kom, bereik oor die algemeen nie die peil
van die ouer generasie nie, swyg meestal ná 'n bundel of twee of slaan op die gebied
van die prosa of drama 'n heeltemal ander koers in.
Die poësie tot 1930 toon reeds 'n groot verskeidenheid wat temas en vorme betref.
Naas verse oor die oorlog in sy uiteenlopende fasette (elegies by Totius, sterk
patrioties by Celliers en soms verbitterd of wrang-ironies by Leipoldt) is daar gedigte
oor die natuur (jubelend-sintuiglik by Leipoldt, allegories-beskouend by Totius en
gedetailleerd by Celliers), terwyl die religieuse ervaring (tradisioneel by Totius en
twyfelend-sinies by Leipoldt) ook reeds gestalte kry. Wat egter besonder opval, is
die feit dat daar betreklik vroeg, naas die gedigte oor die leed van die oorlog en die
Suid-Afrikaanse landskap, ook gedigte oor die sielelewe en die eensaamheid van die
indiwidu voorkom, veral by Leipoldt. Ook wat die vorm betref, toon hierdie poësie
'n betreklike verskeidenheid. Naas die streng metriese vers is daar 'n eksperiment
met die vryer vers by Leipoldt en Celliers, naas die strofiese gedigte die beoefening
van die sonnet en die dramatiese alleenspraak by Leipoldt en naas die enigsins lukrake
‘vrye’ versameling verse soos by Celliers en Leipoldt 'n neiging tot samehang, sikliese
groepering en 'n groter bewustheid van die bundel as eenheid by Totius. Alhoewel
die taal aanvanklik nog 'n sterk Nederlandse inslag het, veral in die werk van Celliers
en Totius, is die beste verse van hierdie geslag reeds in 'n behoorlike Afrikaans
geskryf en gebruik Leipoldt met sy neiging in die rigting van die praatpoësie op
voortreflike wyse die spesifiek-Afrikaanse woord en idioom in sy verse. Die poësie
van die eerste generasie is wel beïnvloed deur Nederlandse, Duitse, Engelse en Franse
digters, maar hierdie invloede is nie groot of beslissend nie, uiters selde tydgenootlik
en in heelparty gevalle slegs die aanleiding tot 'n sporadiese vertaling of 'n vormelike
navolging. Die Nederlandse digters wat invloed uitgeoefen het op veral Celliers en
Totius, is Bilderdijk, Da Costa en De Genestet met hulle geykte, verouderde verse,
terwyl die Tagtigers grotendeels aan hierdie geslag verbygaan. Gezelle beïnvloed
wel Celliers en Totius, al gee hy uiters selde aanleiding tot hul beste werk. In die
twintigerjare is dit juis die Tagtigers wat 'n groot invloed uitoefen op die nuwe digters
- o.m. deur die beoefening van die sonnet - maar hierdie invloed is nie. altyd heilsaam
nie en die belangrikste nuwe digter, nl. Toon van den Heever, gee buitendien voorkeur
aan Heine en Browning. By die jonger geslag is daar 'n groter indiwidualisme
aanwesig wat soms tot 'n sterk wysgerige tipe vers, in enkele gevalle selfs tot 'n
geding-met-God, lei, terwyl die liefde en die erotiese in hulle werk veel meer
prominent is, die vaderland en die oorlog as temas minder voorkom en die
maatskaplike problematiek plek-plek aangeraak word. In 'n groot mate is die digters
van die twintigerjare egter 'n kenteringsgeslag wat in 'n sekere sin as die voorlopers
en wegbereiders van
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'n nuwe tipe kuns beskou kan word, maar wat eers finaal in die dertigerjare sal
deurbreek.
Alhoewel die prosa, en by name J.H.H. de Waal se Johannes van Wyk en G.S.
Preller se Piet Retief, wat albei in 1906 in boekvorm gepubliseer word, literêrhistories
die letterkunde van die Tweede Beweging inlei, vertoon dit aanvanklik yl naas die
poësie. Die rede hiervoor is waarskynlik die historiese feit dat die prosa (en die
drama) met sy eise van vertelling en karakterisering by die meeste volkere 'n later
ontwikkeling as die onmiddelliker en meer belydende liriese poësie is. Die prosa
staan dan ook aanvanklik direkter in diens van die Beweging by wyse van betogende
stukke (Preller, De Waal, O'Kulis) en om die mense in Afrikaans geïnteresseerd te
kry (De Waal), terwyl die geskiedskrywing (Preller) en later ook die essay
(Langenhoven) druk beoefen word. Aan die begin is dit egter die avontuurverhaal
teen 'n historiese agtergrond met die romantiese driehoeksverhouding tussen held,
heldin en skurk, soos dit by De Waal en in enkele werke van Malherbe en Van
Bruggen voorkom, wat die populêrste is. Daarnaas beoefen Langenhoven, Marais,
Leipoldt en Van Reenen die spook- en spanningsverhaal en kry ons - o.m. deur die
groei van die tydskrifwese (Die Brandwag, Die Huisgenoot en Die Boerevrou) - die
eerste opbloei van die kortverhaal tussen die jare 1915 en 1925, terwyl die didaktiek
met 'n sterk satiriese inslag 'n belangrike deel van die werk van Langenhoven uitmaak.
Malherbe word in die twintigerjare die belangrikste eksponent van
+ +

+ Oorsigte oor die poësie van 1900 tot 1930 is te vinde in E.C. Pienaar se Taal en poësie van
die Tweede Afrikaanse Taalbeueging4 (Kaapstad, 1931) en C.M. van den Heever (Die
Afrikaanse gedagte, Pretoria, 1935), terwyl J.R.L. van Bruggen die poësie van die Twintigers
bespreek (Gedenkboek ter eere van die Genootskap van Regte Afrikaners (1875-1925),
Potchefstroom, 1926) en M.S. du Buisson enkele opmerkings maak wat ter sake is (Die
Mens-Godverhouding in die Afrikaanse poësie, Johannesburg, 1959). G. Dekker skryf oor
‘Die wonder van die woord in die Afrikaanse poësie’ in M.S. du Buisson (red.), Die wonder
van Afrikaans (Johannesburg, 1959). Die insiggewendste en betroubaarste oorsigte is egter
dié van H.A. Mulder (‘Hoogtepunte in die Afrikaanse liriek’, Twee wêrelde, Pretoria, 1942),
W.E.G. Louw (in C.M. van den Heever en P. de V. Pienaar, red., Kultuurgeskiedenis van
die Afrikaner, III, Kaapstad, 1950), F.I.J. van Rensburg (Kultuurgeskiedenis, Kaapstad, 1968)
en A.P. Grové (in B. Kok, red., Afrikaans: Ons pêrel van groot waarde, Johannesburg, 1974).
E.C. Pienaar stel 'n onbevredigende en vandag verouderde bloemlesing uit die Digters uit
Suid-Afrika12 (Kaapstad, 1942) saam. Die beste keuse uit die poësie van 1900 tot 1930 is te
vinde in D.J. Opperman se Groot verseboek (Kaapstad, 1951).
+ Die eerste omvattende oorsig oor Die prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging is dié van
P.C. Schoonees (Pretoria/Kaapstad, 1922), later (1927 en 1939) aansienlik gewysig, ook wat
waarde-oordele betref. In Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, III skryf Schoonees die
oorsig oor die prosa, terwyl P.J. Nienaber 'n studie oor Die Afrikaanse roman-tematologie
(Amsterdam, 1938) en F.V. Lategan van Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans
(Kaapstad, 1956) maak. Die beste oorsigtelike studies oor die prosa is dié van Elize Botha
in Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle (Kaapstad, 1980). Insiggewende opmerkings
oor die agterstand van die prosa word gemaak in Vernuwing in die prosa deur N.P. van Wyk
Louw (2de druk, Kaapstad, 1963), terwyl dit telkens deur verskillende skrywers in Wat van
ons letterkunde? (Johannesburg, 1957) aangeroer word. G. Dekker skryf ‘'n Terugblik oor
ons prosa’ (Hg., 31.5.35). Van Schoonees is daar vroeg reeds 'n Afrikaanse prosabundel
(Pretoria/Kaapstad, 1922). F.V. Lategan besorg 'n Kernbeeld van die Afrikaanse kortverhaal
(Kaapstad, 1959) en Kortpad (Kaapstad, 1951), terwyl Elize Botha die Afrikaanse essayiste
(Kaapstad, 1965) bloemlees en A.P. Grové 'n keuse uit die Hoogtepunte in die Afrikaanse
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breedopgesette romans wat vir die liriese taalgebruik en simboliese voorstelling deur
die leidende kritici hoog gewaardeer en as navolgenswaardige voorbeelde voorgehou
word, terwyl die wêreld van die dier as boustof dien vir die romans van Sangiro en
die Hobsons. Die belangrikste werk word egter gedoen op die gebied van die
realistiese prosa van veral Jochem van Bruggen wat met sy eerste twee Ampie-romans
(1924 en 1928) 'n definitiewe bydrae lewer en deur die stofkeuse - die ekonomiese
moeilikhede van die Afrikaner en sy probleme in die stad - die Afrikaanse prosa
tematies verruim. Hiernaas word die blywendste prosa - afgesien van die
verdienstelike ‘wellewenskuns’ van Langenhoven (Sonde met die bure, 1921, Doppers
en Filistyne, 1922, Herrie op die ou tremspoor, 1925) en die dierverhale van veral
Sangiro (Op safari, 1924) - geskryf in die korter genres, soos die briefvorm, wat
Langenhoven in Skaduwees van Nasaret (1927) en M.E.R. in Goedgeluk (opgeneem
in Onweershoogte en ander verhale, 1927) gebruik, maar veral die kortverhaal, wat
met Marais se Dwaalstories (1927) 'n hoogtepunt bereik wat ook later uiters selde
geëwenaar sal word. Hoewel vertalings van Engelse, Duitse en Franse prosawerke
reeds vroeg voorkom, is daar weinig sprake van direkte en bepalende invloede uit
ander tale. Die noemenswaardigste stimuli is dié van die Tagtigers - in die besonder
Kloos, Van Deyssel en Querido - op die kritiese prosa en literêre opvattinge van
Preller.
Tog is die prosa, selfs in die nugter verhaalkuns van Van Bruggen en in die groots
opgesette arbeidsromans van Malherbe, nie op dieselfde peil as die poësie van die
eerste dertig jaar van die twintigste eeu nie. Een rede hiervoor is dat verskeie leidende
outeurs, soos bv. Malherbe, 'n te versierde, liriese prosa met baie onnodige
vergelykings beoefen en op dié wyse die vertelling ter wille van die uitbeelding
opoffer. 'n Tweede rede is die feit dat die prosa, selfs waar hy met probleme van die
mens en sy maatskappy te make het, nie - soos N.P. van Wyk Louw dit in sy
Vernuwing in die prosa geformuleer het - bo 'n ‘gemoedelike lokale realisme’ uitstyg
nie. Die klein smart en droefheid oorheers, die lewe in sy ontsettende aspekte is
volkome afwesig en die hoë vlug van die verbeelding of fantasie ontbreek. Daardeur
is hierdie prosa 'n onvolledige beeld van die Afrikaanse maatskappy en mis dit 'n
universele dimensie, selfs al word daar binne hierdie beperkinge enkele verdienstelike
en selfs voortreflike werke geskep.
In 'n nog groter mate mis die drama in hierdie tydvak enige vermoë om bo die
kleinmenslike uit te styg. Tot omstreeks 1920 word die Afrikaanse drama oorheers
deur die klugte en melodramas van Melt Brink, J.H.H. de Waal en D.P. du Toit,
terwyl enkele allegoriese stukke (Langenhoven) en historiese dramas (M.M.
+

verhaalkuns (Kaapstad, 1972) maak. Abr. H. de Vries besorg Kort keur (Kaapstad, 1977)
en Die Afrikaanse kortverhaalboek (Kaapstad, 1978).
+ Die eerste studie oor die ‘Afrikaanse dramatiek’ is dié van I.D. du Plessis (Hg.,
Augustus-November 1922), terwyl F.C.L. Bosman (P.J. Nienaber, red., Perspektief en profiel,
Johannesburg, 1951), M.P.O. Burgers (Kultuurgeskiedenis, III) en G.J. Beukes (Afrikaans:
Ons pêrel van groot waarde) betreklik onbevredigende oorsigte gee; beter is dié van J.H.
Senekal (Beeld en bedryf, Pretoria, 1978). Beukes maak ook 'n studie van Die moderne
eenbedryf2 (Pretoria, 1954). Die beste oorsig is dié van André P. Brink in hoofstuk V van
Aspekte van die nuwe drama (Pretoria/Kaapstad, 1974), terwyl J.C. Kannemeyer enkele van
die ouer stukke bespreek (Opstelle oor die Afrikaanse drama, Pretoria/Kaapstad, 1970).
Beukes bloemlees by herhaling die Afrikaanse eenbedryf, o.m. in Skerm en masker3 (Pretoria,
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Jansen) op 'n enigsins hoër vlak is. In die twintigerjare word nog 'n paar behoorlike
blyspele (Die laaste van die takhare van Langenhoven, 1926), 'n paar swak
Bybeldramas (Jac. J. Müller en W.J. Pienaar) en heelparty historiese stukke
gepubliseer. Die belangrikste bydraes op die gebied van die drama word egter gelewer
deur C. Louis Leipoldt, wat met Die heks (1923) en Die laaste aand (1930) iets van
die klassieke noodlotsgedagte aan die Afrikaanse literatuur toevoeg, en deur J.F.W.
Grosskopf, wat die mens met sy maatskaplike problematiek sentraal stel, 'n hele paar
verdienstelike eenbedrywe skryf (Drie een-bedrywe, 1926) en met As die tuig skawe
(1926) sowel by die tradisie van die burgerlike drama as dié van die klassieke tragedie
aansluit. H.A. Fagan publiseer ook reeds in hierdie jare, maar sy beste werke verskyn
eers later.

II. Die Hollands-Afrikaanse toneel en die opkoms van die Afrikaanse
beroepsteater
Tot 1925 is die Hollands-Afrikaanse toneel in Suid-Afrika uitsluitlik in die hande
van amateurs. In Kaapstad word hierdie aktiwiteite behartig deur die Rederykerskamer
Aurora, wat reeds in 1866 gestig is en waarin Melt Brink 'n leidende aandeel het. In
Pretoria lei die werksaamhede van G.S. Preller in 1906 tot die stigting van die
Afrikaans-Hollandse Toneelvereniging (A.H.T.V.) met die doel om ‘te ywer vir die
stigting en versterking van een nasionaal Afrikaans-Hollandse Toneel en sodoende
die landstaal en volksopvoeding te bevorder’. Die eerste program van die A.H.T.V.
het o.m. 'n opvoering van Ou Daniel van Harm Oost ingesluit, nie alleen in Pretoria
nie, maar ook op die Transvaalse platteland. In die suide word C.J. Langenhoven se
werk aanvanklik voor die Christelike Jongeliede- en Debatsvereniginge gespeel en
behartig die skrywer self in 1913 'n produksie van Die Hoop van Suid-Afrika op
Oudtshoorn. In hierdie vroeë jare doen P.H.C. Pohl belangrike werk op Graaff-Reinet,
o.m. deur die voorstelling van stukke deur Langenhoven en De Waal.
In die twintigerjare neem die toneelaktiwiteite aanmerklik toe, veral op
Stellenbosch, waar 'n studentevereniging bedrywig is met die opvoerings van Die
Hoop en Die Vrou van Suid-Afrika van Langenhoven, terwyl daar later ook stukke
in die Kaapstadse Koffiehuis op die planke gebring word. In 1926 word 'n Afrikaanse
Toneelvereniging gestig, wat o.m. H.A. Fagan se Lenie opvoer. In Bloemfontein
sorg die Toneelvereniging van die G.U.K. vir produksies soos Die koerantskrywers,
'n verwerking van Freytag se Journalisten deur J.F.W. Grosskopf. In Natal word M.
1962) en Woord en masker4 (Pretoria, 1968), terwyl T.T. Cloete in Vyfling (Kaapstad, 1966)
eenbedrywe deur Hertzogprys-wenners byeenbring. In Drama en toneel in Suid-Afrika
1856-1912 (Pretoria, 1980) bespreek F.C.L. Bosman o.m. die Hollandse toneel aan die begin
van die twintigste eeu, terwyl L.W.B. Binge uitvoerig oor die Ontwikkeling van die Afrikaanse
toneel (1832 tot 1950) (Pretoria, 1969) skryf. Oor Mathilde Hanekom se rol skryf Albie
Venter (Hg., 1.7.60), terwyl Anna Minnaar-Vos die geskiedenis van Hendrik en Mathilde
Hanekom vertel (Die spel gaan voort, Kaapstad, 1969). Oor die rol van André Huguenet
skryf Anna Neethling-Pohl (Hg., 7.7.61) en hy self in Hg., 27.3.36 en Applous!
(Kaapstad/Pretoria, 1950), terwyl A.M. van Schoor 'n in memoriam-bundel saamstel (André
Huguenet, Johannesburg, 1961). Oor die geskiedenis van die Kaapstadse Klein Teater skryf
Donald Inskip (Forty littley years, Kaapstad, 1972). Oor die eerste Afrikaanse
beroepsgeselskap bestaan daar verskillende menings. Hieroor skryf Hendrik Hanekom (Hg.,
30.3.45), Wena Naudé (Hg., 17.8.45) en B.B. Weitsz (Hg., 7.12.45).
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M. Jansen se Afrikaner harte onder beskerming van die Saamwerk-Unie opgevoer.
Veral in Transvaal, meer spesifiek in Pretoria, is daar heelwat bedrywighede deur
die toneelvereniging Excelsior, wat later met die hulp van die Helpmekaarvereniging
stukke soos Lenie (Fagan), Afrikaner harte (Jansen) en Die wêreld draai
(Langenhoven) speel.
'n Belangrike stimulus vir die Afrikaanse toneel in die twintigerjare is die besoek
van 'n aantal Nederlandse en Vlaamse toneelspelers en voordragkunstenaars, soos
Modest Lauwerijs, Louis de Vriendt, Jan Stultjes en Anton Verheyen. Dit is egter
veral die aankoms in 1924 van die Nederlandse regisseur Paul de Groot wat 'n
belangrike vernuwing in die Afrikaanse toneel bring. In 1926 stel De Groot in
Potchefstroom die eerste beroepsgeselskap saam waarvan spelers soos Wena Naudé,
Hendrik en Mathilde Hanekom, André Huguenet en Stephanie Faure lede is. Hierdie
geselskap is nie alleen verantwoordelik vir die opvoerings van stukke soos Huistoe
(Heimat van Sudermann), Oorskotjie (Scampolo van Niccodemi), Lenie, Die heks
en Geleende geld (Et dukkehjem - Poppehuis - van Ibsen) nie, maar is ook tot 1929
- wanneer De Groot na Nederland terugkeer - die belangrikste leerskool vir Afrikaanse
toneelspelers, selfs al het De Groot se Nederlandse uitspraak 'n nadelige invloed op
sommige van sy spelers gehad en al lei sy regie tot 'n te bewustelike en teatrale
vertolking van rolle. In 1929 kom die Klein Teater aan die Universiteit van Kaapstad
tot stand en kry voornemende spelers die eerste keer die geleentheid om hulle deur
'n akademiese opleiding vir die toneel te bekwaam. Ná 'n kort periode met De Groot
stig Hanekom in samewerking met sy vrou en Wena Naudé sy eie geselskap, wat
heelwat op die platteland toer en stukke soos S.J. du Toit se Magrita Prinsloo en
Oom Gawerjal se dogters en die stemregkoors (deur Hanekom self saamgestel)
opvoer. Die oorgrote meerderheid Afrikaanse toneelstukke in dié jare is egter
vertalings waaraan A.E. Carinus-Holzhausen 'n groot aandeel het.
Die werk wat hierdie eerste geselskappe in heel dikwels ontoereikende teaters met
gebrekkige toneelgeriewe en oor groot afstande in die yl bewoonde platteland gedoen
het, was belangrike pioniersarbeid waarop latere geslagte kon voortbou.

III. Kritiek en polemieke
Terwyl die kritiek tydens die periode van die Eerste Beweging om begryplike redes
grotendeels afwesig was en in hoofsaak beperk bly tot die aanmoediging van
tydskrifredakteurs, is dit nie meer in dieselfde mate die geval ná 1900 nie, hoewel
heelparty van die boekaankondigings en -beoordelings nog in diens van die Tweede
Beweging staan. Die eerste tydskrif wat ná die oorlog in Kaapstad verskyn, is De
Goede Hoop (1903-1925), waarvan JAN HENDRIK HOFMEYR DE WAAL (1871-1937)
van 1903 tot 1914 die redakteur was. In hierdie tydskrif moedig De Waal - ten spyte
van die duidelike pro-Hollandse gevoel van sy direksie - Afrikaans as skryftaal aan
deur die publikasie van heelwat oorspronklike werk en verwelkom hy die nuwe
literatuur by wyse van kritieklose besprekings van o.m. Totius, Celliers, Malherbe
en Leipoldt se eerste bundels. De Waal se verdienste lê daarin dat hy vir heelparty
skrywers die geleentheid tot publikasie gebied en die nuwe Afrikaanse letterkunde
aan die lesers
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bekendgestel het, selfs al was daar geen werklike leiding in sy redigering nie en al
gee hy in sy kritiek weinig blyke van literêre insig.
In teenstelling tot hierdie eensydige ophemeling van alle Afrikaanse geskrifte is
GUSTAV SCHOEMAN PRELLER (1875-1943) die eerste literator wat krities teenoor
Afrikaanse werke staan, wat - onder invloed van Tagtigers soos Kloos, Van Deyssel
en Querido - 'n suiwer estetiese maatstaf teenoor die literatuur gebruik en wat in sy
werk 'n duidelike besef van die waarde van die onvervangbare woord openbaar.
Teenoor die tydgenootlike mening in vel hy in 1906 'n hoofsaaklik negatiewe oordeel
oor Melt Brink, terwyl hy in sy bespreking van De Waal se Johannes van Wyk in
dieselfde jaar sy opvatting oor die woord in die literêre kunswerk formuleer. Hy hoop
naamlik dat De Waal in sy latere werk ‘alleen gawe, ronde, hele woorde (sal) inspan,
en mooi agtermekaar, so's 'n span breed-gerugde vaarlandse osse, wat gelijkweg beur
om sijn mening te trek en te draag’ en dat die literêre kunstenaar sy ‘woorde (moet)
navoel, en wik en weeg iedereen, sodat iedereen naderhand weer inbom, en dreun
en gons so's die ko'els van 'n pompom, in plaats van so's 'n uitgewaaide ou stofstorm
op ons neer te sak’. Met hierdie uitspraak word Preller, soos Opperman dit
geformuleer het, ‘'n Afrikaanse Van Deyssel’ (Wiggelstok, p. 13).
Preller se opstelle verskyn hoofsaaklik in die jare 1906-1910 in die Pretoriase
koerant De Volkstem. Afgesien van resensies skryf hy ook inleidings tot die uitgawe
van Die vlakte van Celliers en tot Marais se Gedigte, terwyl hy in 1930 'n bundel
Literariese interludieë uit sy kritiese geskrifte saamstel, wat egter nooit gepubliseer
is nie. Met die stigting van Die Brandwag (1910-1922), wat aanvanklik deur Preller
en W.M.R. Malherbe, vanaf 1911 tot 1919 deur Malherbe alleen en vanaf 1919 tot
1922 uitsluitlik deur Preller geredigeer word, neem JAN KAMP (1862-1923) Preller
se funksie as resensent oor. In die jare 1912 tot 1916 bespreek hy verskeie Afrikaanse
geskrifte, o.m. die bundels van Celliers, Leipoldt en Totius, en antwoord hy ook op
+

+ Oor die kritiek van hierdie periode skryf G.S. Nienaber onder die pseudoniem Piet Prins in
Hg., 6, 13 en 20.1.39, later gebundel en uitgebrei in Afrikaanse letterkundige kritiek (Kaapstad,
1941). Die standaardwerk oor Die Afrikaanse poësiekritiek is egter dié van Rialette Wiehahn
(Kaapstad/Pretoria, 1965). D.J. Opperman bespreek Preller se kritiek in Wiggelstok (Kaapstad,
1959) en versamel sy belangrikste opstelle (Eerstelinge, Kaapstad, 1961). W.E.G. Louw
vestig die aandag op Grosskopf se kritiek (‘Proewe van Afrikaanse kritiek in 1919’, St., III:1,
Januarie 1948). Opperman besorg 'n bloemlesing uit Schoonees se werk (Die tweede
verdieping, Kaapstad, 1963), terwyl F.J. Snijman 'n artikel aan hom wy (T.L., XI:4, Desember
1961). Oor ‘Die prosakritiek van F.E.J. Malherbe’ skryf N.J. Snyman (T.L., XVI:l, Februarie
1978). Meyer de Villiers lewer 'n huldeblyk by sy dood (Bu., 7.7.79), terwyl Ernst van
Heerden hom as akademikus huldig (Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse
letterkunde te Leiden, 1979-1980). Van Rialette Wiehahn (Vogel) is daar verder artikels oor
Pienaar (Ins., II:2-3, Junie-Oktober 1962; kyk ook N.J. Snyman, T.L., XX:4, November
1982) en Dekker (St., XIV:4, April 1961). Dekker se Oordeel en besinning word bespreek
deur T.T. Cloete (St., XVII:6, Augustus 1964), F.I.J. van Rensburg (T.G., IV:4, Desember
1964) en Rialette Wiehahn (Krit., II:3, Oktober 1964), terwyl Rob Antonissen die sewende
druk van Afrikaanse literatuurgeskiedenis resenseer (Verkenning en kritiek, Kaapstad, 1979).
By sy sestigste verjaardag skryf N.P. van Wyk Louw oor hom (Weegskaal, Kaapstad, 1982).
By sy dood skryf T.T. Cloete 'n huldeblyk, gevolg deur 'n lys van sy belangrikste publikasies
(Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse letterkunde, 1974-1975). 'n Volledige
bibliografie is dié van Leendert Dekker (T.G., XVII:1, April 1977). Die polemieke oor Toon
van den Heever se Gedigte en Schoonees se dissertasie is gebundel in Rapier en knuppel
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Verwey se artikels in De Beweging. Onder die bekwame leiding van Malherbe kry
Die Brandwag die medewerking van heelparty belangrike outeurs uit hierdie jare en
handhaaf die blad 'n hoë peil. JOHANNES FRANçOIS ELIAS CELLIERS (1865-1940)
publiseer hierin (later ook in Die Huisgenoot, De Volkstem, Die Burger en Die
Volksblad) sy toesprake en artikels oor 'n geïdealiseerde nasionale werklikheid en 'n
volksliteratuur, later (1933) gebundel as Kuns in lewe en kultuur. EUGÈNE NIELEN
MARAIS (1871-1936) se resensies verskyn in Die Brandwag van 1920 en 1921 en hy
openbaar homself as 'n gevoelige leser van die poësie wat ook 'n duidelike besef van
die essensiële arbeid het wat die finale produk voorafgaan.
Gestimuleer deur die sukses van Die Brandwag en as reaksie teen die tweeslagtige
taalbeleid en onbenullige literêre rubriek van De Goede Hoop rig die Afrikaanse
Taalvereniging in 1914 Ons Moedertaal op, 'n blad wat in 1916 opgeneem word in
Die Huisgenoot onder redaksie van johannes jacobus smith (1883-1949) en C.J.L.
Ruysch van Dugteren. Hierdie blad kry van die begin af die samewerking van die
belangrikste skrywers, en ná die beëindiging van Die Brandwag in 1922 word dit
die toonaangewende Afrikaanse tydskrif waaraan verskeie jonger kritici aktief
meedoen. Smith self skryf weinig kritiese artikels, maar as redakteur vestig hy sy
medewerkers se aandag voortdurend op die belangrikheid van suiwer taalgebruik.
As versorger van Leipoldt se tekste verander hy nie alleen die spelling en gewone
grammatikale foute nie, maar skryf hy soms hele reëls ingrypend oor. In hierdie jare
skryf JOHANNES FRIEDRICH WILHELM GROSSKOPF (1885-1948) enkele gevoelige
resensies in Die Huisgenoot, Die Volksblad en De (Die) Volkstem, waarin hy
detailkritiek by wyse van kommentaar op taal en versvorm lewer. Ook CHRISTIAAN
FREDERIK LOUIS LEIPOLDT (1880-1947) resenseer in Die Huisgenoot en in De
Volkstem (waarvan hy 1923-1925 assistent-redakteur was) enkele digbundels en
prosawerke, dikwels in 'n persoonlike styl met die gebruik van digterlike beelde en
met opmerkinge oor die tegniese aspekte van 'n kunswerk.
Naas die kritici wat as tydskrifredakteurs beoordelend optree en die resensente
wat ook kunstenaars is en daarom dikwels uitsprake in verband met die kunswerk
self en sy genetiese stadia maak of beeldend oor die literatuur skryf, is daar in hierdie
jare ook 'n aantal literatore wat 'n literêr-akademiese opleiding (in Nederland) gehad
het, wat universiteitsposte in Suid-Afrika beklee, heelwat resensiewerk, veral in Die
Huisgenoot, doen en aan die eerste Afrikaanse literêre polemieke deelneem. Hierdie
‘akademiese’ kritiek begin met die Gentse dissertasie van GERRIT BESSELAAR
(1874-1947) oor Zuid-Afrika in de letterkunde (1914), wat nie alleen die Afrikaanse
letterkunde nie, maar ook werke wat in ander tale in Suid-Afrika ontstaan het, ter
sprake bring, hoofsaaklik gerig op 'n Nederlandse leserskring. Van veel groter belang
vir die Afrikaanse literatuur is die Amsterdamse proefskrif van LYDIA VAN NIEKERK
(1884-1929) oor De Eerste Afrikaanse Taalbeweging en letterkundige voortbrengselen
(1916), waarin sy 'n historiese oorsig oor die Beweging gee en daarna die poësie en
prosa uit Die Patriot en Ons Klyntji bespreek, dikwels met gebruik van Tagtigernorme
en met korrekte taal en suiwer vorm as maatstawe. EDUARD CHRISTIAAN PIENAAR
(1882-1949) se Utrechtse dissertasie oor die Taal en poësie van die Twede Afrikaanse
Beweging (1919) is in Afrikaans dié kritiese geskrif by uitstek waarin die letterkunde
deur P.J. Nienaber (Kaapstad, 1965). Oor die polemiek oor Van den Heever se bundel skryf
C.P. van Aardt (St., XXIX:1, Februarie 1974).
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Tweede Beweging, maar deur sy aksent op die nasionale werklikheid laat hy aan
heelparty belangrike gedigte nie reg geskied nie. Sy maatstawe is dan ook oorwegend
buiteliterêr, al beklemtoon hy die belangrikheid van die spesifiek-Afrikaanse woord
en wend hy dit as norm in sy beoordelings aan. Pienaar se eensydige en konserwatiewe
benadering van die letterkunde bring ook mee dat hy in later jare weinig of geen
begrip toon vir jonger digters wat, volgens hom, aan die Afrikaanse nasionale
werklikheid ontrou geword het nie en dat die keuse in sy Digters uit Suid-Afrika
(1917, daarna veertien maal herdruk tot 1947) erg ongelyk is. Die waardevolste werk
doen hy met sy dokumentering van gegewens oor Die triomf van Afrikaans (1943),
al is hy deur sy sterk anti-Engelse gesindheid nie altyd wetenskaplik betroubaar nie.
Met die verskyning van pieter cornelis schoonees (1891-1970) se Amsterdamse
proefskrif oor Die prosa van die Twede Afrikaanse Beweging (1922) kom daar, ná
Preller se herwaardering van Melt Brink en sy oordeel oor Johannes van Wyk, die
eerste grondige kritiek waarin suiwer estetiese maatstawe konsekwent deurgevoer
word. In die eerste druk van sy dissertasie kom hy met 'n herwaardering van die
Afrikaanse prosa aan die hand van Tagtigermaatstawe en spreek hy negatiewe oordele
uit oor die werk van Von Wielligh, De Waal en Langenhoven. Hierdie uitsprake lei
tot 'n sterk reaksie in Die Burger deur C.J. Langenhoven, wat vir die res van sy
skrywersloopbaan 'n groot minagting vir die kritici het en weier dat sy boeke
geresenseer word. Ook deur letterkundiges soos Kamp, Besselaar, S.P.E. Boshoff,
Pienaar, J.R.L. van Bruggen en veral F.E.J. Malherbe word Schoonees daarvan
beskuldig dat hy nie die kultuurhistoriese agtergronde betrek nie, die eise van die
Tagtigers eensydig toepas en in sy waarde-oordele nie altyd reg laat geskied aan die
beste werke, soos dié van Langenhoven en Jochem van Bruggen, nie. By herhaling
was Schoonees verplig om sy standpunt duidelik te formuleer en in 1928 word die
polemiek tussen hom en Malherbe in Die Huisgenoot nog heftiger voortgesit.
Alhoewel Schoonees die estetiese ideaal die eerste keer uitvoerig ná Preller gestel
het, later - in bundels soos Kleingoed (1929), Dink vir jouself (1940), Verskeidenhede
(1948) en Tien jaar prosa (1950) - van die eerste literêr-kritiese essays in Afrikaans
skryf en sy analises van die prosa voortsit en saam met J.R.L. van Bruggen die eerste
Inleiding tot die studie van die letterkunde (1925) skryf - is dit jammer dat hy in die
tweede en derde drukke van sy Prosa (1927 en 1939) sy kritiek ingrypend versag
het en met sy verdere byvoeging verskeie minderwaardige werke, soos D.F. Malherbe
se romans, goedkeurend bespreek en stilisties bevredigend gevind het. Daardeur het
hy 'n rigting aangemoedig wat nie bevorderlik was vir die ontwikkeling van die
Afrikaanse prosa nie. Uit sy opstelle stel D.J. Opperman 'n keur onder die titel Die
tweede verdieping (1962) saam.
Kort ná die begin van die polemiek oor Schoonees se proefskrif kom daar ook 'n
verskil van mening oor Toon van den Heever se bundel Gedigte. Met die verskyning
hiervan in 1919 is dit gunstig ontvang deur Eugène Marais, Lydia van Niekerk en
J.F.W. Grosskopf, terwyl G. Dekker in Die Banier beweer het dat Van den Heever
beïnvloed is deur Browning, hom aan retoriek skuldig maak en onsuiwer beelde
gebruik. Ook E.C. Pienaar staan in die tweede druk van sy Taal en poësie afkeurend
teenoor die bundel omdat Van den Heever die klassieke mitologie in sy werk gebruik
en poësie met filosofie verwar, al het hy heelwat waardering vir sommige
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vaderlandse gedigte. Reeds in 1920 antwoord C.P. Bresler op Dekker se resensie,
maar Pienaar se standpunt word eers in 1924 in Die Huisgenoot gekritiseer as Abr.
H. Jonker daarop reageer en dan self 'n baie gunstige beskouing oor Van den Heever
se poësie skryf. Pienaar verdedig homself, terwyl Jonker gesteun word deur Lydia
van Niekerk en Theo Haarhoff.
In die twintigerjare verskyn nog drie Amsterdamse dissertasies, t.w. FRANçOIS
ERNST JOHANNES MALHERBE (1894-1979) se Humor in die algemeen en sy uiting in
die Afrikaanse letterkunde (1924), GERRIT DEKKER (1897-1973) se Die invloed van
Keats en Shelley gedurende die negentiende eeu in Nederland (1926) en FREDERIK
CHRISTIAAN LUDOLPH BOSMAN (1898-1981) se Drama en toneel in Suid-Afrika,
1652-1855 (1928) en 1856-1912 (1980). Van hierdie proefskrifte het dié van Bosman
die minste invloed op die ontwikkeling van die Afrikaanse kritiek, al dokumenteer
hy daarin obskure gegewens oor die vroeë toneel. Ook later sit hy sy studie oor die
Hollandse en vroeë Afrikaanse geskrifte voort en skryf (meestal ongelyke) oorsigte
oor die geskiedenis van die Afrikaanse drama.
Daarteenoor is Malherbe 'n invloedryke kritikus, wat as resensent in blaaie soos
Die Huisgenoot, Die Burger en Tydskrif vir Wetenskap en Kuns optree, later
(1935-1955) die literêre blad Ons Eie Boek redigeer, by herhaling manuskripte vir
uitgewers keur en heelparty bloemlesings uit die Nederlandse en Afrikaanse prosa
saamstel. In sy kritiese geskrifte, wat, naas Humor, gepubliseer is in Die kort-verhaal
as kunsvorm (1929), Aspekte van die Afrikaanse literatuur (1940), Lewensvorme
(1941), Wending en inkeer (1948) en Afrikaanse lewe en letterkunde (1958), verskuif
hy die aksent in die Afrikaanse kritiek - in teenstelling tot dié van E.C. Pienaar - na
die siel of gees van die skepper en word die kunswerk vir hom 'n psigiese projeksie
wat die geheimsinnige binnelewe van die skrywer openbaar. Dié benaderingswyse,
wat onder die invloed van o.a. Dirk Coster staan, lei daartoe dat Malherbe heel
dikwels in 'n liriese vervoering oor 'n roman of gedig uitwei. Alhoewel hy hiermee
soms die geesdrif vir die literatuur kan opwek, beoefen Malherbe meermale 'n tipe
prosa wat onhelder en onsamehangend is en wat deur die afwesigheid van logiese
betoog nie 'n heilsame invloed op die Afrikaanse kritiek uitgeoefen het nie. In die
outobiografiese Agter die oomblik (1977) skryf hy oor sy jeug, studentedae op
Stellenbosch en in Europa, en oor sy deelname aan die literêre en kulturele lewe in
Suid-Afrika.
Op 'n hoër peil as dié van Malherbe is die kritiese geskrifte van Dekker. Die meeste
van sy opstelle verskyn in Die Burger, Die Huisgenoot, Koers, Ons Eie Boek en later
ook Standpunte, terwyl hy meewerk aan die kwartaalblad Die Nuwe Brandwag
(1929-1933), waarvan hy saam met H.G. Viljoen die redakteur is. Dekker is die
eerste kritikus wat oorsigtelik oor die hele Afrikaanse literatuur skryf (Afrikaanse
literatuurgeskiedenis, 1935, twaalf maal herdruk tot 1972), terwyl sy kritiese opstelle
in Causerie en kritiek (1934) en Oordeel en besinning (1964) gebundel word. Afgesien
hiervan maak hy 'n studie van Die Afrikaanse psalmberyming (1938) en is hy die
samesteller van deeglike bloemlesings, o.m. uit die werk van die Tagtigers en die
Nederlandse Goue Eeu. In sy kritiek probeer hy heel dikwels die
‘kunstenaarspersoonlikheid’ rekonstrueer deur die ‘grondtoon’ of die ‘lewensgevoel’
in 'n bundel of 'n oeuvre na te gaan. Met so 'n tipe benadering betrek hy heelwat werk
van 'n skrywer, terwyl die enkele gedig hoofsaaklik ter sprake gebring word om 'n
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hiervan is dat hy die analise van die enkele gedig kan verwaarloos en eerder
beskrywend as evaluerend te werk kan gaan, iets wat hy nie altyd kon vermy het nie.
Tog was hy in staat om in Afrikaans die eerste detailkritiek (na aanleiding van
Leipoldt) te lewer, om orals in sy literatuurgeskiedenis insiggewende opmerkings te
maak oor 'n enkele werk of 'n hele oeuvre en deur sy wye belesenheid verbande met
ander literature te trek, selfs al was sy oordeel (veral oor die werk van debutante) nie
altyd suiwer nie en al moes hy van tyd tot tyd sy uitsprake wysig of nuanseer. Deur
sy sintetiese benadering, waardeur hy nougeset aandag gee aan die hele oeuvre om
die ‘kunstenaarspersoonlikheid’ te agterhaal, vermy hy die onbeheerste liriese
vervoering van Malherbe en bly sy eie persoonlikheid gewoonlik op die agtergrond.
Met dit alles is Dekker die eerste Afrikaanse kritikus wat 'n werklik wetenskaplike
benadering ten opsigte van die literatuur het.
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Hoofstuk 4
Die digters van die eerste geslag
In die eerste paar jaar onmiddellik ná 1900 word die Afrikaanse literatuur nog oorheers
deur die tradisie van die Eerste Beweging en is daar in die verskuns weinig van 'n
nuwe bloei te bespeur. Heelparty gedigte handel oor die Anglo-Boereoorlog, en die
oorwinnings by Colenso, Magersfontein en Spioenkop word besing, sonder dat dit
as poësie uitstyg bo die aktuele of die spesifieke geval. In die Vrystaatse blad De
Vriend des Volks verskyn enkele Afrikaanse gedigte en bewerkings van Nederlandse
verse; een daarvan, nl. ‘Hul sal dit toch nie krij nie’, wat in 1905 gepubliseer word,
is van die hand van Oom Blikoor en is herhaaldelik as 'n volkslied gesing. Slegs in
enkele gedigte, soos in F.W. Reitz se ‘Die neem van die kanon lady Roberts’ met sy
skerp hekeling en die elegiese in Nederlands geskrewe ‘Vaarwel aan de Vierkleur’,
is daar van 'n subtieler aanwending van die woord sprake. Op Bermuda skryf Joubert
Reitz, seun van die oud-president, die gedig ‘The searchlight’, waarin die balling sy
smart oor die leed van die oorlog en die heimwee na die vaderland besing. Hierdie
gedig word vertaal as ‘Die soeklig’ en tesame met 'n paar verse, soos ‘O land van
sonlig en van sterre’, ‘Dis more’ (‘More pluk ons blomme’) en ‘Hoe lang?’ (‘Daar
rys soms stemme in die nag’), wat onder die skuilname Stoffie en Vastrap in De
Volkstem van 1905 verskyn het, word dit deur Preller in sy inleiding tot Celliers se
Die vlakte en ander gedigte opgeneem. Jare lank was die outeurskap van hierdie
gedigte onbekend, en eers in 1933 het Preller erken dat hy dit self ‘so te sê gemaak
het, om te probeer krag byset aan (sy) argument’ dat daar wel van 'n vernuwing in
die Afrikaanse poësie sprake was. Alhoewel hierdie gedigte nie onberispelik is nie,
styg hulle tog uit bo blote maakwerk en bereik Preller reeds iets besonders met sy
vertaling van Reitz se gedig. In 1906 vertaal hy ook die monoloog ‘To be or not to
be’ uit Shakespeare se Hamlet.
In Land en Volk van 19 Mei 1905 verskyn Eugène Marais se gedig ‘Die smid’,
terwyl sy ‘Winternag’ in die uitgawe van 23 Junie van dieselfde jaar gepubliseer
word. Preller neem laasgenoemde gedig in De Volkstem oor, haal dit aan om sy
betoog oor die wenslikheid van Afrikaans as skryftaal te versterk en verwys nog eens
in sy inleiding tot Die vlakte daarna. Vanaf 1905 verskyn daar verse van Totius in
die Potchefstroomse blad Fac et Spera, terwyl G. Tomlinson heelwat natuurverse,
o.m. die stemmige ‘Aand’, in De Zuid-Afrikaansche Post van 1908 publiseer. Op 12
Mei 1906 verskyn ‘Die vlakte’ van Celliers in De Volkstem, en op 4 Februarie 1907
+

+ P.J. Nienaber vestig in die eerste hoofstuk van Die Vrystaatse Taalbeweging (Johannesburg,
1947) die aandag op enkele verse uit De Vriend des Volks. Oor ‘Preller as digter’ skryf M.S.B.
Kritzinger (Hg., 2.12.38).
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publiseer Marais sy ‘Klaas Vakie’ in dieselfde blad. Hierdie verse, in die besonder
dié van Marais en Celliers, was inderdaad die eerste aanduidings van 'n vernuwing
in die Afrikaanse poësie, en Preller het volkome gelyk as hy in sy inleiding tot Die
vlakte beweer dat daar in ‘die plek van die rijm, wat vroeger álles o'erduister het, ...
'n hoger attribuut van die ware poësie gekom’ het. Hierdie vernuwing is des te
merkwaardiger as 'n mens onthou dat die eerste versebundels van Celliers (Die vlakte
en ander gedigte, 1908) en Totius (By die monument, 1908) en later van Leipoldt
(Oom Gert vertel en ander gedigte, 1911) in 'n tyd verskyn het toe die Afrikaanse
literatuur nog oorheers is deur die strydvaardige en didaktiese poësie en die historiese
avontuurverhaal (laasgenoemde beoefen deur J.H.H. de Waal, wat in 1904 sy
Johannes van Wyk as vervolgverhaal in De Goede Hoop publiseer). Slegs die sterk
betogende en historiese prosa van Preller, wie se studie oor Piet Retief in 1906
verskyn, kan in hierdie jare saam met die eerste gedigte van Marais, Celliers, Totius
en Leipoldt genoem word.
Hoewel Marais met sy ‘Winternag’ dié vernuwing in die Afrikaanse letterkunde
inlui en dus op grond hiervan literêr-historiese prioriteit verdien, verskyn die meeste
van sy verse, sy verhalende en natuurwetenskaplike prosawerke eers in die
twintigerjare. D.F. Malherbe se digbundel Karroo blommetjies word wel reeds in
1909 gepubliseer, maar hy beoefen 'n weinig oorspronklike tipe vers en lewer eers
later op die gebied van die roman belangriker werk. Daarteenoor publiseer Celliers,
Totius en Leipoldt reeds in die eerste tiental jare ná die Anglo-Boereoorlog hulle
eerste bundels waarin daar poësie van besondere formaat voorkom. Heelparty
Afrikaanse kritici het dan ook na hierdie drie digters as die Driemanskap verwys, 'n
ongelukkige term omdat dit assosiasies met die drie Boereleiers (Kruger, Joubert en
Pretorius) ná die Eerste Vryheidsoorlog het en omdat dit 'n hegte verband en
gesamentlike optrede tussen die drie digters en hul poësie veronderstel wat die
inherente verskille in aard en ingesteldheid uit die oog verloor. Daarom word daar
hier van Celliers, Totius en Leipoldt as die digters van die Eerste Geslag ná die
Anglo-Boereoorlog gepraat, terwyl Malherbe op grond van sy prosa en Marais op
grond van die publikasiedatums van sy gedigte en verhale later behandel word.

I. Jan F.E. Celliers
JOHANNES FRANçOIS ELIAS CELLIERS is

op 12 Januarie 1865 op Wagenmakersvallei
in die distrik Wellington gebore. Aanvanklik woon die gesin in Wellington en
Kaapstad,
+ + +

+ W.E.G. Louw stel 'n bloemlesing uit die poësie van Celliers, Totius en Leipoldt saam,
voorafgegaan deur 'n inleiding (Driesprong, Kaapstad, 1978).
+ 'n Bibliografie van Jan Celliers se werke is dié van M. Griessel (Universiteit van Kaapstad,
1951).
+ Outobiografiese stukke van Jan F.E. Celliers is opgeneem in P.J. Nienaber se Afrikaanse
skrywers aan die woord (Johannesburg, 1947). In dieselfde samesteller se Jan Celliers, ons
volksdigter (Johannesburg, 1951) skryf J.D. du Toit, P. de V. Pienaar en P.C. Schoonees oor
Celliers as mens, terwyl G.S. Preller herinneringe uit hulle Brandwag-dae oproep. In Hg.
van September 1916 en Br. van Desember 1918 verskyn lewensketse van hom. N.P. van
Wyk Louw skryf 'n verslag oor 'n onderhoud met Celliers (Opstelle oor ons ouer digters,
Kaapstad/Pretoria, 1972), terwyl C.M. van den Heever 'n in memoriam-stuk oor hom lewer
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later in Pretoria, waar Celliers se vader in 1873 redakteur van De Volksstem word.
Sy skoolopleiding ontvang hy op Stellenbosch, Wellington en in Pretoria. In 1887
vertrek hy na Nederland waar hy in Delft en Leiden studeer en die landmeterseksamen
aflê. By sy terugkeer werk hy as landmeter en later as onderwyser, maar in 1894
word hy aangestel as staatsbibliotekaris in Pretoria. Met die uitbreek van die oorlog
in 1899 sluit hy hom by die Boeremagte aan en word een van die bittereinders wat
nie die wapen wil neerlê nie. Ná die oorlog gaan hy en sy gesin na Europa waar hulle
'n tyd lank in Switserland en Nederland woon. In 1907 keer hy terug na Suid-Afrika,
werk as vertaler by die Departement van Binnelandse Sake en word saam met Preller
een van die oprigters van Die Brandwag. Uit die verveling van sy werk as vertaler
kom daar uitkoms as die Universiteit van Stellenbosch hom in 1919 tot buitengewone
hoogleraar benoem en hom sodoende in staat stel om sy aandag voltyds aan skryfwerk
te wy. Ná die dood van sy vrou in 1926 skryf hy niks meer nie en in 1929 lê hy die
professoraat neer. Die laaste tiental jare van sy lewe lei hy, as gevolg van sy
toenemende doofheid, 'n betreklik eensame bestaan in Kaapstad. Op 1 Junie 1940 is
hy in Johannesburg oorlede.
As outeur is Celliers werksaam as digter, dramaturg en prosaskrywer. Naas die
negetal digbundels wat hy tussen 1908 en 1924 publiseer, skryf hy ook - afgesien
van enkele korter stukke wat in Die Brandwag verskyn - een vers- en twee
prosadramas, terwyl sy verhale en sketse uit Die Brandwag gedeeltelik in twee
bundels herdruk is. Die Oorlogsdagboek (1899-1902) wat hy tydens sy kommandojare
gehou het, verskyn eers in 1979, ingelei en versorg deur A.G. Oberholzer. Hierin
gee hy sy persoonlike indrukke tydens sy deelname aan die oorlog op die
Suid-Vrystaatse front, die terugtog van die Boere uit die Kolonie en die guerrillastryd
in Transvaal. Sy beskouings oor die literatuur en kuns word gebundel in Kuns in
lewe en kultuur (1933), terwyl hy ook die vertaler is van drie romans uit die Frans:
Bang vir die lewe (1919) deur Henri Bordeaux, Colomba (1920) deur Prosper Merimeé
en Mannie (1925) deur M.R. Halt. Saam met P.L. Louw en G.B.A. Gerdener publiseer
hy verder die Proewe van oorsetting van die Gesange-bundel in Afrikaans (1924).
Van die skrywers van die eerste generasie ná 1900 is Celliers dié outeur wie se
werk reeds tydens sy lewe deur heelwat kritici laer aangeslaan is as dié van sy
tydgenote. Met die jare het die grootste deel van sy oeuvre - veel meer as in die geval
van Totius en Leipoldt - verouderd geraak, is daar in herwaarderings skerper oor
hom geoordeel en is vroeëre gunstige uitsprake genuanseer of verwerp. Gedeeltelik
hang dit saam met die beperkte ervaringswêreld wat uit sy werk spreek. Die boustof
+

(‘By die graf van Jan Celliers’, Delwer en sif, opgeneem in Versamelde werke, VIII,
Johannesburg, s.j.) en F.R. Gilfillan 'n fotoboek oor hom saamstel (Jan F.E. Celliers 12
Januarie 1865- 1 Junie 1940, Kaapstad, 1978).
+ Oorsigtelike studies oor Celliers se werk is dié van N.P. van Wyk Louw (Opstelle oor ons
ouer digters), G. Dekker (Oordeel en besinning, Kaapstad/Pretoria, 1964) en S.C. Hattingh
(Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982). Verdere oorsigte verskyn in die versamelbundel
Jan Celliers, ons volksdigter van die hand van C.M. van den Heever, F.C.L. Bosman, E.C.
Pienaar, J.R.L. van Bruggen en M.S.B. Kritzinger. C.M. van den Heever en P.J. Nienaber
besorg 'n Bloemlesing uit die gedigte van Jan F.E. Celliers (Johannesburg, 1947).
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vir sy gedigte, dramas en verhale put hy hoofsaaklik uit die negentiende-eeuse
plattelandse leefwyse van die Afrikaner met sy vaste waardesisteem en sy gesellige
ongekompliseerde siening van die lewe. Waar hierdie wêreld meer verwikkeld raak,
is dit as gevolg van uiterlike gebeurtenisse soos die Anglo-Boereoorlog of die
Rebellie, sonder dat daar ooit 'n heftige gevoel van opstand, vertwyfeling of konflik
by hom aanwesig is en sonder dat die uiterlike spanninge tot 'n grootse konsepsie of
'n vaart van die verbeelding aanleiding gee. In sy latere werk is daar - soos by dié
van sy tydgenote - wel 'n wegswaai van die eng nasionale en die tipies-Afrikaanse,
maar terwyl hierdie verruiming by Totius en Leipoldt tot 'n verdieping en verdere
hoogtepunte lei, is daar by Celliers 'n insinking deurdat die gedig of verhaal meestal
ontsier word deur 'n onverwerkte denksubstraat en in 'n blote stuk moralisasie ontaard.
Vandaar dan ook dat hy weinig ontwikkeling as skrywer toon, dat daar min invloed
van hom op latere geslagte was en dat hy deur die enkelvoudige aard van sy werk
tot 'n skrywer van enkele bloemlesingstukke gereduseer is.
Celliers lewer sy beste werk op die gebied van die digkuns en sy twee belangrikste
bundels, Die vlakte en ander (oorspronklik: andere) gedigte (1908) en Martjie (1911),
illustreer tegelykertyd sy verdienstes en gebreke as skrywer. Die vlakte en ander
gedigte, sy betreklik late debuut, is 'n los versameling verse en toon nie die hegte
komposisie wat Totius se bundels kenmerk nie, al is daar wel 'n mate van samehang
in die ‘Oorlog’-siklus, wat enkele hoofmomente in die ervarings van die kryger
oproep. In 'n hoë mate is hierdie bundel hibridies van aard. Aan die een kant sluit
Celliers aan by die negentiende-eeuse volksdigters met hulle sterk
nasionaal-patriotiese ingesteldheid en hulle uitbeelding van die rustige boerelewe,
die Suid-Afrikaanse natuur en die lewenswyse en -gewoontes van die Afrikaner,
meestal geskryf in 'n vers wat op 'n onderkulturele basis berus, meganies afgeklop
is en 'n sterk oratoriese klank en 'n hinderlike neiging tot didaktiek en bespiegeling
openbaar. In enkele verse gebruik hy selfs nog Nederlands as medium, waardeur hy
die tradisie van Melt Brink voortsit. Aan die ander kant is daar reeds - deur die
aansluiting by modelle van Shelley en Gezelle en die invloed van Bilderdijk, Da
Costa, De Genestet, De Clercq, Körner, Hunt, Longfellow en Hamerling - 'n
doelbewuste literêre strewe wat sy werk laat verskil van dié van die Genootskappers,
selfs al moet 'n mens toegee dat hierdie invloed grotendeels beperk is tot mindere
digters van wie hy enkele verse vertaal, dat hy van die beste werk van groter digters
soos Shelley en Gezelle geen
+ +

+ Op die Oorlogsdagboekie vestig P.D. van der Walt opnuut die aandag (St., XX:5, Junie
1967). C.M. van den Heever bespreek Kuns in lewe en kultuur (in Jan Celliers, ons
volksdigter).
+ Oor Die vlakte en ander gedigte skryf G.S. Preller in sy inleiding, terwyl G. Dekker (in Jan
Celliers, ons volksdigter), A.P. Grové (O.E.B., XVI:3) en Merwe Scholtz (O.E.B., XVIII:2)
besprekings van die bundel lewer. Oor ‘Die vlakte’ is daar die kommentaar van N.P. van
Wyk Louw (Opstelle oor ons ouer digters), Z.J. Pretorius (Die skoolblad, Oktober 1964) en
P. Harteveld (St., XXXII:3, Junie 1979). Merwe Scholtz bespreek ‘Dis al’ in In en om die
gedig (Kaapstad, 1959) en Herout van die Afrikaanse poësie (Kaapstad, 1975), waarop E.
Lindenberg antwoord (‘Bont en blou’, Onsydige toets, Kaapstad/Pretoria, 1965). E.C. Pienaar
verstrek agtergrondsinligting in ‘Rondom die verskyning van ‘Die vlakte’’ (Hg., 6.5.49).
A.P. Grové betrek ‘Eensaamheid’ in sy beskouing oor ‘Maaier en ster in Opperman se
‘Nagwag’-gedig’ (Fyn net van die woord, Kaapstad, 1965), terwyl H.P. van Coller 'n
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neerslag in sy werk openbaar nie en die belangrike tydgenootlike poësie van die
Tagtigers volledig aan hom verbygegaan het. Tog is daar reeds by hom, in vergelyking
met die poësie van voor 1900, 'n besef van die waarde van die enkele woord, die
gevoelige klank en die verrassende beeld. In te veel gevalle ontaard dit egter in 'n
oordrewe geswolle orkestrasie (o.m. deur die te kwistige aanwending van die
alliterasie en assonansie, soos in ‘Die ossewa’) en 'n neiging om sekere vondste (soos
‘ongesien, ongehoord’ uit ‘Die vlakte’), geslaagde tegnieke (soos die gebruik van
die uiters kort reël, byvoorbeeld in ‘Dis al’) en selfs strofiese en digvorme (soos dié
van ‘Die vlakte’) telkens te herhaal. Onder invloed van die negentiende-eeuse
Nederlandse poësie van voor Tagtig, versterk deur 'n verouderde Afrikaanse
skryftradisie, gebruik hy verder Nederlandse wendinge, argaïsmes en konstruksies
(o.m. die veelvuldige aanwending van die deelwoord, die genitiewe s en die
samestelling) wat die wese van Afrikaans aantas. Daarby word die naïewe verklarende
voetnote om sekere onhelder gedeeltes van 'n gedig duideliker te maak, op die lange
duur irriterend, veral omdat dit 'n onbeholpe poging is om vir sekere inherente gebreke
in die poësie te vergoed. Met dit alles verteenwoordig hierdie bundel nog 'n
oorgangstadium tussen die Eerste en Tweede Beweging: naas verse wat niks meer
as blote rymelary is nie, vind 'n mens reeds 'n meer gestileerde poësie en eksperimente
met die versvorm wat meestal uiterlik en meganies word, maar plek-plek geslaagde
onderdele as resultaat het en in enkele gevalle tot goeie verse lei.
Van die meer bevredigende gedigte moet ‘Die vlakte’, wat oorspronklik in De
Volkstem van 12 Mei 1906 gepubliseer is, om literêr-historiese redes die eerste
genoem word, omdat dit 'n gedig is wat, saam met Marais se ‘Winternag’, aan die
begin van die bewuste literêre tradisie in Afrikaans staan en by herhaling as voorbeeld
en maatstaf gedien het. Die gedig is geïnspireer deur Celliers se ervaring van die
Transvaalse vlaktes tydens sy kommandojare en ná die oorlog in Switserland onder
invloed van ‘The cloud’ van Shelley - in 'n stadium toe hy nog nie Perk se ‘Iris’
geken het nie - geskryf. Dit gee 'n beeld van die vlakte in die oggend, die middag,
tydens 'n donderstorm en in die aand en word - na analogie van ‘The cloud’ - deur
die vlakte self as naïewe spreker aangebied, sodat daar 'n volgehoue personifiëring
dwarsdeur voorkom. Die gedig volg die anapestiese versmaat en is afwisselend in
lang en kort reëls geskryf met die gebruik van binneryme in die langer reëls. Aan
die een kant illustreer die aanwending van hierdie procédé 'n sekere virtuositeit, maar
terselfdertyd skep dit die indruk van 'n oordrewe verstegniek wat plek-plek tot
kunsmatigheid en versvullings lei. Daarby is die personifiëring nie altyd konsekwent
nie en gee dit dikwels aanleiding tot verwarde beeldspraak. In die eerste strofe moet
'n mens byvoorbeeld aanneem dat die vlakte in haar slaap praat (reël 1), veral as daar
onmiddellik daarna sprake van haar ontwaking is. Daarby het die vlakte byvoorbeeld
lippe waarop die dou val, iets wat beslis steurend is omdat daar met die woord ‘vloer’
die suggestie van 'n binnehuistoneel gewek word. Ten spyte van sekere klinkende
reëls en mooi onderdele doen die neiging om die skema te vul, oneg aan en bly die
spreekster nie getrou aan haar eie karakter nie.
Afgesien van ‘Die vlakte’ moes ook heelparty bekende gedigte in dié bundel met
die jare hulle aanvanklike roem inboet. Dit geld byvoorbeeld vir ‘Die ossewa’
herwaardering daarvan gee (T.L., XVI:3, Augustus 1978). Abraham J. Coetzee gaan die
waarderingslyn van Die vlakte in die Afrikaanse kritiek na (T.G., I:3, September 1961).
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oordra, sonder dat die patriotiese gevoelens genoegsaam beeld geword het. ‘Klein
ondeug’ bekoor wat situasietekening betref en staan literêr nie agter vir Langenhoven
se bekende ‘Liefdes-onsin’ nie, maar die woord word nie subtiel genoeg gebruik nie.
Op 'n enigsins hoër vlak is die stemmingsgedig ‘Eensaamheid’ met sy mooi vierde
strofe, alhoewel daar weinig progressie in die geheel is, sekere gegewens in verband
met die spreker se eensaamheid end-uit vaag bly (strofe 6 en 9) en verskeie woorde
uit 'n romanties-poëtiese dampkring kom (soos ‘wink’ en ‘slaap’ in strofe 1). Uit die
‘Oorlog’-siklus is ‘Die brand’ met sy gevoelige situasietekening wat die leser op die
verdriet van die moeder en die kind instem, plek-plek oortuigend, hoewel die
middelstuk die gedig ontsier en die geheel ingegee is deur Goethe se ‘Erlkönig’. ‘Die
kampsuster’ handel oor die leed van die sterwende Boerevrou en is in sy soort een
van Celliers se beste gedigte. Die hoogtepunt van die bundel - en van Celliers se hele
oeuvre - is egter die kort gedig ‘Dis al’ met sy afwisseling tussen die kort reëls, wat
in die eerste strofe die taferele van die blonde veld en die blou lug gee, en die lang
uitswaaiende reël, wat deur die herhaling van die e-klank tegnies die swewende
beweging van die voël oordra. As beeld van 'n kryger wat die leed van persoonlike
verlies na sy terugkeer uit ballingskap ervaar, bly dit in die Afrikaanse letterkunde
ongeëwenaard. Die besondere struktuur van die gedig was telkens vir latere skrywers
(en terloopse versiemakers) die prikkel tot parodieë, onder andere deur E.A.
Schlengemann in ‘'n Paar universiteitstipes’ in die bundel Gedigte.
Die wêreld van die negentiende-eeuse boerekultuur, die Suid-Afrikaanse landskap
en die Anglo-Boereoorlog is ook die boustof vir Martjie, die eerste uitvoerige epiese
digwerk in Afrikaans. Die verhaal handel oor die onuitgesproke liefde tussen Roelf
en Martjie, wat in die sterwensuur tot direkte openbaring en belydenis kom. As eerste
volwaardige uitbeelding van die onbeantwoorde liefde in die Afrikaanse letterkunde
is dit literêr-histories die voorloper van C.M. van den Heever se Somer en Hettie
Smit se Sy kom met die sekelmaan. Terselfdertyd kan dit beskou word as 'n idille
waarin die lewe van eenvoudige, onbedorwe mense in hulle rustigheid, tevredenheid
en geluk en in hulle verbondenheid met die natuur as boustof dien en waarin die stof
beurtelings beskrywend, verhalend en beskouend aangebied word. Terwyl Celliers
in sy eerste bundel meestal die ‘vaste’ versvorm met sy reëlmatige strofebou en die
meganiese afklop van die versreël gebruik, wend hy in Martjie - soos hy dit in die
voorwoord stel - ‘'n losse en onafhankelike vorm ... (aan), omdat daar baie dinge
gesê moet word, wat eenvoudige mededelinge is, en net ondigterlike rymelary is as
dit op strenge maat en rym gesê word’. Uit hierdie stelwyse blyk dit dat hy die
prosodiese vorm van 'n gedig te veel as 'n eksterne aangeleentheid beskou en nie die
moontlikhede besef wat die vryer vorm hom bied nie. Die ongebonde vers bring in
die geval van Martjie 'n wisselende verslengte en -tempo mee wat deur ritmiese
afbakening gekenmerk word, al bly dit nog steeds vas aan 'n bepaalde metrum. Die
volrym word wel uitgeskakel, maar in die plek daarvan gebruik Celliers halfrym,
assonansie en alliterasie as klankskakels.
+

+ Martjie word bespreek, deur P.C. Schoonees (Jan Celliers, ons volksdigter), H.J. Schutte
(Kl., IV:3, Februarie 1969) en T.T. Cloete (Twee idilles: Martjie en Trekkerswee, Blokboeke,
nr. 13, Pretoria/Kaapstad, 1970).
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Martjie word verdeel in sewentien eenhede van wisselende lengte. Die mees geslaagde
deel van die hele gedig is die eerste helfte van die eerste afdeling. Die struktuur van
dié deel berus op die ‘warmte’ en ‘stilte’ waarvan daar in die inset sprake is. Die
beskrywings, die atmosfeertekening, die stillewes en die hele verhaal word uit hierdie
twee kerne opgebou en dien telkens om die rustigheid van die landelike bestaan te
herbevestig. Selfs waar Celliers teenstellende dinge, soos die koelte en klein geluidjies
(bv. die otjie wat brom, die vlieë wat gons, die geblaf van die hond, die singende
ketel en die sonbesies), gebruik, beklemtoon dit by wyse van kontras die warmte en
stilte van die inset en dra dit by tot die hegte versvervlegting. Vanaf die tweede helfte
van deel I raak die vers skraler, verskaf die verteller op onbeholpe wyse regstreekse
inligting en word die steurnisse in die taal (o.m. die genitiewe s en die foutiewe
plasing van die hulpwerkwoord) hinderliker. Die gedig gee die tipies Afrikaanse
leefwyse van die negentiende eeu met sy grappies, sy bruilofvierings en sy
piekniekgeleenthede waardeur Celliers 'n verbygegane tydperk vaslê. Die vers is
egter grotendeels onbeholpe en kry uiters selde die nodige stukrag en tempo om dit
uit die afgematte gang van die kroniek te lig. Tog bereik Celliers iets besonders deur
enkele stillewes (soos die siening van oom Kootjie wat uit die Bybel lees, IV), die
tekening van die natuur (bv. dié van die werf in die maanlig, IV en XI) en bepaalde
situasies (soos in XI waar Martjie haar liefde ervaar as sy deur die venster na Roelf
kyk en in XV waar sy die vers van Hamerling in sy kamer ontdek). In enkele gevalle
slaag Celliers ook daarin om deur die beskrywings fyn erotiese suggesties te verkry,
bv. in die tonele by die ontbyttafel (V), waar Roelf vir Martjie oor die spruit dra (IX)
en waar Martjie in Roelf se kamer die potplante betas en vir haar voorstel hoe Roelf
daar lewe (XV). Aan die einde van die gedig, as Martjie op pad is om Roelf te soek,
hang die ritme saam met die hele beweging van die hooffiguur en bereik die vers
plek-plek 'n heftige intensiteit. Tog voel 'n mens dat die slotafdeling minder geslaag
is deurdat die omstandighede van Roelf se ander liefde onoortuigend aangebied word,
die toeval 'n te groot rol speel en Martjie nie kon weet presies waar Roelf hom bevind
nie en die vyand se optrede teen alle krygsreëls indruis. Daarby tas die agtergrond
van die laaste twee afdelings die topografiese beeld van Martjie aan deurdat die
milieu van 'n Bolandse plaas na of nader aan die republieke verskuif. Ten spyte van
die liefdevolle tekening van die platteland en die idilliese sfeer wat uit die geheel
spreek, doen die herhaalde insinkings, die hinderlike beskouende gedeeltes en die
verstegniese lomphede afbreuk aan die geheel van die gedig.
Alhoewel Celliers naas Die vlakte en ander gedigte en Martjie nog heelwat
gepubliseer het, vorm hierdie twee werke die betreklike hoogtepunte van sy oeuvre
en kon hy in nie een van die genres wat hy beoefen, dié peil ewenaar nie. Dit geld
in die besonder vir sy dramas. Liefde en plig (1909), wat handel oor 'n voorval uit
die Anglo-Boereoorlog waar die hoofkarakter tussen sy liefde vir 'n meisie en sy plig
teenoor sy vaderland moet kies, is wel literêr-histories belangrik as die eerste
versdrama in Afrikaans, maar die vers is slap en spanningloos, die karakterisering
weinig genuanseerd en die intrige niks meer as 'n dramatisering van die romantiese
resep van De Waal se avontuurromans nie. Heldinne van die oorlog (1913; in 1924
gepubliseer) is, volgens die voorwoord, 'n opdragstuk vir die onthulling van die
Vrouemonument in 1913 en bedoel as 'n vervolg op S.J. du Toit se Magrita Prinslo.
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Dit handel oor die afbranding van die plase en die leed van die vrouens en kinders
in die konsentrasiekampe, terwyl die ‘vervolg’ op Du Toit se stuk weinig meer
beteken as dat een van die karakters 'n kleindogter van dié Voortrekkervrou is. Soos
in die geval van Liefde en plig ontbreek karaktertekening en -ontwikkeling feitlik
volledig en sluit die intrige weer by dié van die spanningsverhaal aan, terwyl die
slot, waar die dominee 'n lang rede hou, in 'n stuk moralisasie ontaard. Celliers se
mees ambisieuse poging op die gebied van die drama is Reg bo reg (1922). In
teenstelling tot die algemene rigting in die Afrikaanse drama tot ongeveer 1920, wat
hoofsaaklik vaderlandse motiewe of geestige situasies as boustof gehad het, wil hy
hierin - volgens die voorwoord - ‘die mens op sigself as onderwerp neem - die mens,
sy karakter, hartstogte, gevoelens; en die verwikkelinge, stryd, grappige en droewige
verhoudinge, wat daardeur ontstaan’. In hierdie poging om sy werk tematies te
verruim en die Afrikaanse drama op 'n breër plan te plaas, het hy egter nie geslaag
nie: die optrede van die twee verloofdes teenoor mekaar is onoortuigend, die
karaktertekening bly weer eens weinig genuanseerd en van die innerlike stryd kom
daar baie min tereg, terwyl die ontknoping aan die einde onbeholpe aandoen. As een
van die eerste toneelwerke in Afrikaans wat ‘die mens op sigself as onderwerp’ neem
en van die tydgenootlike rigting afwyk, is dit egter wel van belang. Daarby gebruik
Celliers hierin vir die eerste keer in Afrikaans die tegniek van die spel-binne-die-spel,
sonder dat hy die dramatiese moontlikhede daarvan benut.
Op dieselfde vlak as sy dramas staan Celliers se prosasketse en verhale, wat in die
bundels Afrikaanse leesboek (1920) - vroeër in 'n ander vorm onder die titel Ons
leesboek en in Vereenvoudigde Nederlands - en Ou Gawie en ander verhale en sketse
(1924) versamel is. Die stukke in Ons leesboek het hoofsaaklik 'n opvoedkundige
funksie deurdat hy oor allerlei wetenswaardighede skryf. Heelparty van die verhale
uit Ou Gawie word ontsier deur die hinderlike neiging tot moralisasie en bespiegeling,
die sterk etiese inslag en die naïewe, kinderlike siening van die lewe, wat dreig om
plek-plek in sentimentaliteit te verval. In die sketse, soos bv. ‘Prinsie’, wat
vergelykbaar is met Langenhoven se uitbeelding van honde, gee hy soms 'n stillewe
en 'n fyn indruk, maar meestal laat hy hom - onder invloed van die geswolle sierprosa
van Preller en Malherbe - verlei tot 'n gesogte woordkuns en beeldspraak, soos in
‘Strandindrukke’. Die boeiendste enkele stuk, ‘Ontvlugting uit Pretoria in oorlogstyd’,
berus op sy eie ervarings tydens die Anglo-Boereoorlog toe hy in vroueklere die
hoofstad verlaat het. Met nie een van hierdie stukke lewer hy egter 'n
noemenswaardige bydrae tot die Afrikaanse literatuur nie.
Dit geld ook, afgesien van enkele uitsonderinge, vir die res van Celliers se poësie.
In Die rivier (oorspronklik: revier) (1909) beoefen hy weer die siklusvorm soos in
‘Oorlog’. Die geheel bestaan uit dertien taferele wat die rivier se loop van sy
oorsprong tot die see volg, maar te veel onderdele staan los van die geheel terwyl
die
+ + +

+ Reg bo reg word bespreek deur P.C. Schoonees (Jan Celliers, ons volksdigter).
+ Ou Gawie word behandel deur M.S.B. Kritzinger (Jan Celliers, ons volksdigter).
+ G.S. Preller behandel Die rivier (Eerstelinge, Kaapstad, 1961) en reageer in Br. van 15.7.10
op Carel Scharten se eensydige oordeel oor die Afrikaans van hierdie bundel (opgeneem in
De Gids, Junie 1910 en oorgedruk in die reeds genoemde uitgawe van Br.). Die saaier word
bespreek deur M.S.B. Kritzinger, Jopie Fourie deur E.N. Marais, Die lewenstuin deur E.C.
Pienaar en Liefdeslewe en Die groot geheim deur F.E.J. Malherbe (al vyf in Jan Célliers,
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konsepsie van die ewige sirkelgang van lewe en dood te serebraal en te weinig
beeldend verwerk is, al bekoor Celliers tog met enkele natuurtekeninge en
gedetailleerde waarnemings. Selfs ‘Die murasie’, waarvan die middelste strofe wel
geslaag is, oortuig nie as 'n geheel nie. Soos ook in sy latere bundels verval Celliers
hier in die herhaling van vondste en patrone wat reeds in Die vlakte voorkom en
word hy die slagoffer van sy eie retoriek. Die Unie-kantate (1910), wat deur Henri
ten Brink getoonset, deur H.G. Rawson in Engels vertaal en in 1910 uitgevoer is,
word slegs deur 'n dun draad saamgeheg en is 'n gedrogtelike stuk allegorisering van
die Suid-Afrikaanse geskiedenis vanaf die koms van die seevaarders, via die Groot
Trek en die Anglo-Boereoorlog tot Unifikasie. Uit die periode wat hy aan Die
Brandwag meewerk, dateer die meeste gedigte uit Die saaier (1918), Jopie Fourie
(1920) en Die lewenstuin (1923) wat, soos Die vlakte, los versamelings verse is. In
Die saaier, soos trouens ook in die ander bundels, maak Celliers weer van die natuur
en oorlog as temas gebruik, al is daar nou na verhouding meer stemmingspoësie
aanwesig. Heelparty gedigte bevat reëls wat as spreuke in belang van die nasionale
saak aangewend is (bv. ‘Komaan’), maar die intrinsieke literêre gehalte ontbreek.
Tot die beste verse behoort ‘Stille werkers’ met sy mooi tekening van die ou man
op die perd, al vervloei die beeld in die mymerende slot. In Jopie Fourie bundel
Celliers o.m. geleentheidsverse oor die Rebellie, maar die gedigte steek te veel vas
in die aktualiteit. Afgesien van die bekoorlike ‘Ma en Pietjie’, 'n kindergedig oor
twee makoue, is dit slegs die laaste deel van die titelgedig, waar daar sprake is van
die koeël wat oor jare sy boodskap sal sprei en opnuut sal tref, wat van 'n bietjie meer
verbeelding spreek. In Die lewenstuin, wat naas liedjies weer eens vaderlandse verse
bevat, is dit veral die feitlik gebeeldhoude gestaltes van Kruger en De Wet wat
poëtiese kwaliteit besit, al doen die neologistiese samestellings en literêre woorde
in die gedig oor Kruger afbreuk daaraan. In sy laaste twee bundels, Liefdeslewe en
Die groot geheim (albei 1924), wat uit die jare van sy Stellenbosse hoogleraarskap
dateer, beoefen Celliers die sikliese rangskikking (soos in Die rivier) en die rymlose
vers van groter omvang (soos in Martjie) en voer hy sy neiging tot oorpeinsing,
bespiegeling en didaktiek tot 'n noodlottige eindpunt. In Liefdeslewe besing hy die
lewe van die mens vanaf sy ontvangenis, deur sy kindwees en jongelingskap tot by
die huwelikslewe, maar die geheel gaan mank aan te min beelding en 'n oordaad aan
redenering en betoog in die trant van die negentiende-eeuse kleinburgerlike huislike
verstradisie ontsier die vers. In Die groot geheim vind ons die soekende gees se reis
na die Groot Geheim van die lewe met allerlei stigtelike prekies en etiese advies,
wat die gedig in die rigting van abstraksie, moralisering en redenering laat neig. Soos
in die geval van die drama Reg bo reg misluk Celliers met hierdie gedig in sy poging
om sy werk op 'n algemeen-mensliker vlak te plaas.
Celliers is vandag veral van belang as digter van enkele verse waarin die vreedsame
landelikheid, die rustige Afrikaanse boerelewe en die Suid-Afrikaanse landskap

ons volksdigter). Oor Malherbe se bespreking van Die groot geheim volg daar 'n polemiek
tussen hom en Celliers (Hg., 15.5 en 19.6.25).
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besing word, en in dié opsig is sy werk van waarde as belangrike dokument van die
Afrikaanse beskawing en kultuur in die negentiende eeu. Daarnaas lewer hy 'n bydrae
met verse oor die nasionale geskiedenis, die oorlog en enkele heldefigure, sonder
dat sy werk die heftige gemoedsbewoënheid van Leipoldt se oorlogsliriek openbaar.
Deur die beklemtoning van waardes soos manlike trou, fierheid en opregtheid en die
afwesigheid van twyfel en konflik kon hy die Afrikaanse volkskunstenaar by
uitnemendheid word, meer as wat Totius en Leipoldt dit was, en kon hy met sy
nasionale verse 'n rol speel om die Afrikaner van sy identiteit en waarde bewus te
maak. Daarby verteenwoordig enkele gedigte, soos ‘Die vlakte’ en Martjie, deur
hulle literêr-historiese prioriteit sekere ‘datums’ in die Afrikaanse
literatuurgeskiedenis. Slegs met enkele verse, soos ‘Dis al’, lewer hy 'n wesentlike
bydrae tot ons letterkunde.

II. Totius
JACOB DANIËL DU TOIT is op 21 Februarie 1877 in die Paarl gebore as die seun van
S.J. du Toit, predikant en leier van die Eerste Taalbeweging. In 1882 verhuis die
gesin na Pretoria, waar ds. Du Toit Superintendent van Onderwys van die
Zuid-Afrikaansche Republiek word. Ses maande ná die aankoms in Transvaal sterf
Totius se moeder, en in dié omstandighede woon die kinders 'n tyd lank by sy
grootmoeder in die Paarl waar hulle onderrig aan die Gedenkschool der Hugenoten
ontvang. Wanneer ds. Du Toit in 1885 hertrou, keer die kinders terug na Pretoria en
in die jare 1888-1890 besoek Totius die Duitse sendingskool op Morgenzon in die
distrik Rustenburg. Ná die terugkeer van die gesin na die Paarl ontvang Totius
+ +

+ Die eerste uitgawe van die Versamelde werke van J.D. du Toit (Johannesburg, 1960-1962)
beslaan agt dele en is geredigeer deur H.G. Stoker, D.N. Kotze, A.A. Venter, H. Venter, P.
van Straten en S. du Toit, terwyl G. Dekker en T.T. Cloete die poësie in deel VIII versorg.
Die tweede en definitiewe uitgawe van die Versamelde werke (Kaapstad, 1977), wat by
geleentheid van Totius se honderdste verjaardag verskyn, is versorg deur 'n redaksionele
komitee onder leiding van Hertzog Venter en bestaan uit elf dele. Die poësie is afgedruk in
deel X, wat ook ongepubliseerde jeuggedigte en verse uit Totius se nalatenskap bevat.
Bloemlesings uit sy werk is die tans verouderde Totius in sy verse (Kaapstad, 1924) deur
L.J. du Plessis waarin ook heelwat biografiese inligting verskyn, C.M. van den Heever se
Keur uit die gedigte van Totius (Kaapstad, 1949) - kyk hieroor Merwe Scholtz, O.E.B.,
XVIII:4 en Rob Antonissen, Hg., 8.12.50-, die bloemlesing-gedeelte van Die wêreld is ons
woning nie deur T.T. Cloete (Kaapstad, 1961) en Vyftig gedigte van Totius (Kaapstad, 1976;
hieroor E. Lindenberg, Beeld, 26.7.76) deur dieselfde samesteller.
+ Outobiografiese stukke verskyn in Die lewe het my geleer (Johannesburg, 1953) en My
jeugland (onder redaksie van C.M. van den Heever, Johannesburg, 1953), terwyl artikels en
voordragte (waaronder ‘De dichter als ziener’) in Totius, digter en profeet (onder redaksie
van P.J. Nienaber, Johannesburg, 1948) opgeneem is. Biografiese stukke en indrukke oor
die mens Totius is dié van L.W. Hiemstra (Br., Desember 1918), L.J. du Plessis (P.J. Nienaber,
red., Afrikaanse skrywers aan die woord, Johannesburg, 1947), P. de V. Pienaar (Flitse,
Johannesburg, 1953), A. Roland Holst, C.M. van den Heever, G. Dekker, H.C.M. Fourie (in
Totius, digter en profeet), D.G. Richard (in Br., 21.2.47), Anthonie Donker (in De bliksem
speelt om de doringboom, 's-Gravenhage, 1949), Marie du Toit (in Naweek, April 1956) en
S. du Toit (in So onthou ek ..., Johannesburg, 1961). 'n Mooi oorsigtelike profiel lewer C.J.M.
Nienaber in Die mens Totius (Kaapstad, 1962), terwyl V.E. d'Assonville in Totius - Profeet
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weer onderrig aan die Gedenkschool, waar D.F. Malherbe en A.G. Visser twee van
sy medeskoliere was. Van 1896 tot 1899 studeer hy in die godgeleerdheid aan die
Teologiese Kweekskool van die Gereformeerde Kerk op Burgersdorp, waar prof. J.
Lion Cachet een van sy leermeesters was. As die Anglo-Boereoorlog uitbreek, word
hy veldprediker saam met die Boerekommando's (vgl. sy oorlogsdagboek 64 Dae te
velde, 1977), maar in Mei 1900 vertrek hy na Nederland om aan die Vrije Universiteit
van Amsterdam onder Abraham Kuyper te studeer. In Mei 1903 promoveer hy met
'n studie oor Het Methodisme. By sy terugkeer word hy aanvanklik predikant op
Potchefstroom, later (1911) hoogleraar aan die Gereformeerde Teologiese Skool,
wat intussen - 1905 - na Potchefstroom verplaas is. Hierdie professoraat beklee hy
met groot onderskeiding tot 1949, en in dié jare beywer hy hom (saam met F. Postma)
vir die totstandkoming van 'n Universiteitskollege vir C.H.O. (in 1922) en later ook
vir 'n onafhanklike Universiteit waarvan hy die eerste kanselier was. In die jare van
sy hoogleraarskap woon hy op sy plasie Krugerskraal in die distrik Potchefstroom
en in die twintiger- en dertigerjare wy hy 'n groot deel van sy kragte aan die vertaling
van die Bybel en aan die Psalmberyming. As blyk van erkentlikheid vir hierdie
enorme taak is hy in staat gestel om Nederland en Palestina te besoek. 'n Aanduiding
van die groot betekenis wat hy in die Afrikaanse volkslewe gespeel het en die ruim
waardering wat daar vir sy werk was, spreek uit die feit dat nie minder nie as sewe
universiteite, waaronder die Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam, eredoktorate
aan hom toegeken het. Op 1 Julie 1953 is hy op Potchefstroom oorlede.
By die beoordeling van Totius se oeuvre moet 'n mens in die eerste plek onthou
dat hy nie primêr digter is nie, maar wel teoloog, en dat hy al sy werk - óók sy poësie
+ +

van die Mooirivier (Kaapstad, 1977) heelwat onbekende gegewens verstrek en Mione du
Toit in die reeks Skrywers in beeld 'n fotoboek saamstel (Kaapstad, 1977; vgl. ook Hg.,
11.2.77). In memoriam-artikels is dié van C. Louis Watermeyer (Helikon, Augustus 1953),
W.J. du P. Erlank (T.W.K., XIII:2) en A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965).
Studies oor Totius as kerkleier (deur A.S.E. Yssel) en as vaderlander (deur J.C. van Rooy)
verskyn in Koers, XXI:1, Augustus 1953, terwyl E. Brown (St., XXX:2, April 1977) en V.E.
d'Assonville (T.G., XVII:2, Junie 1977) oor hom as teoloog skryf; lg. bespreek ook sy
verhouding tot die Potchefstroomse Universiteit (Koers, 42:3, 1977).
+ Leipoldt (Bu., 4.7.53) wat reeds in 1947 geskryf is, C.M. van den Heever (Hg., 31.7.53),
G.A.
+ Oorsigte oor die werk van Totius is gelewer deur D.F. Malherbe, E. Hartmann en C.
Verschaeve, terwyl Tj. Buning oor sy tegniek skryf (alles in Totius, digter en profeet). C.M.
van den Heever maak die eerste omvangryke studie van sy werk (Die digter Totius, Pretoria,
1932). Van den Heever (Br., 24.11.50) en J.C. Coetzee (Vandag, April 1947) skryf ook kort
oorsigte oor Totius se poësie. Die eerste belangrike herwaarderings waarin daar krities gekyk
en nuwe waardebepalings gemaak word, is egter dié van W.E.G. Louw (Ou wyn van vreugde,
Kaapstad, 1958), D.J. Opperman (Wiggelstok, Kaapstad, 1959) en André P. Brink (T.L.,
VI:1, Maart 1956). Minder insiggewend is G. Dekker se reeks artikels by die herlees (St.,
IX:4, 5, 6 en X:1, 1955), waarby ook sy studie ‘Iets oor die simboliek in die kuns’ (Oordeel
en besinning, Kaapstad/Pretoria, 1964) aansluit. Die omvattendste werk oor Totius se poësie
is die studie-gedeelte van Die wêreld is ons woning nie deur T.T. Cloete, maar dit bly in
hoofsaak 'n tematiese verkenning met weinig deurgang tot die struktuur - kyk hieroor die
positiewe reaksie van A.P. Grové (Hg., 29.12.61) en die hoofsaaklik negatiewe beskouings
van E. Lindenberg (Onsydige toets, Kaapstad/Pretoria, 1965) en J.C. Kannemeyer
(Konfrontasies, Pretoria/Kaapstad, 1977). Cloete skryf ook 'n monografie oor Totius (Kaapstad,
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- as 'n instrument gesien het waarmee hy God kon dien, die Christelike boodskap
aan sy volk kon oordra en waarmee hy hom profeties en vermanend op die
gemeenskap kon rig. In sy Versamelde werke, wat elf omvangryke dele uitmaak,
beslaan die poësie alleen 'n enkele band (deel X), terwyl slegs die biografie oor Ds.
S.J. du Toit in weg en werk (1917; deel IX) en Bybellande deurreis (1945; deel II)
nog - afgesien van die Bybelvertaling, Psalmberyming en Skrifberymings (deel XI)
- sydelings met die literatuur verband hou. Die res van sy werk bestaan uit 'n groot
aantal preke waarin hy uiters selde die literatuur betrek, 'n reeks artikels oor die
vertaling van die Bybel in Afrikaans (deel I), Bybelverklaring, kerkregtelike kwessies,
kerkgeskiedenis, erediens, godsdienstige strominge, Christelik-nasionale onderwys
en die kerk in verhouding tot staat, maatskappy, taal en kultuur. Hierdie deel van
Totius se aktiwiteite lê op 'n ander vlak as sy literêre arbeid, verhelder uiters selde
een of ander aspek van sy poësie en is ook as suiwer betogende prosa nie juis 'n
besondere bydrae nie. As literêre figuur is hy dus - afgesien van die
eensydig-simpatieke biografie oor sy vader, waarin hy wel heelwat inligting
dokumenteer, en die reisjoernaal, waarin hy veral histories-geografiese inligting
verskaf en wat in 'n mate met die ‘Op reis’-afdeling uit die bundel Skemering
korrespondeer - uitsluitlik van belang as digter en vertaler. Die poësie wat tydens sy
lewe verskyn het, is alles opgeneem in die tiende deel van die Versamelde werke,
terwyl die lang gedig Die Jordaan nog in manuskripvorm bestaan.
In teenstelling tot Celliers, wat met 'n indrukwekkende bundel debuteer maar
daarna gelykmatig voortgaan en met die jare 'n dalende lyn toon, begin Totius
betreklik onopvallend maar handhaaf hy vir die hele duur van sy digterskap 'n
bestendige groei. Onder die pseudoniem Jaduto (saamgestel uit sy name Jacob du
Toit) werk hy mee aan die Eerste Beweging en publiseer hy 'n aantal verse, meestal
vertalings, in Ons Klyntji, die Burgersdorpse Studentenblad en ná die eeuwenteling
ook in die Potchefstroomse Fac et Spera en in sy vader se tydskrif Ons Taal. Hierdie
gedigte - almal opgeneem in S.J. du Toit se Afrikaanse gedigte byeenfersameld en
Versamelde werke, X - is geskryfin die styl van die Genootskappers en styg nie uit
bo die gemiddelde peil van die negentiende-eeuse digkuns in Afrikaans nie.
Dit is egter onder die naam Totius, die pseudoniem wat hy in aansluiting by die
latiniseringsmode van die Nederlandse Renaissance en in navolging van sy
sewentiende-eeuse geloofsgenoot Revius gebruik, dat hy as digter bekend staan.
Meer nog as dié van Celliers is Totius se poësie grotendeels 'n reaksie op uiterlike
1963) en 'n profiel oor hom (Perspektief en profiel3 onder redaksie van P.J. Nienaber,
Johannesburg, 1969). Van die belangrikste kritiese stukke word opgeneem in Totius-kroniek
(Kaapstad, 1977) onder redaksie van F.I.J. van Rensburg, sodat die boek 'n beeld van die
waardering vir die digter deur die jare gee. By geleentheid van sy honderdste verjaardag
verskyn huldigingsartikels deur M.M. Boonzaaier (Ogg., 24.2.77), A.P. Grové (Dagsoom,
Kaapstad, 1978), Martin Bekker (Lan., XXVI:2, Desember 1976-Februarie 1977), Réna
Pretorius (T.G., XVII:2, Junie 1977 en T.L., XV:4, November 1977), Henning Snyman (T.L.,
XVI:1, Februarie 1978) en Lina Spies (St., XXX:2, April 1977), laasgenoemde veral na
aanleiding van Passieblomme, terwyl Merwe Scholtz Die lewende Totius (Kaapstad, 1977)
redigeer waarin 'n aantal belangrike nuwe studies deur o.a. Elize Botha, Johann Botha, A.P.
Grové, W.E.G. Louw, C.J.M. Nienaber, F.I.J. van Rensburg, Jan Spies, I.L. de Villiers, P.D.
van der Walt en Merwe Scholtz self verskyn. In dié bundel word Totius se ‘De dichter als
ziener’ weer afgedruk, terwyl P.J. Nienaber 'n volledige bibliografie besorg. M.M. Boonzaaier
skryf 'n M.A.- verhandeling oor Die digter Totius in die Afrikaanse kritiek (Universiteit van
die Witwatersrand, 1975).
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+

+ Bybellande deurreis word bespreek deur Elize Botha en P.D. van der Walt (Die lewende
Totius; dié van Botha ook in Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle, Kaapstad, 1980).
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die woord gesien word. Die geleenthede wat as boustof vir sy werk dien, is herleibaar
tot twee temas, nl. die nasionale verlede en die persoonlike lewe. In vyf van sy bundels
- By die monument, Verse van Potgieter's trek, Ragel (oorspronklik: Rachel),
Trekkerswee en Uit donker Afrika - is die geskiedenis van die Afrikaner die basiese
gegewe en skryf hy bespieëlend, betogend en verhalend oor die leed wat sy volk
tydens die Groot Trek, die Anglo-Boereoorlog en deur die konfrontasie met die
grootstad en die Britse imperialisme aangedoen is. In 'n ander groep bundels - t.w.
Wilgerboombogies, Passieblomme en gedeeltelik ook Skemering - beoefen hy 'n
meer persoonlike liriek en reageer hy op die afsterwe van familielede: die dood van
sy vader, broer en suster, die heengaan van sy jaar oue seuntjie as gevolg van
harsingvliesontsteking en van sy twaalfjarige dogtertjie wat deur 'n weerligstraal
getref is, en die oorlyde van 'n twee jaar oue kleindogtertjie toe die digter self reeds
op gevorderde leeftyd was. In hierdie bundels oorheers die elegiese toon en bereik
hy 'n groter suiwerheid en eenvoud, sowel wat taalvorm as poëtiese idioom en
strukturering betref. Slegs die klein bundel Kinderverse (1920), wat sy swakste werk
verteenwoordig, nie kinderpoësie in die ware sin van die woord is nie en hinderlike
toepassings en stukke onverwerkte lewenswysheid en didaktiek bevat, val buite die
algemene patroon van sy werk en is nie herleibaar tot een van sy twee sentrale temas
nie.
Alhoewel Totius se poësie dus grotendeels 'n reaksie op uitwendige stimuli is,
word sy werk gekenmerk deur 'n doelbewuste strewe om van sy eie en sy volk se
leed weg te skryf en aan sy poësie 'n bonasionale en bopersoonlike karakter te gee.
Hierdie strewe hang saam met sy opvattinge oor die digterskap soos hy dit in sy
lesing oor ‘De dichter als ziener’ in 1911 geformuleer het. Dit kom daarop neer dat
die skeppende kunstenaar nie slegs die uiterlike werklikheid waarneem nie, maar
met ‘arends-ogen, zoeklichten, X-stralen ... in de geheimzinnigheid van de
binnekameren’ boor, die werklikheid sien, hom rig op die idee en uiteindelik alles
beskou as deel ‘van de gedachten Gods, die haar eenheid vonden in het geopenbaarde
raadsplan’. Alhoewel sy poësie wel deeglik in die werklikheid veranker is en in dié
opsig sintuiglik kan heet, teken hy die werklikheid meestal net in soverre dit nodig
is om 'n dieper realiteit te illustreer. Van die besondere kom hy dus tot die algemene,
van die tydelike beweeg hy na die ewige, in die wêreldse sien hy 'n Bybelse parallel
en in die waarneembare natuurding of objek vind hy 'n dieper idee of 'n ander sin.
Hierdie spesifieke opvatting van die digterskap het bepaalde gevolge vir Totius
se poësie. In die eerste plek lei die verband wat hy tussen die ding en die buitewêreld
wil lê, tot 'n parallelistiese werkwyse waardeur hy gebruik maak van die allegorie,
die oorgelewerde en nuutgevonde gelykenis, die direkte vergelyking, 'n tipe eksplisiete
beelding, die verklarende kompositum en in enkele gevalle - hoewel uiters selde ook die suiwer simbool wat sonder enige eksegetiese procédé vir homself spreek.
Die feit dat sy poësie grotendeels die uitbeelding van bepaalde idees en gedagtes is
wat hy in die werklikheid sien, het in die tweede plek 'n sterk redenerende en
didaktiese inslag in sy werk tot gevolg. Heel dikwels neem sy gedigte die patroon
aan van 'n debatterende dialoog tussen die ek en 'n natuurding of stel hy 'n naïewe
spreker aan die woord wat betogend of mymerend oor die lewe praat. Soms vorm
die waargenome werklikheid 'n analogie met of teenstelling tot die
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nasionale of Christelike wat hy as ideaal beskou en lei dit tot die gebruik van Bybelse
beelde of motto's bo-aan gedigte, heel dikwels te verstandelik en geforseerd uitgewerk
met 'n te skrale ooreenkoms tussen werklikheid en toepassing. Die vaste waarhede
wat hy in die nasionaal-Afrikaanse en die Christelik-Calvinistiese vind, lei verder
tot die sterk profetiese inslag van sy werk met 'n neiging tot die lerende en die
oratoriese, iets wat ook neerslag vind in sekere geykte elemente, die tradisionele
beelding en die dwang wat die prosodiese skema op die vers uitoefen. In die derde
plek lei Totius se drang na 'n bopersoonlike tipe vers tot sy voorliefde vir die hegte
poëtiese ordening van sy gedigte in reekse en siklusse en sy strewe om bundels
tematies en konsepsueel - dikwels met die gebruik van 'n drieledige afbakening - tot
'n eenheid te komponeer. Die gevaar wat hierdie procédé inhou, is dat die enkele
gedig in 'n groot mate interafhanklik word en vir sy volle drakrag en betekenis op
die bundelkonteks steun, dat dit aanleiding gee tot te veel gedigte wat slegs sydelingse
verband met die sentrale idee hou, tot verse wat poëties minderwaardig is en die
siklus moet ‘vul’ of tot 'n bundeleenheid wat van buite af, veral deur 'n beplande
korrelasie met 'n Bybelse analogie, op die geheel afgedruk word en die indruk van
prekerigheid skep. In die vierde plek het Totius se opvatting van die digterskap en
die voorkeur wat by implikasie daaruit vir poësie met 'n Calvinistiese inslag spreek,
die nadelige gevolg dat hy hom vir sy literêre voorbeelde op Bilderdijk, Da Costa
en die negentiende-eeuse Nederlandse predikantedigters rig en die tegniese winste
van die Tagtigers nie in sy poësie benut nie. Hierdie beperkte en ontoereikende
literêre tradisie waarop hy aanvanklik steun, was die oorsaak van heelwat retoriese
elemente en die sterk vernederlandste idioom van veral sy eerste poësie, al het hy
hom later - ook in die wysigings wat hy aangebring het - grotendeels ontworstel aan
die retoriese, die on-Afrikaanse en die lomp sinswendinge en toenemend gebruik
gemaak van 'n suiwerder, klankryker en eenvoudiger woord wat getoets is aan die
Afrikaanse taalwerklikheid. Veral vanaf sy bundel Wilgerboombogies ondergaan hy
die heilsame invloed van die Vlaamse priester-digter Guido Gezelle, wat ook
struktureel sy poësie ten goede kom.
By die monument (1908) verskyn 'n paar weke voor Celliers se Die vlakte en ander
gedigte. Dit is dus die eerste digwerk van die Tweede Beweging en lei die reeks
‘nasionale’ bundels van Totius in. Dit toon reeds sekere kenmerke wat ook in sy
latere werk telkens sal terugkeer: die betreklike samehang van die afsonderlike
gedigte; die drieledige bou van die bundel, waarin agtereenvolgens die smart van
die Kind, die Vrou en die Man as gevolg van die Anglo-Boereoorlog - veral die
lyding in die konsentrasiekampe, die leed van die banneling en sy terugkeer na 'n
eertydse tuiste - elegies-epies besing word, al eindig die bundel op die hoopvolle
noot dat die nasie sal voortlewe; en die projektering van die nasionale gebeure teen
+ +

+ Kinderverse word bespreek deur Eugène N. Marais (Br., 25.5.20).
+ Oor By die monument bestaan daar die beskouing van G.S. Preller (Eerstelinge, Kaapstad,
1961). In Kreatiewe analise van taalgebruik (Amsterdam/Pretoria, 1955, p. 30) bespreek W.
Gs. Hellinga en H. van der Merwe Scholtz die gedig ‘Vergewe en vergeet’. Op hulle
interpretasie reageer E. Lindenberg (Onsydige toets).
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'n Bybelse agtergrond deurdat elke gedig met 'n motto uit die Ou Testament ingelei
word. As 'n mens hierdie bundel naas Celliers en Leipoldt se debuutwerke stel, is dit
opvallend dat Totius nie 'n heftige vaderlandse vers of 'n verbitterde, opstandige tipe
poësie skryf nie, maar die leed van die Afrikaner objektiveer deur 'n bewustelike
allegorisering (wat reeds in die titels van die onderskeie dele gesien kan word) en 'n
veralgemening deur die Bybelse verwysingsveld. In die meeste gedigte hinder die
sterk Nederlandse inslag, al is daar reeds 'n sekere bekoring in die balladeske ‘Daar
kom hul’ met sy wrange slot (waarin invloed van Goethe se ‘Erlkönig’ te bespeur
is) en in die hegte bou van ‘Viermaal gesien’. Die gedigte neem die vorm aan van
monoloë deur naïewe sprekers (bv. ‘Die lied van die ossewa’), dialoë tussen die ek
en natuurobjek (bv. ‘Viermaal gesien’) en moeder en kind (bv. ‘In die kamp’ met sy
effektiewe gebruik van die anapestiese metrum), terwyl enkele strofes deur hul
kinderlike naïwiteit bekoorlik aandoen (bv. die derde strofe van ‘Kindergraffies’),
selfs al is die gedig as geheel nog onbevredigend. ‘Die howenier het weggegaan’,
waarin Totius vir die eerste keer op allegoriese wyse die ‘gevalle’ vrou uitbeeld en
die Dina-figuur van Trekkerswee in die vooruitsig stel, is beïnvloed deur Goethe se
‘Heidenröslein’, wat Totius tydens sy Jaduto-tydperk vertaal het, terwyl ‘Die
besembos’ met sy spreekwoordelik geworde slotreël (‘ek leef en sal lewe; my doodkry
is min!’) ooreenkomste met Perk se ‘Iris’ en Luyken se ‘Van de ruste der vromen’
(‘Laat krijgen en schanden’) toon. Die beste gedig in die bundel, ‘Vergewe en
vergeet’, is eers in die uitgawe van 1917 bygevoeg. Die stryd tussen Boer en Brit
word hierin allegories voorgestel as 'n doringboompie wat deur 'n ossewa platgery
word, met die jare geleidelik weer regkom maar 'n merk behou wat altyd aangroei.
Die simboliese betekenis van die wa wat hier die Engelse verteenwoordig terwyl dit
vandag tradisioneel 'n nasionale embleem is, kan geregverdig word - soos Hellinga
en Scholtz gedoen het - as 'n mens deur die ‘kultuurmorfologiese rekonstruksie’
daarmee rekening hou dat die ossewa oorspronklik as transportmiddel deur smouse
gebruik is en dus 'n buitelandse moondheid kan verteenwoordig. Lindenberg wys
verder daarop dat die doringboompie ‘vlak by die pad .../ waar lange ossespanne/
met sware vragte gaan’ en dus in die weg van die imperialistiese ekspansiepolitiek
na die Noorde gelê het, terwyl die titel as 'n standpuntinname teen die toesprake van
volksleiers met hulle konsiliasiebeleid gelees kan word.
Nog meer as in die geval van sy debuut word Totius se tweede bundel, Verse van
Potgieter's trek (1909), ontsier deur die sterk Nederlandse inslag van sy taal en deur
die onheilsame invloed wat Da Costa se Hagar op die poëtiese idioom en die
konstruksie van die geheel uitgeoefen het, al is daar hier ook reeds (in die gedig
‘Kafferlied’) 'n ritmiese ooreenkoms met Gezelle (‘'t Er viel 'ne keer’; Totius wys
self op hierdie verwantskap in die aantekeninge agterin). Die geskiedenis van Potgieter
se trek word nie epies verwerk nie, maar deur middel van 'n reeks liriese, betreklik
verbandlose verse en met die ontginning van 'n wye historiese perspektief weergegee
totdat dit uitloop op 'n verheerliking van Potgieter se ideaal in die slotsang. Die
enigste gedigte wat hier in onderdele as geslaag beskou kan word, is ‘Die drie
kindertjies’ met sy gebruik van verkleinwoorde en vroulike ryme wat 'n bekoorlike
naïwiteit aan die geheel gee en ‘Die os’, al mis laasgenoemde gedig die nodige
dramatiese stukrag in sy bou. In die bundel Uit donker Afrika (1936), waarin
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Totius heelwat van die gedigte uit Verse van Potgieter's trek opneem en ingrypend
wysig, kry ons 'n besinning oor die lotsbestemming van die Afrikaner. Dit begin met
'n voorsang oor Tafelberg aan die voet van die ‘Donker Kontinent’, gevolg deur 'n
afdeling oor die Portugese seevaarders en die heldedaad van Woltemade. Daarna
volg 'n reeks gedigte oor Afrika voor die koms van die blanke, die trek van die eerste
pioniers die binneland in, die Groot Trek en die eerste botsing met Moselekatse. Die
bundel sluit met gedigte oor die Trekkerslewe (waarvan die meeste reeds in Verse
verskyn het). Ten spyte van gedigte soos ‘Verlate’, ‘Die veepos, of die klein begin’
en ‘Na Krugerskraal’ mis die meeste nuwe verse in hierdie bundel die sober kwaliteit
van Totius se beste poësie. Dit geld ook in 'n hoë mate vir die ‘Kantate’ (1939),
getoonset deur Arnold van Wyk, wat geskryf is vir die hoeksteenlegging van die
Voortrekkermonument en gedeeltelik in die laaste afdeling van Skemering gepubliseer
is.
Vier jaar ná die publikasie van Verse van Potgieter's trek verskyn Totius se Ragel
(1913), waarin hy weer nasionaal-historiese boustof verwerk, hierdie keer met die
gebruik van 'n Bybelse parallel. Die geheel bestaan andermaal uit drie afdelings
waarin die verhalende gedeeltes agtereenvolgens die geskiedenis vertel van Jakob
se reis na Efrata en Ragel se dood ná die geboorte van Benoni, Jakob se herinnering
aan Ragel en hulle gelukkige liefdeslewe, en sy oprigting van 'n gedenkteken op haar
graf. Die drie dele word voorafgegaan deur 'n voorsang en gevolg deur 'n nasang wat
op mekaar terugspeel. Die geografiese en historiese ooreenkomste tussen die
Israelitiese en Suid-Afrikaanse land en volk gee vir Totius die geleentheid om telkens
die perspektief te verskuiwe tussen die Bybelse geskiedenis en die toestande in
Suid-Afrika tydens en ná die Anglo-Boereoorlog, terwyl hy vir die liriese intermezzo's
die gebeure op 'n universeler plan plaas. Ten spyte van die parallelismes wat hy op
dié wyse skep, die aanwesigheid van sekere bekoorlike onderdele wat 'n mens by
die lees verras en 'n gedeelte soos ‘Die oue put’ wat as geheel bevredig, word die
ooreenkomste tussen die twee lande en volke te opsetlik geforseer en die toepassings
op Suid-Afrika te ver deurgevoer, met die gevolg dat die tussensange die indruk van
onnodige aanhangsels maak. Die beswaar is dus dat die Ou-Testamentiese gegewe
as 'n preekteks vir die twintigste-eeuse geskiedenis gebruik word, sodat die toepassings
en intermezzo's telkens in opsetlike didaktiek en moralisasie ontaard. Daarby is daar
heelwat dele wat veels te los van die grondgedagte beweeg en die eenheid versteur,
terwyl die retoriese beelde, lomp omsettinge, argaïsmes en anormale woordorde die
gedig as geheel ontsier.
Met die lang gedig Trekkerswee (1915), wat met die eerste Hertzogprys vir Poësie
+ + +

+ Uit donker Afrika word bespreek deur C.M. van den Heever (in Totius, digter en profeet),
G. Dekker (Hg., 24.4.36) en F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer, Kaapstad, 1948).
+ Besprekings van Ragel is dié van J. Kamp (Totius, digter en profeet), Albert Verwey (Proza,
II, Amsterdam, 1921) en J.B. Schepers (De Nieuwe Gids, Februarie, 1914). Dit is veral
W.E.G. Louw wat in sy reeds genoemde artikel van die vroeëre gunstige reaksies op Ragel
(o.m. dié van Van den Heever en Dekker) afwyk en 'n kritieser houding teenoor dié gedig
inneem.
+ Die standaardwerk oor Trekkerswee is T.T. Cloete se studie Trekkerswee en Joernaal van
Jorik (Amsterdam, 1953) - kyk hieroor Merwe Scholtz (‘Een plus een is een’, Herout van
die Afrikaanse poësie, Kaapstad, 1975) -, terwyl Cloete in sy Blokboek oor Twee idilles:
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bekroon is, bereik Totius sy hoogtepunt wat die verwerking van nasionale boustof
betref. Soos Celliers se Martjie is dit 'n verhalende gedig waarin die eenvoudige
Afrikaanse werklikheid en die onverwikkelde landelike kultuur uit 'n verbygegane
tydperk vasgelê word. Daarnaas beeld Totius egter die Afrikaner uit in sy aanraking
met die stedelike omgewing en vreemde kultuur. Die gedig bly dus nie vassteek in
'n idilliese verheerliking van die verlede nie, maar gee deur sy verwikkelder aktualiteit
die eerste proewe in die rigting van 'n sosiale poësie in Afrikaans, al is die uitbeelding
hiervan minder oortuigend as dié van die agrariese leefwyse. Ook wat die bou betref,
verskil Totius se gedig ingrypend van Martjie. Terwyl Celliers 'n suiwer chronologiese
lyn handhaaf, is Trekkerswee 'n mosaïek in drie panele wat afwisselend uit brokkies
epiek, liriek en betoog opgebou word en deur middel van parallelle tekeninge en
teenbeelde vir die leser 'n stuk wordings- en verwordingsgeskiedenis van die Afrikaner
gee. In teenstelling tot Celliers se vryer vers maak Totius van 'n verskeidenheid
strofiese vorme en rymskemas gebruik wat by die voortdurende verskuiwing in die
verteller se gerigtheid en aanbiedingswyse aangepas is, alhoewel die kwatrynvorm
die dominerende verspatroon word.
Die eerste deel, ‘Silwer strale’, wat histories die periode tussen die Eerste
Vryheidsoorlog van 1880-1881 en die koms van die uitlandse goudsoekers dek, gee
die idilliese verheerliking van die Afrikaanse historiese verlede en die
ongekompliseerde bestaan van die Transvaalse Boer en die vreugdes van die
plaaslewe, terwyl die verhaal self gedra word deur die ontluikende liefde tussen Dina
en Willem en die voorbereidings vir die fees by Paardekraal. Aan die begin van die
gedig staan die verteller oorskoulik en beskryf hy met enkele sobere trekke die
grootsheid en uitgestrektheid van die landskap. Dit vorm die agtergrond vir die
idilliese en ongeskonde bestaan van die boer waarop hy die aandag in die laaste strofe
van die eerste afdeling toespits, al word die ontdekking van goud en die verbreking
van hierdie geluk reeds in die eerste strofe in die vooruitsig gestel as die verteller
praat van ‘grasheuwels waar ook riwwe gaan’. In afdeling II - die besonder geslaagde
‘Verlore-klein lê op die Rand’ wat met sy klein stukkies plastiek aan die inset van
Martjie herinner en in baie opsigte die Hoëveldse pendant van Celliers se Bolandse
plaas is - word verdere besonderhede oor die boer en sy bestaan by wyse van enkele
stippels en die herhaalde gebruik van die verkleinwoord gegee, terwyl die eerste
mense in afdeling III hulle intrede in die gedig maak, al bly hulle nog anoniem en
vaag-omlyn. Uit die opeenvolging van die afdelings word dit duidelik dat die stof in
'n bepaalde volgorde aangebied word. Teenoor die voortsetting van hierdie dramatiese
lyn stel die verteller in die vierde afdeling die plasie in perspektief met die wyer
omgewing en uit die informasie wat hy verstrek, blyk dit dat hy - om 'n begrip van
Cloete te gebruik - 'n ‘epiese voorwete’ het van wat gaan kom. Teenoor die ‘telegraaf’,
‘spoorwegbaan’ en ‘heuwelpad’ van die toekoms sien hy die‘voet-

Martjie en Trekkerswee (Pretoria/Kaapstad, 1970) 'n samevatting en uitbreiding van sy
belangrikste gedagtes gee. Oor die ooreenkomste tussen Trekkerswee en Mariken van
Nieumeghen skryf D.J. Opperman insiggewend in ‘Dina van Witwatersrand’ (Naaldekoker,
Kaapstad, 1974).
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pad’ van die hede. Die negatiewe en parallelle tekeninge wat hy op hierdie wyse gee,
word 'n basiese patroon in die hele aanbieding en lei tot 'n eienaardige soort
metaforiese woordgebruik (bv. ‘ossewa-trein’) en 'n verbreking van die
onmiddellikheid van die hede wat die beelding laat veryl en iets lig-moraliserends
aan die geheel toevoeg. In die volgende afdeling word die chronologiese lyn en die
vertelling voortgesit en kry ons agtereenvolgens die afspraak van die twee gesinne
om saam na die volksfees te reis, waarmee die verdere gebeure in die vooruitsig
gestel word (V), die plaery van die suster oor Willem se verliefdheid en die gebruik
van realistiese taal in die dialoog (VI), 'n uitbeelding van die maanlignag, wat deur
die wysiging in die rymskema van die ander afdelings onderskei word (VII), gevolg
deur 'n intermezzo waarin die verteller die plaaslewe deur middel van sobere
besonderhede en sterk beeldende momente in die ‘oggendstond’ verheerlik (VIII).
In IX en X word die verhaal - die voorbereiding vir en die trek na die fees - verder
gevoer, terwyl afdeling XI deur middel van teenstellende beelde en die direkte intrede
van die verteller 'n tussensang oor die lente is wat die leser direk voorberei op die
ontluikende liefde tussen Dina en Willem in XII. In afdeling XIII gee die verteller
weer 'n aandbeskrywing wat deur die liefde gedra word, maar waarin ons ook 'n
verheerliking van die negentiende-eeuse leefwyse van die Afrikaner kry en waarin
daar by wyse van teenbeelde (die ‘woel'ge saal’ en ‘drank uit volle fles’) vooruit
geprojekteer word op dinge wat later in die verhaal sal intree. Met hierdie afdeling
steun Totius reeds op die klein Afrikaanse literêre tradisie vóór hom deurdat sy
uitbeelding van die eensaamheid in die veld 'n sekere ooreenkoms met Celliers se
‘Eensaamheid’ toon, net soos hy in afdeling XIV direk aansluit by die Eerste
Beweging deurdat die verhaal van Hendrik en Lettie wat hy hier verwerk, op 'n gedig
van S.J. du Toit gebaseer is. Die toespraak van oom Gert in afdeling XVII waarin
hoogtepunte uit die geskiedenis van die Afrikaner in voëlvlug verskyn, toon ook aan
in watter mate Totius se gedig 'n belangrike prikkel vir latere poësie was - in hierdie
geval vir Wiesa se verhaal uit die ‘Kamera’ - afdeling van Opperman se Joernaal
van Jorik. Teen die einde van ‘Silwer strale’ word die verteller telkens deelen
partygenoot van die Afrikaner (soos in XV en XVI) deur sy direkte intrede en liriese
aanspreking, terwyl die lied waarmee die eerste deel sluit (XIX), 'n verheerliking
gee van die Boereseun en -dogter, met o.m. 'n duidelike ooreenkoms tussen die
bruidegom se besittings (strofe 3) en dié van Pulvermacher se ‘Dopper Joris’.
In die tweede deel, ‘Goue gode’ - 'n titel wat dramaties op die ‘Silwer’ van die
eerste deel volg en met die ‘gode’ 'n morele oordeel vel - word die verhaal verder
ontvou. Histories strek dit vanaf die koms van die fortuinsoekers tot die einde van
die Anglo-Boereoorlog, terwyl die verdere verloop van Dina se lewe deur die bekoring
van die stad bepaal word. Struktureel maak Totius hier gebruik van die tegniek van
parallelle tekening en terugverwysing waardeur die verteller - soms woordeliks, soms
deur soortgelyke of teenstellende situasies - spieëlbeelde van tonele uit ‘Silwer strale’
gee (I, II en III) of parallelle met die Israelitiese geskiedenis skep (IV), terwyl hy in
liriese intermezzo's die probleem van goud sentraal stel en vanuit 'n Bybelse standpunt
die stad veroordeel (VIII). Hierteenoor neem Dina 'n ander houding in en teenoor
die verheerliking van die platteland en die Afrikanergeskiedenis besing sy in afdeling
X die stad as 'n aanloklike skoonheid, terwyl die nuwe leefwyse in afdeling XI in
die uitbeelding van die danssaal direk
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dramaties voorgestel word. Die geskiedenis van die Anglo-Boereoorlog self dien
slegs gedeeltelik as boustof en is gou afgehandel, met terugspelings op die Eerste
Vryheidsoorlog en 'n eertydse glorie (XV). Aan die einde van hierdie deel (XVII) is
daar slegs 'n suggestie dat Dina 'n straatvrou geword het.
In die laaste deel van die gedig, wat rondom die Unifikasie afspeel, verwys die
verteller weer - hoewel aansienlik minder as in die vorige deel - terug na vorige
tonele en situasies, soos in afdeling I, waarin die ‘heuwels’ van vroeër nou ‘hoog en
... bleek (is en)/ so droef as een wat smartlik smeek’. Soos die vorige dele wat rondom
'n volksgebeurtenis sentreer (in die eerste deel die Paardekraalfees, in die tweede
deel die Anglo-Boereoorlog), is die Unifikasie (waarteenoor oom Gert afsydig staan)
hier die bindende element. In teenstelling tot die idilliese boerebestaan van vroeër
kry die gedig nou 'n duidelike sosiale dimensie deur die beskrywing van die
Johannesburgse agterbuurtes (II en IV) wat literêr-histories die voorloper is van latere
skrywers soos Pretorius, Watermeyer en veral Opperman se siening van die stad,
alhoewel die beskrywing van Dina se verdere lewe en haar geknakte ‘blommesteel’
dikwels naïef aandoen. Deur middel van 'n kerkdiens wat sy in die agterbuurte
bywoon, kom sy - soos Mariken van Nieumeghen, wat deur middel van die aanskouing
van 'n waspel aan haar vroeëre bestaan herinner word (vgl. Opperman se artikel
hieroor) - tot inkeer. Haar terugtog na die vaderhuis (waarin vir die eerste keer in die
Afrikaanse poësie die Verlore Seun-motief gebruik word) is simbolies van die
herlewing van die Afrikanernasie ‘as God alleen weer groot verskyn’, terwyl die slot
met die intrede van die digter aan dié van 'n Middeleeuse vertelling herinner. Dit is
juis die Middeleeuse naïwiteit, die weinig gekompliseerde verspatroon, die klein
realistiese trekkies, die sober woord en beeld wat in Trekkerswee verfrissend aandoen,
terwyl dit op talle maniere vir latere skrywers as prikkel gedien het.
Totius se persoonlike liriek is van die begin af in 'n natuurliker taal verwoord en
veel suiwerder in segging en beelding as sy ‘nasionale’ bundels. In Wilgerboombogies
(1912), wat geskryf is ter gedagtenis aan ‘drie liewe dode’ (sy vader, broer en suster),
maak hy - soos in By die monument - nog gebruik van naïewe verpersoonlikings, bv.
in ‘Die lied van die wilg’ waarin die spreker nie altyd getrou bly aan die boom-beeld
wat in die gedig opgebou word nie. Veel sterker as voorheen is egter die regstreekse
belydende vers met sy eenvoud en onopgesmuktheid (‘Dit is maar ligte liedjies’) en
die ‘simboliese’ verse waarin hy vir sy boustof heel dikwels steun op die Afrikaanse
natuur en wat, onder invloed van Gezelle, aansluit by die Nederlandse emblematiese
tradisie met sy duidelike balans tussen beeld en eksegese. Hierdie procédé vind ons
in ‘Ter nagedagtenis van ...’ (‘Skone beeld van stille lewe’), waarin die sleutel tot
die beeld - die ooreenkoms tussen die Mooirivier en die gestorwene - regstreeks in
die eerste strofe gegee en daarna verder in die gedig deur middel van parallelismes
uitgewerk en herbevestig word. In ‘Repos ailleurs’ bestaan die parallelisme uit twee
waarnemings wat deur herhalings en variasies 'n mooi kontras met mekaar vorm,
terwyl dit in ‘As die dag gaan sterwe’ en ‘As sy dag gaan sterwe’ oor twee gedigte
versprei word wat deur middel van regstreekse ooreenkomste in woord en beeld op
mekaar aangewys is, sodat die twee gedigte vir hulle volledige betekenis nie
onafhanklik van mekaar bestaan nie. In ‘'n Sprokie’ met sy mooi eenvoudige eerste
strofe is die eksegese waarin daar 'n direkte verband
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tussen die ‘tortel’ en die ‘somber siele’ getrek word, nie beeldend genoegsaam gedek
nie, sodat die spreker die beeld op 'n hinderlike wyse direk verklaar. Daarteenoor
bereik die verhouding tussen beeld en eksegese 'n pragtige balans in ‘Die oue wilg’.
Die boom-mens-wêreld, wat geleidelik deur die béskrywing van die wilger en woorde
soos ‘flenters’, ‘rafels’, ‘lede’, ‘mantel’ en ‘stasiekleed’ opgebou word, berei die
leser voor op die gelykstelling van die boom met die monnik en stel die vergelyking
wat gaan kom, in die vooruitsig. Daarby word die beeldende vlak in die eksegetiese
gedeelte nie heeltemal verlaat nie deurdat die wilger vanaf die sewende strofe die
hoorder word, met die gevolg dat die spreker die boom-beeld kan voortsit en
terselfdertyd die gestalte van die monnik (wat daarmee korrespondeer) verder kan
uitwerk tot 'n beeld van skuld en 'n ‘gelyk'nis van/ 'n stil geloof/ en immer- hopend
wag’. Slegs in een geval word die beeld wel versteur, naamlik deur die verwysing
na die eikeboom (strofe 5) wat kontrasterend met die wilgerboom gesien word maar
nie die emblematiese vlak van die vers verder voed nie. Hierdie gedig toon duidelik
watter heilsame invloed daar van Gezelle op Totius se poësie uitgegaan het, selfs al
is daar in die bundel as geheel nog baie retoriese en ander hinderlikhede aanwesig.
By die vyfde druk (1925) is drie verdere gedigte - ‘Die paadjie dof en klein’, ‘Kon
ek die ding maar afdoen’ en ‘Die trein van die lewe’ - bygevoeg.
Veel sterker en suiwerder nog word Totius se elegiese poësie in die bundel
Passieblomme (1934) - in dieselfde jaar bekroon met die Hertzogprys - wat van sy
persoonlikste liriek bevat en ontstaan het ná die dood van sy jaar oue seuntjie as
gevolg van harsingvliesontsteking en sy twaalfjarige dogtertjie, wat deur 'n
weerligstraal getref is. Soos die meeste van sy ander bundels is Passieblomme ook
verdeel in drie afdelings, voorafgegaan deur 'n gedig ‘Aan my vrou’ wat volgens die
spreker veel meer as hy self ‘verloor’ en ‘gely’ het. Terwyl die groepering in die
meeste ander bundels egter verstandelik is en die indruk skep dat die eenheid van
buite af op die verse afgedruk word, volg die gedigte hier moeiteloos op mekaar en
het Totius hom ontworstel aan 'n opsetlike of retories verwoorde simboliek. Ná die
inleidende gedig kry ons die afdeling ‘Onheil’ waarin daar agtereenvolgens direk
persoonlike verse oor die lyding en sterwe van die seuntjie voorkom, gevolg deur
gedigte waarin die skielike dood van die dogtertjie en die herinnering aan haar as
+ +

+ Oor Wilgerboombogies is daar die beskouing van F.V. Lategan (in Totius, digter enprofeet).
Oor die gedig ‘Die oue wilg’ skryf J.C. Kannemeyer (Die stem in die literêre kunswerk,
Kaapstad, 1965, pp. 53-54) en H.J. Schutte (Kl., IV:1, Augustus 1968), terwyl S.J. du Toit
op die ooreenkoms tussen ‘Die lied van die wilg’ en ‘En ic moet altoos bliven out’ wys (Tl.,
IX:4, November 1971). C.J.M. Nienaber bespreek ‘'n Sprokie’ (Die lewende Totius).
+ Oor Passieblomme skryf C.M. van den Heever (Totius, digter en profeet), G. Dekker (Koers,
II:3, Desember 1934), F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer) en S.J. Pretorius (St., XXIV:2,
Desember 1970). ‘Die aand-ete’ uit hierdie bundel word bespreek deur A.P. Grové (Woord
en wonder4, Kaapstad, 1977, pp. 1718) en C.F. Rudolph (Totius-kroniek), terwyl hy (Fyn
net van die woord, Kaapstad, 1965, pp. 106-107 en 113) en J.C. Kannemeyer (Die stem in
die literêre kunswerk, pp. 50-53) beskouings oor ‘Die Godsbesluit’ lewer. Op Kannemeyer
se beskouing lewer Merwe Scholtz kommentaar met 'n skerpsinnige analise van dié gedig
(Die teken as teiken, Kaapstad, 1978), terwyl E. Lindenberg met Scholtz oor sy interpretasie
polemiseer (St., XXX:6, Desember 1977 en XXXI:6, Desember 1978).
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boustof dien, terwyl die afdeling afgesluit word met verse oor die leed van die
ouerpaar en bepeinsinge oor die twee kinders se bestaan ná hulle dood. In die afdeling
‘Onrus’, wat hierop volg, is die smartlike gebeure op die agtergrond en probeer die
digter sy verlore rus terugwen deur ‘die beelt'nis van (sy) pyn .../ in klanke uit te sê’,
deur te mymer oor die gestorwenes en die geheim van die Goddelike Raadsbesluit
te oorpeins. In die slotafdeling, ‘Berusting’, verkry hy - o.m. met die terugkeer van
die simboliek van die wilgerboom - uiteindelik troos in die gedagte dat die wêreld
nie ons woning is nie, dat hy ná die dood met die geliefdes verenig sal wees en dat
sy lyding in vergelyking met dié van die gekruisigde Christus veel kleiner is. Veral
ten opsigte van hierdie bundel is Opperman se opvatting oor Totius se digterlike
dialektiek as ‘die moeisame stryd van 'n persoonlikheid wat telkens van 'n ‘ramp’
herstel’, dus volkome van toepassing. Selfs al gee 'n mens geredelik toe dat die
boustof van Passieblomme ‘op sigself alreeds ... ontroerend’ is en in 'n groot mate
op 'n ‘klaargemaakte gevoel’ (Opperman) steun, bevat hierdie bundel na verhouding
meer suiwer gedigte as enige ander werk van Totius, terwyl daar ook 'n groter getal
suiwer onderdele en treffende beelde aanwesig is in verse wat as geheel nie bevredig
nie. In die eerste afdeling dink 'n mens aan ‘Gedurende sy siekte’ met die herhaalde
gebruik van die imperatiewe vorm van die werkwoord, die feitlik beeldlose ‘Vier
laaste snikkies’, ‘O die pyn-gedagte’ met sy direkte uiting van smart en die pragtige
voorstelling in strofe 5 van die kind in haar broosheid, en die uiters sober ‘Die
aand-ete’ met sy karige woordgebruik en kort sinne waarin 'n treffende beeld opgebou
word van die smartlike stilte en die eensaamheid by die tafel wat die gesin vroeër
verbind het. In die tweede afdeling herinner die tweede strofe van ‘Ons dode’ met
sy verwysing na die rustelose en dorstige herte aan Psalm 42, terwyl die onvermoë
van die digkuns en die ‘hoë wysheid’ om die smart van die vader te stil, onderskeidelik
in ‘Ek wou my ganse digkuns waag’ en ‘Ek wou so graag 'n liggie sien’ laasgenoemde met die gebruik van die moderne beeld van die ‘X- en violetlig’ wat
hier die radeloosheid van die digter en sy wanhopige beroep op die natuurwetenskap
suggereer - bely word. In ‘Die Godsbesluit’, wat tematies 'n verwantskap toon met
Revius se gedig met dieselfde titel, is die wag-'n-bietjiebos embleem van God se
verwikkeldheid en ontoeganklikheid vir die mens. Hierdie voorstelling, wat ten
grondslag lê van die hele gedig, is egter ontoereikend omdat dit te gelokaliseerd is
om iets van die geheime raadsbesluit weer te gee en omdat dit by wyse van 'n
eksplisiete procédé (‘van u besluit’) van buite gelaai word om die dieper betekenis
oor te dra, terwyl die wending in die gedig, waarin die ‘Heer’ as hoorder aangespreek
word, te veel wegswaai van die basiese beeld. Daarby is die simboliese betekenis
van die ‘donker bome’ en die vergroting van die wag-'n-bietjie tot 'n ‘reusboom’
simbolies onhelder, terwyl die onbevredigende verhouding tussen beeld en eksegese
tot 'n kunsmatige verbinding tussen die konkrete en abstrakte in die gedig lei (‘En
steek ek dan my hande uit/ na u besluit’). In die derde afdeling is dit veral ‘Die wêreld
is ons woning nie’ wat met sy geleidelike progressie van ‘skemer’, ‘aandstond’ en
‘nagstond’ en ‘merk’, ‘sien’ en ‘voel’, sy feitlik logiese bou en die ‘vreemde’
waarneming van natuurdinge en die inkanterende herhaling van die titelreël 'n
besondere plek in Totius se poësie inneem, terwyl ‘Geloof’, ‘As ek oor bleekverlate
strand’ en veral ‘Daar is geen dood’ met sy deurgevoerde bootbeeld en
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‘Waar is 'n lot ...’ - laasgenoemde in die vrye versvorm geskryf - in hierdie afdeling
as geslaagde verse beskou kan word. Met dit alles is Passieblomme Totius se suiwerste
bundel.
Hierdie suiwerheid word gedeeltelik geëwenaar in Skemering (1948), wat - in
teenstelling tot die ander bundels - uit vier afdelings bestaan wat weinig verband met
mekaar toon en eerder as 'n betreklik los rubrisering omskryf kan word. Die eerste
afdeling, ‘Die donker poort’, wat handel oor die dood van 'n kleindogtertjie en wat
as elegiese poësie direk aansluit by die verse in Passieblomme, vorm wel 'n organiese
geheel en ontwikkel van 'n uiterste verslaenheid tot die vertroostende besef dat God
die ‘swerweling’ weer terug ontvang het. Die beste gedigte in hierdie afdeling is die
allegoriese, afgemete ‘Die donker poort’, ‘Haar beeld’ (saam met ‘By die mielieland’
uit dieselfde bundel Totius se enigste sonnet) met sy boeiende wisselwerking tussen
beeld en eksegese vir die hele duur van die gedig (al is die mymerende slot 'n
ongelukkige insinking) en veral ‘Weer in die ark’, een van die min gedigte by Totius
wat moeiteloos sonder enige eksegetiese procédé of vergelykende hulpmiddel simbool
geword het. Tog is daar in hierdie afdeling heelwat gedigte wat, ten spyte van die
groter beheer oor die taal en die uitskakeling van die retoriese wendinge van vroeër,
nog hinderlik aandoen, soos ‘Ons huis is nou 'n heiligdom’, waarin die beeld nie
heeltemal sluit nie, en veral groot dele uit ‘Die marinier uit ou, ou tyd’. In die afdeling
‘Plaaslewe’, waarin die gedigte deur die terugkerende sfeer van die skemering en
rustigheid met mekaar verbind word, is die beste gedigte ‘Nou kom die laaste skape
nader’, ‘By die dam’, ‘Witskape’ en ‘Die tarentaal’, al word die intrede van die
spreker in die slotstrofe van laasgenoemde gedig problematies. In ‘Varia’, waarin-soos
die titel aandui - die gedigte betreklik los van mekaar staan, is dit veral ‘Die sterrelaer’,
‘Die palimpsest’, ‘Verborge-een’ en ‘Wintersonsondergang’ wat as geslaag beskou
kan word. Die omvangrykste afdeling in die bundel is ‘Op reis’, wat die karakter van
'n berymde joernaal aanneem waarin die digter - soos in sy prosawerk Bybellande
deurreis - verslag doen oor sy reis langs die Oos-Afrikaanse kus en sy besoek aan
Israel, Sirië en Egipte. Die meeste gedigte gee egter te veel die indruk van blote
waarnemings met die nodige historiese en geografiese inligting daarby, alhoewel dit
bevredigende verse soos ‘Die sfinks van Memfis’, ‘Aden’ en veral ‘Nag op see’
bevat. Die struktuur van laasgenoemde gedig word bepaal deur die twee pole wat
reeds in die titel aanwesig is en in die eerste strofe ingelei word, in die tweede strofe
by wyse van negatiewe beelding (‘Geen horison of ster’) en met die oorgang van die
oog na die oor voortgesit word, terwyl die slotstrofe, waarin daar sprake is van die
blindelingse vaart in die donkerte, die gedig by wyse van 'n sintese bevredigend
afsluit.
Totius se Berymde psalms (1937), waaraan hy gewerk het toe hy in die twintigeren
+ +

+ Beskouings oor Skemering is dié van G. Dekker (Hg., 30.7.48), A.P. Grové (O.E.B., XVI:4),
H.W. Truter (O.E.B., XVIII:3), M. Luitingh (Critisch Bulletin, Desember 1950), T.T. Cloete
(O.E.B., XX:4) en W.E.G. Louw (Die lewende Totius). Oor ‘Die tarentaal’ skryf E. Lindenberg
(Onsydige toets, pp. 47-49) en J.C. Kannemeyer (Die stem in die literêre kunswerk, pp.
28-30). Hierop reageer Johann Botha (Die lewende Totius).
+ Oor Totius se Psalmberyming bestaan daar die beskouings van J. Haantjes (Bundel opstellen
... aan prof. dr. C.G.N. de Vooys, Groningen, 1940) en G. Dekker (Koers, XXI:1, Augustus
1953), terwyl H. Schalk-Meyer Totius met Willem de Mérode vergelyk (Hg., 8.10.37) en
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dertigerjare met die Bybelvertaling besig was en wat voorafgegaan is deur 'n drietal
gedeeltelike versamelings (1922, 1923 en 1929), steun ruimskoots op die Nederlandse
Stateberyming van 1773 en die werk van Marnix van St. Aldegonde en Camphuysen,
terwyl hy aan Vondel en Revius slegs ontleen het in soverre hierdie skrywers in G.
van Eling se De psalmen verteenwoordig is. Die psalms is dus, soos hy self in sy
voorwoord sê, ‘nie geheelenal die vrug ... van oorspronklike digarbeid nie’ en dit
was sy ‘strewe om dié oue goud vir die Kerke van Suid-Afrika nie verlore te laat
gaan nie’, met die gevolg dat sy beryming - soos Serfontein dit stel - ‘die karakter
van 'n bloemlesing’ dra. Daarby was Totius as teoloog gebonde aan Bybelse en
leerstellige getrouheid en is sy beryming in 'n groot mate gedikteer deur die bestaande
melodieë van die Nederlandse psalmboek. In sy strewe om die bekende en
ingeburgerde psalms van die Nederlandse beryming te behou, het sy herdigting in
sommige gevalle (soos bv. Psalm 100) nie veel meer geword as 'n letterlike vertaling
nie, terwyl sy sterk gerigtheid op die Nederlandse modelle die veelvuldige gebruik
van argaïsmes en woorde wat die Afrikaanse taaleie geweld aandoen, tot gevolg
gehad het. Die feit dat hy meestal by bestaande melodieë moes aansluit wat vir tekste
in die Nederlandse taal met sy slepende uitgange bedoel was, het heel dikwels
aanleiding gegee tot eienaardige afkortings en sametrekkings, onnatuurlike rekkings,
hinderlike neologismes en geforseerde en on-Afrikaanse omsettinge. Ten spyte
hiervan het Totius daarin geslaag om die Oosterse sfeer op 'n sober wyse en soms
met die gebruik van treffende woorde en beelde weer te gee, terwyl hy die geografiese
ooreenkomste tussen Suid-Afrika en Palestina uitbuit om deur middel van beelde uit
die Afrikaanse wêreld die psalms vir sy volk toeganklik te maak. Met hierdie gebruik
van die tipies Afrikaanse en die aanwending van beelde wat 'n verwantskap toon met
sy persoonlike liriek, was Totius miskien nie altyd skriftuurlik getrou of teologies
verantwoord in sy beryming nie, maar suiwer literêr bring dit mee dat sy Berymde
psalms hoër staan as die Nederlandse werk op hierdie gebied. Afgesien van treffende
beelde en geslaagde strofes wat orals deur die bundel verspreid lê, lewer hy veral 'n
besondere bydrae met Psalms 8 en 130. In Psalm 8 word die stygende verwondering
van die nietige mens vir God se almag en heerlikheid o.m. verkry deur die sintaktiese
spanning tussen strofe 3 en 4 en die pragtige balans tussen die drie negatiewe en die
dramaties uitstromende slotreël van strofe 1. Psalm 130 gee in agtereenvolgende
strofes die angs van die mens om sy verlorenheid, sy diep sondebesef en vaste geloof
in God se vergewensgesindheid, sy gespanne wag op God (waarmee die tradisionele
beeld van die muurwagter treffend gebruik word) en die jubelende aanspreking van
Israel met die versekering van vrede en

J.V. Coetzee 'n opstel oor sy Skrifberyminge lewer (Hg., 2.8.40). Die vroegste omvattende
studie is Die Afrikaanse psalmberyming (Pretoria, 1938) deur G. Dekker, terwyl J.L. Steyn
se Totius as psalmberymer (Pretoria, 1953) weinig nuuts bring en betreklik kritiekloos teenoor
die stof staan. Die eerste ingrypende herwaardering is die eerste gedeelte van W.J.B. Serfontein
se Die psalm as Kerklied (Nijkerk, 1956). K.P. Prinsloo ondersoek ‘Die oorsetting in Afrikaans
van die beeldspraak in die Bybelse psalms’ (St., XXIV:1, Oktober 1970). Oor die
‘Letterkundige aspekte van die Kerklied’ in die algemeen bestaan daar die beskouing van
W.E.G. Louw (opgeneem in Die gereformeerde Kerklied deur die eeue, Kaapstad, 1964).
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vrywording en die kinderlike bede dat God ‘ook so aan my’ moet doen.
Soos die werk van Celliers dra ook Totius se poësie 'n geleentheidskarakter en is
dit meestal ingegee deur uiterlike prikkels. Terwyl Celliers se werk egter met 'n
betreklike hoogtepunt begin, daarna 'n sterk dalende lyn vertoon en met die jare
heelwat van die aanvanklike bekoring moes inboet, kon Totius ná sy minder
indrukwekkende debuut homself in 'n groot mate ontworstel aan die retoriese in sy
vroeëre poësie en in die rigting van 'n soberder, tooiloser en essensiëler vers ontwikkel.
Sy belangrikste enkele bundel is Passieblomme, terwyl hy veral in Wilgerboombogies,
Skemering en die Berymde psalms heelparty geslaagde verse skryf. Naas die
intrinsieke gehalte van Trekkerswee, wat die belangrikste epiese gedig van langer
omvang deur 'n ouer Afrikaanse digter is, kon hy met hierdie werk jonger digters
stimuleer in die rigting van 'n sosiale poësie. Meer as Celliers en Leipoldt kon hy sy
eie werk vernuwe en teen die einde van sy digterlike loopbaan verse skryf wat 'n
verwantskap met die konkrete beelding van sommige digters uit die veertigerjare
toon.

III. C. Louis Leipoldt
CHRISTIAN FREDERICK LOUIS LEIPOLDT is op 28 Desember 1880 op Worcester gebore

as die seun van 'n Duitse predikant wat vroeër in Nederlands-Oos-Indië sendingwerk
gedoen het. Sy skoolopleiding ontvang hy tuis van sy vader, terwyl hy in Kaapstad
periodiek lesings in plant- en sielkunde bywoon. Kort voor die Anglo-Boereoorlog
werk hy as joernalis mee aan De Kolonist en Het Dagblad, en in 1899 word hy
aangestel as die Hollandse redakteur van The South African News. Ná die
+ +

+ 'n Bibliografie van C. Louis Leipoldt se werke is dié van S.W.R. du Toit (Universiteit van
Kaapstad, 1947). Outobiografiese stukke is opgeneem in Afrikaanse skrywers aan die woord
(Johannesburg, 1947) en Die lewe het my geleer (Johannesburg, 1953), terwyl sy
jeugherinneringe as hoofstuk XX van J.M.H. Viljoen se 'n Joernalis vertel (Kaapstad, 1953)
gepubliseer is. 'n Verdere ‘Outobiografiese fragment’ verskyn in St., V:2, Desember 1950,
terwyl hy ook 'n artikel oor ‘My jubileumjaar’ skryf (Hg., 17.1.47). 'n Bloemlesing uit sy
werk is dié van W.E.G. Louw (Vyftig gedigte, Kaapstad, 1946; kyk hieroor T.T. Cloete,
O.E.B., XIX:3). Die Versamelde gedigte is versorg deur J.C. Kannemeyer (Kaapstad, 1980);
hieroor D.J. Hugo (Va., 25.9.80), A.P. Grové (Bu., 22.10.80 en T.L., XIX:1, Februarie 1981
en Fanie O1ivier (Tr., 10.11.80). 'n Fotoboek oor Leipoldt is saamgestel deur Pieter W.
Grobbelaar (Kaapstad, 1980). By geleentheid van sy honderdste verjaardag versorg Merwe
Scholtz Leipoldt 100 (Kaapstad, 1980); hieroor A.P. Grové (Va., 25.9.80), Charles Malan
(Vo., 12.11.80), R.H. Pheiffer (Bu., 22.1.81) en E. Lindenberg (St., XXXIV:1, Februarie
1981).
+ P. de V. Pienaar lewer verslag oor sy onderhoud met Leipoldt (opgeneem in P.J. Nienaber
se C. Louis Leipoldt, eensame veelsydige, Johannesburg, 1948). By sy sestigste verjaardag
skryf M.A. Bax-Botha 'n waarderende opstel (opgeneem in die Nienaber-bundel), terwyl in
memoriam-stukke gelewer word deur Totius (Versamelde werke, VIII, Kaapstad, 1977, p.
448), Uys Krige (Vandag, April 1947), M.P.O. Burgers, J.J. Smith, W.J. du P. Erlank, D.F.
Malherbe, J.J. Kruger, M.S.B. Kritzinger (alles in die Nienaber-bundel), W.E.G. Louw (Ou
wyn van vreugde, Kaapstad/Amsterdam, 1958) en N.P. van Wyk Louw (Opstelle oor ons
ouer digters, Kaapstad/Pretoria, 1972). Ander biografiese stukke is geskryf deur Dorothy
O'Connor (St., IV:3, Oktober 1949), Peter Shields (oor ‘Leipoldt as pleegvader’, Hg.,
28.11.47), Pirow Bekker (Hg., 23.7.65) en I.D. du Plessis (hoofstuk I van Herinneringe uit
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uitbreek van die oorlog tree hy op as korrespondent van 'n hele aantal pro-Boerse
Europese koerante en is hy ook werksaam as verslaggewer van die Rondgaande Hof
wat die Kaapse rebelle moet verhoor. As The South African News in Oktober 1901
weens krygswet nie meer gepubliseer mag word nie, vertrek hy na Londen, waar hy
joernalistieke werk doen en aan die Guy's Hospital in die geneeskunde studeer.
Daarna besoek hy Duitsland, Oostenryk, Italië en Amerika, waar hy in ortopedie en
kindersiektes spesialiseer. Terug in Londen behaal hy die ‘Fellowship of the Royal
College of Surgeons’ en is daarna verbonde aan die Duitse hospitaal te Dalston en
die kindersiekehuis te Chelsea. In 1911 bedank hy om gesondheidsredes en in 1912
besoek hy Java, Sumatra en Borneo. Ná 'n kort periode in Londen keer hy in 1914
terug na Suid-Afrika as hoof van die Mediese Inspeksie van Skole in Transvaal.
Tydens die Rebellie is hy genl. Louis Botha se persoonlike arts. In 1919 word hy
skooldokter in Kaapstad, van 1923 tot 1925 is hy as assistent-redakteur verbonde
aan De Volkstem in Pretoria, en in 1925 vestig hy hom permanent in Kaapstad, waar
hy as kinderspesialis praktiseer, die redaksionele werk van die Suid-Afrikaanse
Geneeskundige Tydskrif versorg, aan die Universiteit van Kaapstad in kindersiektes
doseer (1927-1939) en as sekretaris van die Mediese Vereniging optree (1927-1944).
Ná sy aftrede op sestigjarige leeftyd wy hy hom veral aan die joernalistiek. Alhoewel
Leipoldt vrygesel was, het hy verskeie seuns grootgemaak en verder laat studeer.
Vir sy letterkundige werk is hy twee keer met die Hertzogprys bekroon (in 1934 vir
Tuynstraat, Kaapstad, 1975). Oor ‘Leipoldt as geneesheer’ handel J.C. de Villiers (S.A.
Mediese Tydskrif, 6.12.80).
Oorsigte oor Leipoldt se werk is dié van Cyriel Verschaeve, F.E.J. Malherbe, S.J. Pretorius
en P. de V. Pienaar (opgeneem in die Nienaber-bundel) en H.M. Viljoen (Koers, 45:2, 1980).
Spesifieke aspekte van sy werk word deur verskeie skrywers behandel: oor sy humor skryf
F.E.J. Malherbe (Humor2, Amsterdam, 1932), oor sy indiwidualisme H.A. Mulder (Twee
wêrelde, Pretoria, 1942), oor sy sensitivisme Tj. Buning, oor sy natuurbeskouing J.R.L. van
Bruggen, oor sy invloed op die Afrikaanse lied Jan Bouws (al drie in die Nienaber-bundel),
oor sy skryfmetode en vormprobleme W.E.G. Louw (Ou wyn van vreugde), oor sy
teksversorging J.C. Kannemeyer (Konfrontasies; kyk ook Anna H. Smith, T.L., XX:3,
Augustus 1982), oor ‘Leipoldt as digter van besonderhede’ T.T. Cloete (Kaneel, Kaapstad,
1970), oor sy ongepubliseerde briewe M.P.O. Burgers (Hg., 5.12.55) en oor raaiselagtighede
in sy taalgebruik M.C.J. van Rensburg (Opstelle oor Leipoldt, U.O.V.S., 1982). Die
slampamperliedjies word bespreek deur F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer, Kaapstad,
1948), A.J. Coetzee (St., XVII:5, Junie 1964), Gerrit Olivier (Leipoldt 100) en Merwe Scholz
(inleiding tot die 1980-uitgawe van Slampamperliedjies), terwyl M.P.O. Burgers (in die
Nienaber-bundel) en A.J. Coetzee (St., XVII:6, Augustus 1964) die sonnette bespreek. S.J.
du Toit skryf oor ‘Leipoldt en die Eerste Taalbeweging’ (T.V.V., XX:1, Januarie 1964),
terwyl H.J. Schutte 'n ‘motto-gedig by Leipoldt’ probeer aanwys (Kl., IV:4, Mei 1969). Die
beste kort oorsigtelike opstelle oor Leipoldt se poësie is dié van G. Dekker (Causerie en
kritiek, Pretoria, 1934), H.A. Mulder (Laaste opstelle, Kaapstad, 1961), N.P. van Wyk Louw
(Opstelle oor ons ouer digters) en P. du P. Grobler (Perspektief en profiel5, Johannesburg,
1982). Die twee uitvoerigste studies is J. Kromhout se Leipoldt as digter (Pretoria, 1954) kyk hieroor Rob Antonissen, Kern en tooi (Kaapstad, 1963, pp. 83-89) - waarby sy
samevatting (T.L., III:3, September 1953) en aanvulling (T.L., IV:3, September 1954; kyk
ook M.A. Bax-Botha, T.L., V:3, September 1955) aansluit, en M.P.O. Burgers se C.L.
Leipoldt: 'n Studie in stof-keuse, -verwerking en -ontwikkeling (Kaapstad, 1960) - kyk hieroor
J.C. Kannemeyer, Konfrontasies. Burgers skryf ook 'n opstel oor ‘Temaverwerking by
Leipoldt’ (St., III:2, April 1948). Twee ongepubliseerde M.A.-verhandelings oor Leipoldt
is dié van A.J. Coetzee (Universiteit van die Witwatersrand, 1962) en Leon Strydom
(Universiteit van Stellenbosch, 1969).
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Skoonheidstroos en in 1944 vir Die heks en Die laaste aand), terwyl die Universiteit
van die Witwatersrand in 1934 aan hom 'n eredoktoraat toegeken het. Op 12 April
1947 is hy in Kaapstad oorlede; sy as is begrawe in die Pakhuispas naby Clanwilliam.
Reeds uit Leipoldt se lewensloop kan 'n mens aflei dat hy 'n besonder veelsydige
persoon was wat hom op baie en uiteenlopende terreine begewe het, al het hy self
by geleentheid verklaar dat hy sy skryfwerk as sy eintlike ‘lewe’ sien. Maar ook wat
sy publikasies betref, was hy besonder veelsydig. Afgesien van sy talryke
ongebundelde artikels oor mediese sake het hy 'n hele paar werke oor gastronomiese
en kulinêre aangeleenthede geskryf waaruit sy groot belangstelling in wyn en
kookkuns blyk: Common sense dietetics (1911), later verwerk en uitgebrei tot The
belly book or Diner's
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guide (1936); Kos vir die kenner (1933); Polfyntjies vir die proe, 'n reeks artikels
oor drank- en kossoorte (gebundel 1963); 'n studie oor die Kaapse wynsoorte wat in
1953 postuum as 300 Years of Cape wines gepubliseer is; en 'n verdere kookboek
wat onder die titel Cape cookery in 1976 verskyn. Met Eet saam met Leipoldt (1980)
stel Peter Veldsman 'n praktiese Leipoldt-resepteboek saam. Ook op die gebied van
die suiwer letterkunde is daar haas geen genre wat hy nie beoefen het nie. Naas 'n
sewetal digbundels wat liriese, epiese en dramatiese verse bevat, het hy tien dramas
en heelwat kinderlektuur en historiese werke geskryf, terwyl hy drie bundels
(hoofsaaklik spook-) verhale, drie speurverhale, drie romans in Afrikaans, 'n dagboek
oor sy indrukke van die Ooste en 'n outobiografiese geskrif oor sy ervarings as
skooldokter in die Bosveld (lg. onder die titel Bushveld doctor, 1937) gepubliseer
het. Verder vertaal hy Alexandre Dumas se La tulipe noire en natuurverhale van die
Deense skrywer Carl Ewald in Afrikaans, onderskeidelik as Die swart tulp (1924)
en Natuursprokies (1924). In die Suid-Afrikaanse Biblioteek en die Jagger-biblioteek
aan die Universiteit van Kaapstad, waar verskeie van Leipoldt se manuskripte bewaar
word, is daar - naas sy uitvoerige korrespondensie met heelwat persone - Engelse
vertalings of dubbelgangers van 'n paar van sy romans, terwyl daar ook voltooide of
gedeeltelike manuskripte bestaan van 'n roman The mask, 'n studie oor My duodenal,
wat hy 'n ‘personal record of a sufferer’ noem, 'n roman Stormwrack met Clanwilliam
en die Anglo-Boereoorlog as agtergrond - in 1980 uitgegee deur Stephen Gray -, 'n
ongetitelde en onvoltooide roman oor Cecil John Rhodes en 'n drama oor Pieter
Elberfeldt, waarvan slegs enkele fragmente oorgebly het. Sy boeiende briewe uit die
jare 1897-1911 word uitgegee as Dear Dr. Bolus (1979). Die manuskrip van Leipoldt
se ongepubliseerde dagboek is in besit van SENSAL te Pretoria. Met dit alles kom
'n mens onder die indruk van Leipoldt se veelsydigheid en enorme werkkrag, al mis
sy publikasies die noukeurige versorging wat dié van 'n pligsgetroue vakman kenmerk
en al toon hy deur die erg ongelyke gehalte van sy werk 'n ontstellende gebrek aan
selfkritiek.
Hierdie onnoukeurige versorging geld nie alleen vir sy prosageskrifte nie, maar
ook vir sy poësie, al het hy, wat die publikasie van sy gedigte betref, die medewerking
gehad van taalkundige adviseurs, in die besonder van J.J. Smith (wat self enkele
verdienstelike gedigte in Ons Moedertaal gepubliseer het) en in 'n mindere mate ook
van D.B. Bosman en L.W. Hiemstra. Die teksversorgers het dikwels in latere drukke
ingrypende veranderings aangebring wat nie altyd verbeterings was nie, en die groot
verskeidenheid tekste wat daar van Leipoldt se poësie bestaan, bemoeilik 'n beter
begrip en intensiewe studie van sy werk. Daarby het Leipoldt heel dikwels sy gedigte
eers lank ná hul ontstaan gepubliseer, sodat die chronologie van baie van sy verse
moeilik bepaal kan word en dit dikwels feitlik onmoontlik is
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om op grond van die verskyningsdatums 'n definitiewe styging of daling in sy werk
aan te toon. So bv. is Die bergtragedie, wat eers in 1932 verskyn het, volgens sy eie
getuienis reeds voor 1900 gekonsipieer, aanvanklik in Engels begin (die fragment
berus tans by die Leipoldt-versameling in die Jagger-biblioteek aan die Universiteit
van Kaapstad) en is dit eers veel later in Afrikaans voortgesit en verder uitgewerk.
Daarby kom die feit dat daar baie en intensief oor Leipoldt se werk geskryf is.
Heelparty van die studies, veral oor sy poësie, is van die insiggewendste kritiese
opstelle in Afrikaans, maar ongelukkig het die spesifieke aard van en problematiek
in Leipoldt se verse baie kommentators verlei om die mens agter die boek tot primêre
objek van ondersoek te verhef, met die gevolglike verontagsaming van die tekste
self. Al hierdie sake - die vraag oor wat Leipoldt se definitiewe uitgawe van 'n
bepaalde gedig is, die probleem in verband met die chronologie van sy tekste en die
groot aantal irrelevante en misleidende kommentare - bemoeilik 'n noukeurige
ondersoek van sy werk. In die uitgawe van Leipoldt se Versamelde gedigte (1980),
versorg deur J.C. Kannemeyer, word uit die verskillende drukke telkens dié variant
gekies wat vir die samesteller literêr die beste verantwoord is, terwyl die teksvariante
vir lesers wat in die teksgeskiedenis geïnteresseerd is of die ‘definitiewe’ uitgawe
betwyfel, aan die einde van die uitgawe gekatalogiseer word.
As 'n mens Leipoldt se poësie teenoor dié van Celliers en Totius stel, is dit dadelik
opvallend dat hy, sowel wat die hantering van sy medium in sy beste gedigte betref
as die groter verskeidenheid materiaal wat hy verwerk, in die konteks van die
Afrikaanse letterkunde 'n veel belangriker figuur is. Teenoor die sterk Hollandse
inslag in die eerste werk van sy tydgenote staan Leipoldt se poësie van die begin af
veel nader aan die spreektaalwerklikheid en beoefen hy - onder meer deur die
uitbuiting van die spesifiek Afrikaanse woord, die volksuitdrukking, idioom en
volksliedjie - 'n natuurlike praatpoësie en is sy verse vry van die verouderde
negentiende-eeuse Nederlandse literêre tradisie waardeur dié van Celliers en Totius
aanvanklik gevoed word. Deur sy veel wyer belesenheid in Nederlands (Van Lennep,
Beets, Multatuli en later ook Verwey en Van Eeden), Engels (George Eliot, Jane
Austen, Byron, Shelley, Browning, Tennyson, Stevenson, Milton, Wordsworth en
Alfred Noyes) en Duits (o.a. Grillparzer) kon hy 'n veel wyer spektrum in sy poësie
vertoon, al is daar van regstreekse navolging - selfs in gevalle waar hy self daarop
gewys het, soos die invloed van Grillparzer op sy slampamperliedjies - geen sprake
nie. Hierdie ruimer geestelike horison het hom ook in staat gestel om reeds vanaf sy
eerste bundel 'n verskeidenheid vorme en temas aan te wend en te verwerk. Hy skryf,
ná die aarselende en week voorbeelde van Neser voor 1900, die eerste werklike
belydenispoësie en natuurverse in Afrikaans; hy beoefen, ná 'n eerste voorbeeld by
S.J. du Toit, die eerste heftige dramatiese monoloë in aansluiting by 'n tradisie wat
kort tevore met Browning en Tennyson begin het; hy hanteer vir die eerste keer die
sonnet in Afrikaans in 'n vorm wat hoofsaaklik op die Petrarcaanse patroon
gemodelleer is, maar wat in sy bou soms ook iets van die Shakespeariaanse sonnet
met sy sluitende slotkoeplet vertoon; en hy voer in Afrikaans 'n eie ‘vorm’ in met sy
slampamperliedjies, geïmproviseerde liriese aforismes waarin hy hom dikwels op 'n
naïewe hoorder of homself as luisteraar rig en waarin hy vrae stel, sy persoonlike
stemming weergee of die eensaamheid deur die magiese inkantasie van die woord
besweer.
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In teenstelling tot Totius en Celliers, wat in hulle eerste digwerke in 'n groot mate
tot die Suid-Afrikaanse problematiek en wêreld beperk was, is Leipoldt se poësie
van die begin af veel meer universeel. Dit geld sowel vir sy oorlogsgedigte as vir sy
natuurverse. Hoewel hy, veel meer as enige ander Afrikaanse digter, die leed van
die vrou en kind tydens die oorlog in bewoë, sterk dramatiese en dikwels fel ironiese
gedigte kon weergee en sy verse dus deeglik op die werklikheid berus, kon hy bo
die onmiddellike gebeure uitstyg en die persoonlike geval in so 'n mate verhef tot 'n
hewige verset teen alle vorme van geweld dat sy oorlogspoësie die hoogtepunt van
ons literatuur tot 1930 verteenwoordig. Sy natuurverse word gekenmerk deur 'n
naïewe beskrywingsdrif waarmee hy die hele Suid-Afrikaanse natuurskoon met sy
struike, blomme en goggatjies ekstaties besing, sodat hy onder ons ouer digters die
mees sintuiglike poësie beoefen en die ontvanklikste staan vir die kleure van die
Afrikaanse veld, die stroom natuurobjekte en die magiese krag van plant-, dier- en
plekname. Tog bly dit in die beste van Leipoldt se natuurverse nie by 'n blote
verheerliking van 'n stuk Suid-Afrikaanse landskap nie, maar word die siening van
die natuur verbind met die spreker se eie sielelewe, meestal met sy eensaamheid wat
hy in die aangesproke natuurding projekteer. Sowel met sy verse oor die oorlog as
met sy natuurgedigte het hy dus die Afrikaanse poësie verryk en verruim, al word
heelparty van sy verse ontsier deur slordige ryme, 'n meganiese dreunritme, foutiewe
woordgebruik, metriese vulsels, 'n blote katalogisering sonder enige noodwendige
progressie of dramatiese opbou en die herhaalde gebruik van sekere truuks (soos
‘wys my’, ‘gee my’, die ‘daar ... waar’- en ‘hier ... hier’-konstruksies). In sy latere
gedigte verval hy heel dikwels in sy eie retoriek.
Naas die verwoording van die Afrikaanse wêreld was Leipoldt op feitlik naïewe
wyse geïnteresseerd in die eksotiese, die vreemde, die abnormale en die randgebiede
van die menslike gees. Dit word veral duidelik in sy werke ná Oom Gert vertel, en
dit lei hom tot die Ooste met sy geheimsinnige oerwoud en mense, tot sy
belangstelling in spoke, toordery en volksgelowe, tot sy bestudering van wrede
moordgeskiedenisse en die uitbeelding van abnormale karakters, en tot sy enigsins
dilettantiese ondersoek van Condillac, Fichte en Boeddha se wysgerige beskouings.
Alhoewel sy belangstelling in die filosofie tematies 'n verruiming vir die Afrikaanse
poësie beteken, het dit suiwer literêr weinig goeds vir Leipoldt se poësie opgelewer,
omdat die idee dikwels in sy latere verse die beelding verdring en die geheel ontsier.
Daarby mis 'n mens by hom 'n sterk filosofiese substraat as grondslag vir sy werk.
Ten spyte van die kwasie-wysgerige inslag van sy latere bundels, soos dit onder meer
uit sy opvattinge oor die dood en die verdere lewe van die siel blyk, bly Leipoldt se
emosionele reaksie op hierdie vraagstukke hoofsaak en is daar nie sprake van 'n
volgehoue logiese beredenering of 'n sluitende lewensbeskouing oor dié sake nie.
Terwyl 'n mens dus in sy vroeër natuurverse die indruk gehad het dat sy poësie te
swaar dra aan die kleureprag en verskeidenheid van die Suid-Afrikaanse landskap,
word sy latere poësie ontsier deur stukke onverwerkte mymering en moeisame
bepeinsings wat nie bevredigend met die beelding saamgaan nie. Suiwer tegnies
vertoon hy trouens geen ontwikkeling of vooruitgang nie en is daar, selfs wat sy
beste bundels betref, sprake van 'n geleidelike agteruitgang. Juis daarom is dit des
te meer merkwaardig dat Leipoldt, wat hom so weinig gesteur het aan die noukeurige
afwerking van sy geskrifte, tog die belangrikste Afrikaanse poësie in die eerste dertig
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jaar van die twintigste eeu kon skryf. Slegs enkele verse van Eugène N. Marais wat
tussen 1920 en 1930 ontstaan het, kan daarmee vergelyk word.
Oom Gert vertel en ander gedigte, die bundel waarmee Leipoldt in 1911 debuteer,
is, soos Jan Celliers se Die vlakte, 'n betreklik los versameling verse en toon nie die
hegte bou van Totius se bundels nie. Volgens Leipoldt se eie getuienis in die
‘Voorrede’ het hy met die jare, terwyl hy in Londen gewoon het, ‘'n hele boel ...
rympies in (sy) tafellaai opgegaar’ waarvan die meeste geskryf is toe hy ‘nog half
flou was van die skok van die oorlog, en toe die donder van die Engelse kanonne
nog altyd in (sy) ore was’. Op aandrang en met die samewerking van sy vriend J.J.
Smith, wat behulpsaam was by die keuse en versorging, het hy uiteindelik daartoe
gekom om die verse te publiseer. Die bundel word dan ook voorafgegaan deur 'n
‘Inleiding’ waarin Smith oor Afrikaans as selfstandige skryftaal uitwei en 'n kragtige
pleidooi lewer vir die geskiktheid van die volkstaal as medium vir die literatuur. Al
is die gedigte nie almal op dieselfde peil nie en al kom daar verskeie verse voor soos ‘'n Praatjie oor die trougees’ en ‘In ou Booi se pondok’ - wat te wydlopig word,
is dit tog die indrukwekkendste enkele bundel van die Tweede Afrikaanse Beweging.
Die gedigte wat die Anglo-Boereoorlog as boustof het, verteenwoordig nie alleen
die belangrikste deel van die hele bundel nie, maar is selde deur Leipoldt in sy latere
werk geëwenaar. In die ‘Opdrag’-gedig wat die bundel inlei, stel hy sy ‘Nietigheid
van rympies’ as 'n ‘eerbewys’ aan die gestorwenes van die oorlog, hulle ‘wat
voorgegaan het’. Ten spyte van die mooi slotstrofe met die effektiewe reeks
teenstellings tussen die ‘maanlig’ en ‘wierook’ aan die een kant en die ‘kruitrook’
en ‘geure van aandklossies’ aan die ander kant, is die aanloop van die gedig te lank
en hou dit te min verband met die res, waarin die aksent nie op die natuurskoon nie,
maar op die gestorwe helde val. Anders is dit gesteld met die titelgedig, die
belangrikste vers nie alleen in die bundel nie, maar in Leipoldt se hele oeuvre en die
eerste sterk dramatiese gedig in Afrikaans. Alhoewel dit reeds by sy eerste verskyning
in 1911 indrukwekkend vertoon naas die reeds gepubliseerde Afrikaanse poësie, is
dit tot die vierde uitgawe van 1926 telkens hersien en meestal verbeter. So bv. lui
die derde tot vyfde reël van die gedig in die eerste druk: ‘Maar jij kom/ Verkeerd bij
mij; daar's banja 'n beter man/ Wat jou die storie’, terwyl Smith in sy poging om
dieselfde getal lettergrepe te behou, in die tweede druk die woord ‘banja’ met die
meer literêre ‘menige beter man’ vervang het, hoewel die hinderlike anglisisme nie
verwyder is nie. In die vierde druk word dieselfde reëls gewysig tot: ‘Maar jy kom/
By die verkeerde man; daar's baie ander/ Wat jou die
+

+ Oor die bundel Oom Gert vertel bestaan daar die beskouings van Albert Verwey (Proza, I,
Amsterdam, 1921), J. Kamp (opgeneem in die Nienaber-bundel) en T.T. Cloete (O.E.B.,
XIX:4). Oor ‘Oom Gert vertel’ skryf Merwe Scholtz insiggewend (‘Wat vertel ‘Oom Gert
vertel’?’, Herout van die Afrikaanse poësie, Kaapstad, 1975), terwyl E. Lindenberg hierop
reageer en die gedig plek-plek anders interpreteer (Onsydige toets, Kaapstad, 1965). Hierby
sluit A.J. Coetzee se artikel oor ‘Hoe vertel ‘Oom Gert vertel’?’ (St., XVII:6, Augustus 1964)
aan, terwyl T.T. Cloete die ‘ritmiese modulus’ in die gedig bespreek (Leipoldt 100). Oor
‘Oom Gert vertel’ as dramatiese alleenspraak skryf H.W. Truter (Twee dramatiese monoloë,
ongepubliseerde D. Litt.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch, 1958) en D.J. Opperman
(Naaldekoker, Kaapstad, 1974). In Herout van die Afrikaanse poësie behandel Merwe Scholtz
die ‘Opdrag’ en ‘Die soutpan’ as 'n ‘Bydrae tot 'n Leipoldt-topografie’, terwyl Meyerde
Villiers (O.E.B., XVIII:4) en C.J.M. Nienaber (Oor literatuur, II, Pretoria/Kaapstad, 1977)
‘Die soutpan’ aan 'n streng ondersoek onderwerp. P. du P. Grobler bespreek ‘'n Nuwe liedjie
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storie’, 'n variant waardeur die ‘baie’ herstel en die woord ‘man’ só binne die sin
geplaas word dat dit by die natuurlike woordgebruik van die res inskakel. Daarteenoor
is die mooi reëls oor die Engelse magistraat, ‘Hy was tog altyd nog 'n jentelman/ En
het met onse mense akkordeer’, vanaf die vierde druk gewysig tot: ‘Hy was tog altyd
nog 'n egte heer/ En het met onse mense klaargekom’. In die konteks van die gedig,
waar daar sprake is van die Engelse se oorlogsmetodes en oor 'n bepaalde Engelsman
(Smith) uitgewei word, is dit in ooreenstemming met die hele gang van die gedig
dat oom Gert woorde uit daardie sfeer sal gebruik, soos wat die geval is met
‘magistraat’, ‘Martjie Louw’, ‘Geproklameer’ en selfs met die anglisisme ‘afgesit’.
Die gebruik van ‘egte heer’ versteur egter hierdie gang in die gedig omdat dit
bewustelik literêr aandoen en heeltemal indruis teen die natuurlike taal van die
voorafgaande reëls. Op dieselfde wyse is ‘klaargekom’ 'n verswakking van die vers,
omdat die oorspronklike ‘akkordeer’ die gang van die gedig verder bevestig en goed
ingeburger is in die normale woordeskat van die Afrikaner.
‘Oom Gert vertel’, wat - soos Celliers se Martjie - in die rymlose, vrye vers - maar
dan 'n vers met 'n veel sterker emosionele drakrag en heftigheid - geskryf is, handel
oor die geskiedenis van twee jong Kaapse Afrikaners wat tydens die
Anglo-Boereoorlog rebelleer en later deur die Engelse gevang en tereggestel word.
In aansluiting by die tradisie van die dramatiese alleenspraak, soos dit deur Browning
en Tennyson beoefen is, handel die gedig egter nie primêr hieroor nie, maar verskuif
die aksent deur die omslagtige aanbiedingswyse, die herhaalde irrelevante uitweidings
en die pogings van die verteller om die wrede feite te verdoesel en uit te stel, geleidelik
na die karakter van oom Gert wat onregstreeks geopenbaar word. Soos die verhaal
vorder, raak ons gaandeweg bewus van twee tye (die hede, waar oom Gert saam met
die ‘neef’ sit en koffie drink, en die verlede, wat afspeel tydens die oorlog) en twee
agtergronde (die Kaapse dorpshuis ná die oorlog en die toestande tydens die oorlog)
en die berekende wyse waarop oom Gert sy verhaal aan die ‘neef’ vertel om homself
te regverdig, sy hoorder tot sý standpunt en perspektief te oorreed en homself van
enige blaam te onthef, sodat daar - afgesien van die dramatiese in die gegewe self 'n spanning tussen die verteller en sy verhaal tot stand kom. In sy skerpsinnige
beskouing oor die gedig meen Merwe Scholtz dat oom Gert se skuldbewussyn daaraan
te wyte is dat hy tydens die oorlog self niks vir die Boeresaak gedoen het nie, dat hy
nie - soos Dekker en baie ander lesers ná hom gemeen het - 'n rasegte Boer is nie,
maar in werklikheid 'n swakkeling wat ook

op 'n ou deuntjie’ en ‘In die konsentrasiekamp’ (‘Op de vooys ...’, Verkenning, Kaapstad,
1962); oor die eerste gedig handel ook Henning Snyman (Leipoldt 100). N.P. van Wyk Louw
werp nuwe lig op Leipoldt se gebruik van die volkslied en sy ironie (veral na aanleiding van
‘'n Nuwe liedjie’) en gee 'n nuwe hipotetiese interpretasie van ‘Sekretarisvoël met jou lange
bene’ (al die studies in Opstelle oor ons ouer digters, Kaapstad/Pretoria, 1962). Oor lg. gedig
skryf Merwe Scholtz insiggewend in ‘Die end van die reënboog’ (O.E.B., XXI:1-2). Oor
‘Vredeaand’ maak D.J. Opperman enkele skerpsinnige opmerkings (Verspreide opstelle,
Kaapstad/Pretoria, 1977, p. 99), terwyl Réna Pretorius 'n volledige bespreking daaraan wy
(Leipoldt 100). Oor die slampamperliedjie ‘Kriekie, jy wat op die solder sanik’ skryf J.C.
Kannemeyer (Die stem in die literêre kunswerk, Kaapstad, 1965, pp. 18-19). F.G.M. du Toit
vestig die aandag op ‘Twee vergete oorlogsketse’ wat verband hou met ‘Oom Gert vertel’
en ‘In die konsentrasiekamp’ (opgeneem in die Nienaberbundel) en H.J. Schutte skryf oor
‘Jy sê vir my: ‘Ou boetie, wat moveer jou?’’ (Kl., XV:3, Oktober 1980).
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teenoor die Engelse lojaal wou bly, wat geen eerbied afdwing nie, voor wie 'n karakter
soos Piet Spanspek 'n ontydige grap maak en wat deur Johnnie taamlik kleinerend
aangespreek en by implikasie op sy plig gewys word (‘Nee, oompie, moenie grens!
Ons het ons plig gedoen, en nou's dit uit’). Daarteenoor sien E. Lindenberg Johnnie
se opmerking nie as 'n verwyt nie, maar as 'n poging om oom Gert op sy gemak te
stel en berus oom Gert se skuldgevoel nie op sy dubbele lojaliteit nie, maar eerder
op die feit dat hy die twee rebelle - deur die verskaffing van perde en proviand - op
die weg gehelp het wat uiteindelik tot hulle dood sou lei. Alhoewel die gedig enigsins
herinner aan Multatuli se ‘Golgotha’ en aan die uitvoerige verslag van die teregstelling
in Scott se Heart of Midlothian, is dit met sy aansluiting by die spreektaal deur en
deur Afrikaans en met die afwisseling van heftige emosies van die beste dramatiese
poësie wat ons besit. Dit het in die jare 1900-1901 ontstaan en toon 'n ooreenkoms
met die oorlogskets ‘De rebel’, wat Leipoldt in Desember 1900 vir die Elseviers
Geïllustreerd Maandschrift geskryf het.
In die gedig ‘In Amsterdam’ wat, soos sommige van Celliers se ‘Switserse’ gedigte,
die wêreld van Europa in die Afrikaanse poësie invoer, kry ons 'n besinning oor die
Afrikanernasie wat ná die oorlog platgeslaan is. Alhoewel die onafhanklikheidstryd
van die Afrikaner en die Nederlander (tydens die Tagtigjarige Oorlog) en die natuur
van die twee lande tot 'n mooi parallelle tekening lei, is daar, soos in die ‘Voorspel’,
te weinig ‘koers’ in die gedig. In vier ander gedigte in die bundel word die leed as
gevolg van die Anglo-Boereoorlog egter op pakkend-dramatiese, soms sterk ironiese
wyse, weergegee. Dit geld allereers vir die lang gedig ‘Vrede-aand’, wat in 1902 in
Londen geskryf is. Soos in ‘Oom Gert vertel’ is hier ook 'n bepaalde spreker aan die
woord, 'n gedesillusioneerde Afrikaner wat hom ten tyde van die vredesluiting in
Londen bevind en saam met sy hoorder 'n ‘bottel soetwyn’ wegdrink, terwyl die
mense buite hulle oorwinningsfees vier. In teenstelling tot ‘Oom Gert vertel’ is die
gedig in vyf lang strofes van drie en twintig reëls elk verdeel en vertoon dit met die
refrein iets van die struktuur van die Franse ballade. Opvallend in die gedig is dat
die argument telkens met beelde en teenstellings uitgebou word, terwyl die spreker
in elke strofe die oorwinning en die gevolge vir sy volk uit 'n ander hoek bekyk, met
die bitter stokreëls en die drink van die wyn as bindingselemente. Die gedig is by
uitstek - soos D.J. Opperman aangetoon het - 'n voorbeeld van die Dionusiese poësie
waarin die roes esteties geregverdig word deur die verdriet oor ‘'n huilende volk,
konsentrasiekampe en 'n haelvernielde landskap, maar stadig skuif die aandag na die
toekoms en die slot word 'n ontroerde heildronk op die vrou’ (Verspreide opstelle,
p. 99). Naas die gewone woord wat Leipoldt hier ook op 'n geslaagde wyse aanwend,
maak hy (o.m. in die tweede strofe) doelbewus gebruik van retoriese beelde en
wendinge wat die fel ironiese werking van die gedig nog verder verhoog. Hierdie
effektiewe aanwending van retoriese frases pas Leipoldt ook toe in die tweede strofe
van ‘'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie’, waarin sommige reëls na die geykte uitsprake
van volksleiers klink. Die gedig is gebaseer op twee volksliedjies (‘Siembamba’ en
‘Potjie rys, potjie vleis’) en naas die gebruik van die spreektaal verkry Leipoldt hier
'n sekere navrantheid deurdat die vers, soos Van Wyk Louw dit gestel het, ‘'n klein
dodedans vir 'n sterwende kind’ (Opstelle oor ons ouer digters, p. 83) word wat die
moeder op die wysie van 'n eenvoudige wiegelied in die dood wegsus. Ook ‘In die
konsentrasiekamp’, wat met sy ironiese refreinreël
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uit Dante se Paradiso slegs 'n skynbare vertroosting bied, tref deur die aanwending
van die gewone woord, die sterk dramatiese versbeweging, die effektiewe gebruik
van die enjambement, die pragtige parentese in die vyfde strofe en die fataliteit in
die drie keer herhaalde rymklank wat die hele atmosfeer in die kamp klanktegnies
evokeer. Die gedig toon sekere ooreenkomste met Leipoldt se prosastuk ‘Bambenilo’,
wat - soos ‘De rebel’ - in die Elseviers Geïllustreerd Maandschrift van Desember
1900 verskyn het (later opnuut uitgegee in Tydskrif vir Letterkunde, XVIII: 4,
November 1980) en oor die oorlog en die ervarings in die kamp handel. Iets minder
as hierdie drie is ‘Die ou blikkie’, wat veels te wydlopig ontwikkel, ‘Aan 'n
seepkissie’, waarin die herhaling in die rymposisie soms te geforseerd word, en
,‘Japie’, waarin 'n sekere noodwendigheid in die volgorde van die strofes ontbreek,
al is die eerste strofe weer 'n voorbeeld van hoe Leipoldt met 'n enkele beeld 'n hele
wêreld van smart kan oproep. Terwyl Celliers in sy oorlogsverse veral die aksent op
die verstoorde gesinslewe laat val het en Totius die leed op simbolies-allegoriese
wyse weergee, beeld Leipoldt die smart van die oorlog, meer spesifiek dié van die
kind en die vrou, in fel ironiese en dramatiese verse uit. Alhoewel sy oorlogsgedigte
veel kleiner in getal is as dié van sy tydgenote, het hy kwalitatief die belangrikste
bydrae op dié gebied gelewer.
Ook in sy natuurverse verskil Leipoldt aanmerklik van die ander digters van sy
geslag. Teenoor die stemmingskuns van Celliers en die emblematies-simboliese
inslag van Totius se verse is Leipoldt by uitstek die digter wat, soos niemand voor
of na hom nie, die Suid-Afrikaanse natuur met sy groot verskeidenheid plant- en
dierlewe sintuiglik ontdek het, wat ekstaties opgaan in die skoonheid, selfs al is hy
by tye bewus van die verganklikheid van dit alles of van 'n basiese dualisme tussen
hom en die wêreld. 'n Mens sien dit reeds in die bekoorlike tekening van ‘Die
verkleurmannetjie’ met die direkte aanspreking in die laaste twee strofes en in die
pragtige natuurweelde van ‘Oktobermaand’ en ‘Lenteliedjie’, al bly albei gedigte te
veel 'n katalogus, 'n beryming van die veld, sonder noodwendigheid in die
opeenvolging. In ‘Op my ou Karoo’ kry ons nie soseer 'n besinging van die veld nie
as 'n versugting van die spreker om in die ‘grougeel klei’ te rus, terwyl daar hier vir
die eerste keer regstreeks sprake is van Leipoldt se eensaamheid. As teenbeeld van
die gedigte waarin die natuur in al sy rykdom uitgestal word, staan drie sonnette die eerste in Afrikaans (‘In die Boesmanland’, ‘Die doringboom’ en ‘Die soutpan’)
- wat die natuur in sy leegheid en ylheid voorstel. Al drie is egter slegs tegnies sonnette
en mis die innerlike bou wat vir hierdie kategorie noodsaaklik is. Selfs die beste van
die drie, ‘Die soutpan’, bevat hinderlike woorde en frases (soos die toutologiese en
teenstrydige ‘pol'tjie kweek/ Van ruigtegras’) en mis 'n noodwendige eenheid (soos
in reëls 6-8, waarin die ‘son’ te veel die aandag vir homself opeis ten koste van die
uitbeelding van die ‘soutpan’), hoewel die slotreëls beeldend meevoer en terugverwys
na die inset van die gedig.
Afgesien van die bemoedigende slotgedig, ‘Die einde’, wat feitlik na 'n opdrag
aan die volk in sy leed klink, bestaan die bundel verder uit 'n twintigtal ongetitelde
verse wat Leipoldt onder die rubriek ‘Slampamperliedjies’ byeenbring, 'n benaming
wat hy ook in Uit drie wêrelddele en Skoonheidstroos sal gebruik. In hierdie gedigte,
waarvan sommige, soos ‘Jy sê vir my’, ‘Ek sing van die wind’ en veral ‘Sekretarisvoël
met jou lange bene’, ‘Klossies, jul bewe en bibber’ en ‘Kriekie, jy
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wat op die solder sanik’, tot die beste in die bundel behoort, mymer Leipoldt, meestal
na aanleiding van bepaalde natuurdinge, oor die lewe, stel hy vrae oor die misterie
van die bestaan en oor sy plek in die wêreld en kom hy soms tot 'n persoonlike bieg.
Die verse neem heel dikwels die vorm aan van 'n gesprek met 'n diertjie of plantjie
en onderskei hulself deur 'n kwasie-naïwiteit en 'n skynvreugde oor die natuur
waaragter tog 'n dieper betekenis of 'n weemoed om die wêreld skuilgaan. Tegnies
sluit hulle nie aan by enige literêre konvensie nie en struktureel toon hulle 'n sekere
argelose onverskilligheid - vandaar ook dat nie almal op 'n ewe goeie peil is nie.
Leipoldt self het verklaar dat hy by die skryf van die slampamperliedjies deur
Grillparzer beïnvloed is. Alhoewel die Oostenrykse digter ook van die gespreksillusie,
die fabel en die didaktiek gebruik maak, bly hierdie invloed beperk tot die aanloop
van sommige gedigte. Ten spyte van die wisselende gehalte is hulle literêr-histories
'n groot vooruitgang op die stereotiepe natuurverse voor 1900. In twee van die verse
(nr. VI en XI) kry ons die eerste (naïewe) besinning oor die skryfkuns in die
Afrikaanse letterkunde; die tweede strofe van nr. XI klink trouens na 'n korrektief
op en selfregverdiging vir die gedig oor die ‘Sekretarisvoël’, wat dit onmiddellik
voorafgaan.
Leipoldt se tweede digbundel, Dingaansdag (1920), is, soos Totius se Verse van
Potgieter's trek, nie 'n verhalende gedig oor die Groot Trek of die Slag van Bloedrivier
nie, maar 'n reeks epies-liriese verse wat slegs gedeeltelik betrekking het op die
historiese gebeure en waarin die liriese besinging van die Suid-Afrikaanse veld en
die bepeinsing van die volk se bestemming toenemend belangriker word as die
weergawe van 'n stuk geskiedenis. Daarom sê Leipoldt dan ook in die Voorwoord
dat die bundel ‘geen aanspraak op geskiedkundige juistheid’ maak nie en dat dit ‘'n
aaneenskakeling van los gedagtes (is) wat by die oorpeinsing van ons volkstoestande’
by hom ontstaan het. Die titel van die bundel is dan ook net gedeeltelik van toepassing
op die verse, geen enkele heldefiguur uit die Groot Trek tree na vore soos in die geval
van Totius en later van Langenhoven nie, en die geskiedenis word in die perspektief
van die ruimer denkende kosmopoliet gesien. Na die lang en onbeholpe ‘Aanroeping’
word die lewe en mymeringe van die Voortrekkers op die vooraand van die Trek in
'n aantal verse weergegee, terwyl die verhale van Glaukus (XXIV), Wolraad
Woltemade (XXVI) - oor wie Leipoldt ook in Oom Gert vertel 'n gedig geskryf het,
maar dan plek-plek met veel sterker beelding - en Koenraad Fiet (XXVIII) by wyse
van stories in die aand om die kampvuur bygevoeg word. Daarna volg 'n reeks oor
die aankoms in Natal, 'n beeld van Dingaan (XLIV), oor wie hy reeds in sy
debuutbundel 'n slampamperliedjie opgeneem het, en gedigte oor die moorde op
vrouens en kinders (bv. LXIII), alhoewel hierdie gedigte agterstaan by dié oor die
leed ná die Anglo-Boereoorlog in Oom Gert vertel. Slegs nr. LVI (‘Die koperkapel
kom uit sy gat’) waarin kommentaar op 'n veldslag of moord (op Retief en sy
geselskap?) deur vier diere gelewer word, is beeldend oortuigend. Oor die algemeen
mis 'n mens 'n sinvolle eenheid in die bundel en word heelwat gedigte ontsier deur
'n hinderlike neiging tot bespieëding, onbeheerste woordevloed, onsuiwer beelde,
swak taalgebruik en metriese dreun. Ná die sterk dramatiese verse van Oom Gert
vertel toon hierdie bundel 'n jammerlike insinking in Leipoldt se werk.
Uit drie wêrelddele (1923), wat verse oor Suid-Afrika, Europa en Oos-Indië bevat,
het gedeeltelik voor Dingaansdag ontstaan en is Leipoldt se mees kosmopolitiese
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bundel, alhoewel groeipunte daarvoor reeds in Oom Gert vertel en Dingaansdag
aanwesig is. Oor die algemeen verteenwoordig dit 'n styging in Leipoldt se poësie,
maar die peil van die beste oorlogsgedigte uit Oom Gert vertel word nêrens geëwenaar
nie en heelparty verse gaan mank aan onbeholpe taal en beelding, metriese
slordighede, rymdwang, onnodige uitweidings en moraliserings. Die bundel open
met ‘'n Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig’, 'n lang vers in rymlose vyfvoetige
jambes waarin die Portugese ontdekkingsreisigers van die Kaap, in die besonder
Dias en Da Gama, besing word. Die gedig boei deur die lang uitswaai van die sinne,
die talryke beeldende flitse en die spel met eksotiese name waarmee Leipoldt die
nuwe vasteland en die vroeë geskiedenis oproep, maar eintlik word dit meer 'n hulde
aan Afrika as aan sy helde. Daarby voer Leipoldt sy gebruik van die ‘waar ... daar’
- konstruksie hier tot sy uiterste toe deur en mis 'n mens 'n noodwendige progressie
in die opbou. Alhoewel die gedig as geheel nie bevredig nie, boei dit tog deur die
siening van die Karoo aan die begin, die vaart van die reisigers langs die kus van
Afrika en die vertrek van die bote uit Lissabon en is die gedig literêr-histories 'n verre
voorspel tot dele uit Totius se Uit donker Afrika, die ‘Duikboot’ -afdeling van
Opperman se Joernaal van Jorik en Van Wyk Louw se Dias. In teenstelling tot Oom
Gert vertel waarin die leed van die oorlog in heftig-dramatiese verse gegee word,
wil Leipoldt die kosmopoliet in hierdie bundel nie meer ‘droom ... van gisternag’
nie (‘Droom en doen’), maar die aksent toenemend laat val op die realiteit van die
hede en die nasie oproep tot positiewe arbeid in die hede. Hierdie ‘nuwe’ gesindheid,
waarvoor hy indertyd kwalik geneem is deur bewonderaars van sy vroeëre poësie,
was in werklikheid in die kiem reeds in Oom Gert vertel en eksplisiet in Dingaansdag
aanwesig. So 'n beskuldiging is inderdaad 'n buiteliterêre beswaar en 'n mens kan
Leipoldt eerder verwyt dat hy sy positiewe oproep tot die nasie nie in literêr geslaagder
gedigte gestalte laat vind het nie. Teenoor die sterk verse van Oom Gert vertel klink
gedigte soos ‘Droom en doen’, ‘Vandag’, ‘Op die slagveld’ en ‘Aan 'n korrespondent’
bra yl. Van die verse wat nie deel van 'n siklus of 'n reeks vorm nie, is veral drie van
belang. In die bespieëlende gedig ‘By die vlei’, waarin hy - soos vroeër in ‘Ou Booi
se pondok’ - met lewensprobleme worstel, is hy nog veels te wydlopig, al kom daar
sekere stukke in voor wat beeldend oortuig. As geheel geslaag is egter ‘Die beste’
(wat ingegee is deur ‘Seven wise men on an old black settle’ uit A coiner of angels
van Alfred Noyes) met sy siening van die Suid-Afrikaanse landskap en effektiewe
gebruik van die refrein, al dring die gedagte van dood en verganklikheid te midde
van die prag reeds sterk na vore. ‘Van Noodt se laaste aand’ is, soos ‘Oom Gert
vertel’, 'n dramatiese monoloog waarin die spreekster,
+ +

+ Dingaansdag word bespreek deur E.C. Pienaar (opgeneem in die Nienaber-bundel).
+ Uit drie wêrelddele word deur Jaco van der Merwe (O.E.B., XV:1) behandel, terwyl D.J.
Opperman (‘Die aard van die dramatiese alleenspraak’, Naaldekoker), Merwe Scholtz ‘Van
Noodt se laaste aand’ (Leipoldt 100) en E. Lindenberg ‘Grysblou bulte’ (Onsydige toets,
Kaapstad/Pretoria, 1965) en ‘Meta Api’ (St., XX:1, Oktober 1966), André P. Brink ‘Die
aakligste’, F.R. Gilfillan ‘Boggom en Voertsek’ en W.E.G. Louw ‘Die oerbos’ en ‘Reisigers’
(al drie in Leipoldt 100) bespreek. Oor ‘Boggom en Voertsek’ skryf verder D.J. Hugo in
Opstelle oor Leipoldt.G.S. Preller skets die historiese agtergrond van ‘Salmon van As’
(Nienaber-bundel).
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‘Martha van die Markpleinhoek’, van haar lewe in die Ooste saam met Van Noodt
vertel: hoe sy deur hom in die steek gelaat is, hoe sy haar hele lewe lank die haat
vertroetel en haar kind vir wraak grootgemaak het. Soos in die geval van ‘Oom Gert
vertel’ is daar hier ook twee tye (die hede, waar sy as ‘ontongvrou’ toegang verkry
tot Van Noodt in die kasteel, en die verlede, toe sy gelukkig saam met haar minnaar
gewoon het) en twee agtergronde (die Oosterse en die Kaaps-Hollandse), hoewel 'n
bewustelike hoorder soos in die geval van die neef en Gerrie in ‘Oom Gert vertel’
ontbreek. Ten spyte van die lang natuurbeskrywing waarmee die omgewing geskep
en die handeling doelbewus uitgestel word om die dramatiese spanning te verhoog,
staan die gedig as geheel nie op die peil van ‘Oom Gert vertel’ nie en voel 'n mens
die noukeurige gedetailleerde beskrywings van die landskap en die kris (wat die
wraakmotief veruiterlik) as 'n doelbewuste versiering aan.
Die agt sonnette, wat 'n afsonderlike rubriek vorm, handel oor die liefde vir 'n
‘vrind’ (blykens die tweede gedig) en oor die dood wat hulle geskei het, maar in die
volgorde in die bundel (bv. sonnet II, waarin daar reeds sprake van iemand is ‘wat
voorgegaan het’ terwyl daar in sonnet VI gepraat word van 'n skeiding wat nog moet
plaasvind) vorm hulle nie 'n duidelike sikliese eenheid nie. Die sonnette is almal
volgens die Petrarcaanse struktuur gebou, maar sommige van hulle (soos III, V en
VIII) toon ook die Shakespeariaanse uitreik na 'n slotkoeplet. In die meeste van
hierdie gedigte kom daar te veel versierende, onbenullige en retoriese woorde en
wendinge voor, word die tradisionele sonnetvorm (behalwe in nr. III) verontagsaam
en raak die betekenis deur die onseker sinstruktuur en onbeholpe rymwoorde verlore.
Alleen die sewende sonnet (‘Die aakligste’), een van die beste verse wat Leipoldt
ooit geskrywe het, is hierop 'n uitsondering.
'n Tweede rubriek in hierdie bundel wat, volgens die geografiese ‘gang’ van die
verse, wel as 'n samehangende geheel aangebied word, is ‘Uit my Oosterse dagboek’,
verse wat tydens sy besoek aan Java, Sumatra en Borneo ontstaan het en waarin hy
geboei word deur die natuur en mense van die Ooste. Saam met die prosawerk wat
hy in 1932 onder dieselfde titel publiseer en waarin hy ook verslag doen van sy reis
na die Ooste, heelwat histories-geografiese inligting verskaf en deur die talryke
natuurbeskrywings van die bekoring van die geheimsinnige Ooste getuig, lok hierdie
verse 'n vergelyking uit met Totius se ‘Op reis’-afdeling uit Skemering en sy
prosawerk Bybellande deurreis. Alhoewel Leipoldt in dié gedigte wel deeglik deur
die eksotiese natuurskoon van die trope meegevoer word, soos blyk uit ‘Vaarwel aan
Insulinde’, ‘Padang’ en die pragtige ‘Die oerbos’ met sy weelde van plante en diere
wat in die slotstrofe op die fassinering van Van Wyk Louw se ‘Die swart luiperd’
vooruitwys, is dit veral die mense van die Ooste (‘Aan Seli’, ‘Meta Api’) en die
eensame stryders (‘De Lesseps’, ‘Aan Multatuli’) wat hom bekoor.
Die bundel word afgesluit deur twee en vyftig verdere slampamperliedjies wat,
alhoewel ongelyk in waarde en soms hinderlik didakties, van die beste gedigte in
Uit drie wêrelddele bevat en dié van Oom Gert vertel oortref. Onder hierdie gedigte
moet in die besonder vermeld word ‘'n Handvol gruis uit die Hantam’, wat 'n pragtige
inkanterende oproep van 'n stuk jeugwêreld is en die ‘skoonheidstroos’ van sy latere
verse in die vooruitsig stel; ‘Op my ou ramkietjie’, wat - ten spyte van enkele

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

139
retoriese woorde, soos ‘soen’ en ‘ferweel’ in strofe 3 - as 'n traak-my-nie-agtige
digterlike apologie vir sy ‘versies’ beskou kan word; ‘Waar die Katberg, witkapokgekroon’, die verhaal van twee beeste (?) wat, waarskynlik saam met die Groot Trek,
'n nuwe wêreld in die ‘noorderland’ leer ken; ‘Boggom en Voertsek’, die geskiedenis
van twee diere (moontlik 'n bobbejaan en 'n hond), feitlik droomgestaltes wat die
spreker in sy eensaamheid troos en uit wie se hele lewe en hulle ervaring van vreugde
en smart niks geleer kan word nie - vandaar die kwasiemoralisering aan die slot;
‘Waar die koue noordpool-naarheid’, wat - ten spyte van die lang uitswaaiende ‘waar
... daar’-sinskonstruksie in die eerste twee strofes - 'n pragtige beeld van die wit
ysbeer se bestaan gee; ‘Ek het 'n mannetjie van potklei gemaak’ en ‘In 'n gat daar
onder die sukkeldoring’, wat albei die speel- en sprokieswêreld van die kind oproep;
en die slotgedig ‘Grysblou bulte’, waarin Leipoldt nie net die natuur gebruik om
atmosfeer te skep nie, maar om die eensaamheid van die dramatiese spreker
(waarskynlik die vlugtende koning Dingaan) en die verhaal van sy lewe en sy
skuldgevoel pakkend weer te gee, alhoewel heelparty reëls - soos E. Lindenberg
aangetoon het - ontsier word deur growwe klankeffekte, hinderlike taalverwringing,
retoriese en niksseggende frases en lomp sinskonstruksies wat die gehalte van die
gedig ernstig aantas.
Dat Leipoldt sterk dramaties aangelê was, blyk reeds duidelik uit ‘Oom Gert vertel’,
‘Vrede-aand’ en ‘Van Noodt se laaste aand’, en dit was dus net 'n natuurlike
‘ontwikkeling’ by hom om by die skryf van werke vir die toneel self uit te kom. Nie
al sy dramas is egter van ewe veel betekenis nie. Die laspos, wat in 1919 in Die
Brandwag verskyn het, is eintlik net 'n gedramatiseerde skets van 'n ou bruinman,
terwyl Jannie (1920; opgeneem deur G.J. Beukes in Nuwe eenbedrywe, 1952) en 'n
Vergissing (1927) die blyspeltradisie van Melt Brink en J.H.H. de Waal met hulle
situasiekomiek op 'n enigsins hoër vlak voortsit. In vier langer dramas, nl. Afgode,
Die kwaksalwer, Onrus (almal 1931) en Moederplig, kon Leipoldt sy gegewens
vollediger uitwerk. Afgode gaan oor die liefde van 'n besonder verdraagsame vrou
vir haar gewetenlose en alkoholiese eggenoot, maar die karakters word te weinig
genuanseerd voorgestel om werklik te oortuig. In Die kwaksalwer behandel Leipoldt
'n probleem wat hom as medikus geboei het, maar daardeur beland die figure in die
spel op die agtergrond. Die derde van hierdie dramas, Onrus, sluit aan by die
tradisionele spookverhaalliteratuur, soos Langenhoven en Reenen J. van Reenen dit
bv. beoefen het; in teenstelling tot sy ander spele maak Leipoldt hier op effektiewe
wyse gebruik van toneelmatige elemente. Moederplig, wat blykens interne getuienis
ná hierdie dramas maar vóór die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog geskryf is,
word eers in 1980 met 'n inleiding deur Merwe Scholtz gepubliseer. Dit konsentreer
op die reaksie van 'n vrou wat hoor dat haar seun die doodsvonnis opgelê is en sluit
daarmee aan by die reeks vrouefigure by Leipoldt wat op die rand van die
abnormaliteit beweeg. In al hierdie werke mis 'n mens egter 'n werklik sterk dramatiese
konflik, 'n gebrek wat ook die eenbedryf Die byl (opgeneem in Vier uitgesoekte
eenbedrywe van F.C.L. Bosman en J. van der Merwe, (1950) nie veel meer as 'n
spannende episode in toneelvorm maak nie.
Die twee dramas waarmee Leipoldt 'n wesentlike bydrae tot ons toneelliteratuur
lewer, is Die heks (1923) en Die laaste aand (1930). Die heks is omstreeks 1911 in
Engels geskryf, daarna in Afrikaans vertaal en verwerk en ongeveer 1920 saam met
'n paar
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ander stukke as Die hamer van die hekse persklaar gemaak. In hierdie vorm het dit
egter nooit verskyn nie; dit is weer hersien en in 1923 as Die heks gepubliseer.
Volgens 'n mededeling van Leipoldt self is die drama 'n verwerking van 'n ou legende
en bestaan daar ook - soos M.P.O. Burgers aangetoon het - 'n mate van ooreenkoms
met Ernst von Wildenbruch se gedig ‘Das Hexenlied’. Die drama speel af in die
kasteel Ahrweiler in die noorde van Duitsland waar kardinaal Ysaye D'Orilla belas
is met die vervolging van hekse. As die spel begin, is hy besig met die geval van
Elsa en haar dogter. Veral in die tweede toneel van die spel word die verlede dan
deur Elsa onthul: veertig jaar vroeër in Italië was die Kardinaal haar minnaar en die
vader van haar dogter. Met die oproep van hierdie geskiedenis word 'n hele reeks
kontraste in die drama opgebou wat basies berus op die teenstelling tussen verlede
en hede, die sonnige Italië en die koue Duitsland, die mooi jong vrou en die heks,
die romantiese jeugminnaar en die pligsgetroue Kardinaal. Die primêre konflik van
die drama lê in die Kardinaal self: tussen sy warm menslikheid en simpatie vir die
vroue aan die een kant en sy plig in diens van die Kerk. Basies is dit 'n
onthullingsdrama waarin die verlede geleidelik sy invloed op die hede laat geld.
Hierdie onthulling vind plaas deur die enigsins opsigtelike eksposisie van die twee
broeders in die eerste toneel, deur die ontdekking van die Kardinaal se wapenseël
wat as herkenningsteken die veruiterliking van 'n hele gevoelsgebied is, en deur die
ekstatiese woorde van Elsa in die tweede toneel waarmee sy haarself feitlik
onmiddellik transponeer na Italië en op 'n natuurlike wyse die verlede openbaar. Met
hierdie toneel kry ons 'n spanning tussen droom en werklikheid en is haar gesprek
met die Kardinaal wesentlik 'n gesprek-verby-'n-gesprek waarin sy oor die verlede,
die suide en haar eie situasie praat. Die floute van die Kardinaal aan die einde van
die tweede toneel word wel dramaties deur Eugenio se opmerking oor die Kardinaal
se swak gesondheid in die vooruitsig gestel en dit gee ook vir die dramaturg die
geleentheid om sy drama volgens die klassieke patroon te laat verloop. Op die oomblik
wanneer die hoofkarakter tot die insig kom in sy eie situasie en probeer om die kwaad
te keer, neem die noodlotsmagte oor en word hy flou; as hy by sy positiewe kom,
brand die vroue reeds tien minute lank. Die probleem in die drama is egter dat die
Kardinaal hierdie insig nie deur interaksie met ander karakters ontwikkel nie en dat
daar van 'n werklike dramatiese botsing in die spel geen sprake is nie. Daarom verloop
die stuk in die derde toneel uiters mat, is die woorde van die twee broeders feitlik
net 'n lopende kommentaar op die voorbereidings vir die verbranding, wat Placido
deur die oop venster volg, en het die Kardinaal se gebed aan die slot selfs iets van
die melodrama.
Die laaste aand is 'n uitbouing van ‘Van Noodt se laaste aand’ wat Leipoldt in
1930 op versoek van die voordragkunstenares Stephanie Faure vir die toneel
+

+ Oor Leipoldt se dramas skryf G. Dekker (Causerie en kritiek, Pretoria, 1934), F.E.J. Malherbe
(Wending en inkeer), G.J. Beukes (Skrywers en rigtings, Pretoria, 1952) en André P. Brink
(Aspekte van die nuwe drama, Pretoria/Kaapstad, 1974, pp. 119-122) oorsigtelik. J.J. le Roux
bespreek Afgode, J.P. Sinuts en Hermien Dommisse Moederplig (Bu., 11.9.80 en T.L., XIX:3,
Augustus 1981 onderskeidelik), F.C.L. Bosman en Gerh. J. Beukes Die heks en F.C.L.
Bosman Die laaste aand (alles in die Nienaber-bundel). Op ‘Die hamer van die hekse’ vestig
G.J. Beukes die aandag (Hg., 5.5.50), terwyl P.J. Conradie (Spanning en ewewig,
Pretoria/Kaapstad, 1974) en T.T. Cloete (Kaneel) Die heks en Die laaste aand bespreek. Oor
Die laaste aand skryf A.P. Grové (O.E.B., XVII:1), terwyl P. du P. Grobler die verwantskap
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verwerk het. Die grootste gedeelte van die drama speel af voor en in die Kasteel aan
die Kaap waar Van Noot as goewerneur feitlik soos 'n tiran regeer. Deur Martha se
alleensprake in die voorspel en veral in die tweede bedryf word die vroeë geskiedenis
van Van Noot dan onthul: dertig jaar tevore in Jakatra was hy Martha se minnaar en
die vader van haar buite-egtelike kind. Soos in die geval van Die heks kry ons dus
twee tye en twee agtergronde: teenoor die jong minnaar die hardvogtige heerser,
teenoor die mooi Oosterse prinses die ‘ontongvrou’ en ‘towerheks’, teenoor die
Westerse milieu van die Kaap die Oosterse agtergrond van Jakatra, wat nie alleen 'n
geografiese verskil bly nie, maar tot 'n subtiele vermenging van die Oosterse drama
met sy liriese uitweidings en botsing van idees (tussen die Priester en Martha in die
voorspel) en die Westerse drama met sy aksent op uiterlike handeling en
wraakgevoelens lei. Die onthulling vind in dié drama veral plaas deur middel van
Martha se alleensprake in die voorspel en die tweede bedryf. In die lang monoloog
in die tweede bedryf roep sy die periode op toe sy saam met Van Noot gelukkig in
die Ooste gelewe het. Hierdie uitweiding gee vir Martha die geleentheid om die
geografie van die Ooste baie noukeurig te teken en 'n beeld van die omgewing te
skep, waardeur die onthulling van die liefdesgeskiedenis telkens met liriese beelde
onderbreek word. Ook in die slotbedryf, waar sy voor Van Noot staan, is die noem
van haar Oosterse naam en die verwysing na die bloeisels van Jakatra genoeg om
die hele emosionele sfeer te suggereer, terwyl die kris wat sy vashou, die uiterlike
teken van haar haat is. Alhoewel hierdie monoloë 'n besondere drakrag aan die woord
in die drama gee, voel 'n mens dat dit die handeling te lank onderbreek, dat daar met
die liriese intermezzo's iets omslagtigs in die spel kom en dat Martha die enigste
werklik konkrete karakter in die drama is. Die ander figure, soos die Priester, die
Skildwag en Slamse Visser, en die Heemraad en Koopman, is hoofsaaklik 'n klankbord
vir Martha en verskyn slegs terloops. Die enigste ander karakter wat direk genoeg
in die gebeure betrokke is om 'n belangrike figuur te word, nl. Van Noot, tree eers
in die derde bedryf op en hy sterf buitendien taamlik gou. Die dood van Van Noot
is dramaties aanneemliker as die Kardinaal se floute in Die heks omdat dit nie die
hooffiguur is nie, maar die belangrikste newefiguur wat sterf. Die probleem is egter
dat Martha geen werklike antagonis het nie en dat die eintlike botsing plaasvind
tussen die liefde en haat binne-in haarself. Soos in die geval van die Kardinaal is die
insig aan die einde dus nie iets waartoe sy op dramatiese wyse ontwikkel nie, maar
eerder die skok van die gebeure wat haar tot 'n belydenis dwing.

met Euripides se Medea aantoon (Beskouings oor poësie, Pretoria, 1957). Oor sowel Die
heks as Die laaste aand skryf J.C. Kannemeyer in Opstelle oor die Afrikaanse drama
(Pretoria/Kaapstad, 1970; kyk ook sy Blokboek, Pretoria/Kaapstad, 1966), terwyl hy Martha
se monoloog in die tweede bedryf in besonderhede ontleed (Die stem in die literêre kunstuerk,
pp. 211-215). Oor die ‘fatum-motief’ by Leipoldt skryf B. le Roux (T.L., X:2, Junie 1960),
terwyl P.J. Conradie sy opstel oor dieselfde onderwerp ‘Die noodlot in die dramas van
Leipoldt’ noem (T.L., XII:1, Maart 1962). Oor die ontstaan van Die heks en Die laaste aand
skryf M.P.O. Burgers (St., VI:2, Desember 1951). M.J. Prins en H.J. Schutte ontleed Die
heks (Kl., VIII:2, Augustus 1973 en T.L., XVIII:1, Februarie 1980 onderskeidelik), terwyl
C.N. van der Merwe (St., XXXIII:l, Februarie 1980) die ‘vrye liefde’ in dié drama bespreek
en Die laaste aand ontleed (T.L., XVIII:4, November 1980).
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Ook op die gebied van die prosa het Leipoldt nêrens die peil van sy beste poësie
bereik nie en is daar niks wat selfs met sy beste dramatiese werk vergelyk kan word
nie. Afgesien van sy kulinêre geskrifte het hy talryke bundels jeug- en kinderverhale
geskryf, dikwels met 'n sprokiesagtige inslag, soos Praatjies met die kinders (1917),
Stories vir die kinders (1922), Kampstories (1923), As die natuur gesels I en II (1928
en 1931), Die mossie wat wou ryk word (1931), Die wonderlike klok (1931),
Paddastories vir die peetkind (1934) en Die goue eier (1937), terwyl hy met
medewerking van P.C. Schoonees en J.J. Jordaan die reeks Juta se Afrikaanse
leesboeke vir die laerskool (vanaf 1929) saamgestel het. In Die Issiegrimmiebonse
(1980) bloemlees Pieter W. Grobbelaar sy beste kinderverhale en verse. As pendant
vir Praatjies met die kinders bundel hy ook 'n reeks Praatjies met die ou mense
(1918), waarin hy ouers advies gee oor pedagogiese en mediese sake rakende kinders
en waarin hy ook 'n artikel oor Multatuli opneem. Oor die mediese versorging van
die jeug skryf hy verder in Skoolgesondheid (1916), Die Afrikaanse kind in siekte
en gesondheid (1920) en Eerste gesondheidsleesboek vir Afrikaanse skole (1931).
Vir die jeug skryf hy verder ook populêr-historiese werke oor Die Groot Trek (1938)
en Die Hugenote (1939), terwyl sy biografie oor Jan van Riebeeck (1938; in 1936
in Engels) 'n werk van groter omvang is maar deur sy feitelike onjuisthede en
onnodige uitweidings nie as 'n positiewe bydrae tot die geskiedskrywing beskou kan
word nie.
In drie bundels kortverhale, nl. Waar spoke speel (1927), Wat agter lê (1930) en
Die rooi rotte (1932), sluit Leipoldt aan by die tradisie van die spookstorie wat deur
Langenhoven en Van Reenen voor hom beoefen is. Uit die nege verhale in Waar
spoke speel, wat voorafgegaan word deur 'n beskouing oor die spookstorie, blyk dit
reeds duidelik dat Leipoldt voorkeur gee aan abnormale karakters en dat die
psigoanalise 'n belangrike plek by hom inneem. Daarby kom die feit dat die
bonatuurlike 'n baie groot rol in sy verhale speel, in so 'n mate dat 'n logiese verklaring
heeltemal ontbreek, selfs in gevalle waar Leipoldt breedvoerige wetenskaplike
verklarings byvoeg. Die verhale is buitendien te wydlopig, die vertelling word soms
onderbreek deur onnodige liriese uitweidings en heel dikwels korrespondeer inset
en klimaks nie met mekaar nie sodat die opset fragmentaries bly. Die beste verhaal
is ‘Die wit hondjie’, al word daar hier ook geen verklaring van die verskynsel gegee
nie. Nog swakker is die verhale in Wat agter lê as gevolg van die stilistiese
hebbelikhede (soos die herhalings in die titelverhaal) en die neiging om die gedrag
van 'n persoon nie dramaties deur sy optrede of eie woorde voor te stel nie, maar
wetenskaplik-psigologies te verklaar. Die verhaal met die beste spanningslyn is ‘Die
vlermuis’, waarin daar - soos in die dramatiese monoloog - 'n spanning
+

+ Oor Leipoldt se prosa skryf P.C. Schoonees 'n oorsigtelike beskouing (opgeneem in die
Nienaberbundel). Van die afsonderlike werke kan die volgende besprekings genoem word:
Waar spoke speel deur P.C. Schoonees, Die rooi rotte deur S.J. du Toit, Galgsalmander deur
M.S.B. Kritzinger, Die verbrande lyk deur P. de V. Pienaar, Die dwergvroutjie deur F.E.J.
Malherbe, Jan van Riebeeck deur D.W. Krüger en Die moord in die Bosveld deur M.S.B.
Kritzinger (alles in die Nienaber-bundel). Oor Uit my Oosterse dagboek skryf M.S.B.
Kritzinger (Nienaber-bundel) en Ernst van Heerden (O.E.B., III:2), terwyl Elize Botha sy
spook- en speurstories bespreek (Leipoldt 100). Oor O'Callaghan se waatlemoen en ander
verhale skryf J.P. Smuts (Bu., 13.11.80), Louise Viljoen (Va., 27.11.80), H.C.T. Müller
(Beeld, 28.11.80) en Anna van Zyl (Vo., 13.12.80).
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bestaan tussen wat die verteller sê en wat in werklikheid gebeur en waarin die spreker
geleidelik afgetakel word totdat hy as 'n: waansinnige eindig. Ongelukkig bederf
Leipoldt die verhaal egter op 'n jamrnerlike wyse deurdat hy aan die slot 'n ander
spreker aan die woord stel om die afloop te vertel en die gedrag van die hoofpersoon
in die juiste perspektief te plaas. Ook in die bundel Die rooi rotte laat Leipoldt hom
verlei deur die lirisme (soos in ‘Renosterbosas’) en ontkom sy verhale nie aan die
verstandelike opset nie. Die beste vaar hy in twee vertellings wat nie spookverhale
is nie, nl. ‘Oorblyfsels’, waarin die mentaliteit van die Kleurling verrassend gegee
word, en die uitstekende dorpsverhaal ‘Die koei van die weduwee Priem’ met sy
humoristiese slot. Uit Leipoldt se kortverhale bloemlees A.P. Grové in 1980
O'Callaghan se waatlemoen en ander verhale.
Die besware teen die neiging tot wetenskaplike verklarings in sy spookstories geld
in nog erger mate vir Leipoldt se drie speurverhale: Die moord op Muisenberg (1932),
Die verbrande lyk (1939) en Die moord in die Bosveld (1939). Die leser kry hier baie
sterk die gevoel dat die wetenskaplike verklaring of die uiteensetting van die
regsgeleerde vir Leipoldt meer interesseer en die verteller in hom heeltemal verdring,
in so 'n mate dat sy beskrywing van die moord en - in die geval van Die verbrande
lyk - die hofverrigtinge tot die fynste en vervelendste besonderhede volgehou word.
Hierdie uitpluising van klein details, die uitwerk van 'n teorie en die gevolglike
verwaarlosing van karakteruitbeelding is ook die basiese beswaar teen sy drie romans:
Die donker huis (1931), Galgsalmander (1932) en Die dwergvroutjie (1937). In Die
donker huis wil hy illustreer hoe die geluk van 'n jong seun deur die liefdelose optrede
van 'n vader vernietig word, maar in die proses veryl die karakters tot tipes en raak
hulle optrede by gebrek aan enige innerlike motivering onaanvaarbaar. In
Galgsalmander kry ons 'n beeld van die algemeen-maatskaplike toestande in die
negentiende eeu net voor die Groot Trek, maar die ‘geheim’ van die hooffiguur word
te kunsmatig verborge gehou en is van die begin af buitendien só deursigtig en
onbeduidend dat die onthulling as 'n geweldige antiklimaks kom. Die beste van die
drie romans is Die dwergvroutjie, waarin Leipoldt - soos trouens ook in die kortverhaal
‘Kattekruie’ in die bundel Die rooi rotte - die geskiedenis van die kleptomaniese
moordenaar Gert Johannes Swanepoel wat in 1856 op George tereggestel is, op uiters
simpatieke wyse verwerk. Ten spyte van 'n boeiende ontwikkeling van die gebeure
en 'n geslaagde tekening van veral die byfigure mis die roman die nodige psigologiese
diepte, miskien juis omdat ons die manlike hooffiguur te veel van buite leer ken en
die spesifieke aard van sy besondere waansin nie die afgronde van menswees laat
oopgaan nie. Daarby gee Leipoldt feitlik niks van Nisba se sielestryd wanneer sy
van haar uitsonderlikheid bewus word nie, al word die Boeremense se koue,
onsentimentele kyk op so 'n persoon met 'n paar verspreide sinnetjies goed aangedui.
Naas die reeds genoemde twee verhale uit Die rooi rotte is Leipoldt se beste prosa
'n reeks artikels oor kos- en dranksoorte wat oorspronklik onder die skuilnaam K.A.R.
Bonade in Die Huisgenoot (1942-1947) verskyn het en in 1963 deur Fred le Roux
as Polfyntjies vir die proe gebundel is. Deur die speelse en plaerige aanbiedingswyse,
o.m. in stukke soos ‘'n Jakkalskossoufflé’ en ‘'n Speenvarkie’, word dit veel meer
as blote reseppe. ‘Die gloed van die herinnering wat ... (oor hierdie opstelletjies) lê,
die verlange daarin na 'n tyd en lewe lankal verby, die beskrywings, so vol aandag
vir die apostel-egte besonderhede van elke stap in die voorbereiding van 'n gereg -

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

144
die hele spel met kruie- en speseryname, maak van die beste onder hulle klein
kombuispêrels ... wat onmiskenbaar uit die hand van die digter Leipoldt kom’ (Fred
le Roux in die ‘Verantwoording’).
Ná Uit drie wêrelddele is Leipoldt se volgende gepubliseerde versebundel, Die
bergtragedie (1932), 'n lang epies-liriese gedig wat reeds voor 1900 in Engels begin
en later bygewerk is. Dit handel oor die dood van 'n jong seun op Tafelberg wie se
gees nog oor die Skiereiland rondswerf voordat dit in die ruimte opgeneem word.
Die geheel is egter te wydlopig, te veel 'n blote aaneenskakeling van uiteenlopende
stukke en verstegnies geforseerd deur die rymdwang, die metriese dreun en die
afwesigheid van oorspronklike beelding. In die Afrikaanse letterkunde is dit die mees
groteske insinking in die werk van 'n prominente digter, en dit bly onbegryplik dat
Leipoldt by meer as een geleentheid verklaar het dat hy dit as sy beste gedig beskou.
In die bundel Skoonheidstroos (1932) vind ons weer 'n styging in die poëtiese
vormgewing, al staan die bundel as geheel op 'n laer vlak as Uit drie wêrelddele.
Sentraal in hierdie bundel is nie meer die intense genot by die aanskouing van die
natuurskoonheid, soos in die beste slampamperliedjies van vroeër nie, maar 'n poging
om uit sy jeug iets van die vreugde en die verwondering van die kind te red. Daarom
is die vreugde nie so uitbundig nie, bied die skoonheid van die natuur vir hom nie 'n
blywende troos nie, oorheers 'n sekere droefgeestigheid in heelparty gedigte en
verloop baie verse in bespieëling en introspeksie. Daarmee word hierdie poësie
minder sintuiglik en staan die talle natuurbeelde wat wel voorkom, in die weg van
die gedagte-inhoud. ‘Pater Servaas’, die lang openingsgedig, is die verhaal van 'n
fanatieke sendeling wat in die Ooste 'n heidense ryk tot die Christendom wil bekeer,
maar dan deur die redeneervermoë en vriendelikheid van die Oosterlinge só beïnvloed
raak dat hy aan sy eie geloof begin twyfel en na die veiligheid van die klooster
terugvlug. Alhoewel die gegewe van die gedig pakkend is, word die geheel ontsier
deur die gebrek aan dramatiese progressie, die parentetiese konstruksies, die hortende
gang en die ritmiese onsekerheid. ‘'n Kersnaglegende’, die legendariese verhaal van
Judas wat een nag in die jaar gegun word om op die Noordpoolvelde af te koel, is
beeldend veel meer bevredigend, maar beslis te uitgerek en wydlopig. Op 'n veel
hoër vlak staan ‘'n Kersnaggebed’, wat - ten spyte van enkele onnoukeurighede en
slordig gebruikte woorde - 'n indrukwekkende bede is dat hy in die aardse skoonheid
die ‘Weerkaatsing van U godlik skoon (mag) aanskou’. Die vier en twintig sonnette
wat Leipoldt hier opgeneem het, is oor die algemeen swak omdat die digter heel
dikwels die metriese skema moet vul met retoriese wendinge en niksseggende
byvoeglike naamwoorde of omdat die sin van die geheel deur die swierige vaart van
die verse meegesleur en deur die neiging tot die abstrakte oorwoeker word. Woorde
soos ‘saffier-gordyn’, ‘voël-bevolkte’, ‘die klanklustige see’, ‘gedagtevol’ en
‘deurvolharding’ ontsier die verse, terwyl
+

+ Oor Die bergtragedie skryf M.P.O. Burgers (Nienaber-bundel). Skoonheidstroos word
bespreek deur A.P. Grové (O.E.B., XV:4). Oor ‘'n Kersnaggebed’ skryf W.E.G. Louw (Ou
wyn van vreugde), terwyl E. Lindenberg ‘Kom gee vir my polfyntjie’ ontleed (Onsydige
toets). Oor ‘Wys my die plek’ skryf Hennie Aucamp (St., XXXV:6, Desember 1982).
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Leipoldt met beelde soos ‘'n Blom-bestrooide, pronk-bont suringland’, ‘blinkbleek
blou’, ‘wit-gerypte dou’ en met wendinge soos die veld wat ‘lag’ en die ‘wintergras
wat rou’ in sy eie retoriek verval, al is daar tog telkens reëls, soos die eerste kwatryn
van ‘Kinderverstand’, die sekstet van ‘Voorbeelde’, die inset van ‘'n Droomland’ en
sekere momente van ‘As ek moet kies ...’, wat opnuut blyke gee van digterlike
vermoë. Van die drie en twintig slampamperliedjies is alleen ‘Wys my die plek’, ‘As
ouderdom, wat alles breek’, ‘Kom gee vir my polfyntjie’, ‘Sielsanker’, ‘Gee vir my
boegoe, en kanniedood-blare’, ‘Tuinroos tussen die tulpe’ en ‘Gun my 'n blommetjie,
Kelkiewyn’ op die vlak van die vroeëre verse van hierdie aard en word die meeste
bederf deur die neiging tot bespieëling. In 1936 het Leipoldt sy Slampamperliedjies
uit Oom Gert vertel, Uit drie wêrelddele en Skoonheidstroos in 'n nogal eienaardige
volgorde saamgebundel.
Die res van Leipoldt se poëtiese oeuvre is meestal nawater en wysig oor die
algemeen nie sy beeld as digter nie. In 1944 versamel hy nog sy Versieboord vir
kinders waarin, naas die kindergedigte ‘Die duiwelby’ en ‘In die spens’, die pragtige
‘Die Slamaier-winkel’ (reeds in 1923 gebundel in sy bloemlesing Uitgesoekte gedigte
vir Jong Suid-Afrika) met sy bekoorlike klankespel opgeneem is. In April 1944
publiseer hy in die Nederlandse blad De Stoep sestien anti-Duitse gedigte oor die
Tweede Wêreldoorlog. Postuum verskyn van hom, afgesien van 'n lang gedig met
die titel ‘Faustus’ (Standpunte V:2, Desember 1950) en 'n bundel Engelse verse The
ballad of Dick King and other poems (1949), wat jeuggedigte en verse oor die Tweede
Wêreldoorlog bevat, twee bundels wat saamgestel is deur P.J. Nienaber en J.R.L.
van Bruggen: Die Moormansgat en ander verhalende en natuurverse (1948) en
Geseënde skaduwees (1949). Alhoewel die meeste gedigte in hierdie twee bundels
sedert 1932 dateer en uit tydskrifte versamel is, kom daar ook enkele gedigte voor
van vroeër. In die eerste bundel sluit die titelgedig aan by sy spanningsverhale en sy
belangstelling in die abnormale karakter, maar dit mis die dramatiese intensiteit van
Leipoldt se ander verse van groter omvang. Sommige van die natuurverse is nie
sonder verdienste nie, maar hulle staan agter by die beste van vroeër. Dit geld ook
vir Geseënde skaduwees wat by verskeie bekende Leipoldt-motiewe (soos die bekoring
van die Ooste en die verlore liefde) aansluit, terwyl die ‘Verse van die tentmaker,
Omar’, 'n vertaling van sestien van Fitzgerald se kwatryne met die aaba-rymskema,
'n vergelyking met die vertalings van Langenhoven en Jonker uitlok. Albei bundels
toon in hoe 'n mate Leipoldt weinig aandag aan die versorging en tegniese afwerking
van sy gedigte bestee het. In die Versamelde gedigte (1980) word verse opgeneem
wat verspreid in tydskrifte verskyn het of nog nooit gepubliseer is nie. Afgesien van
enkele mooi kindergedigte wysig dié werk niks aan Leipoldt se beeld as digter nie,
al verraai hulle soms waar sy simpatieë ten opsigte van die internasionale politiek,
sommige Afrikaners se optrede tydens die Tweede Wêreldoorlog en in 'n enkele
geval ook die literêre kritiek gelê het.
Alhoewel Leipoldt se produksie dus onegalig van gehalte was, is hy tog in sy beste
verse die belangrikste digter van sy geslag. Naas sy verse oor die oorlog, waarin hy
'n
+

+ Oor Die Moormansgat en ander verhalende gedigte en Geseënde skaduwees skryf Rob
Antonissen (St., V:4, Julie 1951).
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heftige dramatiese bewoënheid openbaar, het hy met sy natuurgedigte en persoonlike
biegverse ons poësie verruim, soms met 'n problematiek wat - al was dit nie altyd
bevredigend verwoord nie - vir die Afrikaanse letterkunde 'n tematiese wins beteken
het. Verstegnies lewer hy 'n bydrae deur sy beoefening van die dramatiese monoloog,
die vrye vers, die sonnet en die slampamperliedjie en skryf hy - veel meer as sy
tydgenote - 'n vers wat aansluit by die Afrikaanse spraakwerklikheid. Sy beste werke
op toneelgebied was bydraes wat deur die stofkeuse (die heksevervolging en die
Rooms-Katolieke wêreldbeeld) vir dié tyd iets nuuts beteken het en deur (ná Celliers
se Heldinne van die oorlog) die eerste geslaagde beoefening van die versdrama in
Afrikaans. As prosaskrywer styg sy werk selde uit bo die vlak van die
spanningsverhaal, al lewer hy met sy sketse oor kos en wyn 'n bekoorlike bydrae.
Met dit alles is Leipoldt die indrukwekkendste literêre figuur van die Tweede
Beweging.
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Hoofstuk 5
Gustav S. Preller en die historiografie
Hoewel die beoefening van die historiografie teruggevoer kan word na die reisverslae,
dagregisters en joernale uit die Hollandse periode, begin die ernstige wetenskaplike
geskiedskrywing in Afrikaans eers aan die begin van die twintigste eeu. In die
negentiende eeu verskyn daar wel J. Suasso de Lima se Geschiedenis van Kaap de
Goede Hoop (1825), wat in die tagtiger- en negentigerjare opgevolg word deur ander
Nederlandse werke, soos J.A. Roorda Smit se Het goed recht der Transvaalsche
Boeren (1881), J.D. Weilbach en C.N.J. du Plessis se Geschiedenis van de
emigranten-Boeren en van de Vrijheidsoorlog (1882), Frans Lion Cachet se De
worstelstrijd der Transvalers (1882), Dirk Postma jr. se Eenige schetsen voor eener
geschiedenis van de trekboeren te St. Januario Humpata (1897), wat oor die
Dorslandtrek handel, J.D. Kestell se geromanseerde verhale oor Slagtersnek (1880)
en De Voortrekkers (1898) en veral J.F. van Oordt, wat met sy uitgebreide biografie
oor Paul Kruger (1898) die eerste breed opgesette historiese studie lewer. Al hierdie
werke is egter - as reaksie op die eensydige Engelse geskrifte wat die Britse bydrae
tot Suid-Afrika verheerlik, die Hollandse periode verwaarloos en die Voortrekkers
in 'n skewe lig gestel het - doelbewus apologeties vir die Boere se optrede en
republikeinse strewe. Dit geld ook vir S.J. du Toit en andere se Geskiedenis van ons
land in die taal van ons volk (1877), die eerste werk waarin die geskiedenis van
Suid-Afrika in Afrikaans vertel word.
Aan die begin van die twintigste eeu kom daar egter 'n verandering in dié toestand
deurdat die historiografiese geskrifte in mindere of meerdere mate op 'n
wetenskapliker grondslag berus en op argivale navorsing gebaseer is, selfs al blyk
dit uit die stofkeuse (o.m. die Groot Trek en die Vryheidsoorloë), die doelbewuste
standpuntinname van die outeurs en veral die liriese besinging van die Afrikaner se
heroïese verlede dat daar nog nie van 'n streng objektiewe geskiedskrywing sprake
is nie en dat die skeppende en verbeeldingryke skrywer telkens die geskiedkundige
verdring. Juis as gevolg van hierdie dualiteit tussen wetenskaplike ondersoek en
verheerliking van die verlede wat ten grondslag van die meeste historiografiese
geskrifte aan die begin van die twintigste eeu lê, kan 'n mens baie van dié werke as
'n bydrae tot die bellettrie beskou, al bly dit dan op die randgebied van die literatuur.

I. Gustav S. Preller
Terwyl Totius en Celliers albei gedigte voor 1900 geskryf het en Leipoldt se eerste
manuskripte reeds uit die eerste jare ná die eeuwenteling dateer, is die gepubliseerde
werk waarin die nuwe gees van die Tweede Afrikaanse Beweging merkbaar is,
aanvanklik afkomstig van iemand wat nie primêr skeppende kunstenaar was nie en
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sy belangrikste werk op die gebied van die geskiedskrywing gedoen het. Hierdie
man is GUSTAV SCHOEMAN PRELLER (1875-1943), wat nie 'n volledige skoolonderrig
geniet het nie en in 'n groot mate 'n outodidak was. Tydens die Anglo-Boereoorlog
is hy lid van die derde battery van die Transvaalse Staatsartillerie, maar kort voor
die Vrede van Vereeniging word hy gevang en as krygsgevangene na Indië gestuur.
Ná sy terugkeer oorweeg hy dit om na Argentinië te emigreer, maar word deur Eugène
Marais oorreed om in die redaksie van Land en Volk te dien. Van 1903 tot 1924 is
hy assistent-redakteur en van 1924 tot 1925 redakteur van De Volk(s) stem, en in die
jare 1910-1922 behartig hy ook (saam met W.M.R. Malherbe) die redaksionele
versorging van Die Brandwag. Nadat hy in 1925 met die Suid-Afrikaanse Party van
Smuts breek en Hertzog begin ondersteun, word hy redakteur van Ons (Die)
Vaderland, 'n betrekking wat hy tot 1935 beklee. Daarna woon hy op sy plaas
Pelindaba buite Pretoria en wy hom aan historiese navorsing, aanvanklik oor die
Groot Trek, later oor die Anglo-Boereoorlog. In 1930 het die Universiteit van
Stellenbosch aan hom 'n eredoktoraat toegeken vir sy belangrike werk op dié gebied.
In die eerste jare ná die Anglo-Boereoorlog skryf Preller onder die skuilname
Stoffie en Vastrap 'n paar gedigte in De Volkstem wat uitstyg bo die blote rympies
en maakwerk van die tyd. In hierdie jare vertaal hy ook Joubert Reitz se aangrypende
gedig ‘The searchlight’, wat handel oor die smart en heimwee van die balling na 'n
verlore vaderland, terwyl hy met sy weergawe van ‘To be or not to be’ (1906) die
eerste proewe van 'n Shakespeare-vertaling in Afrikaans lewer. Deur sy aandeel aan
die Afrikaans-Hollandse Toneelvereniging sorg hy saam met o.a. Harm Oost vir 'n
hernude belangstelling op dié gebied en met die oog op opvoerings vertaal hy Piet
s'n tante (na Brandon Thomas se Charley's aunt, 1909) en Erasmus se erfgename
(na Emile Zola se Les héritiers Rabourdin, 1914). Dit is egter met sy antwoord op
J.H. Hofmeyr se pleidooi oor die behoud van Nederlands as volkstaal dat hy, soos
later ook met sy aandeel aan die Afrikaanse Taalgenootskap, aktief aan die taalstryd
deelneem en as
+ +

+ 'n Oorsigtelike beskouing oor die werk wat in hierdie hoofstuk behandel word, is F.A. van
Jaarsveld se artikel onder die lemma ‘Historiography’ in S.E.S.A., V, Kaapstad, 1972. Die
belangrikste afsonderlike studies is ook van Van Jaarsveld: Ou en nuwe weë in die
Suid-Afrikaanse geskiedskrywing (Pretoria, 1961); Die Afrikaner en sy geskiedenis (Kaapstad,
1959); Die hervertolking van ons geskiedenis (Pretoria, 1963); en Lewende verlede
(Johannesburg, 1962). 'n Literêre beskouing van die stof tot 1938 is te vinde in hoofstuk X
van P.C. Schoonees se Die prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging3 (Pretoria/Kaapstad,
1939).
+ Biografiese stukke oor Preller is dié van W. van Heerden (Hg., 29.5.31), A.H. Murray (Jrb.
Skr., 1936), Harm Oost, J.P. la Grange Lombard en J.M.H. Viljoen (Hg., 22.10.43) en J.
Ploeger (Jrb. Skr., 1944). Oor Preller as digter skryf M.S.B. Kritzinger (Hg., 2.12.38), as
joernalis J.M.H. Viljoen ('n Joernalis vertel, Kaapstad, 1953, pp. 26-42) en Willem van
Heerden (T.G., XV:4, Desember 1975), as historikus H.B. Thom (T.W.K., V:2), F.A. van
Jaarsveld (‘Biografieë van die Groot Trek’, Lewende verlede), J.J. Oberholster (T.G., VI:4
en VII:1, Desember 1966 en Maart 1967), B.J. Liebenberg (T.G., XV:4, Desember 1975) en
M. Lombard (T.L., XIII:4, November 1975), as kritikus D.J. Opperman (Wiggelstok, Kaapstad,
1959 en die ‘Verantwoording’ tot Eerstelinge, Kaapstad, 1961) en as skrywer van kort prosa
Hennie Aucamp (Kort voor lank, Kaapstad, 1978). Oor Preller as stilis skryf N.P. van Wyk
Louw (Vernuwing in die prosa, Kaapstad, 1961, pp. 22-35). 'n Bibliografie van sy werk is
saamgestel deur W.M. Toerien (T.G., XV:4, Desember 1975). Oor 'n Engelse dagboek wat
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't ware 'n begin maak met die Tweede Beweging vir die behoud, erkenning en
uitbouing van Afrikaans. Hierdie stuk van Preller verskyn onder die titel Laat 't ons
toch ernst wezen!, aanvanklik as reeks in De Volkstem, in Julie 1905 in pamfletvorm.
As joernalis het Preller verder die geleentheid om bydraes vir De Volkstem en Die
Brandwag te keur en op dié wyse die jong Afrikaanse letterkunde aan te moedig.
Veral in die jare 1906 tot 1910 verskyn daar ook verskeie kritiese opstelle van hom
in De Volkstem, hoofsaaklik as resensies van nuwe werke. As literator is Preller die
eerste persoon wat sterk krities staan teenoor Afrikaanse publikasies en wat - onder
invloed van die Tagtigers - die kunswerk met suiwer estetiese maatstawe wil meet
en veral die belangrikheid van die woord beklemtoon. Daarom kon hy Melt Brink
en J.H.H. de Waal se werk negatief beoordeel, terwyl hy reeds vroeg die belangrikheid
van Celliers en Marais binne die konteks van die Afrikaanse letterkunde kon insien.
In sy beskouinge maak hy hom los van persoonlike voor- en afkeure en probeer hy
hom uitsluitlik op die teks rig, alhoewel kultuurhistoriese oorwegings en
natuurgetrouheid ook as maatstawe by hom meespeel. Met sy beskouinge en die eise
wat hy stel, lê hy ‘'n toekomstige program van aksie vir ons kunstenaars’ (D.J.
Opperman) vas. Dit geld in die besonder vir sy kritiek op De Waal se Johannes van
Wyk, waarin hy met sy pleidooi vir ‘gawe, ronde, hele woorde’ wat die kunstenaar
moet ‘navoel, en wik en weeg’, die rigting aandui vir die tipe gestileerde prosa van
D.F. Malherbe en andere, iets wat ongelukkig in die praktyk in 'n soort sierskrywery
ontaard het. Tog is Preller die eerste Afrikaanse prosaskrywer wat op literêre modelle
(Van Deyssel) gesteun en bewustelik kunsprosa beoefen het.
Hierdie bewustelike beoefening van 'n bepaalde styl geld ook vir sy historiografiese
geskrifte, en telkens tref hy met sy helder betoog en sy beeldende vermoë, al maak
hy hom soms ook skuldig aan hinderlike maniërismes en die veelvuldige gebruik
van uitheemse woorde. In dieselfde jaar waaruit sy antwoord op Hofmeyr dateer,
begin hy in De Volkstem met 'n reeks artikels oor die Voortrekkerleier Piet Retief.
Dit verskyn in 1906 in boekvorm, beleef daarna talle bygewerkte herdrukke en kan
saam met De Waal se Johannes van Wyk as die eerste prosawerk van die Tweede
Afrikaanse Beweging beskou word. Die boek is nie net 'n biografie nie, maar 'n beeld
van 'n bepaalde tydvak, 'n poging om tot 'n duidelike begrip te kom van wat die Groot
Trek vir die Afrikaner beteken en in watter mate die geskiedenis van 'n enkele mens
en 'n spesifieke periode vir die Afrikaner aan die begin van die twintigste eeu van
waarde kan wees. Daarom word die massa feite tot 'n duidelike beeld van 'n stuk
verlede opgebou en probeer hy telkens om met behulp van die skilderende woord
beskrywings te gee van die dramatiese hoogtepunte in Retief se lewe, soos die oortog
oor die Drakensberge en die eerste aanblik van Natal. Alhoewel die werk grootliks
'n bronneversameling geword het, Retief se bydrae onkrities beoordeel en ander leiers
(soos Potgieter, Uys en Maritz) te veel verwaarloos of in 'n skewe lig gestel is, het
Preller hiermee vir die Afrikaner bewys dat hy 'n geskiedenis het, net soos die eerste
verse van Marais, Celliers en Totius mense kon oortuig dat Afrikaans as medium nie
minderwaardig hoef te wees nie.
Veel later, in 1937, publiseer Preller sy tweede groot biografie oor 'n
Voortrekkerleier, t.w. Andries Pretorius. Dit is 'n lywiger werk as dié oor Retief en
konsentreer in die besonder op Pretorius se Natalse periode en sy optrede in Transvaal,
hy as vyftienjarige seun in 1891 gehou het, skryf F.A.F. Wichmann (T.L., IV:3, Augustus
1966).
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vir Natal, sy poging om die partytwiste in die Transvaal op te los en sy deelname
aan die Sandrivierkonvensie). Die boek toon egter ernstige gebreke as gevolg van 'n
onkritiese aanwending van bronne en deur die feit dat Preller telkens van sy hooftema
afdwaal en by herhaling oor newesake uitwei. As biografie is dit nie juis geslaag nie,
al boei hy hier ook weer telkens met sy lewendige beskrywings van die gevegte.
Naas sy uitgebreide werke oor die Voortrekkerleiers publiseer Preller verder studies
oor die geskiedenis van Transvaal en die Anglo-Boereoorlog: Baanbrekers: 'n
Hoofstuk uit die voorgeskiedenis van Transvaal (1915), kort lewensketse van Kaptein
Hindon (1916), Generaal Botha (1920) en genl. D. Erasmus (in Talana, 1942), 'n
ondersoek na die vroegste goudontdekkinge in Transvaal en 'n uitgawe van die
dagboek van Pieter Jacob Marais wat hiermee saamhang (Ons goud roman, 1935),
en 'n studie van Die Grobler moord (1930). Hierby sluit sy eie persoonlike
herinneringe en sy dokumentering van ander se ervaring tydens die Anglo-Boereoorlog
aan, wat hy in Oorlogsoormag en ander sketse en verhale (1923) en Ons parool
(1938) - gebaseer op sy oorlogsdagboek - bundel en wat van sy beste en
onderhoudendste prosa bevat. Verder maak hy 'n studie van die Voortrekkers van
Suidwes (1941) en versamel hy sy Historiese opstelle (1925) en sy Sketse en opstelle
(1928), terwyl postuum Lobengula: The tragedy of a Matabele king (1963) verskyn.
Preller se waardevolste bydrae op historiografiese gebied is sy uitgawes van
dagboeke, gedenkskrifte en dokumente oor die Groot Trek en die Anglo- Boereoorlog.
In 1917 publiseer hy die Dagboek van Louis Trigardt, terwyl die ses bundels
Voortrekkermense (1918-1938) o.m. briewe van die Trekkers, Erasmus Smit se
Dagboek, die Gedenkschrift van Anna Steenkamp en die herinneringe van F.P. van
Gass en J.H. Hattingh bevat. Hierdie stukke stel die leser in staat, soos Preller self
sê, ‘om die Voortrekkers te leer ken soos hulle hulself gesien het, op die trek, in die
laer, op die jag en in die huislike kring; aan hul arbeid, hul godsdiens en vermake,
in hul gewoontes, en in die kleredrag van hul tyd’. Afgesien van sy uitgawe van die
notule van die Natalse Volksraad (Voortrekker wetgewing, 1924) versorg hy verder
Scheepers se Dagboek (1938). Dit is een van die ontroerendste dokumente uit die
periode van die Anglo-Boereoorlog, en Preller lewer by sy uitgawe deeglike
kommentaar oor die aard en omstandighede van Scheepers se dood, die gerugte en
legendes in verband met hom en die jarelange soektog van sy moeder na die bewyse
vir sy dood.
Alhoewel Preller dus nie in die eerste plek skeppende skrywer was nie, lewer hy
tog met sy historiografiese arbeid 'n bydrae tot die bellettrie, terwyl hy met enkele
sketse uit Ons parool en Oorlogsoormag in sy eie reg 'n prosaskrywer van formaat
is. Met sy werk as geskiedkundige lei hy die tradisie van wetenskaplike navorsing
op dié gebied in en stel hy heelwat bronne vry waarop latere navorsers kon voortbou.
As pleitbesorger vir die regte van Afrikaans is hy aan die begin van die twintigste
eeu verantwoordelik vir 'n nuwe inset in die Afrikaanse Beweging en as literêre
kritikus is hy die eerste persoon wat suiwer estetiese norme vir die kunswerk aanlê.
As stilis is hy ons eerste prosakunstenaar wat hom oopstel vir buitelandse invloede
en bewustelik 'n bepaalde kunsrigting volg. Met dit alles is Preller op verskillende
gebiede 'n pionier wat aan die voorpunt staan en die weg vir latere skrywers en
navorsers aandui.
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II. Voortsetting van die historiograpfiese arbeid
Afgesien van Preller se studie oor Piet Retief is die ander werke oor die
Suid-Afrikaanse geskiedenis wat in hierdie jare geskryf word, nog in Nederlands.
Onder dié publikasies is J.D. Kestell en D.E. van Velden se De
vredesonderhandelingen tusschen Boer en Brit (1909; in 1982 deur F.J. le Roux in
Afrikaans oorgeset), Kestell se outobiografiese Met de Boeren commandos (1903),
sy lewensbeskrywing van N.J. Hofmeyr (1911) en D.S. van Warmelo se Mijn
commando- en guerilla-commando-leven (1901) die belangrikste. Eers in 1913
verskyn die volgende werk in Afrikaans, nl. J.H. Malan se Boer en barbaar, wat
handel oor die geskiedenis van die Voortrekkers tot 1840 en van die swart nasies
met wie hulle in aanraking gekom het. Stilisties is hierdie studie egter weinig
oortuigend, ook waar hy - in navolging van Van Oordt - oor die Trekker se afskeid
van die Kaapse woning skryf. Dit geld ook vir sy lywige werk oor die geskiedenis
van die Oranje-Vrystaat tot 1863 (Die opkoms van 'n republiek, 1929). Ander werke
wat in hierdie jare verskyn en oor spesisfieke historiese gebeurtenisse handel, is Th.
Blok se studie-in-verhaalvorm oor die stryd teen die Basoeto's (Grensboere, 1918)
en oor Die Adendorff-trek (1927). Belangriker werke oor die Dorslandtrek is A.J.
van der Walt se Noordwaarts (1919) en veral J.A. Coetzee se Dorsland-trekkers
(1924), waarby ook sy twee bundels Die swerwers (1925) en Die trekgees (1926)
aansluit. Ná Preller word die biografie beoefen deur C.A. Neethling en J.M. de Wet
in hulle kort skets oor Jopie Fourie (1915) en Totius in Ds. S.J. du Toit in weg en
werk (1917), wat wel heelwat bronne oor die Eerste Beweging beskikbaar stel, maar
nie 'n helder beeld van S.J. du Toit gee nie. G.B.A. Gerdener maak 'n studie van
Sarel Cilliers (1919), terwyl Kestell oor Christiaan de Wet (1920) en N.J. van der
Merwe oor Marthinus Theunis Steyn (1921) skryf. Van hierdie werke is veral dié
van Gerdener van belang deur die lewendige skildering van die gebeure en die
belangrike invloed wat dit vir die erkenning van ‘Dingaansdag’ as amptelike feesdag
gehad het, al is dit deur die gebrekkige verwerking van oorspronklike dokumente
nie 'n wesentlike bydrae tot die geskiedskrywing nie en al is sy voorstelling van
Retief, Pretorius en Cilliers as onderskeidelik die martelaar, krygsman en profeet
van die Groot Trek te simplisties. In die twintigerjare verskyn vyf verdere biografiese
werke: Paul Kruger (1925, deur J.P. la Grange Lombard), Tobie Muller (1925, deur
B.B. Keet en G.C. Tomlinson), Marie Koopmans-de Wet (1925, deur F.S. Malan),
Die lewe van David Christiaan de Waal (1928, deur J.H.H. de Waal) en Genl. Louis
Botha (1928, deur F.V. Engelenburg).
Die meeste van die gedenkskrifte wat veral oor persoonlike herinneringe aan die
Anglo-Boereoorlog en die konsentrasiekampe handel en wat in die oorspronklike
taalvorm gepubliseer word, verskyn eers veel later en is minder talryk. Onder hulle
is Preller se uitgawe van Scheepers se Dagboek (1938), die Dagboek van Hugo H.
van Niekerk (1972), die Dagboek van H.C. Bredell, 1900-1904 (1972) die
Oorlogsdagboekie van H.S. Oosterhagen, Januarie-Junie 1902 (1976), die
Oorlogsjoernaal van S.J. Burger, 1899-1902 (1977), Totius se Vier-en-sestig dae te
velde (1977) en Jan F.E. Celliers se Oorlogsdagboek (1899-1902) (1979). In
verafrikaanste vorm publiseer M.E.R. Tant Alie van Transvaal (1939) se herinneringe,
wat op haar dagboek oor die jare 1880 tot ná die Vrede van Vereeniging gebaseer
is, en Frederik L. Rothmann se Oorlogsdag-
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boek van 'n Transvaalse burger te velde, 1900-1901 (1947). In Afrikaanse vorm
verskyn ook die Kampdagboek Mei 1901-Augustus 1902 (1964) van Maria Fischer
en Jan Hoogeveen se Briewe uit ou Transvaal (1982). Die meeste ander publikasies
op dié gebied is herinneringe wat later opgeteken word, maar meestal vroeër as die
outentieke of verafrikaanste uitgawes verskyn. S.P.E. Boshoff se Vaalrivier, die
broederstroom (1916) en Rebellie-sketse (1918) handel oor die Rebellie van 1914,
terwyl D.F. Naude in Die Burger Opstand, 1914-1915 in naïewe Middeleeuse trant
'n rymkroniek met talle humoristiese staaltjies oor die Rebellie lewer. G.G. Munnik
gee in sy Kronieke van noordelike Transvaal (1902) 'n beeld van die vroeë
baanbrekers en vertel ook talle boeiende Kruger-anekdotes. Lenie Boshoff-Liebenberg
se Moedersmart en kinderleed (1921) lei die groot aantal geskrifte oor die
konsentrasiekampe in wat voortgesit word deur J.R.L. van Bruggen in Bittereinders
(1935), T.C. Pienaar in 'n Merk vir die eeue (1937), Sara Raal in Met die Boere in
die veld (1937), E. Neethling in Mag ons vergeet? (1938) - 'n verwerking van Should
we forget? -, Hendrina Rabie van der Merwe in Onthou! (1940), E. Steenkamp in
Helkampe (1941), Emma D.M. Venter in En toe daar vrede kom (1942) en G.E.
Bezuidenhout in Uit die donker woud (1946). 'n Afsonderlike plek word ingeneem
deur Trienie Mey se Diep waters (1935), gebaseer op die herinneringe van Fransina
van Graan, wat nooit in 'n konsentrasiekamp was nie maar twee jaar lank voor die
vyand gevlug het. Aansluitende hierby is die herinneringe van Boere aan hulle
oorlogsjare, wat begin met Deneys Reitz se Kommando (1929) en in die volgende
twee dekades deur soortgelyke werke gevolg word. Die belangrikste hiervan is J.L.
de Villiers se Hoe ek ontsnap het (1934), L.A. Visagie se Terug op kommando (1936),
C.H. Muller se Oorlogsherinneringe (1936) van 1896 tot 1914, Ph.J. du Plessis se
Oomblikke van spanning (1938), Manie Maritz se My lewe en strewe (1939), J.A.
Smith se Ek rebelleer (1939) oor die avonture van 'n Kaapse rebel tydens die
Anglo-Boereoorlog, J.N. Brink se Oorlog en ballingskap (1940) - 'n uitgebreide
verwerking van sy Nederlandse Ceylon en de bannelingen - wat herinneringe aan
die bannelingsjare op Ceylon bevat, E.J. Weeber se Op die Natalse front (1940),
J.C.G. Kemp se Vir vryheid en reg (1941; later gevolg deur Die pad van die
veroweraar, 1942, wat sy ervarings as politikus ná die Vrede van Vereeniging tot
1939 bestryk) en François D. Conradie se Met Cronjé aan die Wesfront (1943),
waarin die optrede van genl. Cronjé gekritiseer word. Oor die taalstryd en die strewe
om Afrikaans as landstaal volwaardig erken te kry, skryf J.H.H. de Waal in My
herinnerings van ons taalstryd (1932), C.J. Langenhoven in U dienswillige dienaar
(1932) en Gordon Tomlinson in Herinneringe van 'n jong Turk (1956).
Naas die dagboeke en gedenkskrifte bestaan daar verder verskeie werke wat op
persoonlike ervaring of op aantekeninge berus en deur verdere navorsing bygewerk
is. Sulke werke is D. Mostert se Slegtkamp van Spioenkop (1935), waarin die skrywer
die avontuurvolle lewe van kapt. H.F. Slegtkamp - soos opgeteken in sy dagboek oorvertel, A.J.V. Burger se Worsteljare (1936), wat gebaseer is op die oorlogsdagboek
van ds. A.P. Burger, veldprediker tydens die. Anglo-Boereoorlog, R.D. McDonald
se In die skaduwee van die dood (1939), die herinneringe van genl. P.H.
+

+ Oor Die Burger Opstand, 1914-1915 van D.F. Naude skryf D.J. Hugo (T.L., XIX:3, Augustus
1981).
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Kritzinger, G.D. Scholtz se In doodsgevaar (1940), die oorlogsavonture van kapt.
J.J. Naudé, P.G. Visser se Herinneringe van Suidwes-Voortrekkers (1940) en vier
werke deur H.J.C. Pieterse: Volksaltare (1941), gebaseer op genl. P.C. Joubert se
ervarings tydens die Eerste Vryheidsoorlog, die Oorlogsavonture van genl. Wynand
Malan (1941), Baanbrekers in die maalstroom (1942), die dagboek van mev. Abel
Pienaar (Sangiro se moeder), wat haar in 1907 in Duits-Oos-Afrika gaan vestig het,
en My tweede vryheidsoorlog (1945), die herinneringe van genl. P.C. Joubert. In
1944 verskyn twee werke waarin die skrywers hulle eie herinneringe aan die oorlog
te boek stel: Oorlogswolke oor die Republiek deur Buurman en Op kommando onder
kommandant Buys deur J.G. van den Heever. Oor die periode van die Groot Trek
handel L.J. Nel se verwerking van gedenkskrifte (Uit die Voortrekkertydperk, 1939)
en T. de Witte se Langs die pad van Suid-Afrika (1939), terwyl J.G. Prinsloo en J.G.
Gauche (In die woeste weste, 1933), P.J. van der Merwe (Pioniers van die Dorsland,
1941) en J.W. von Moltke (Jagkonings, 1943) oor die ontberings van die Dorslandtrek
skryf.
Afgesien van direkte gedenkskrifte of werke wat op bestaande dagboeke en
mémoires gegrond is, maak heelparty geskiedkundiges noukeurige studies van die
Groot Trek en die Tweede Vryheidsoorlog, soos S.F.N. Gie, C.J. Scheepers Strydom,
C.F.J. Muller, J.H. Breytenbach, G.D. Scholtz en F.A. van Jaarsveld, maar dan is
hierdie werke suiwer op die vlak van die historiografie en kan dit nie meer as deel
van die skeppende literatuur beskou word nie. Dit geld ook vir die reeks biografieë
wat sedert die dertigerjare verskyn en waarvan sommige belangwekkende publikasies
is: S.P. Engelbrecht se Thomas François Burgers (1933), 'n boeiende maar
wetenskaplik nie goed gefundeerde apologie vir die Transvaalse staatspresident, C.
Potgieter en N.H. Theunissen se Hendrik Potgieter (1938), wat die foutiewe feite
van Preller en Gerdener regstel en die Voortrekkerleier in 'n ander lig beskou, C.
Louis Leipoldt se uitvoerige maar onbetroubare werk oor Jan van Riebeeck (1938),
G.D. Scholtz se studies oor Genl. C.F. Beyers (1941), Pres. J.H. Brand (1957) en
Dr. Hendrik Frensch Verwoerd 1901-1966 (twee dele, 1974), C.M. van den Heever
se Genl. J.B.M. Hertzog (1943), P.J. Nienaber se J.D. Kestell (1946), E.J. Cloete se
F.S. Malan (1946), H.B. Thom se Die lewe van Gert Maritz (1947), die beste studie
oor 'n Voortrekkerleier deur die deeglike bronnestudie en die nuwe beeld wat die
skrywer van Maritz en die verhoudinge tussen die ander Trekkers gee, J.L.M. Franken
se Piet Retief se lewe in die Kolonie (1949), wat sekere hiate in Preller se ondersoek
aanvul en wetenskaplik beter gefundeer is, Nellie Kruger se Rachell I. Steyn (1949),
A. Kieser se President Steyn in die krisisjare (1896-1899) (1951), J.H. Breytenbach
se Komt. Danie Theron (1952), N.J. le Roux se W.A. Hofmeyr (1953) en Jannie
Kruger se President C.R. Swart (1961). Die beste biografieë van die afgelope jare is
die uitvoerige werk van D.W. Krüger oor Paul Kruger (twee dele, 1961-1963), die
deeglike navorsing van A.J. Boëseken oor Simon van der Stel en sy kinders (1964)
en Jan van Riebeeck en sy gesin (1974), B.J. Liebenberg se Andries Pretorius in
Natal (1977), wat ná Preller se studie 'n objektiewer beeld van dié Voortrekkerleier
gee en P.S. de Jongh, wat in Die lewe van Erasmus Smit (1977) die lewe van die
Voortrekkerpredikant uitvoerig beskryf. Bun Booyens beskryf die eerste veertig jaar
van Die lewe van D.F. Malan (1969), terwyl H.B. Thom in D.F. Malan (1980) die
aksent laat val op hierdie staatsman se aandeel aan die taalstryd, hereniging van die
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gee hiermee waardevolle feitelike inligting oor Malan, maar die boek word eerder
'n hagiografie as 'n biografie. Johannes Meintjes skets die geskiedenis van pres. M.T.
Steyn in Vader van sy volk (1968), O.J.O. Ferreira die lewe van die Transvaalse leier
Stephanus Schoeman in Stormvoël van die Noorde (1978), J.P. Brits die lewe van
Tielman Roos (1979), M.S. Appelgryn die geskiedenis van Thomas François Burgers
Staatspresident 1872-1877 (1979), wat wetenskaplik veel meer verantwoord is as
die vroeëre werk van Engelbrecht, en J.L. Basson se J.G. Strijdom: Sy politieke
loopbaan van 1929 tot 1948 (1980), terwyl Rykie van Reenen in Heldin uit die
vreemde (1970) en Mione du Toit in Man op Nebo (1973) op populêre wyse die
lewensverhale van Emily Hobhouse en S.J. du Toit onderskeidelik oorvertel. Die
belangrikste gedenkskrifte is 'n Joernalis vertel (1953) deur J.M.H. Viljoen en
Afrikanervolkseenheid en my ervarings op die pad daarheen (1959) van D.F. Malan,
alhoewel dit nouliks as deel van die bellettrie gereken kan word. Daarteenoor is
M.E.R se herinneringe in die outobiografiese My beskeie deel (1972) wel deeglik
deel van die skeppende literatuur, terwyl Leon Rousseau in Die groot verlange (1974)
op voortreflike wyse die lewensverhaal van Eugène N. Marais dramaties weergee
en daarmee op die gebied van die biografie 'n unieke bydrae lewer. Oor die Vrystaatse
geskiedenis doen Karel Schoeman voortreflike navorsing in Bloemfontein: Die
ontstaan van 'n stad (1846-1946) (1980), Die dood van 'n Engelsman (1982) en
Vrystaatse erfenis (1982).
+

+ Oor Die groot verlange deur Leon Rousseau skryf A.P. Grové (Hoofstad, 29.11.74), André
P. Brink (Rap., 5.1.75) en L.C. Minnaar (St., XXIX:6, Desember 1976). Kyk ook Rousseau
self in St., XXX:6, Desember 1977.
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Hoofstuk 6
D.F. Malherbe en die romantiek
In die Afrikaanse literatuur neem die romantiese tradisie, met sy tipiese patroon
waarin 'n held, heldin en skurk in 'n liefdesdriehoek gewikkel is, sy aanvang met
C.P. Hoogenhout se Catharina, die dogter van die advokaat, en dit word verder
gevoer en gepopulariseer deur D'Arbez, wat sy verhale meestal in 'n vaag-romantiese
historiese tydperk situeer. In die negentiende-eeuse letterkunde bereik hierdie tradisie
sy hoogtepunte met S.J. du Toit se drama Magrita Prinslo en sy historiese roman Di
koningin fan Skeba, al is laasgenoemde werk nie meer heeltemal volgens die
romantiese resep geskryf nie. Die patroon van 'n liefdesdriehoek teen die agtergrond
van 'n historiese periode en die aksent op uiterlike avonture en oppervlakkige intrige
ten koste van 'n noodwendige bou en innerlike karakterisering is ook die basiese
boustof van die Afrikaanse prosa en drama in die eerste twee dekades van die
twintigste eeu. Die liries-meevoerende taal wat die behandeling van hierdie tipe
boustof meebring, word deur die meeste prosaïste en dramaturge tot 1920 aangewend
en bereik in die werk van D.F. Malherbe sy hoogtepunt.

I.J.H.H. de Waal
(1871-1937), 'n neef van Onze Jan, is 'n tyd lank
werksaam as onderwyser en joernalis en studeer daarna regte in Londen. Reeds in
die negentigerjare skryf hy gedigte en klugte, en in 1903 publiseer hy die liefdesdrama
Anjelina. Van 1903 tot 1914 is hy redakteur van die tydskrif De Goede Hoop waarin
van sy belangrikste prosa- en dramawerke en ook talle versies en boekbesprekings
verskyn. Met sy redigering van hierdie blad, met sy aandeel aan die Afrikaanse
Taalvereniging en met sy pogings om Afrikaans in die Kaapse geregshowe erken te
kry, speel hy 'n leidende rol in die Tweede Beweging. Daarna tree hy tot die politiek
toe en word Volksraadslid en later Speaker. Vir sy bydrae tot die taalstryd en die
letterkunde ken die Universiteit van Pretoria in 1936 'n eredoktoraat aan hom toe.
JAN HENDRIK HOFMEYR DE WAAL

+

+ J.H.H. de Waal se Versamelde werke is in agt dele uitgegee (Kaapstad, 1939). Oorsigtelike
beskouinge oor De Waal is dié van P.C. Schoonees (Die prosa van die Tweede Afrikaanse
Beweging3, Pretoria/Kaapstad, 1939) en E.C. Pienaar (Werda, Kaapstad, 1938), terwyl G.S.
Preller en J.F.W. Grosskopf Johannes van Wyk (Eerstelinge, Kaapstad, 1961 en Vo., 31.10.19
onderskeidelik) bespreek. Preller resenseer ook Stompies (De Volkstem, 23.7.12) en A.H.
Jonker Die Eksentrieke Essie (Hg., 12.6.36). 'n Polemiek tussen De Waal en P.C. Schoonees
oor Van Lennep word in 1928 gevoer (Bu., 29.3.28 en Hg., 4.5, 1.6,29.6 en 6.7.28).
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Afgesien van 'n aantal verhaaltjies wat hy in die bundel Stompies (1911) versamel
het, is De Waal die skrywer van kort toneelstukke waarmee hy die klugtige tradisie
van Melt Brink en die historiese romantiek van S.J. du Toit voortsit. Hieronder is
(afgesien van Anjelina) Die spioen en sy handlangers (1907), Amper maar nog nie
(1907) en Die dobbelspelletjie (1930) die belangrikstes, terwyl hy in Die jonge
skrywer (1931) sterk reageer op ongunstige kritiek, o.a. dié van Preller en Schoonees.
Sy blywendste bydrae lewer hy met die biografie oor sy vader (Die lewe van David
Christiaan de Waal, 1928) en die dokumentering van My herinnerings van ons
taalstryd (1932). Sy besondere gewildheid as volkskrywer en sy literêr-historiese
belangrikheid berus egter veral op sy romans, in die besonder op Johannes van Wyk,
wat van 1904 tot 1906 as vervolgverhaal in De Goede Hoop verskyn en in 1906 die
eerste publikasie van die Tweede Beweging in boekvorm is. Soos in sy ander
geskiedkundig-romantiese verhale - Die tweede Grieta (1912) en Oupa en sy
kleindogters (1923), in 1926 onder die titel Oupa vir die toneel verwerk - en
avontuurromans - waaronder Die eksentrieke Essie (1934), in 1936 aansienlik uitgebrei
- word die gebeure in Johannes van Wyk oorheers deur 'n vernuftige reeks toevalle,
terwyl die karakters slegs vir die intrige aanwesig is en verpersoonlikings word van
sekere engelagtige of duiwelse eienskappe. Die basiese patroon is telkens 'n
beeldskone meisie wie se eer deur een of meer gewetenlose skurke bedreig word, 'n
vlekkelose held wat onverskrokke stry om haar uit die gevaar te red, terwyl die skurk
meestal met sy lewe moet boet, en 'n gelukkige huwelik wat aan die slot van die
verhaal vir die held en heldin wag. Die liefdesleed en uiteindelike -geluk is dus
hoofsaak en die geskiedkundige raamwerk oorwegend daar om die romantiese waas
van 'n vervloë en geïdealiseerde tydperk op te roep, om die verhaal meer
gekompliseerd te maak en om vir die verteller die geleentheid te gee om informasie
in verband met die bepaalde historiese periode oor te dra. Die verteller rig hom verder
regstreeks tot sy lesers en kondisioneer hulle om bepaalde opvattinge oor die karakters
te hê. Met dit alles sluit De Waal aan by die ou historiese verhaal, soos dit deur Scott
en Van Lennep beoefen is, en kry ons weinig karakterontwikkeling of 'n logiese
progressie in die gebeure. Daarby is sy taal - ten spyte van 'n sekere natuurlikheid
in die dialoog - oorwegend stereotiep en vol anglisismes.
Alhoewel De Waal se romans en dramas dus nie as 'n wesentlike bydrae tot die
Afrikaanse literatuur beskou kan word nie, is hy tog van belang deurdat hy met sy
geestige spele die nodige stof vir die toneel gelewer en met sy avontuurverhale
ontspanningslektuur vir die lesende publiek verskaf het. Deurdat sy werk dikwels
op die Suid-Afrikaanse verlede as raamwerk steun, kon hy op dié wyse lesse in die
vaderlandse geskiedenis gee en bydra tot die verdere uitbouing van die nasionale
bewussyn.

II. Voortsetting van die romantiese tradisie en die intrigeverhaal
Afgesien van Brink, De Waal en Celliers se historiese dramas word die toneelspel
met 'n geskiedkundige agtergrond in hierdie jare beoefen deur A. Francken, wat vir
sy Susanna Reyniers (1908) 'n episode uit die Kaapse sewentiende eeu dramatiseer,
en
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deur M. Jansen-Pelissier, wat - afgesien van haar tendensverhale oor pedagogiese
en seksuele vraagstukke, versamel in Die veldblommetjie (1919) en later in Die
erfenis en Sommerso (albei 1940) - met Afrikaner harte (1914) by die melodramas
oor die Anglo-Boereoorlog aansluit. Hierdie melodramas word verder beoefen deur
Horatius (Mag is reg, 1917), C.E. Viljoen (Die silwere rand, 1917), A.J. Bruwer
(Gert Vosloo - die egte rebel, 1918), J.C.B. van Niekerk (Slagoffers, 1928 - oor W.A.
van der Stel - en Van Riet tot Rietfontein, 1930) en in die talle stukke van DAVID
PETRUS DU TOIT (1870-1936), 'n skrywer wat reeds in 1893 Di bedriegers skryf, met
stukke soos Jaloesi en geldsug (1913) en Maloesa die getroue (1933) bydraes vir
die toneel lewer en verder met sy grappige versies en romans - soos Syn pa se skuld
(1918) en Haar broer se skuld of Die roosknoppie (1930), toneelverwerking in 1934
- in die leesbehoefte voorsien, al is hy minder handig met avontuurlike situasies as
De Waal en al is sy vertellings soms te omslagtig. Op die terrein van die
histories-allegoriese spele verskyn daar - naas Langenhoven se werk op dié gebied
- slegs S.P.E. Boshoff se Jannies, Johnnies en Jantjies (1917). Eers in die twintigerjare
word dramas met Bybelse motiewe beoefen deur P. de Waal (Die bekeerde Jodin,
1923, en Delila, 1926), J.A. Kotzé (Liefde versmaad, 1927, en 'n Droom, 1928) en
P.W. Botha (Die stryd om die troon, 1930), wat literêr-histories ook van belang is
as die skrywer van die eerste Afrikaanse hoorspel (Witwatersberg, omtrent 1932).
Die enigste Bybeldramas wat enigsins bo die middelmatigheid uitstyg, is Saul van
W.J. Pienaar en Die doper of die Herodes-treurspel van Jac. J. Müller (albei 1928).
Alhoewel laasgenoemde stuk in uiters powere verse geskryf is en as geheel
onbevredigend aandoen, is daar hier reeds iets van 'n sielestryd in die hoofkarakter
aanwesig en kry ons 'n sterk dramatiese botsing. Daarby is dit - in teenstelling tot
die prekerigheid, swak bou en vlak karakterisering van die meeste ander stukke - 'n
eerste (mislukte) poging tot tragiese vergestalting en die voorloper van Malherbe en
Van Wyk Louw se uitbeelding van die profeet-figure.
Vir die novelle Twee susters (1915), 'n taamlik onbeholpe verhaaltjie uit die
konsentrasiekampgeskiedenis van die Anglo-Boereoorlog, ontvang Chris Euvrard
die eerste toekenning van die Suid-Afrikaanse Akademie vir literêre werk. Naas G.R.
von Wielligh en D.P. du Toit word die ou tradisionele avontuurverhaal veral beoefen
deur Joubert Reitz met Die dolosgooier (1916), Beproewing (1918) en Wraak (1927),
wat al drie vol spannende avonture is maar taalkundig en stilisties onbeholpe aandoen.
In Deur die smeltkroes (1917) lewer Gordon Tomlinson verslag van sy avonture
tydens die Anglo-Boereoorlog in die omgewing van Swellendam, maar ten spyte
van die lewendige tonele wat hy oproep, is sy natuurbeskrywings te stereotiep, sy
insig in die menslike psige te oppervlakkig en die geheel te veel vanuit 'n
pro-Afrikaanse en anti-imperialistiese standpunt geskryf. Jare later bundel hy sy
aandeel aan die taalstryd in Herinneringe van 'n jong Turk (1956). J.H. Malan skryf
in Die swerweling (1921) oor die tydperk van die Franse Hugenote in Drakenstein
in 'n omslagtige en konvensionele styl, terwyl hy, naas die toneelstuk Na olikheid
kom vrolikheid (1917), in Sonskyn en skaduwee (1926) verhale en verse bundel. Met
Getrou (oorspronklik as vervolgverhaal in Die Huisgenoot, daarna in 1921 as boek
gepubliseer) lewer A. du Biel 'n spannende avontuurverhaal wat teen die agtergrond
van die Hugenote-periode gesitueer is, terwyl hy in Die misdade van die vaders
(1919) en Kain (1922) die tema van die vadersvloek op romantiese wyse verwerk
en in die
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reeks Oor berg en vlaktes (1922-1925) spesifiek vir die jeug skryf. Onder die
skuilnaam Dómine lewer A.J. Jacobs in Reisavonture op land en see (1920) verslag
van sy reis oor Madeira na Argentinië en sy besoek aan die Afrikanerkolonie aldaar.
In Langs kronkelende weë (1921) vertel Sadie Bosman 'n sentimentele verhaaltjie
uit die tydperk van die 1914-veldtog teen Duits-Suidwes. G.J. Otto gee 'n beeld van
die tipiese Afrikaanse leefwyse in Uit die lewe (1921) en doen in My heideblommetjie
(1924) verslag van 'n aantal bekeringsgeskiedenisse. Naas historiese werke vir kinders
skryf Nico Hofmeyr die romans Fanie (1925) en Op die walle van die Vaal (1929);
eersgenoemde is 'n geromantiseerde geskiedenis van die Trek, gebaseer op sy en
Kestell se Nederlandse Dagboek van Izak van der Merwe, maar dit mis 'n grootse
siening en 'n epiese dimensie. Nog 'n verhaal wat die tydperk van W.A. van der Stel
as agtergrond het, is N.H. Theunissen se Marianne (1925), terwyl Hettie Cillié in
die boeiende meisieverhale Chrissie en Joey (1925), Vier vriendinne (1929) en Beter
as geld (1935) die lewe van die student en die koshuisbestaan as boustof neem. In
Mont-auxsources (1925) doen G.W. Eybers verslag oor sy togte na die berge, terwyl
hy in Die lotgevalle van Dominik, die fortuinsoeker (1935) 'n tradisionele geskiedenis
in die tyd van die vroeë Kaap - o.m. die gevegte teen die inboorlinge - situeer. Met
Die drie dogters (1928) lewer P.R. Gauche 'n enigsins sentimentele liefdesroman
teen die agtergrond van 'n idilliese plaaslewe. Ná C.J. Langenhoven se Donker spore
word die eerste geslaagde speurverhale in Afrikaans geskryf deur Hendrik Brand
(pseudoniem van S.H. Skaife), wat o.m. Adriaan Hugo (1928), Die swart hand
(1930), Die skerpioen (1932) en Onegte diamante (1938) publiseer.
Haas al die werke wat hier bespreek is, doen nog sentimenteel aan of is onbeholpe
wat taal en styl betref. Die tradisionele opset van die nasionaal-romantiese
avontuurverhaal vorm ook nog die basiese patroon van D.F. Malherbe en Jochem
van Bruggen se (prosa-) debute - Vergeet nie (1913) en Teleurgestel (1918)
onderskeidelikmaar dan is daar sekere elemente in albei romans wat dit dadelik
onderskei as die werk van skrywers wat tot veel meer en beter in staat is. Terwyl
Van Bruggen met sy eerste roman nog oorwegend aan die romantiese tradisie vassit
maar daarna in 'n meer realistiese rigting ontwikkel, bly Malherbe in al sy werk
end-uit die romantikus-by-uitstek in die Afrikaanse prosa.
+

+ Die vroeë historiese en Bybelse dramas uit hierdie tyd word oorsigtelik behandel deur F.E.J.
Malherbe (Wending en inkeer, Kaapstad, 1948), terwyl B. le Roux ‘Enkele gedagtes oor die
voorlopers van die Bybeldrama in Afrikaans’ (T.L., VIII:3 September 1958) uitspreek. M.
Jansen se Afrikaner harte word bespreek deur G.S. Preller (De Volkstem, 11.6.18), J.F.W.
Grosskopf (Vo., 30.8.18) en Lydia van Niekerk (Hg., Mei 1919), terwyl Eugène N. Marais
oor Die veldblommetjie skryf (Br., April 1920). P.C. Schoonees bespreek Die doper van Jac.
J.Müller (Tien jaar prosa, Johannesburg, 1950). J.C.B. van Niekerk se Slagoffers word
bespreek deur F.C.L. Bosman (Hg., 26.4.29), terwyl hy en M.S.B. Kritzinger albei oor Van
Riet tot Rietfontein skryf (onderskeidelik in N.B., II:1, Februarie 1930 en Studies en kritieke,
Pretoria, 1934).
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III. D.F. Malherbe
DANIËL FRANCOIS MALHERBE is op 28 Mei 1881 op Daljosafat in die Paarlse distrik
gebore as die seun van P.J. Malherbe, stigterslid van die G.R.A. Saam met A.G.
Visser en Totius ontvang hy onderrig aan die Gedenkschool der Hugenoten en groei
hy op in die geestelike sfeer van die Patriotters. Ná voltooiing van sy studies op
Stellenbosch vertrek hy in 1902 na Freiburg in Duitsland, waar hy in 1906 promoveer
op 'n dissertasie oor Das Fremdwort im Reformationszeitalter. By sy terugkeer na
Suid-Afrika het hy 'n leidende aandeel aan die taalstryd, onder meer as lid van die
Afrikaanse Taalvereniging en met die rede “Is Afrikaans 'n dialekt?’ wat hy in Oktober
1906 op Wellington hou. Hy word aangestel as skoolhoof op Carnarvon (1907-1909),
doseer daarna 'n kort tydjie op Stellenbosch en word in 1910 benoem tot hoogleraar
in moderne tale aan die Grey-universiteitskollege te Bloemfontein. In 1918 word hy
aan dieselfde inrigting professor in Afrikaans, 'n leerstoel wat hy - afgesien van die
jare wat hy as rektor waargeneem het - tot met sy aftrede in 1941 beset. Malherbe
was sowel op taalkundige as literêre terrein aktief deur sy lidmaatskap van die
Taalkommissie, redigering van die Tydskrif vir Wetenskap en Kuns (1922-1939),
advies aan die Bybelvertalers en Gesangberymers, resensies in heelparty tydskrifte,
bloemlesings uit die Afrikaanse letterkunde en die versameling Afrikaanse
spreekwoorde en verwante vorme (1926). Die Hertzogprys is drie keer aan hom
toegeken (vir Die meulenaar in 1926, vir Hans-die-skipper in 1930 en vir Saul die
worstelheld en Die profeet in 1939), terwyl hy eredoktorate van die Witwatersrand,
Unisa en Stellenbosch ontvang het. Op 12 April 1969 is hy in Bloemfontein oorlede.
As skeppende kunstenaar is Malherbe werksaam as digter, dramaturg en prosaïs,
maar - afgesien van enkele verspreide gedigte - lewer hy sy omvangrykste en
belangrikste bydrae op die gebied van die verhalende prosa as verteenwoordiger van
die romantiese stylrigting in die Afrikaanse letterkunde. In hierdie verband
+ +

+ 'n Bibliografie van D.F. Malherbe se boeke verskyn in 1981. Outobiografiese stukke is
opgeneem in My jeugland (onder redaksie van C.M. van den Heever, Johannesburg, 1953)
en Afrikaanse skrywers aan die woord (onder redaksie van P.J. Nienaber, Johannesburg,
1947), terwyl in laasgenoemde bundel ook artikels oor hom deur G.S. Nienaber en H. van
der Merwe Scholtz (sr.) verskyn. By sy sewentigste verjaardag skryf F.V. Lategan 'n
huldigingsartikel (O.E.B., XVII:4), terwyl G.J. Beukes (Jrb. Ak., 1969) en F.V. Lategan
(Rooi Rose, 2 Julie 1969) in mernoriam 'stukke oor hom skryf. By sy honderdste verjaardag
verskyn 'n outobiografie in faksimilee (Uit my lewensboek, Johannesburg, 1981) en versamel
C.J.O. Groenewald sy toesprake (‘My liewe volksgenote en geloofsgenote ...’, 1981). By
geleen theid van sy honderdste verjaardag versorg B. Kok, F.V. Lategan en R. de Beer D.F.
Malherbe in beeld en woord (Johannesburg, 1981), terwyl T. Toerien 'n ‘fotomuseum’
saamstel (D.F. Malherbe, Bloemfontein, 1981).
+ In die huldigingsbundel D.F. Malherbe, die mens en sy kuns (Bloemfontein, 1941), wat oor
die algemeen veels te onkrities is, behandel G.S. Nienaber sy poësie, B. Kok sy romans en
F.V. Lategan sy toneelwerk, terwyl P.J. Nienaber, P.J. Meyer en J.J. Kruger onderskeidelik
oor hom as taalyweraar, volksman en kultuurleier, en ‘mens en meester’ skryf. Die
huldenommer van Die Huisgenoot (30.5.41) bevat artikels van P.C. Schoonees (later opgeneem
in sy Tien jaar prosa), J.J. Kruger, H. van der Merwe Scholtz (sr.) en B. Kok. Die algemeenste
oorsigte oor sy werk as geheel is dié van S.P.E. Boshoff (Perspektief en profiel, onder redaksie
van P.J. Nienaber, Johannesburg, 1951), S.C. Hattingh (ibid., vyfde druk, 1982) en 'n kort
samevatting deur P. du P. Grobler (Verkenning, Kaapstad, 1962). Malherbe as prosaskrywer
word krities behandel deur P.C. Schoonees (Die prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging3)
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word hy gewoonlik gestel teenoor sy tydgenoot Jochem van Bruggen, wat met sy
uitbeelding van die armblankes in die dorps- en plaasmilieu en sy gebruik van die
gewone en konkrete woord 'n meer realistiese inslag openbaar. Daarteenoor maak
Malherbe gebruik van geïdealiseerde en dikwels heroïese figure, steun sy romans op
die grootse verlede van die Bybelse oudheid en die eie nasionale geskiedenis as
boustof en gee hy voorkeur aan die deinende volsin met 'n volle klankorkestrasie
waarin die betekenis van die enkele woord verdoof en weggesus word (o.m. deur
die herhaling van voegwoorde en voorsetsels, parallelle konstruksies in die sinsbou,
die veelvuldige aanwending van die onvoltooide deelwoord en die voortdurende
funksieverwisseling van die rededele). Met hierdie liriese taalgebruik wou Malherbe
- soos Preller voor hom - doelbewus 'n bepaalde stylrigting in Afrikaans beoefen,
maar die beswaar is dat hy - afgesien van die feit dat hy onbeholpe te werk gaan en
die moontlikhede van hierdie styl nie volledig benut nie - met sy liriese uitweidings
telkens die epiese gang van sy verhale tot 'n stilstand bring en dat sy meestal
enkellynige en konfliklose karakters nie sterk genoeg is om die geweldige las van
die woordrykheid te dra nie. Die gevolg is dat die romantiese waas van herinnering
en verlange telkens die hewige konflik en die daad in sy figure verdring, ten spyte
van die feit dat hy dikwels aktiewe karakters - soos die meulenaar, visserman en die
vroeë pioniers - in sy romans laat optree. Ook in sy verse maak hy van ongewone
woorde en neologismes gebruik en lei sy aksent op idees en beskouings en die
vervoering van die woord self dikwels tot vae bepeinsings, hinderlike samevoegings,
onsuiwer beeldspraak en 'n liriese roes waarin die enkele woord sy betekenis verloor.
Die eensydigheid wat sy besondere soort romantiek tot gevolg het, bring ook mee
dat hy op die gebied van die drama nie een enkele gestalte kon skep wat as karakter
oortuig nie. Teen die spesifieke stylrigting as sodanig is daar dus geen beswaar nie;
Malherbe hanteer dit net lomp.
Aan die begin van sy loopbaan as skrywer publiseer Malherbe sy eerste digpogings
onder die pseudoniem Runo in De Goede Hoop. In 1909 debuteer hy met die bundel
Karroo blommetjies. As gevolg van hierdie vroeë eerste bundel is hy in die verlede
dikwels saam met Celliers en Totius (wie se debuutbundels 'n jaar tevore verskyn)
en Leipoldt (wie se Oom Gert vertel in 1911 gepubliseer word) as digter van die
Eerste Geslag genoem, terwyl sy poësie (blykens die tydskrifpublikasies) van resenter
datum is, kwalitatief op 'n veel laer vlak beweeg en buitendien reeds invloede van
sy onmiddellike voorgangers in Afrikaans toon. In Karroo blommetjies is die verse
deurgaans swak, toon die taal 'n sterk Nederlandse inslag, is die beelding meestal
uiters onbeholpe en word die geheel ontsier deur 'n sterk moraliserende en redenerende
inslag. Die titel van die bundel is enigsins onvanpas, aangesien daar verskeie verse
opgeneem is wat die wêreld buite die Karoo tot boustof het. In ‘Die berg’-siklus
teken Malherbe die vroeë bewoners en eerste pioniers van Afrika,
+

en F.V. Lategan (Skrywers en rigtings, Pretoria, 1952); in laasgenoemde werk skryf G.J.
Beukes oor sy dramas en poësie. Oor Malherbe as digter handel G. Dekker (Hg., 6.6.41),
terwyl C.M. van den Heever die Uitgesoekte gedigte (Kaapstad, 1954) saamlees. Oom
Taalwag skryf twee artikels oor Malherbe se taal en styl (O.E.B., X:4 en XI:2; in laasgenoemde
kom daar ook 'n reaksie van Malherbe voor).
+ G.S. Preller bespreek Karroo blommetjies in Eerstelinge.
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waardeur dit 'n verwantskap toon met Totius se Verse van Potgieter's trek en die
latere Uit donker Afrika, maar die geheel bly onhelder en die berg het as simbool te
weinig bindende krag. Op 'n enigsins hoër vlak is Klokgrassies (1914) waarin
Malherbe - soos Totius voor hom - natuurdinge as naïewe sprekers aanroep en sy
vers simbolies verdiep deur na aanleiding van 'n natuurvoorwerp te mymer. Die lang
vers oor die dood van sy moeder (‘Moeder’) vergelyk ongunstig met Totius se lykdigte
en die bundel as geheel word ontsier deur die neiging tot didaktiek. Iets beter is ‘Die
see is vol van eeuwigheid’, al mis die gedig 'n dramatiese progressie en konkrete
beelding, en ‘Slaap’ (eers in die tweede druk bygevoeg), wat ná Leipoldt se sonnette
uit Oom Gert vertel die eerste geslaagde vers in dié kategorie in Afrikaans is, al
beweeg dit in die sekstet op die rand van die didaktiek. In Vir vryheid (1919) en Die
timmerman (1921) wend Malherbe hom tot die epiese poësie en probeer hy - met
weinig positiewe gevolge - die idilliese van Celliers se Martjie met die epies-liriese
van Totius se Trekkerswee verbind. In Vir vryheid steun hy, soos S.J. du Toit in
Magrita Prinslo, op die historiese (tonele uit die Groot Trek ná Retief se besoek aan
Dingaan) en die romantiese (die liefdesgeskiedenis van Jan Bruwer en Geertruid de
Kok), maar Malherbe se prosodiese skema is meestal lomp deur die ritmiese
versteurings en die tekort aan bindingselemente, terwyl die verteller plek-plek (soos
aan die begin van deel IV) onnodig verklarend in sy verhaal intree. Die
verdienstelikste dele is enkele landskapsienings, soos die slot van deel III, alhoewel
daar hier - soos elders - invloed van Celliers voorkom. Op 'n hoër vlak is Die
timmerman, die verhaal van 'n teruggekeerde balling wat ná veel omswerwinge sy
verlore dogtertjie in 'n weeshuis terugvind. Opvallend is hier Malherbe se
bereidwilligheid, soos trouens ook elders in sy oeuvre, om met allerlei vorme, in die
besonder metriese variasies en klanknabootsings, te eksperimenteer (bv. in ‘Langsaam
lui die koperklok’, waarin die gelui van die klok effektief geëvokeer word). Die bou
van die geheel (agt afdelings, telkens ingelei deur 'n liriese voorspel) is oor die
algemeen hegter as dié van Vir vryheid, terwyl die motief van arbeidsverheerliking
wat later in die romans so 'n belangrike rol gaan speel, hier reeds aanwesig is.
Malherbe steun in dié werk weer op die klein Afrikaanse literêre tradisie, meer
spesifiek op Trekkerswee in sy uitbeelding van die ongelukkige timmerman wat sy
verdriet aand na aand in die hotel wil wegdrink en wat met sy besoek aan die kerk
en die aanhoor van die predikant 'n beslissende wending in sy lewe bereik (vgl. Dina
in Totius se gedig). Rivier en veld (1922), wat hierop volg, is 'n mengelbundel deurdat
dit liriese, epiese en dramatiese verse bevat. Naas 'n viertal sonnette en die ballade
‘Antjie Somers’ beoefen Malherbe die sangspel in ‘Die blom van Orléans’ (in 1939
as Drakenstein verwerk vir die Bloemfonteinse Hugenotefees en in 1943 in Die meul
dreun opgeneem). Die taal van hierdie sangspel is egter te bloemryk en die verstegniek
onrustig-wisselend, terwyl daar 'n romantiese waas oor die agttiende-eeuse gebeure
hang, nog verder versterk deur die optrede van die tipiese speelman as swerwersfiguur.
In die lang gedig ‘Bosrand’ lê die konflik tussen die ontaarding van die jonger
Afrikaner teenoor die behoudende vader, 'n tipe boustof wat Malherbe later in sy
romans Hans-die-skipper en Die bergstroom ruis sal gebruik. Met die driedelige
oorwegendepiese Die skaduwee van 'n urou (1923) vaar Malherbe weer swakker
deurdat die probleem van die ondergang van twee mans se vriendskap as gevolg van
die invloed van 'n vrou oneg en gesog aandoen en buitendien retories verwoord is.
Die bundel
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Somerdae (1928), wat hierna verskyn, bevat van Malherbe se beste verse en voer sy
verheerliking van die arbeid en die see (laasgenoemde o.m. in ‘Verby’ met sy - vir
Malherbe! - nugter eerste strofe) verder deur. Opmerklik is die feit dat hy weer in,
die bespieëlende gedigte misluk en in sy beste verse van 'n balladeske vorm gebruik
maak, iets waardeur hy die neiging tot romanties-liriese jubeling met die nugterepiese
kan bedwing, Daarom is die ballades ‘Jan Gebhart’, ‘Die wolfhuis’ en veral ‘Jakob
Ontong’ met sy treffende sienings en beelde, die nabootsing van die kitaarspel in die
klank van die vers en die nuwe funksie wat hy aan 'n ou refrein gee, van sy geslaagdste
verse. In ‘Die rooivlerkspreeu’ word die voël die draer van Malherbe se romantiese
verdriet deurdat hy die spreeu se lied naboots op 'n wyse wat dit tot 'n waardige
voorloper van Uys Krige se seemeeu maak. Die bundel word aangebied as ‘glansies
in die land van my arbeid’ en die verheerliking van die arbeid en die see sluit ten
nouste aan by die arbeidsromans Die meulenaar en Hans-dieskipper, wat in hierdie
jare verskyn.
Intussen het Malherbe hom - alhoewel met weinig sukses - op die gebied van die
toneelkuns gewaag. Sy dramatiese oeuvre neem 'n aanvang met die vertaling van 'n
maatskaplike tendensdrama, Die skoonseun van mnr. Poirier (1919), uit die Frans
van Augier en Jules Sandeau; op die gebied van die vertaalkuns sal hy ook in die
veertigerjare weer werksaam wees met die publikasie van Wilhelm Tell (na Schiller,
1944 - eerste bedryf reeds in Die meul dreun, 1943) en Die koopman van Venesië
(na Shakespeare, 1949). In die plaasdramas Koringboere (1921) met brandstigting
en die botsing tussen twee broers as temas, Die mense van Groenkloof (1925), wat
die agteruitgang en onwettige diamanthandel tydens die depressiejare behandel, en
Op die trekpad (1931), wat teen die agtergrond van die groot droogte afspeel, kies
Malherbe die eietydse probleme van die Afrikanervolk tot boustof. In al drie spele
mis die handeling egter die nodige motivering en berus die ontknopings te veel op
uiterlike sake. Veel beter vaar hy met Meester (1927), wat op 'n boereplaas in die
Mosselbaaise distrik teen die einde van die agttiende eeu afspeel en die eensaamheid
van 'n rondtrekkende Hollandse skoolmeester met afwykende wysgerige en religieuse
idees tot boustof het, al word die romantiese waas wat oor al die gebeure hang en sy
neerslag in die dialoog vind, op die lange duur hinderlik. Die verskuiwing van die
milieu na een of ander tydperk in die verlede bly deurgaans die basiese patroon van
Malherbe se latere dramatiese werk.
Die situering van die handeling in die verlede vind ons ook in Malherbe se eerste
roman, Vergeet nie (1913), wat teen die agtergrond van die Anglo-Boereoorlog, meer
spesifiek van die Kaapse Rebellie, afspeel en wat in die figuur van kommandant
Bester sekere ooreenkomste met die geskiedenis van Gideon Scheepers vertoon. In
'n hoë mate sluit die verhaal nog aan by die ou historiese roman soos De Waal dit
beoefen het, al kom daar naas die opeengestapelde reeks spannende gebeurtenisse
ook 'n poging om deur te dring tot die psige van die karakters, altans van die
+ +

+ Vir vryheid word bespreek deur Lydia van Niekerk (Hg., November 1919) en J.F.W.
Grosskopf (Vo., 16.9.19), terwyl P.J. Nienaber dit ook in sy artikel oor ‘Die Trek in ons
letterkunde’ (Hg., 16.12.38) ter sprake bring.
+ C.M. van den Heever bespreek Somerdae (Hg., 8.3.29).
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vroulike hooffiguur. Die verteller is egter deurgaans sterk partydig vir die
Afrikanersaak, die dialoog het dikwels iets baie kunsmatigs en in enkele tonele soos in die afskeid tussen Marais en Bettie aan die begin - voel 'n mens dat Malherbe
sy eie wysgerige beskouinge in die monde van sy karakters lê. Alhoewel kommandant
Bester, die derde persoon in die liefdesdriehoek, wel aanvanklik iets van die
tradisionele romanskurk het, is hy tog veel meer genuanseerd in sy optrede en word
hy later, as hy met sy lewe moet boet, verder verdiep. Die onbeantwoorde liefde en
die fusillering herinner enigsins aan Celliers se Martjie (hoewel die twee motiewe
in Vergeet nie in een enkele karakter saamgetrek word), terwyl S.J. du Toit reeds in
Liifde in oorlog die probleem van die stryd tussen liefde en politiek verwerk het.
Die tema van die onbeantwoorde liefde en die figuur van die romanskurk kom
ook in Die meulenaar (1926) voor, maar dan is dit deur die vervlegting van 'n hele
paar hoof- en newetemas 'n roman met 'n veel groter wêreld en binne die konteks
van Malherbe se prosa een van sy hoogtepunte. Saam met die tema van die
onbeantwoorde liefde, soos verteenwoordig in die bywoner Faans se verhouding met
Leonore, die dogter van die plaaseienaar, verwerk Malherbe ook met die Faans-figuur
die gehegtheid aan die plaas en die verheerliking van die arbeid, iets waardeur die
karakter van Faans as ‘die meulenaar’ groot prominensie verkry en betreklik volledig
uitgebeeld word. Daarnaas maak die uitvoerige skildering van die Bolandse landskap
en lewe - o.m. ook dié van die bruin arbeiders met hulle gebruiklike vrolikheid, hulle
onderlinge liefdesverhoudings en hulle kragmetings as dit by die bewerking van die
wingerd kom - van Die meulenaar ons eerste werklike plaasroman, al is Malherbe
juis deur die aanwending van liriese intermezzo's en 'n verwikkelde sinsbou meestal
minder gelukkig in die beskrywende gedeeltes. Die verheerliking van die arbeid en
die uitbeelding van Faans se stryd en uiteindelike ondergang as gevolg van sy
onbeantwoorde liefde bring mee dat die roman aarsel tussen plaasromantiek en die
tragiek van 'n enkele mens, terwyl Faans as karakter - soos Rob Antonissen tereg
aangetoon het - geestelik te beperk is om werklik die draer van 'n tragiese bewussyn
te wees. Die gevolg is dat Faans nie ondergaan weens die feit dat hy die plaas moet
verlaat en van sy geliefde meul moet afskeid neem nie, maar omdat hy slagoffer
word van die sameloop van 'n aantal toevallige gebeurtenisse wat gesamentlik tot sy
dood lei. Daaruit blyk dit verder ook dat die simboliek van die meul en die motief
van die arbeidsverheerliking in sigself te ontoereikend uitgewerk word om Faans te
laat ondergaan en dat Malherbe dus ander middele moet bedink om die gebeure in
'n bepaalde rigting te stuur. 'n Dieper sintese en 'n hegte bou ontbreek dus en die
roman val uiteen in twee gehele wat nie 'n duidelike eenheid vorm nie, terwyl
heelparty afsonderlike hoofstukke, hoe boeiend ook al op sigself (bv. ‘Wingerd spit’),
nie 'n integrale deel van die roman uitmaak nie. Afgesien van die bruin karakters,
veral die astrante en bekkige Velbaadjie, is die ander figure in die roman nie
oortuigend nie. Louw word eensydig boos geteken, Leonore bly die tipies romantiese
maar 'n enigsins skimagtige figuur, en van die vader en moeder en die verhouding
tussen hulle kom daar weinig tereg. Die verteller verbreek telkens die aanbod om
aan die lesers kennis te verstrek waaroor sy karakters nie beskik nie, om liries of
verduidelikend uit te wei, besonderhede te gee wat in die toekoms gaan gebeur of
motiewe van die karakters direk te openbaar en om sommige van hulle - soos bv.
Louw en sy konfraters - doelbewus in 'n slegte lig te
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stel. Afgesien van die liriese besinging van die arbeid en die natuur, wat die handeling
tot 'n stilstand dwing, is die dialoog ook dikwels onoortuigend, soos dié tussen Louw
en Leonore oor laasgenoemde se redes waarom sy so 'n groot liefde vir musiek het
en waarom sy op die plaas wil bly (‘Ideale’). Literêr-histories is die roman egter van
belang, omdat Malherbe hierin met sekere tonele patrone vaslê wat later deur ander
skrywers voortgesit word, bv. die kompetisie tussen die arbeiders (‘Wingerd spit’)
en die vendusie-, piekniek- en verjaardagsmaaltonele waarmee hy 'n beeld van die
negentiende-eeuse leefwyse van die Afrikaner in ons prosa oproep. Met sommige
van hierdie tonele en met die verstandelik minderbedeelde Faans wil dit vir 'n mens
voorkom of Malherbe doelbewus terugspeel op Ampie: Die natuurkind (1924) en
dat hy teenoor Van Bruggen se realistiese voorstelling van die verarmde Afrikaner
'n ander idillies-romantiese beeld van die boer op 'n Bolandse plaas wil skep. Met
sy uitbeelding van die bruinman is hy trouens ook die voorloper van Mikro in die
dertigerjare.
Soos vroeër in die epiese gedig ‘Bosrand’ uit die bundel Rivier en veld is die
konflik tussen vader en seun die hoofmotief van Hans-die-skipper (1929), al sluit
dit met die sentrale karakter se liefde vir die see en sy werk en die arbeidsverheerliking
by verskeie van die figure ten nouste by 'n belangrike motief in Die meulenaar aan.
Die verskil van en vooruitgang op Die meulenaar is egter dat hierdie twee motiewe
intiem met mekaar verbind word en 'n hegter roman tot gevolg het: die botsing tussen
Hans en sy seun Johan is nie in die eerste plek 'n generasie-konflik nie, maar die
stryd tussen 'n vader wat met sy hele wese in die vreugde van die visvangs en liefde
vir die see opgaan, terwyl die seun se arbeidsdrang hom in ooreenstemming met sy
persoonlike aanleg in 'n ander rigting laat ontwikkel en by die smedery geluk laat
vind. 'n Verdere vooruitgang op Die meulenaar is die feit dat die bymotiewe nouer
by die hoofmotief aansluit en in diens daarvan staan, terwyl die newekarakters
oortuigender uitgebeeld word en die idee van die arbeidsverheerliking telkens uit 'n
ander hoek belig. In vergelyking met Leonore is Lenie 'n geslaagder vrouefiguur,
terwyl Rooi-Koos nie die tradisionele romanskurk word nie, maar deur sy toewyding
aan die werk en sy opregte liefde vir Lenie sekere nuanses bykry wat 'n karakter soos
Louw in Die meulenaar mis. Naas Hans met sy liefde vir die see en Johan met sy
hartstog vir sy werk by die smedery is daar die figuur van Meester, wat sy bevrediging
in die onderwys en in die opvoeding van die kinders in die stranddorpie vind, terwyl
Andries as messelaar en tant Trynie as huisvrou hulle idilliese geluk ook in die arbeid
uitlewe. Die gevaar van so 'n karakterkonsipiëring is egter dat die figure almal 'n
bepaalde idee verteenwoordig en enkellynig bly, terwyl die feit dat haas al die
karakters tot dieselfde tipe behoort, die roman eentonig maak en 'n beperkte en
+ +

+ Oor Die meulenaar skryf Hertzog Venter 'n oorsigtelike beskouing (O.E.B., XVIII: 2), terwyl
Elize Botha dit in hoofstuk 11 van Handleiding by die studie van die letterkunde (Kaapstad,
1966) as voorbeeld van 'n roman ontleed. Die volledigste studie is dié van J.A. de Coning
(Die meulenaar en Hans-die-skipper, Blokboeke, nr. 12, Pretoria/Kaapstad, 1969).
+ C.J.M. Nienaber, F.E.J. Malherbe en M.S.B. Kritzinger skryf oor Hans-die-skipper (O.E.B.,
XVIII: 1, Wendingen inkeer, Kaapstad, 1948 en Oor skrywers en boeke, Pretoria, 1932
onderskeidelik), terwyl J.A. de Coning die roman breedvoerig ontleed in sy Blokboek Die
meulenaar en Hans-die-skipper (vgl. ook sy artikel in T.L., XVIII:3, Augustus 1980).
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eensydige wêreld tot gevolg het, iets wat nog verder versterk word deur die liriese
vervoerings waarin al die karakters hulle verlangens en ideale verwoord. Soos in die
geval van Die meulenaar is daar ook hier 'n dualisme tussen romantiek en volgehoue
tragiek en is die motief van die eensydige arbeidsdrang onvoldoende om die ondergang
van die hoofkarakter te bewerkstellig. Hans se dood word nie deur sy gefnuikte
droom veroorsaak nie, maar as gevolg van die griepepidemie, wat buite die
handelingsgeheel van die roman lê, terwyl die versoening tussen Hans en Johan
melodramaties aandoen en in elk geval slegs skyn bly. Daarby lei die uitweiding oor
Meester se geluk en die jeugliefde wat hy na jare terugvind, die gebeure te ver weg
van die sentrale motief en gee dit te veel prominensie aan iemand wat in werklikheid
slegs 'n bykarakter in die roman is. Ten spyte van hierdie besware is Hans-dieskipper
Malherbe se suiwerste werk en lê hy met die kon flik tussen vader en seun 'n patroon
vas wat telkens deur latere skrywers (soos Jonker, C.M. van den Heever en Krige)
verder uitgebou sal word.
Die twyfel aan die tradisionele geloof, wat reeds aarselend in die Marais-figuur
uit Vergeet nie en in die drama Meester aanwesig was, word verder beliggaam in die
karakter van Hendrik uit Loutervure (1931), terwyl die arbeidsvreugde in die figuur
van die romantiese bywoner Niek voortgesit word. As geheel is Loutervure 'n swak
roman deurdat sommige motiewe (soos bv. die aanvanklike liefde tussen Hester en
die predikant) nie werklik noodsaaklik vir die handeling is nie, die afbranding van
die plaashuis ongelooflik naïef gemotiveer word en 'n mens die gevoel het dat
Malherbe se stem telkens in die gesprekke oor nasionaal-ideologiese aangeleenthede
(soos nasiebou, geloof en taal) deurskroei. Die sentrale gedagte van hierdie roman,
nl. dat die kultuurstryd alleen sinvol kan wees as dit met 'n Christelike geloofsvertroue
gepaard gaan, is egter die hoofterna in haas alle latere werk van Malherbe, maar
spesifiek van die reeks Bybelse en vaderlandse romans wat hy in die volgende dekades
skryf. In dié opsig is dit dus 'n voorspel tot sy latere skryfarbeid.
In die Ou-Testamentiese romans, Die hart van Moab (1933), Saul die worstelheld
(1935), Die profeet (1937) - oor Jeremia - en Boerprofeet (1953) - oor Amos, bevry
Malherbe hom van die tradisionele historiese avontuurverhaal en beoefen hy 'n tipe
geskiedkundige roman waarin hy die heroïese karakters van die Bybel simbolies laai
om sy siening oor die nasionale roeping van 'n volk te beliggaam, sonder om die
geskiedenis eksplisiet op die Afrikanervolk se wording en verwording te betrek. Die
teatrale effekte en die liriese taal lei egter daartoe dat die verteller telkens tussen die
gebeure en die leser te staan kom en dat die strakheid van die Bybelse epiek verlore
gaan, terwyl al vier romans as gevolg van die swak styl op die lange duur onleesbaar
word. In Die hart van Moab word die opkomende nasionalisme gepersonifieer in
die figuur van Azkar, maar sy ondergang is die gevolg van 'n toevalligheid, nie van
sy nasionale ywer nie, sodat ons 'n diskrepansie tussen die sentrale motief en die
hoofkarakter kry en die afwikkeling wesentlik buite die struktuur van die roman val.
In sowel Die profeet as Boerprofeet ontbreek 'n volgehoue spanningslyn, selfs al
word daar baie gebeurtenisse liries verwoord. Van die vier romans is Saul die
worstelheld die geslaagdste, veral deurdat Malherbe met die invoering van die
Tirsa-figuur, wat die koning tot vrou maak, 'n psigologiese motivering vir Saul se
afvalligheid gee, selfs al is die menslikheid en boosheid in Tirsa nie bevredigend
met mekaar verbind nie en al word die Dawid-karakter 'n eensydige en
vaag-romantiese figuur. In al
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vier romans wyk Malherbe af van die Bybelse gegewe deur weglatings waardeur hy
die karakters en gebeure vervlak en vereenvoudig en deur toevoegings waardeur hy
telkens sekere motiewe herhaal of die natuur liries besing, sonder dat hy dit alles in
die geheel integreer.
Die basiese besware teen die reeks Bybelromans geld ook vir die pionierstetralogie
wat gesamentlik as 'n ‘epos van die Afrikaanse volkswording’ (F.V. Lategan) beskou
kan word en wat met mekaar verband hou deurdat die dinamiese hoofkarakters almal
tot dieselfde familie behoort en besiel word deur dieselfde drang, t.w. om die
onbewoonde land te tem en op die voorpunt van die vernuwing te staan. Die
bergstroom ruis (1940) speel af rondom die figuur van August Fenting in die
onbewoonde gebied tussen die Drakensteinberge en die Bergrivier teen die einde
van die sewentiende eeu; Vlam van die Suurueld (1943) in die omgewing van die
Visrivier met Rooi-Willem ('n kleinseun van Fenting) as die hoofkarakter; En die
wawiele rol (1945) aan die begin van die negentiende eeu as Groot-Gert (die kleinseun
van Rooi-Willem) oor die Grootrivier trek en hom as die eerste Voortrekker in
Griekwaland vestig; en Over-die-berge (1961) - 'n voortsetting van die verhaal van
Groot-Gert - onder die Voortrekkers in die Vrystaat en Natal. Twee romans wat
verwante boustof behandel, is Spore van Vlieland (1948), wat die eerste Britse
besetting van die Kaap as agtergrond het, en Die skeur van Vaalspruit (1952) - later
gedramatiseer as Boeta van Skeurfontein (1959) - wat tydens die eerste anneksasie
van Transvaal afspeel. Al ses hierdie romans moet egter as mislukkings beskou word
omdat die historiese agtergrond haas geen funksie het nie en slegs dien om aan die
onwerklike, heroïese karakters 'n waserige romantiek by te gee. Daarby word die
karakters in so 'n mate deur een enkele drif besiel dat hulle heeltemal enkellynig en
sonder enige konflik is, iets wat die moontlikheid tot 'n waaragtige botsing uitsluit.
Waar daar wel sprake van 'n konflik is, verval dit in kleinburgerlike aangeleenthede
wat met die heroïese konsepsie van die karakters bots. In die geval van Die bergstroom
ruis is die pionierstema buitendien so power ontwikkel dat Malherbe 'n liefdesintrige
nodig het om Kobus tot die trek te motiveer, met die gevolg dat die gebeure aan die
einde verloop en buite die basiese struktuur van die boek val. Dit is weer 'n geval
van disharmonie tussen hoofmotief en karakter, en dit lei tot 'n duidelike breuk in
die verhaal.
Die dramas wat Malherbe in hierdie jare publiseer, toon 'n tematiese verwant+ + +

+ Loutervure word bespreek deur C.M. van den Heever (N.B., IV: 1, Mei 1932).
+ Oor die Bybelromans en -dramas skryf F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer) en P.J. Nienaber
(‘Ons kultuurstryd, sy plek in die Afrikaanse roman’, Hg., 25.2.38) oorsigtelik. Die hart van
Moab word behandel deur M.S.B. Kritzinger (Studies en kritieke), Saul die worstelheld deur
Hertzog Venter (O.E.B., XIX:1) en Die profeet deur H.A. Mulder (Twee wêrelde, Pretoria,
1942). Oor die verhouding tussen ‘Saul die worstelheld en die Bybel’ skryf L. Dekker (St.,
XV:1, Oktober 1961), terwyl J.A. de Coning die ‘Herhaling van motiewe in die Bybelromans
en -dramas van D.F. Malherbe’ (St., XX:2, Desember 1966) behandel.
+ Oor die pioniersromans skryf F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer) en P.C. Schoonees (Tien
jaar prosa). Die bergstroom ruis word bespreek deur A.P. Grové (O.E.B., XIX:4) en J.A.
Verhage (Kl., II:2, November 1966), Vlam van die Suurveld deur W.E.G. Louw (Vo., 3.12.43)
en Over-die-berge deur Gloudina Rykheer (Ins., II:l, Maart 1962). Rob Antonissen bespreek
Die skeur van Vaalspruit (Hg., 20.6.52).
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skap met sy romans, maar staan kwalitatief op 'n selfs nog laer vlak. Die beste werk
lewer hy met die dramatiserings van Hans-die-skipper en Die meulenaar as Die
seeman (1933) en Die meul dreun (1938, eers in 1943 gepubliseer) onderskeidelik.
Van die twee is Die meul dreun dramaties die sterkste deur die aanwesigheid van
die Faanskarakter. In Amrach die tollenaar (1935), Demetrios (in Die meul dreun,
1943) en Fariseër (1956) verwerk hy stof uit die Nuwe Testament, terwyl Moeder
en seun (1945), Abimelech (1948), Silo is krank (1956) - waarin ook die stukke In
die Namib en Van mense en gode opgeneem is-en Sisera (1958) op gegewens uit die
Ou Testament berus. Al hier die dramas is geskryf in uiters retoriese, ‘digterlike’
verse waarin daar 'n basiese tweespalt voorkom tussen die burgerlike situasies en die
streng stilering. Die holle retoriek is ook die belangrikste beswaar teen Malherbe se
allegoriese dramas, waarin hy besin oor die Afrikanervolk: oor die Groot Trek en
die voortbestaan in die Eeufeesstuk Die siel van Suid-Afrika (1938), oor die
rasseproblematiek in Spel van blank en swart (1956).
Die dalende lyn is verder kenmerkend van die res van Malherbe se geskrifte. Ná
die betreklike hoogtepunt wat hy met die versebundel Somerdae bereik het, is Brood
op die weg (1939), waarin nasionaal-godsdienstige verse (ook enkele berymde
gesange) opgeneem is, te plegstatig en geyk; alleen ‘Padwerkers’ met sy sosiale nood
styg hier uit as iets besonders. By die trant van die pioniersromans sluit die gedigte
oor die Afrikaner se lotsbestemming in die tweede afdeling van Duine en pioniere
(1951) aan, terwyl die meditatiewe verse in die eerste gedeelte oorwegend handel
oor die mens se nietigheid en betreklikheid in die algemeen met die ‘speelman’-tema
as bindende faktor. Die onhelder simboliek in dié bundel geld ook vir die verse in
Kruis en kraai (1957) en Agterland (1965); eersgenoemde bevat gedigte oor dood,
vernietiging en die liefde en redding wat Christus bied. Afgesien van die eenbedrywe
wat reeds in Die meul dreun opgeneem is, bundel Malherbe 'n sestal korter stukke
(waaronder die versdrama Macherus, wat in die tyd van Herodes afspeel) in Die uur
van die rooi maan (1952), terwyl Goue appels (waarin karakters uit die Griekse
mitologie voorkom) en Hulle het 'n boom afgekap (andermaal oor die
generasie-konflik) saam in 1953 verskyn. Afgesien van die novelle Hulle wat
verbygaan (1951) oor die apostel Thomas, waarmee hy tematies aansluit by die
Bybelromans, verskyn daar nog verder van Malherbe die romans Rooiland (1956)
en Kind van die sonde (1959), terwyl Langs groen weivelde (1959) drie radiopraatjies
oor die boer bevat. Die eerste van hierdie drie werke handel oor 'n jong boer wat van
die familieplaas afskeid neem en as delwer gaan werk, 'n tipe boustof wat Malherbe
in staat stel om die pioniersfiguur en die arbeidsverheerliking, soos in die tetralogie,
met mekaar te verbind. In Kind van die sonde dien die tema van die ongelowige (soos
in Loutervure) weer as boustof, hoewel die probleem nie oortuigend verwerk word
nie. In hierdie latere romans is Malherbe stilisties dikwels soberder, maar wat
karakterisering en uitwerking van motiewe betref, bereik hy nie die peil van sy beste
vroeëre romans nie. Postuum verskyn van hom Twee nagelate novelles en Die slagmes
en ander nagelate verhale (albei 1980) wat niks aan sy beeld as skrywer verander
nie.
Die grootste deel van Malherbe se oeuvre is dus vandag haas onleesbaar deur die
irriterende styl, die eienaardige verbinding van die alledaagse en gestileerde, die
onhelder simboliek en die feit dat hy nie sy karakteruitbeelding konsekwent volhou
nie. Sowel wat sy styl as sy groots-opgesette heroïese figure betref, is sy werk
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pretensieus, omdat die karakter meestal nie die liriese roes van woorde kan dra nie.
Daarom is hy vandag grotendeels gereduseer tot 'n ‘gebeurtenis’ in die Afrikaanse
literatuur en kan hy beskou word as 'n figuur wat in die tydsomstandighede nodig
was om in 'n bepaalde rigting te werk, selfs al het hy met sy eksperimente in daardie
rigting nie veel van waarde gelewer nie. Binne die konteks van die Afrikaanse
letterkunde is hy egter van belang as stryder vir die taal, as eksperimenteerder wat
met sy romanreekse die Bybelse en vaderlandse geskiedenis vir die eerste keer in
groots-opgesette romans probeer verwerk het en as skrywer wat met twee van sy
romans, Die meulenaar en Hans-die-skipper, en met enkele gedigte 'n wesentlike
bydrae tot ons literatuur gemaak het.
+

+ Die belangrikste resensies oor Malherbe se latere werk is die volgende: Brood op die weg
deur W.E.G. Louw (Hg., 26.1.40) en Ernst van Heerden (Die Oosterlig, 29.12.39), Die meul
dreun deur H.A. Mulder (Hg., 31.12.43), Die uur van die rooi maan deur W.J.B. Pienaar
(O.E.B., XVIII:2), Duine en pioniere deur Ernst van Heerden (Hg., 4.5.51) en Rob Antonissen
(St., V:4, Julie 1951), Silo is krank deur E. Lindenberg (T.L., VII:2, Junie 1957) en Sisera
deur T.T. Cloete (Koers, XXVI:5-6, November-Desember 1958). Na aanleiding van sy
bespreking van Jannie Kruger se bundel Beelde en stemme, waarin gloeiende kommentaar
op Malherbe se werk voorkom, skryf Rob Antonissen 'n parodie op hoe Kruger Boerprofeet
en Hulle het 'n boom afgekap sou geresenseer het (Kern en tooi, Kaapstad, 1963, pp. 48-50).
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Hoofstuk 7
C.J. Langenhoven en die didaktiese en satiriese tradisie
Reeds onder die Hollandse geskrifte wat in Suid-Afrika ontstaan het, neem die
didaktiese en satiriese strominge 'n belangrike plek in, en in die negentiende eeu
bereik dit 'n hoogtepunt met Boniface se De nieuwe ridderorde of De temperantisten,
waarin die filantropie en die matigheidsbeweging gehekel word. Ook in die vroegste
Afrikaanse geskrifte, bv. die ‘Lied ter eere ...’ en Kaatje Kekkelbek, is daar heel
dikwels 'n sterk satiriese element aanwesig, terwyl die didaktiek, lering en moralisasie
in verskeie werke uit die Eerste Beweging, o.m. dié van Hoogenhout, Lion Cachet
en Von Wielligh, 'n onderdeel uitmaak. As die Tweede Beweging begin, vind die
satire aanvanklik sy belangrikste eksponent in Willem Postma. Hy word egter gou
oorskadu deur die figuur van C.J. Langenhoven in wie se werk didaktiek en satire
afsonderlik en gesamentlik aangetref word, terwyl 'n groot deel van sy geskrifte soos Rob Antonissen en, voor hom, F.E.J. Malherbe reeds aangetoon het - by die
‘wellewenskuns’ van Coornhert en sy opvolgers aansluit. Hierdie ‘wellewenskuns’
en didaktiek word in die twintigerjare ook deur M.E.R. beoefen, maar afgesien van
jeugwerk (waaronder die uitstekende verhaal Kinders van die Voortrek, 1920), die
versameling Vanmelewe: Stories van die voorouers (1926) en die bundel
Onweershoogte en ander verhale (1927), waarin o.m. die belangrike briefnovelle
Goedgeluk opgeneem is, verskyn die meeste van haar werke in die veertiger- en
vyftigerjare en oefen sy eers later 'n belangrike invloed op die Afrikaanse prosa uit.
Daarom word sy hier net genoem.

I. Dr. O'Kulis
By die aanvang van die Tweede Beweging het WILLEM POSTMA (1874-1920), seun
van ds. Dirk Postma en self later predikant van die Gereformeerde Kerk in
Bloemfontein en Reddersburg, 'n leidende aandeel met sy artikels wat hy in 1905
oor die Afrikaanse taal onder die skuilnaam Jong Afrika in De Vriend skryf en waarin
hy Afrikaans as 'n spontane ontwikkeling uit Nederlands sien en dit as skryftaal
verdedig. Onder die skuilnaam DR. O'KULIS (= oogdokter) behartig hy van 1905 tot
1914 die rubriek Oogdruppels in De Vriend des Volks en gee hy raad vir allerlei
nasionale ‘oogsiektes’, soos die Engelse onderwysstelsel, die erkenning van Afrikaans
en politieke aangeleenthede. Hiermee wil hy op 'n onderhoudende wyse die
wantoestande aan die kaak stel. Dit is egter met die outobiografiese
herinneringsgeskrif Die eselskakebeen (1909) dat hy sy belangrikste bydrae lewer.
In hierdie werk, wat bestaan uit tien hoofstukke, 'n voorwoord, inleiding en toepassing,
gee hy 'n beeld van die angliserende onderwysstelsel uit die sewentigerjare van die
vorige eeu
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en van die periode onmiddellik ná die Anglo-Boereoorlog. Op humoristiese en
satiriese wyse skets hy episodes uit die lewe van 'n Boereseun en sy ervarings met
‘British and Cape History’ op skool. Soms groei die satire uit tot heftige
verontwaardiging, maar meestal wil hy, soos Simson die Filistyne met 'n
eselskakebeen doodgeslaan het (Rigters 15:15), die Filistyn in die Afrikaner vernietig
en hom bewus maak van die denasionaliserende gevolge wat die onderwys op hom
het. Afgesien daarvan dat die sketse elkeen 'n afgeronde eenheid vorm en deur die
oorspronklike woordgebruik in hul eie reg as 'n bydrae tot die literatuur beskou kan
word, is dit ook 'n belangrike kultuurhistoriese dokument. In Doppers (1918) gee hy
'n beeld van die godsdiens van die Gereformeerdes en hulle plek in die Afrikaanse
samelewing, terwyl hy in De Boerevrouw (1919) talle stukke oor die Voortrekkers
en die konsentrasiekampe (o.m. die gedenkskrif van Anna Steenkamp en
koerantartikels van Marie Koopmans-de Wet) kompileer.

II. Voortsetting van die satiries humoristiese tradisie
Nog voordat Langenhoven aan die woord kom, publiseer JACOBUS GIDEON ENGELA
(1862-1950) Afrikaanse verhale (1909), Gesellige half uurtjies (1910) en Gesêls
(1913) waarmee hy die leeslus onder die volk wou aanwakker. Veral geestige en
klugtige voorvalle vertel hy onderhoudend, terwyl sy ernstiger werk te moraliserend
en tranerig word. Later publiseer hy 'n Terugblik (1925) en Die getatoeëerde ‘K’
(1929).
Belangriker as Engela is REENEN JAN VAN REENEN (1884-1935), wat in Die
agterstevoortrekkers (1917) goedig die spot dryf met 'n aantal Bloemfonteinse
akademici wat met ossewaens 'n toer vanuit die Vrystaatse hoofstad op die ou pad
van die Voortrekkers onderneem. Met Celestine (1919) en Verborge skatte (1920)
bundel Van Reenen die eerste spookstories in Afrikaans ná S.J. du Toit se Werkelike
geesverskynings: Europese en Afrikaanse (1892) en lei hy die klein tradisie in wat
later deur Lan Genhoven, Marais en Leipoldt voortgesit word. Op die model van
Edgar Allan Poe (met wie se werk hy tydens sy studieverblyf in die Verenigde State
kennis maak) wil hy die atmosfeer en geheimsinnigheid van die ‘tales ofmystery’
navolg, maar sy siening is oor die algemeen te nugter en die verhale eindig meestal
met 'n antiklimaks. In Die lokaas (1921) betree hy die terrein van die probleemroman,
maar die
+ +

+ P.J. Nienaber vat sy talle tydskrifartikels oor Postma saam in Dr. O'Kulis met sy Eselskakebeen
(Johannesburg, 1950) en gee ook die belangrikste joernalistieke geskrifte weer uit (H.A.,
Junie-Oktober 1952). Kommentaar op Die eselskakebeen is dié van F.E.J. Malherbe (Humor
in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse letterkunde2, Amsterdam, 1932), Elize Botha
(Afrikaame essayiste, Kaapstad/Pretoria, 1965) en P.D. van der Walt (‘'n Vroeë satiriese
werkie’, Mené tekél, Kaapstad, 1969).
+ Van Reenen se Agterstevoortrekkers word bespreek deur D.F. Malherbe (Br., Augustus
1917), wat ook 'n in memoriam-artikel oor hom skryf (Vo., 2.11.35). Celestine word bespreek
deur C. Louis Leipoldt (Hg., November 1919), J.F.W. Grosskopf (Vo., 16.9.19) en Annette
Theron (Krit., III:2, Julie 1965), en Verborge skatte deur Eugène N. Marais (Br., Februarie
1921). 'n Oorsig oor sy werk is dié van M.S.B. Kritzinger (O.T., Februarie 1936).
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psigologiese ontwikkeling van die karakters is onoortuigend en sy roman verval in
die aaneenskakeling van losstaande episodes. In Die muurkassie (1919) gee G.
Jordaan kort sketse uit die Afrikaner se daaglikse lewe, maar oor die algemeen is die
stukke nog swakker as dié van Engela. Die spookverhaal word in hierdie jare ook
druk beoefen deur E. Serfontein in die bundels Kort verhale (1927), Los hande (1930),
Erns en luim (1932) en Sluipende honde (1937), terwyl hy - onder die skuilnaam
Flaneur - met Die getuie vir die verdediging (1935) op die gebied van die speurverhaal
beweeg en daarmee by die werk van Langenhoven, Brand en Leipoldt aansluit.
Op 'n hoër vlak staan die luimige dorpsvertellings van ERNST BERTHOLD GROSSKOPF
(1888-1949), wat in Swart slang (1930), Henri, die skildknaap (1935) en Dorpenaars
(1940) gebundel word. Met Patrys hulle (1926) lewer hy een van die eerste boeiende
jeugboeke in Afrikaans, al het die oorbodige kommentaar en inligting van die
alwetende verteller en sy manipulasies om die verhaal in 'n bepaalde rigting te stuur,
'n sekere onbeholpenheid in die struktuur tot gevolg. Ten spyte hiervan munt die
werk uit deur die kostelike humoristiese situasies.

III. C.J. Langenhoven
is in die nag van 12 op 13 Augustus 1873 op die
plaas Hoeko in die distrik Ladismith, K.P. gebore. Vyf dae ná sy geboorte is sy
moeder oorlede, en in dié omstandighede word hy groot by sy oom en tante, vir wie
hy as ouers aanvaar. Sy skoolopleiding ontvang hy van 'n aantal goewernantes, die
Hollandse Meester Bloemkolk en later op Ladismith en Riversdal. Daarna studeer
hy aan die Victoria-kollege, waar hy in 1895 die graad B.A. behaal. Aangesien dié
inrigting nog geen regsfakulteit gehad het nie, skryf hy in as kandidaat-prokureur op
Ladismith en verwerf hy die LL.B. deur private studie in 1899 van die Universiteit
van Kaap de Goede Hoop. Daarna praktiseer hy - afgesien van 'n kort onderbreking
as advokaat in Kaapstad - as prokureur op Oudtshoorn, waar hy o.m. bekendheid
verwerf op die gebied van watergeskille. Hy word eers betreklik laat bewus van sy
roeping as taalstryder en skrywer, maar dan produseer hy binne minder as 'n kwarteeu
'n omvangryke oeuvre. In 1912 word hy redakteur van Het Zuid-Westen, 'n
Oudtshoornse nuusblad wat hy vir die volgende drie jaar as podium vir sy opvattinge
oor Afrikaans gebruik. As hy in 1914 as Oudtshoornse lid van die Provinsiale Raad
verkies word, loods hy nog dieselfde jaar 'n mosie deur waarvolgens Afrikaans as
voertaal tot en met standerd IV in die Kaaplandse skole erken word. In dieselfde jaar
lewer hy sy beroemde rede oor ‘Afrikaans as voertaal’ voor die Akademievergadering
in Bloemfontein en voer hy 'n polemiek met prof. P.J.G. de Vos oor die keuse tussen
Nederlands en Afrikaans as landstaal. In 1920 word hy Volksraadslid vir Oudtshoorn
en die jaar daarop Senator, waardeur hy in die posisie gestel is om ook met die
amptelike erkenning van Afrikaans as landstaal in 1925 'n beduidende rol te speel.
In 1927 het die Akademie die Hertzogprys vir Skaduwees van Nasaret aan
Langenhoven (saam met Sangiro en Jochem van Bruggen) toegeken, maar - o.m. as
gevolg van die feit dat Mof en sy mense die vorige jaar slegs ‘eervolle vermelding’
ontvang het (kyk hieroor P.J. Nienaber, Die Hertzogprys vyftig jaar, Kaapstad, 1965,
pp. 111-116) - weier hy die prys. Reeds betreklik
CORNELIS JAKOB LANGENHOVEN
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vroeg in sy loopbaan neem hy stelling in teen doktore, professore, resensen te,
sogenaamde ‘malkunsapostels’ en ‘die bloemlesing-skêr-en-gompot-literateurs’ wat
sy lewe ‘vergal’, en voorin die meeste van sy latere werke verskyn die versoek ‘Geen
resensie word gevra nie’. In 1931 ken die Universiteit van Stellenbosch 'n eredoktoraat
aan hom toe. Op 15 Julie 1932 is hy op Oudtshoorn oorlede. In 1955 is sy huis
Arbeidsgenot as museum oopgestel.
Langenhoven se uitgebreide oeuvre is nie slegs tot die literatuur beperk nie, maar
het raakpunte met haas alle aspekte van die maatskaplike lewe van sy volk. Op die
gebied van die politiek en die regswetenskap skryf hy reeds vroeg Iets over arbiters
en arbitraties (1906), terwyl hy later die vraag behandel of Suid-Afrika van die
goudstandaard moet afstap (Goud of papier?, 1929) en die naturellekwessie uitvoerig
bespreek (Die witman se pand, 1929). Saam met Preller publiseer hy in 1919 Twee
geskiedkundige opstelle en teoretiseer hy oor die aard van historiese navorsing en
studie. Die bundel Die opdraende pad (1923), waarin hy 'n aantal van sy referate
versamel, bevat voordragte oor ‘Die krag van 'n nasie’, ‘Die vooruitsigte van die
Britse Ryk’ en ‘Inkomste en uitgawe’. Vir Engelstalige lesers skryf hy in Republicans
and sinners (1918) en The everlasting annexation (1919) oor die gevare van die
Britse imperialisme. In A first guide to Afrikaans (1926) gee hy vir Engelssprekendes
'n eenvoudige handleiding tot die Afrikaanse taal, terwyl hy in Hoe om te skrywe
(1931; saam met E.C. Pienaar) advies aanjong skrywers verskaf. Hy stel die jeug
bekend aan die burgerplig (Die goeie burger, 1928), die natuurwetenskap (Water en
sy aard, 1928, en die opstel oor ‘Die sonnewyser’, 1926) en die sterrekunde (Van
die aarde na die sterre, I en II, 1926), terwyl hy in Hooftrekke van die Bybelverhaal
(onvoltooid; postuum 1933) die Ou-Testamentiese gebeure in eenvoudige taal
oorvertel. Oor Die
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+ E. Serfontein se Sluipende hande word bespreek deur F.E.J. Malherbe (O.E.B., III:2).
+ P.C. Schoonees bespreek E.B. Grosskopf se Dorpenaars (Br., 5.7.40), M.S.B. Kritzinger
Henri, die skildknaap (Die Volkstem, 3.8.35) en P.C. Schoonees Swart slang (Hg., 11.12.31).
Patrys hulle word bespreek deur M.S.B. Kritzinger (De Volkstem, 19.6.26) en F.E.J. Malherbe
(Vo., 20.11.26).
+ C.J. Langenhoven se Versamelde werke word aanvanklik in veertien dele (Kaapstad,
1933-1937) en daarna in sestien dele (1949-1958 en 1972-1973) uitgegee. 'n
Faksimilee-uitgawe van Die mantel van Elia verskyn by die skrywer se dood (1933).
Bloemlesings uit sy werk is Essays van Langenhoven (deur L.C. Bruwer, Kaapstad, 1955;
kyk hieroor A.P. Grové, Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965), Al skrywend (deur Sarah
Goldblatt, Kaapstad, 1973), Die erwe van ons vaad're (deur Sarah Goldblatt, Kaapstad, 1971;
kyk hieroor Abr. H. de Vries, Hg., 28.1.72) en Die vrolike vlam (deur J.P. Scannell en G.C.L.
Brümmer, Kaapstad, 1979). 'n Bibliografie van sy werk is saamgestel deur E.M. Malan
(Universiteit van Kaapstad, 1951).
+ 'n Outobiografiese geskrif is U dienswillige dienaar (1932; V.W., XII), wat uit twee afdelings
bestaan: ‘Die wording van 'n skrywer’ en ‘My aandeel aan die taalstryd’. Talle skrywers gee
hulle indrukke van Langenhoven as mens in P.J. Nienaber (red.), Langenhoven, die
volkskrywer (Johannesburg, 1951), o.a. E.B. Grosskopf, J.H.H. de Waal en H.A. Fagan.
Persoonlike herinneringe en indrukke kom ook voor in hoofstuk XVI van J.M.H. Viljoen se
'n Joernalis vertel (Kaapstad, 1953), Etienne Leroux se artikel in Wynland (onder redaksie
van Merwe Scholtz, Kaapstad, 1969), die Langenhoven-uitgawe van Die Huisgenoot (2.12.32)
en die spesiale Byvoegsel tot die Burger (10.8.73). 'n Spesiale Foto-Rapport (22.4.73) word
aan Langenhoven gewy. M.E.R. skryf drie artikels oor hom (Hg., 2.12.32, 8.11.40 en 6.12.40),
terwyl F.E.J. Malherbe sy herinneringe oor Langenhoven dokumenteer (T.L., XI:3, Augustus
1973).
+ Algemene oorsigte oor Langenhoven se werk is dié van P.C. Schoonees (Die prosa van die
TweedeAfrikaanse Beweging3, Pretoria/Kaapstad, 1939 en Tien jaar prosa, Johannesburg,
1950), M.P.O. Burgers (Die mens Langenhoven, Kaapstad, 1939 waarin heelwat geskrifte
met behulp van die psigoanalise vanuit die mens ‘verklaar’ word; kyk hieroor Elisabeth
Eybers, Voetpad van verkenning, Kaapstad/Pretoria, 1978), J. Haantjes (Afrikaans proza,
Amsterdam, 1930), M.S.B. Kritzinger (Letterkundige kragte, Pretoria, 1932 en Studies en
kritieke, Pretoria, 1934), F.V. Lategan (Skrywers en rigtings, Pretoria, 1952), T.J. Heyns
(Perspektief en profiel3, Johannesburg, 1982), J.A. Verhage (C.J. Langenhoven, die
volkskunstenaar, Kaapstad, 1969), D.J. Opperman (Naaldekoker, Kaapstad, 1974) en P.D.
van der Walt (Bestek, Kaapstad, 1975). Oor sy humor skryf F.E.J. Malherbe (Humor in die
algemeen en sy uiting in die Afrikaanse letterkunde2, Amsterdam, 1932 en Wending en inkeer,
Kaapstad, 1948), oor sy styl D.F. Malherbe en oor die invloed van Multatuli F. Rompel (albei
in Langenhoven, die volkskrywer) en oor sy ‘literêre drieslagmaat’ J.A. Verhage (St., XXII:
4, April 1969). 'n Spesiale nommer van die Tydskrif vir Geesteswetenskappe (XIII:4, Desember
1973) word aan Langenhoven gewy en bevat o.m. artikels deur G. Dekker, P.C. Coetzee,
P.J. Nienaber (oor sy verhouding met die Akademie), J.A. Verhage (oor taalkundige aspekte
van sy Nederlands) en G.D. Scholtz (oor sy politiek).
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letterkundige skoonhede van die Bybel lewer hy in 1932 'n lang lesing op Stellenbosch,
en in heelparty geskrifte, o.m. in Oor opstelle (postuum 1937) en in Die opdraende
pad (1923), laat hy hom uit oor literatuur en styl. Dit is egter veral in sy stukke oor
Afrikaans as skryftaal dat sy betoë in helderheid uitmunt. Terwyl hy nog as student
in 1893 die uitspraak kon maak dat ‘For intellectual training Africander Dutch offers
no scope, for it has no literature and a very poor vocabulary’, kom hy reeds in 1910
tot die insig dat Afrikaans deur algemene samewerking 'n eie letterkunde kan
ontwikkel wat ‘the growth of our own national genius, of which we have no reason
to be ashamed’, sal illustreer. In die jare wat daarop volg, spreek hy-in teenstelling
tot die ander taalstryders - homself heftig uit teen Nederlands in Suid-Afrika, omdat
dit geen natuurlike medium vir die Afrikaner kan wees nie en omdat Afrikaans
soepeler en beweegliker as Nederlands is. Daarteenoor beskou hy Engels as 'n lewende
taal vir Suid-Afrika omdat dit deel is van die ‘landskap’ waarin die Afrikaner beweeg.
Sy pleidooie vir Afrikaans bereik 'n hoogtepunt in ‘Afrikaans as voertaal’, wat hy
in 1914 voor die Akademie lewer. Hierin, soos ook in verskeie van sy ander stukke,
is dit opvallend hoe hy telkens die abstrakte en konkrete, teorie en praktyk, uitspraak
en voorbeeld met mekaar afwissel en sy standpunt by herhaling aan die hand van
illustrasies - dikwels uit die eg-Afrikaanse werklikheid - aan die toehoorder oordra.
Maar ook as skrywer van literêre werke openbaar Langenhoven 'n besondere
veelsydigheid, al gaan dit nie altyd met gehalte gepaard nie. Hy beoefen die
kortverhaal, roman, prosa- en versdrama, klug en allegorie, poësie, spreuk, brief,
kinderboek, outobiografie, ruimtefiksie, spook- en speurverhaal, essay en vertaling.
Alhoewel sy blyspele en klugte hoër staan as dié van die meeste van sy tydgenote,
lewer hy met nie één stuk 'n wesentlike bydrae tot die Afrikaanse toneelliteratuur
nie. In sy ernstige poësie verkondig hy lewenswysheid, mymer hy oor die raaisels
van die lewe, besing hy die ‘via dolorosa’ van sy volk se geskiedenis of gee hy verslag
van sy religieuse oortuigings - meestal sonder dat die gedagtes volledig genoeg beeld
geword het. In sy geestige verse munt hy dikwels uit deur 'n sekere kernagtige
stelwyse of puntigheid, maar in dié opsig word sy werk gou oortref deur sy enigsins
latere tydgenoot A.G. Visser. In sy romans en verhale toon hy 'n verwantskap met
die agttiende- en negentiende-eeuse humortradisie van Sterne,
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Lamb, Jonathan en veral Multatuli, en in sy werk maak hy by herhaling gebruik van
die humoristiese styltegnieke, o.m. die hiperbool, geestige herhalings, samevoegings
van heterogene begrippe, logiese ongerymdhede e.d.m. Sy verhale toon meestal 'n
los komposisie met baie onderbrekings en veelvuldige uitweidings wat die eenheid
van die geheel versteur, terwyl baie van sy essays oor tydgebonde maatskaplike of
politieke vraagstukke handel en in moralisasies en soms selfs prekerigheid verval.
In sy beste werk word die leser getref deur 'n kernagtige eenvoud en 'n verrassende
woordgebruik waaruit dit duidelik blyk dat 'n mens hier met 'n taalbewuste kunstenaar
te make het. In hierdie opsig lewer hy 'n belangrike bydrae in die ontwikkeling van
'n eie Afrikaanse prosatradisie en vorm hy 'n teenvoeter vir die bewuste sierstyl van
D.F. Malherbe. Daarom is sy werk vandag - ten spyte van die soms erg sentimentele
en soetsappige dele, selfs in werke wat andersins bevredig - leesbaarder as dié van
die romantici, al is dit moeilik om spesifieke werke van hom uit te sonder as werklike
bydraes tot die Afrikaanse letterkunde.
As 'n paar stukke betogende prosa en vroeë blyspele buite rekening gelaat word,
debuteer Langenhoven in 1911 met Stukkies en brokkies, wat 'n versameling gedigte,
verhale en sketse uit tydskrifte is. In 1912 volg sy Afrikaanse verjaardag-boekie,
waarin hy reeds met sy kenmerkende geestigheid, spitsvondigheid en woordspelings
spreuke vir elke dag van die jaar versamel. In Ons weg deur die wêreld (1913) neem
hy Stukkies en brokkies as 'n geheel op, maar vul dit aan met nuwe verse, verhale,
spreuke en prekies, terwyl hy in die tweede druk (1919) die rede oor ‘Afrikaans as
voertaal’ byvoeg. Met die derde druk (1922), wat uit drie dele bestaan, kry Ons weg
deur die wêreld sy finale beslag deurdat hy verskeie vroeë gedigte weglaat, 'n verdere
pleitrede vir Afrikaans byvoeg en 'n aantal spreuke deur 'n kritiese en relativerende
opmerking in 'n ander lig stel. Die eerste deel bestaan uit 'n aantal ‘Verhaaltjies en
karaktersketse’ waaruit die neiging van Langenhoven reeds blyk om direk kontak
met sy lesers te maak en om sy karakters sprekend in sy verhale in te voer, terwyl
die tema van die hond (‘Twee oues van dae’), die sonde-met-die-bure-motief (‘'n
Brief van sy ouers aan Jan op die kollege’), die kluisenaarsfiguur (‘Die kluisenaar
van die Karro’) en die spot met Nederlands (‘Meester’) reeds hier aanwesig is. Daarna
volg 'n viertal ‘Ligte leekprekies’ waarin Langenhoven sy voorliefde vir antiteses
(ook in die sinsbou) en sy illustrerende betoogstyl toon, terwyl die bundel afgesluit
word met elf samesprake en 'n monoloog wat geskryf is met die oog op debatsaande.
Hieronder is die bestes ‘Die ingewikkelde boodskap’, ‘Die tweetalige vonnis’ en
‘Die kys about die forro’. In die tweede deel bundel hy 'n duisendtal ‘besproke’ en
‘onbesproke’ spreuke, waarmee hy by die Nederlandse tradisie van Cats tot Greshoff
en die sestiende- en sewentiende-eeuse Franse moraliste aansluit. Dikwels neem die
spreuke die vorm aan van 'n variasie of uitbreiding op 'n bestaande volksidioom,
soms met 'n verrassende omdop van 'n algemeen-aanvaarde oerwaarheid. By herhaling
tref Langenhoven met sy geestigheid en ratse woordspel, al word dit soms te vernuftig.
Deur die gebruik van Stoffel Gieljam in die ‘Besproke spreuke’ kry die skrywer die
geleentheid om telkens op die relatiwiteit en dubbelkantigheid van 'n stuk ‘waarheid’
te wys, om 'n saak van meer as een kant te belig en homself in die hekeling te betrek.
In die tweede afdeling versamel hy 'n aantal ‘Fantasieë’ waarin hy o.m. naïewe
personasies (die watersloot, wa en berg) as sprekers laat optree, al voel 'n mens dat
die moraliserende en sentimentele op die
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lange duur steurend is. Dit geld ook vir die honderd prekies wat hy, telkens op 'n
spreuk uit deel II, in die derde deel van Ons weg deur die wêreld saam met ‘Afrikaans
as voertaal’ en ‘De heilige ennen van Rehum en Simsai’ ('n pleidooi in Nederlands
vir die invoering van Afrikaans as kerktaal) opneem.
Die gedigte wat hy as afdeling III van Ons weg deur die wêreld II bundel, is
oorwegend moraliserend of geestig en put hul boustof uit die daaglikse doen en late
van die mens, vaderlandse motiewe (oor die Groot Trek en die Rebellie) en enkele
kere, soos in ‘Credo in Deum Patrem’, uit die worsteling van die indiwidu om geloof
en helderheid oor die basiese vrae in verband met die mens se bestaan. Die meeste
verse word ontsier deur die didaktiek en sentimentaliteit, die gebrek aan sterk beelding
en tegniese onbeholpenhede. Die beste gedigte is ‘Ag wat, dis maar 'n hond!’, waarin
'n geliefde Langenhoven-tema weer die boustof vorm, ‘Liefdesonsin’ (‘Lamtietie,
damtietie’), wat die mees volgehoue spel met die verkleinwoord in Afrikaans is, en
‘Die mot en die kers’, al kom daar met die slotreël 'n ongeregverdigde
perspektiefverskuiwing wat 'n breuk in die struktuur veroorsaak.
Die geskiedenis van Suid-Afrika, wat reeds in enkele gedigte uit Ons weg deur
die wêreld verwerk is, vorm ook die boustof vir 'n drietal verdere werke van
Langenhoven, t.w. Die Hoop van Suid-Afrika (1913), Die Vrou van Suid-Afrika
(1918) en Eerste skoffies op die pad van Suid-Afrika (1921). In die eerste twee beoefen
hy die allegoriese drama deurdat daar, naas historiese karakters soos Retief, Kruger,
Rhodes en Dingaan, abstrakte personasies of ‘exempels’, bv. Hoop, Vader Tyd,
Britannia, die Boer, die Vrou, die Slaaf e.d.m., optree. Met hierdie twee werke, wat
onderskeidelik die geskiedenis van Suid-Afrika van 1650-1838 en van 1843-1902
vertel, lê hy 'n patroon vas wat D.F. Malherbe, N.P. van Wyk Louwen Gerhard J.
Beukes later sal voortsit. In aansluiting by Totius, Leipoldt en Malherbe skryf hy in
Eerste skoffies op die pad van Suid-Afrika 'n lang werk waarin betreklik willekeurige
grepe uit die vaderlandse geskiedenis as boustof dien. Dit handel agtereenvolgens
oor die ‘Eerste verspieders’, die aankoms van Van Riebeeck, die ‘Eerstelinge’ (waarin
die geskiedenis van Frederik Bezuidenhout en die Slagtersnekrebellie verwerk word),
die Groot Trek met die aksent op Retief en sy dood, en die moord op Blaauwkrans,
sodat die geheel dus dieselfde periode as Die Hoop van Suid-Afrika dek. In die meeste
van die veertien episodes is die versvorm te amorf en mis 'n mens noodsaaklike
bindmiddele, terwyl die betogende inslag van die geheel die beelding laat veryl ten
koste van beskouings of vrae oor die sin van die geskiedenis. In ‘Via dolorosa’, die
enigste gedeelte waarin Langenhoven van 'n tradisionele strofebou en rympatroon
gebruik maak, is die beelde te geyk en die versreël te meganies afgeklop. Die vier
gedigte waarmee die bundel afsluit, is nie 'n integrale deel van die epiese opset van
die res nie, maar is as poësie veel geslaagder. Onder hulle is veral twee van sowel
literêre as nasionale betekenis: ‘Ons eie vlag’, waarvan die laaste strofe deur F.J.
Joubert getoonset is en algemeen as vlaglied aanvaar word, en ‘Die stem van
Suid-Afrika’, wat op 30-31 Mei 1918 ontstaan het, later deur M.L. de Villiers
getoonset is en jare lank as nie-amptelike volkslied bekend was totdat dit op 2 Mei
1957 offisieel as sodanig verklaar is. Die gedig bestaan uit vier kwatryne wat telkens
deur 'n koeplet gevolg word. Deur middel van sterk teenstellings, parallelismes,
herhalings en 'n vaste maatslag sonder verskuiwende ruspunte gee dit 'n beeld van
die Afrikaanse landskap en by herhaling 'n belydenis van getrouheid aan die ‘gelief-
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de’. Die gedig word 'n ‘statige eedaflegging en gebed van die Afrikaanse volk’ (D.J.
Opperman, Naaldekoker, p. 7) en is as enkele gedig Langenhoven se geslaagdste
werk.
Afgesien van die twee allegorieë en die twee ernstige dramas Vrouetrou (1921) in versvorm - en Petronella (1931), wat albei erg sentimenteel is, beoefen
Langenhoven veral die klug en blyspel op toneelgebied. In 1909 publiseer hy Die
familiesaak en Die troubelofte, en in die twintigerjare Die onmoontlike tweeling
(1920) en Die kinderparlement (1927), wat almal in 'n hoë mate by die klugtige
tradisie in die Afrikaanse toneelliteratuur van dié jare aansluit. Die laaste van die
takhare, wat in 1925 verskyn, is 'n bewerking van Die watersaak (1909), wat op sý
beurt weer as basis vir Die wêreld draai (1912) gedien het - die enigste voorbeeld
in Langenhoven se oeuvre waar hy 'n bepaalde geskrif grondig hersien het. Dit werk
met 'n groot verskeidenheid bekende motiewe, soos die sonde-met-die-bure, die stryd
tussen Afrikaans en Engels en die verandering in die maatskaplike patroon, en deur
sy geestige situasies en spel met woorde is dit Langenhoven se beste drama.
Ook met verskeie van sy prosageskrifte wou Langenhoven populêr skryf en op
dié wyse die volk aan die lees kry. Dit geld vir Die lig van verre dae (1924), 'n verhaal
oor die eerste pioniers na die suidweste uit die jaar 1752. Die roman sluit in 'n groot
mate aan by die histories-romantiese tradisie van De Waal, die toeval speel 'n groot
rol, geen enkele poging word aangewend om die onverwagte verskyning van karakters
op kritieke momente aanneemlik te maak nie en die verteller verbreek telkens sy
verhaal deur vanuit 'n perspektief in die twintigste eeu inligting te gee. Donker spore
(1926), die eerste speurverhaal in Afrikaans, speel af teen die (vir Langenhoven)
bekende agtergrond van Ladismith, K.P. en gee 'n knap ontrafeling van die
moordgeskiedenis. In Geeste op aarde (1924) en Die wandelende geraamte (1930)
bundel hy die meeste van sy spookstories, en daarmee word hy die belangrikste
beoefenaar van dié kategorie in Afrikaans. Opmerklik is die feit dat hy in elke verhaal
twee vertellers gebruik: die outeur wat 'n ander verteller, die ‘bron’ van die verhaal,
bekend stel, sy betroubaarheid, eerlikheid en geloofwaardigheid só sterk beklemtoon
dat hy die leser as 't ware kondisioneer om die ‘fantastiese’ van die ‘eintlike’ verhaal
(waarin die aangekondigde verteller aan die woord is) as
+ + + + +

+ Oor Ons weg deur die wêreld skryf C. Louis Leipoldt (Hg., September 1919) en T.J. Heyns
(Langenhoven, die volkskrywer).
+ Die vrou van Suid-Afrika word negatief bespreek deur J.F.W. Grosskopf (Vo., 30.8.18).
Hierop reageer Langenhoven (Vo., 17.9.18).
+ Eugène N. Marais bespreek Eerste skoffies op die pad van Suid-Afrika (Langenhoven, die
volkskrywer). 'n Skerpsinnige beskouing oor ‘Die stem van Suid-Afrika’ is dié van D.J.
Opperman (Naaldekoker).
+ Eugène N. Marais bespreek Vrouetrou (Br., 25.10.21). Die laaste van die takhare word saam
met ander heruitgawes van Langenhoven bespreek deur André P. Brink (Rap., 27.1.72), Elsa
Nolte (Bu., 8.6.72) en D.F. Spangenberg (Kl., VII:2, Augustus 1972).
+ Oor Geeste op aarde is daar die resensie van F.E.J. Malherbe (Hg., 19.6.25). H. Ohlhoff
skryf 'n beskouing oor die spookstories (T.G., XIII:4, Desember 1973).
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werklikheid te aanvaar. In 'n ‘Na-woord’ tot Geeste op aarde sit Langenhoven sy
eie opvattinge oor geestesverskynings uiteen. Naas hierdie werke voorsien hy ook
in die behoefte aan lektuur vir kinders met Die eensame Hoop (1922), 'n allegoriese
fantasie (vgl. Die Hoop van Suid-Afrika) oor die voorgeskiedenis van ons land,
Brolloks en Bittergal (1925), een van die klassieke van die Afrikaanse kinderliteratuur
deur die gebruikmaking van die eie ‘folklore’ om twee skrikwekkende sprokiesfigure
te skep, Die Krismiskinders (1927), wat ongelukkig aan die slot deur 'n troebel
simboliese verdieping ontsier word, Die boekie sonder naam (1928) en Verhaaltjies
(1931). In Mof en sy mense (1926) draai die gebeure rondom 'n hond, maar die mense
self tree te sentimenteel op en mis die nodige nuanses in hul karakters om die slot,
waar die sakeman sy bose optrede laat vaar, aanneemlik te maak.
Die satiries-humoristiese lyn in Langenhoven se verhaalkuns bereik 'n hoogtepunt
in die twintigerjare met die publikasie van drie romans: Sonde met die bure (1921),
Herrie op die oú tremspoór (1925) - die vervolg daarop - en Doppers en Filistyne
(1921). Sonde met die bure speel af in die volstruisveerdae van Oudtshoorn en is 'n
‘noukeurige en onverbloemde verslaggie’ van Sagmoedige Neelsie, Vroutjie en
Engela se vakansie in Meiringspoort. Deur die aanwesigheid van die vertellende ek
en die invoering van sy gesinslede as karakters skep hy die werklikheidsillusie wat
nodig is om die dikwels ‘onmoontlike’ en haas absurde tonele aanvaarbaar te maak.
Wat 'n mens hier nog hinder, is die sentimenteel-romantiese uitweidings oor die
natuur (die see in hoofstuk III en die water in hoofstuk VI), terwyl heelparty gebeure
(bv. die spookstorie in hoofstuk VIII) nie 'n integrerende deel van die verhaal uitmaak
nie. Ten spyte hiervan slaag Langenhoven daarin om kostelike situasies op te bou
waardeur hy die spot kan dryf met talle groepe in die maatskappy. In Herrie op die
oú tremspoór bring die gesin 'n tweede besoek aan Meiringspoort, sodat Neelsie in
die geleentheid gestel kan word om rustig aan 'n reeks lesings oor verskeie hoogs
akademiese onderwerpe te werk wat hy in opdrag van die Universiteit van
Stellenbosch moet lewer. Die werklikheidsillusie word in hierdie roman nog verder
gevoer deur die gebruik van ‘werklike’ persone as karakters en die verwysing na
‘werklike’ gebeurtenisse. Die geheel bestaan uit agt hoofstukke en die samehang
word verkry deurdat elke hoofstuk (vgl. die inhoudsopgawe) wesentlik uit 'n
‘ontmoeting’ bestaan, al word die verskillende situasies nie heg met mekaar verbind
nie en al toon die roman 'n episodiese opset. Prof. Smith se besoek aan die slot, waar
hy Neelsie kom ‘verlos’ van die verpligting en hom 'n doktorsgraad namens die
Universiteit aanbied, het iets van 'n deus ex machina, maar deur die geestige en
satiriese opset van die geheel word dit aanvaarbaar gemaak. Besonder interessant is
die wyse waarop verskeie tonele in Herrie terugspeel op sekere episodes in Sonde,
telkens met die omdop van situasies: terwyl Neelsie vroeër verwens en vervolg is,
word hy nóú feestelik onthaal en met die verskuldigde ontsag vereer. Daarmee
ontstaan daar 'n boeiende wisselwerking tussen die twee boeke deurdat dieselfde
situasie telkens herhaal word, iets wat die selfgenoegsaamheid van (veral) die tweede
werk problematies maak.
Langenhoven se vertroulike omgang met die leser vind sy beste uiting in Doppers
en Filistyne. Die verteller en hooffiguur is nie alleen 'n bepaalde karakter (Stoffel
Gieljam) nie, maar ook die skrywer van die boek - vandaar dat sy naam op die
titelbladsy verskyn. In die loop van sy vertelling verklap hy iets van die oorsprong
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van die boek en die samewerking met Sagmoedige Neelsie, wat die korreksies
aangebring het - ‘'n neef van my wat 'n baie hooggeleerde man is en my 'n sommetjie
geld skuld’. Ons kry dus hier die verdubbeling van die persoonlikheid, wat nie alleen
die geleentheid bied vir 'n politieke satire nie, maar ook vir selfspot. Soos die verhaal
vorder, word 'n reeks parallelle en kontraste opgebou tussen oom Stoffel en Neelsie
waaruit dit blyk dat hulle, ten spyte van verskille, groot ooreenkomste met mekaar
vertoon en dat daar teenoor oom Stoffel 'n ander figuur opgebou word wat 'n
teenstelling, 'n alter ego, met hom vorm. Ook die rol wat Neelsie direk in die vertelling
speel, dra by om hierdie teenstelling verder te verhoog. Neelsie is 'n bron van kennis
en inligting, tree enkele kere as karakter op en waarsku soms die leser by wyse van
'n voetnoot teen oom Stoffel se uitsprake. Oom Stoffel is vir die grootste deel van
die boek aan die woord, en daardeur word die ietwat losse bou van die verhaal alreeds
by voorbaat geregverdig. Aan die ander kant is oom Stoffel nie die alleen-verteller
van die verhaal nie. Neelsie het 'n definitiewe aandeel, implisiet deur sy korreksies,
eksplisiet in die gedeeltes waar hy self na vore tree. Soms word Neelsie deur oom
Stoffel as karakter in die boek ingenooi, soms word sy gedigte aangehaal, maar 'n
enkele maal maak Neelsie by wyse van 'n voetnoot 'n opmerking waaroor oom Stoffel
geen beheer het nie. Daarom ook is die gelukstoestand wat oom Stoffel in die
slothoofstuk beskryf (die samesmelting van die Engelse en Afrikaners in die S.A.P.)
blote skyn. Oom Stoffel mag miskien daarmee genoeë neem, maar Neelsie as Nat
(en as ‘medewerker’ 'n faktor waarmee oom Stoffel moet rekening hou) sal dit nooit
aanvaar nie. In hierdie opsig is die skynbaar idilliese situasie van die slothoofstuk 'n
beeldende protes teen die samesmelting, omdat Neelsie enige oomblik die rus kan
kom verstoor. In die Afrikaanse prosa is Doppers en Filistyne deur die voortdurende
aanspreking en deur die verdubbeling van die hoofpersoon die beste voorbeeld van
die vertroulike omgang met die leser.
Afgesien van enkele verspreide korter stukke tree oom Stoffel ook as karakter op
in Loeloeraai (1923), waarmee Langenhoven - ná die voorbeelde van Jules Verne
en H.G. Wells - die ruimtefiksie in Afrikaans invoer deur die aankoms van 'n besoeker
van Venus en die familie se ekskursie na die maan. In teenstelling tot Sonde met die
bure en Herrie op die oú tremspoór is die moralisering en tendens veel sterker en
hinderliker aanwesig. Hierdie neiging tot 'n tendens ontsier ook Die wagtende wêreld
(1927), wat oor die verskrikkinge handel wat tegniese vooruitgang (hier die splitsing
van die atoom) vir die mens kan inhou.
Reeds in 1922 publiseer Langenhoven 'n dertigtal Gesange in Afrikaans (gevolg
deur 'n beryming van Psalm 42 en enkele ander liedere) wat - soos dié van Jan F.E.
Celliers, P.L. Louwen G.B.A. Gerdener twee jaar later - nie kerklik erken is nie.
+ +

+ Oor Mof en sy mense skryf W.F.J.S. 'n skerp negatiewe resensie in De Volkstem, 27.3.26. In
sy rubriek Aan stille waters (Bu., 12.4.26) haal Langenhoven hierdie bespreking volledig
aan en reageer hy daarop.
+ Oor Sonde met die bure en Herrie op die oú tremspoór skryf J.A. Verhage (Blokboeke, nr.
14, Pretoria/Kaapstad, 1970). Doppers en Filistyne word bespreek deur J.C. Kannemeyer
(Die stem in die literêre kunswerk, Kaapstad, 1965, pp. 95-98).
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Langenhoven se vaardigheid met die kort epigrammatiese vers en woordspel bereik
'n hoogtepunt in sy weergawe van Die Rubáiyát (1923) van Omar Khayyám, wat
bestaan uit vyf en sewentig kwatryne na die eerste edisie van Edward Fitzgerald se
vertaling van 1859. In Khayyám se poësie vind Langenhoven, volgens die inleiding,
‘'n veroordeling van die spinnerak-wysbegeerte van sy tyd ... en 'n lewensleer van
ongeloof aan enige toekoms oorkant die graf, met 'n daarmee ooreenkomstige
aanbeveling om die beste van hierdie lewe te maak’. Die siklus is egter nie net ‘'n
hooglied en loflied van wyn en liefde ... (,) 'n getroue spieël ... van die drifte en drange
van ons liggaam en van die vertwyfelde versugtinge van ons gees onder die
verborgenhede van die plan van ons bestaan’ nie, aangesien dit ‘ál gaande sy eie
reductio ad absurdum (bevat). Daar kom in ons op 'n oorweldigende terugslag; ons
Godbewuste binneste siel verset hom. Nee, die Heelal het 'n ander doel! - Die Rubáiyát
moet al baie godloënaars en wellustelinge tot nadenking gebring het.’ In vergelyking
met Leipoldt, H.C. Bosman, Jonker en Van Soelen se herdigtings tref Langenhoven
se vertaling telkens deur die woordkeuse en beeldende vermoë. Daarby is dit as eerste
bundel kwatryne (met die konsekwente gebruik van die aabarymskema)
literêr-histories die voorloper van I.D. du Plessis en veral D.J. Opperman se werk
op dié gebied.
Die aandag aan religieuse en filosofiese vraagstukke en die beswering van die
geloofstwyfel deur 'n nougesette bestudering van die Bybel is oorheersend in die
laaste aantal jare van Langenhoven se lewe. Afgesien van die Stellenbosse lesing
oor ‘Die letterkundige skoonhede van die Bybel’, die onvoltooide Hooftrekke van
die Bybelverhaal (1933) en die eweneens onvoltooide Bybelroman Die mantel van
Elia (1933) bereik hierdie verdieping 'n hoogtepunt in Skaduwees van Nasaret (1927),
wat bestaan uit ses verdigte en twee ‘egte’ briewe. Die eerste brief (‘Aan 'n Jodin’)
dien as inleiding en voorwoord, skets die ontstaansgeskiedenis van die boek en gee
'n verklaring van die titel van die werk. Daarna volg die ses verdigte briewe, telkens
in pare gegroepeer, waarin Langenhoven die besondere moontlikhede van die
briefvorm en die vertroulike verhouding met die leser effektief aanwend, veral deur
- telkens op 'n ander wyse - die leser in te lei in 'n stuk geskiedenis wat vir hom
vreemd is. Die briefvorm regverdig bv. die breë aanloop in die verslag van die Griekse
filosoof Aristarchus aan 'n kollega in Athene en bied die moontlikheid vir Zardok,
die Skrifgeleerde, om in sy brief aan die owerpriesters 'n saaklike, sistematiese
uiteensetting van Jesus se lewe, leer en politiek te gee. Die ses verdigte briewe belig
telkens verskillende fasette en benaderings van die onderwerpe, maar elke keer val
die aksent op Jesus van Nasaret as konvergeerpunt. Die boek word afgesluit met 'n
brief van die skrywer aan 'n student oor die geloofstwyfel. As aanhangsel by
Skaduwees van Nasaret word enkele gedigte oor die geboorte en lyding van Christus,
die Calvinisme en die heelal bygevoeg.
In die outobiografiese U dienswillige dienaar (1932), wat kort voor sy dood
verskyn, skryf Langenhoven oor sy jeugjare, skool- en universiteitsopleiding en oor
sy aandeel aan die stryd vir die erkenning van Afrikaans. In die laaste tiental jare
van sy lewe behartig hy 'n weeklikse rubriek in Die Burger onder die titel Aan stille
waters waaruit twee keuses (I, 1930 en II, postuum 1941) saamgestel is en wat groot
ooreenkomste met die driedelige Ons weg deur die wêreld toon. Die eerste deel van
Aan stille waters bestaan uit vier rubrieke. In die eerste afdeling, ‘Korswil en klug’,
gee
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hy 'n komiese lewenskets van homself en neem hy limericks, allerlei versies, spreuke,
raaisels, 'n vertaling van Cowper se ‘John Gilpin’ (vgl. vroeër F.W. Reitz jr. se ‘Jan
Jurgens’ en Henry Burton se ‘Gilpin redivivus’, lg. deur Ernst van Heerden in
Standpunte, XXVIII: 3, Februarie 1975 gepubliseer), satires, toesprake en sketse op.
In 'n hele paar vertellings en sketse figureer Stoffel Gieljam, Neelsie en Vroutjie en
slaag hy weer in die komiese voorstelling van situasies. Die ‘Sketse en verhale’ van
die tweede afdeling is meestal te mymerend en lerend (soos ‘Onder die denne’); die
beste vaar hy met die geestige kyk op dinge (soos in ‘Die vlieg’). Die meeste van
die gedigte wat hy in afdeling III versamel, is ballades (dikwels met motiewe uit die
Griekse mitologie), minneliedjies, vertellende en historiese verse (oor die Voortrekkers
en oor Woltemade, wat 'n vergelyking met Leipoldt uitlok), liriese gedigte (o.m. die
spreekwoordelik-geworde ‘Met die water wat verby is/ Sal jou meule nooit weer
maal’), enkele sonnette (o.m. op die dood van A.G. Visser), ‘Treursange en
troossange’ en vertalings (o.m. uit Hamlet - vgl. Preller, Goethe se ‘Erlkönig’ en
Gray se ‘Elegy’; die slotstrofe van laasgenoemde gedig is Langenhoven se grafskrif).
Die vierde afdeling bestaan uit ‘Gewigtiger stukke’ wat meestal direk didakties of
te persoonlik-sentimenteel is. Dit geld ook vir die oorskatte ‘Brief van die harlekyn’,
wat deur die belydenis (o.m. oor sy fyngevoeligheid vir kritiek!) te tranerig word.
Die tweede deel van Aan stille waters, wat in 1941 verskyn, bevat 'n keuse uit die
bydraes vir 1931 en 1932 en bestaan uit verdere vertaalde liedere, sketse oor
alledaagse onderwerpe, voordragte oor politieke vraagstukke en die Afrikaanse taal
en die bekende ‘Werkreseppie’ (‘Dis die smorende vuur wat swaarkry’). Die meeste
stukke in hierdie bundel is egter meer tydgebonde as dié in die eerste versameling.
Die Ou-liedjies, wat hy in 1928 publiseer, is uitbreidings van en voortdigtings op
bekende volkswysies, soms wel met sekere vondste (soos in ‘Die hiefel en die fiefel’)
maar meestal nie suksesvol nie. Die verdere gedigte, waarvan sommige oorspronklik
in Die Huisgenoot verskyn het en in deel XVI van die Versamelde werke opgeneem
is, word dikwels ontsier deur die lerende inslag en sentimentele emosies.
Langenhoven se doel met sy skryfwerk was om die Afrikaner te leer lees. Daarvoor
het hy hom tot die breë publiek gerig en veral die humor, spot en satire naas direkte
lering en moralisasie as wapens gebruik om die volk te bereik. Met sy beweeglike
styl kon hy die volksuitdrukking en die alledaagse woord op 'n natuurlike wyse in
sy prosa gebruik en in dié opsig 'n belangrike korrektief bring op die onbeholpe
stylloosheid en die kunsmatige sierprosa van baie van sy tydgenote en voorgangers.
Daarby was hy in 'n groot verskeidenheid genres tegelyk werksaam, wat hom in die
geleentheid gestel het om op verskillende terreine die grondslag vir verdere
ontwikkeling te lê. Tog is dit ongetwyfeld so dat 'n groot deel van sy werk vandag
verouderd is, ongelyk in waarde vertoon en hoofsaaklik tot kultuurhistoriese betekenis
gereduseer kan word. Die rede hiervoor is dat hy by herhaling toegewings aan sy
lesers gemaak het in 'n poging om die breë lae van die publiek te bereik of om dikwels
sekere vondste - veral op die gebied van sy satiriese werk - deur
+

+ Oor Aan stille waters skryf F.E.J. Malherbe (O.E.B. VII: 3).
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herhalings en toutologieë te bederf. Daarby misluk hy haas altyd daarin om 'n verhaal
of 'n roman tot 'n hegte eenheid te komponeer. Ten spyte hiervan is hy tog deur sy
boeiende styl 'n voortreflike verteller, veral op die gebied van die satiriese prosa,
terwyl hy as essayis 'n verdienstelike bydrae gelewer het.
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Hoofstuk 8
Jochem van Bruggen en die realisme
Naas die romantiese tradisie wat met die werk van Hoogenhout en S.J. du Toit 'n
aanvang neem, is die realisme, meer spesifiek die uitbeelding van die kleindorpse
lewe, ook reeds in die negentiende-eeuse literatuur aanwesig, onder meer in Burgers
se Toneelen uit ons dorp (1867), wat by die Nederlandse ‘kopijeerlust des
dagelijkschen levens’ aansluit, en by Lion Cachet, wat met sy Sewe duiwels en wat
hulle gedoen het (1882-1898; in een bundel in 1907) realisme en didaktiek verbind
en daarmee die belangrikste enkele prosawerk van die Eerste Beweging lewer. Ná
die eeuwenteling word die prosa aanvanklik oorheers deur die romantiese stroming
in die werk van De Waal, D.P. du Toit en veral D.F. Malherbe, terwyl die
realisties-didaktiese tradisie in die eerste twintigtal jare haas uitsluitlik deur Jacob
Lub verteenwoordig word. Op die gebied van die drama sorg Brink, De Waal en
D.P. du Toit vir geestige klugte (waarby die vertalings van Preller en D.G. Conradie
van Engelse, Franse en Duitse komedies aansluit), terwyl Francken, Jansen, Viljoen
e.a. die historiese melodrama beoefen, al kom Harm Oost reeds so vroeg as 1906
met 'n drama wat deur sy tema van grondontfutseling 'n sterker realistiese inslag het.
Die eerste werklike realisme ná Lion Cachet en Lub vind ons egter eers teen die
einde van die tweede dekade as Léon Maré sy kortverhale begin publiseer, maar hy
word gou oorskadu deur die veel belangriker figuur van Jochem van Bruggen.
Opmerklik is die feit dat die werk van albei hierdie prosaïste 'n sterk humoristiese
element bevat, iets waardeur die realisme genuanseer en getemper word. In die
twintiger- en dertigerjare verskyn daar ook 'n aantal romans en dramas - o.a. deur
J.R.L. van Bruggen - wat met die gebruik van 'n soort psigologiese ontrafeling en
‘moderne’ problematiek 'n mate van vernuwing wil bring, maar die belangrikste
werk word gelewer op die gebied van die maatskaplike probleemdrama (met
hoofsaaklik die armblanke-vraagstuk as tema), veral beoefen deur J.F.W. Grosskopf
en H.A. Fagan.

I. Eerste realiste: Harm Oost, Jacob Lub en Léon Maré
Die eerste proewe van 'n realistiese drama in Afrikaans staan op die naam van HARM
OOST (1877-1964), 'n gebore Nederlander wat in die Anglo-Boereoorlog aan die kant
van die Boere geveg het en tydens die Rebellie van 1914 hoof van genl. Christiaan
de Wet se lyfwag was. Aanvanklik is hy joernalis en later Volksraadslid vir
Pretoria-distrik. Reeds in 1901 publiseer hy 'n bundel realistiese Schetsen in
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Nederlands, maar hy word vandag veral onthou vir sy drama Ou Daniel,wat in 1906
met 'n voorwoord van Gustav Preller verskyn. Dié drama, waarvan die dialoog in
Afrikaans maar die toneelaanduidings in Nederlands is, handel oor die pogings van
'n ou boer om sy grond teen gewetenlose uitbuiters te beskerm en 'n konserwatiewe
landelike leefwyse teenoor 'n roekelose materialistiese bestaan te behou. Die stuk is
nog onbeholpe wat bou en dialoog betref en aan die einde kom alles tot 'n
bevredigende en enigsins gemaklike oplossing, maar tog is dit die eerste proewe van
'n maatskaplike probleemdrama in Afrikaans en die voorspel tot Grosskopf en Fagan
se werk. In 1956 publiseer Oost sy herinneringe aan die 1914-Rebellie onder die titel
Wie is die skuldiges?
Eweneens 'n gebore Nederlander, nl. JACOBLUB (1868-1926) - aanvanklik
onderwyser in Transvaal, later dosent en inspekteur van skole - sit die realistiese
tradisie voort met sketsmatige vertellings in Afrikaans en Nederlands waarin heelwat
Engelse dialoog gebruik word en wat hy in vyf bundels versamel: Eenvoudige mense
(1908; toneelbewerking 1918), Donker Johannesburg (1910; ook in Engels vertaal),
In en om de Goudstad (1912), Het zwarte gevaar (1913) en Oom Frikkie en ander
sketse (1918). In 1919 verskyn daar ook van hom 'n bundel Kinderversies. In sy
sketse gee Lub hoofsaaklik die verwording van die Afrikaner in die Goudstad deur
die ellende in die agterbuurtes, die toestande in die tronke en die algemene verval as
gevolg van drank en seks voor te stel. Daarmee ontgin hy 'n nuwe gebied vir die
Afrikaanse prosa wat latere skrywers verder sal voer, en soms slaag hy daarin om
fyn waar te neem en 'n beeld op te bou van die gedegenereerde menslike wesens in
hulle doellose bestaan. Die beswaar is egter dat hy plek-plek verval in 'n te direkte
didaktiek, soms erg sentimenteel en melodramaties word en - veral in sy eerste
bundels - 'n uiters gebrekkige Afrikaans met heelwat Neerlandismes beoefen.
Alhoewel sy werk 'n verwantskap toon met die Nederlandse ‘kopijeerlust’-tradisie
en by Justus van Maurik se uitbeelding van die stadslewe aansluit, mis dit Van Maurik
se sterk humoristiese siening van die Amsterdamse volkslewe en is sy sketse so ná
aan die werklikheid dat hulle meermale na regstreekse optekenings en anekdotes
klink.
Veel belangriker, maar ongelyk in waarde, is die verhale van LÉON MARÉ
(1889-1983), wat 'n verskeidenheid beroepe beoefen het en o.m. as klerk in die
staatsdiens en later as vertaler in die Departement van Justisie werksaam was. Sy
eerste verhale word gepubliseer in Die Brandwag en Die Huisgenoot en verskyn
later in ses bundels: Die Nuwejaarsfees op Palmietfontein (1919), Ou Malkop (1920)
- bekroon met die Hertzog-prys - Verbygerolde dae (1928), Hardepad (1983), Mooi
lemoene (1931) en vier stukke in Nuwe Afrikaanse kortverhale (1932). Hiernaas
publiseer hy twee romans (Pronkdae, 1953, en Togwaens, 1956), twee dramas (Die
jonge Du Pree, 1922, en Mooi Annie, 1929, na D'Arbez se roman), terwyl hy tale
kinderboeke skryf (o.m. Bartjie Koekemoer, 1933, en Die towersambreel, 1973).
Maré toon in sy verhale 'n sterker artistieke vermöe as Lub, in die besonder deur sy
lewendige uitbeelding, sy gebruik van die ‘skilderende’ woord en die weergawe van
indrukke, waardeur hy 'n ooreenkoms toon met Preller en Celliers. Deur die ervarings
tydens die Groot Trek en die Anglo-Boereoorlog weer te gee en die lewe en avonture
van jagters en naturelle uit vervloë jare op te roep, toon hy 'n sterk romantiese inslag
en lê hy 'n verbygegane periode vas. Sy beste werk lewer hy egter met sy uitbeelding
van
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eenvoudige mense uit die alledaagse lewe, soos met ‘Die houtryer’ en ‘Die putgrawer’
uit Die Nuwejaarsfees, waardeur hy die karakters fyn waarneem, deurdring tot hulle
psige en 'n beeld van hulle erbarmlike maatskaplike toestand gee. Nieteenstaande
die mooi kontraswerking tussen die armoedige Toot en die ryk prokureur in ‘Die
putgrawer’ en die twee wêrelde wat algaande teenstellend opgebou word, ly die
meeste van Maré se sketse aan 'n wydlopigheid deur onnodige uitweidings, 'n
episodiese en brokkelrige struktuur en - naas enkele verrassende sienings - 'n onsuiwer
en onnoukeurige taalgebruik wat soms, veral in die sentimentele gedeeltes, bombasties
en geyk aandoen. Sy beste versamelings is Die Nuwejaarsfees en Ou Malkop, terwyl
die grootste deel van sy latere bundels minder bevredigend aandoen. 'n Uitsondering
is enkele sketse oor die olifantjagters uit Verbygerolde dae en ‘Die straatongeluk’
uit Mooi lemoene. Die herhaling van dieselfde motiewe en temas lei tot 'n sekere
eenselwigheid in Maré se werk, terwyl hy dikwels sy eie vondste oor en oor gebruik
en op dié wyse sy eie epigoon word. Die stukke wat hy in Nuwe Afrikaanse
kortverhale opneem, swaai weg van sy beste realistiese vertellings in die rigting van
'n oppervlakkige tipe intrigeverhaal, iets wat hy later in sy wydlopige romans - o.m.
oor die avonture van twee Transvaalse struikrowers kort voor die Anglo-Boere-oorlog
- voortsit. Afgesien van sy optekeninge van momente uit die heroïese
negentiende-eeuse verlede, waarmee hy 'n belangrike kultuurhistoriese bydrae maak,
lewer Maré sy blywendste werk dus met enkele verhale en sketse waarin hy
maatskaplike misdeeldes skerp uitbeeld.

II. Jochem van Bruggen
JOCHEM VAN BRUGGEN is op 29 September 1881 op die dorp Groede in die provinsie

Seeland, Nederland gebore. Saam met sy moeder, broers en susters kom hy op
Nuwejaarsdag 1893 in Kaapstad aan - sy vader was toe reeds 'n tyd lank in Suid-Afrika
werksaam - en die gesin vestig hulle in Johannesburg. Hier gaan hy aanvank+ + + +

+ Naas Preller se inleiding tot die tweede druk van Ou Daniel lewer Ren Bosman (Va., 25.9.36
en Br., 12.7.46), A.N. Pelzer (T.L., V:2, Maart 1967), Jan Ploeger (T.L., V:4, November
1967) en Abel Coetzee (T.L., VIII:1, Februarie 1970) bydraes oor Harm Oost.
+ Biografiese besonderhede oor J. Lub verskyn in Hg., September 1917 en Br., Desember
1918. In albei artikels kom daar ook 'n algemene karakteristiek van sy werk voor. Oor sy
kortverhale skryf F.V. Lategan in Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans (Kaapstad,
1956).
+ Léon Maré lewer 'n outobiografiese bydrae in Afrikaanse skrywers aan die woord (onder
redaksie van P.J. Nienaber, Johannesburg, 1947), terwyl L. Goosen oor hom as baanbreker
skryf (Hg., 26.3.65). Oor sy latere lewe verskyn enkele besonderhede in Bylae tot Bu., 30.6.79.
F.E.J. Malherbe behandel in Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse letterkunde2
(Amsterdam, 1932) en F.V. Lategan in Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans Maré
se werk oorsigtelik, terwyl Oom Taalwag (O.E.B., X:3) spesifiek by sy taalgebruik stilstaan.
Die Nuwejaarsfees word bespreek deur J.F.W. Grosskopf (Vo., 21.10.19), Lydia van Niekerk
(Hg., November 1919), P.C. Schoonees (O.E.B., V:1) en G. Dekker (O.E.B., IX:4).
+ Outobiografiese stukke van Jochem van Bruggen verskyn in M.L. du Toit en G. Dekker se
Nuwe Afrikaanse kortverhale (Pretoria, 1932), Br., 7.5.43, P.J. Nienaber se Afrikaanse
skrywers aan die woord, (Johannesburg, 1947), T.L., I:3, September 1951 en C.M. van den
Heever se My jeugland (Johannesburg, 1953). Oor sy lewe skryf J.R.L. van Bruggen (Hg.,
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lik skool by sy vader en later op die Pretoriase Staatsgimnasium, waar Nico Hofmeyr
'n sterk vormende invloed op hom het. Met die uitbreek van die Anglo-Boereoorlog
sluit hy as vrywilliger by die Boere aan, en hy neem deel aan die stryd tot by die
inname van Johannesburg. Daarna werk hy by 'n wasseryen ná die vredesluiting gaan
woon hy op die plaas Steenkoppies naby Magaliesburg. Agttien maande lank is hy
C.N.O.-onderwyser, maar word gedwing om die skool te verlaat as gevolg van sy
‘afwykende’ onderrigmetodes. Saam met sy swaer begin hy dan 'n tabaksaak, maar
hy speel byna bankrot. Ten spyte hiervan bly hy op die plaas as boer, en in 'n periode
van meer as veertig jaar skryf hy daar bykans al sy werke. Tydens sy loopbaan as
skrywer ontvang hy heelwat erkenning vir sy werk. In 1914 wen hy die tweede prys
van die ou Brandwag se verhaalwedstryd met ‘Die praatmasjien’ en in 1916 ken die
Akademie 'n eerste prys aan hom toe vir ‘Oom Jannie’. Hy ontvang vier keer die
Hertzogprys: in 1917 vir die manuskrip van Teleurgestel, in 1925 vir Ampie: Die
natuurkind, in 1927 vir Ampie: Die meisiekind en in 1933 vir Die sprinkaanbeampte
van Sluis. In 1953 ken die Universiteit van Pretoria 'n eredoktorsgraad aan hom toe.
Op 22 Mei 1957 is hy in Magaliesburg oorlede.
Saam met enkele stukke van Langenhoven, M.E.R. se Goedgeluk en Marais se
Dwaalstories bereik die Afrikaanse prosa tot die dertigerjare sy hoogtepunt in die
werk van Jochem van Bruggen. Van sy beste werk, in die besonder die Ampietrilogie,
toon 'n verwantskap met die ‘klein’-naturalistiese tradisie van De Jong se Merijntje
Gijzens jeugd en Scharten-Antink se Sprotje, al is daar van direkte invloed geen
sprake nie en al is sy werk deur en deur Afrikaans. Die wêreld wat hy in sy werk
aanbied, is oor die algemeen taamlik eenselwig en gee nie die indruk van 'n wye
register nie. Tematies word sy romans en novelles beperk tot die lotgevalle van
misdeeldes wat binne 'n bepaalde gemeenskap die geleentheid kry om vooruit te
kom, al is daar binne hierdie algemene raamwerk 'n mate van verskeidenheid deur
die gebruik van figure (soos die mynwerker, die armblanke, die sprinkaanbeampte,
+

1.12.33, Br., 18.2.38 en Hg., 2-9.10.42), J. van Melle (Jrb. Skr., 1936), J.M.H. Viljoen ('n
Joernalis vertel, Kaapstad, 1953) en G. Dekker (‘Discendo discimus’, Oordeel en besinning,
Kaapstad/Pretoria, 1964). By sy dood verskyn daar in memoriam-artikels deur P.J. Nienaber
(Br., 31.5.57), H. Venter (Koers, XXV:1, Augustus 1957), G. Dekker (T.W.K., XVII:2) en
Abel Coetzee (T.L., IX:4, Desember 1959). 'n Bloemlesing uit sy werk verskyn in 1957 onder
die titel Karakters op ons vlaktes.
+ Oorsigtelike studies oor Van Bruggen se werk is dié van J. Haantjes (Afrikaans proza,
Amsterdam, 1930), E. Hartmann (N.B., II:3, Augustus 1930), F.E.J. Malherbe (Humor in
die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse letterkunde2, Amsterdam, 1932 en Wending en
inkeer, Kaapstad, 1948), P.C. Schoonees (Die prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging3,
Pretoria/Kaapstad, 1939), F.V. Lategan (Skrywers en rigtings, Pretoria, 1952), M.S.B.
Kritzinger (Perspektief en profiel, onder redaksie van P.J. Nienaber, Johannesburg, 1951).
Die beste algemene beskouings is egter dié van Meyer de Villiers (Hg., 2.8.51), P. du P.
Grobler (Verkenning, Kaapstad, 1962), Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963), A.P.
Grové (Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965 en sy inleiding tot Drie prosastukke van
Jochem van Bruggen, Pretoria, 1965), C.J.M. Nienaber (Perspektief en profiel3, Johannesburg,
1982) en André P. Brink (Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde4, onder redaksie van E.
Lindenberg, Pretoria/Kaapstad, 1973). J.C. Kannemeyer skryf 'n monografie oor Jochem van
Bruggen (Kaapstad, 1965). Oom Taalwag skryf 'n beskouing oor sy taalgebruik (O.E.B.,
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die ouderling en die onderwyseres) en deur die verwisseling van milieu (soos die
plaas, die stad en die diamantvelde). Telkens is daar sprake van bepaalde karakters
wat hulle wêreld wil verruim, maar by herhaling kry hulle 'n terugslag of word hulle
ontnugter totdat hulle terugkom na die vertroude en bekende wêreld (meestal die
plaas of die dorp) waar hulle begin het. Die hoofkarakters in Van Bruggen se werke
beleef dus herhaaldelik 'n periode van ‘avontuur’, maar gewoonlik eindig dit in
mislukking. Ten nouste hiermee verbonde is die feit dat die milieu in sy romans en
novelles meestal 'n geslote eenheid (plaas, dorp of klein gemeenskap) vorm, dikwels
'n sprekende naam (Slaplaagte, Sluis, Wolwekrans, Stilverby) het, opgebou word uit
tipiese elemente (soos die winkel, skool en kerk) en in die meeste gevalle 'n duidelike
reliëf mis. Ten spyte van hulle saaiheid en troosteloosheid word hulle egter beskerm
teen aanvalle van buite en is hulle vir die inwoners veel veiliger as die plekke buite
daardie perspektief (soos die stad en die diamantvelde). Daarby is die figure binne
die dorp of gemeenskap dikwels verteenwoordigers van 'n hiërargiese samelewing
waarin verskillende sosiale strata (bv. die grondbesitter, bywoner en armblanke)
duidelik onderskei kan word, en is die stryd van die karakters van 'n ekonomiese
aard waarin hulle bystand kry van 'n goedhartige Afrikanerleenheer terwyl 'n reeks
beroepskurke (onder wie mense van 'n ander nasionaliteit, soos die Joodse of
Indiër-winkelier) probeer om die leenman te bedrieg. Die wêreld van Van Bruggen
is dus in 'n hoë mate idillies, iets wat tot 'n soort statiese ‘tablokuns’ lei waarin die
tipiese, die komiese of die humoristiese sentraal is. Telkens wil die verteller ook
bewustelik sy sosiaal-didaktiese doelstelling na vore laat kom, en daarvoor kies hy
sekere situasies wat hulle spesiaal hiertoe leen of tree hy direk in om te moraliseer.
Die gevolg hiervan is dat die realisme sowel deur die gemoedelikheid as deur die
moralisasie versag word en dat daar op dié wyse 'n tweeslagtigheid ontstaan. Ten
spyte hiervan lewer hy tog met sy beste werk 'n besondere bydrae tot die Afrikaanse
prosa.
Reeds voor die Anglo-Boereoorlog begin Van Bruggen sy skrywersloopbaan met
gedigte in Nederlands oor die Groot Trek en die Jameson-inval wat - volgens sy eie
getuienis - pragtig ‘gerol en gerym’ het, sterk onder die invloed van die bombastiese
styl van Da Costa geskryf en nooit gepubliseer is nie. Betreklik vroeg laat vaar hy
egter die poësievorm en begin hy - ten spyte van sy vader se konserwatiewe houding
- die belangrikheid van Afrikaans as skryftaal insien. In sy eerste roman, wat hy
oorspronklik Gysbert - 'n historiese roman wou noem maar wat uiteindelik gepubliseer
is as Teleurgestel (1918; vanaf die derde druk in 1925 ingrypend verander), sluit hy
aan by die romantiese tradisie van De Waal en D.P. du Toit. Die liefdesdriehoek in
dié roman word gevorm deur Gysbert Kloppers as die held, Maria Brinkman as die
heldin en Dirk Liebenberg as die skurk, en die karakters is almal enkelvoudig en
eensydig en verteenwoordigers van óf die goeie óf die bose. Die geskiedkundige
agtergrond is dié van die Anglo-Boereoorlog, maar dit het slegs die funksie om die
romantiese gegewe meer te verwikkel en maak nie van die werk 'n historiese roman
nie.

X:2). By die herdenking van sy honderdste verjaardag word hy gehuldig deur J.P. Smuts
(T.L., XIX:4, November 1981).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

+

+ Besprekings van Teleurgestel is dié van J.R.L. van Bruggen (Hg., Februarie 1919) en J.F.W.
Grosskopf (Vo., 11.6.18), terwyl C. Mostert iets oor die ontstaansgeskiedenis meedeel (Hg.,
30.3.34).
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Reeds in Teleurgestel openbaar Van Bruggen egter in die karakter van Liepie Stols,
wat 'n vermenging van goed en kwaad is en wie se woordgebruik veel meer by die
spraakwerklikheid aansluit, die realistiese stylaard wat hy in al sy belangrike werke
sal aanwend. In Op veld en rande (later: rante, 1920) bundel hy 'n aantal verhale
waarvan sommige, soos ‘Oom Jannie’ en ‘Die praatmasjien’, reeds vóór Teleurgestel
ontstaan het en wat veel sterker verteenwoordigers is van die tweede stylrigting wat
reeds in die debuutwerk aanwesig was. Dit geld in die besonder vir die novelle
‘Bywoners’, wat opgebou word rondom die tradisionele sterk patriotsfiguur oom
Andries Vry wat hier - in teenstelling tot vader Liebenberg in Teleurgestel - feitlik
'n leenheer is en op sy plaas huisvesting aan 'n aantal bywoners verskaf. Deurdat Van
Bruggen hier nie 'n historiese tydperk gebruik waarteen die gebeure afspeel nie, bied
dit vir hom die geleentheid om die eietydse maatskaplike problematiek (o.m. die
industrialisasie en die trek na die stede) sentraal te stel en 'n deursneebeeld van die
Afrikaner op die plaas te gee en daardeur die verskillende tipes (van die leenheer
Andries Vry tot die flukse bywoner Willemse en die armblanke Cornelis Sitman)
met hulle probleme en lewensomstandighede te skets. Afgesien van die tipe wêreld
wat Van Bruggen hier opbou, lê die vooruitgang in vergelyking met Teleurgestel
veral op die gebied van die tipering (veral deur die Sitman-figuur), die uitstekende
dialoog en die kostelike situasies (soos die fees met die karmenaadjie), al steek hy
meestal vas in tipetekening ter wille van die geestigheid, verwaarloos hy die eenheid
van die verhaal ter wille van allerlei boeiende insidente wat nie noodsaaklik vir die
geheel is nie en tree die verteller dikwels te eksplisiet by wyse van oorbodige
kommentaar of moralisasies in die verhaal in.
In Die burgemeester van Slaplaagte (1922), wat hierna volg, sit Van Bruggen die
realistiese rigting van Op veld en rande voort, veral deur die gebruik van tipiese
karakters, soos die Joodse winkelier, die onderwyser en ‘burgemeester’ Lood, wat
die wêreld van Slaplaagte verteenwoordig, terwyl die stedelike milieu van
Johannesburg in die novelle ingewerk word deur die besoekende Harry Peach en
deur Levina, wat Slaplaagte verlaat en haar in die stad gaan vestig. 'n Beswaar teen
die novelle is egter dat Levina nie in haar eie milieu geteken word nie en dat die
verteller slegs 'n samevattende relaas (hoofstuk VIII) van haar lewe in die stad gee,
terwyl oom Lood dramaties in bepaalde situasies binne die dorp optree. Daardeur is
Levina as antagonis te swak en versteur haar tydelike optrede buite die ruimte van
Slaplaagte die ordenende funksie wat oom Lood ten opsigte van die wêreld van die
novelle het. Daarby is die verteller plek-plek erg moraliserend en word die verhaal
te fragmentaries opgebou, al bring Van Bruggen met die aarselende aanbieding van
die stad as (afkeurenswaardige) milieu 'n mate van verruiming in sy werk en lê hy
hiermee 'n patroon vas van 'n hele reeks Afrikaanse romans wat die teenstelling
tussen stad en platteland as boustof het.
Met die Ampie-trilogie (Die natuurkind, 1924, Die meisiekind, 1928 en Die kind,
1942) lewer Van Bruggen die sentrale werk van sy oeuvre en bou hy - veral in die
eerste twee dele - die milieu en karaktertipes van ‘Bywoners’ verder uit. Aanvanklik
verskyn Ampie - volgens 'n mededeling van Van Bruggen self in Afrikaanse skrywers
aan die woord - in die ou Brandwag as deel van die Op veld en rande-reeks, daarna
as vervolgverhaal in die Nuwejaarsnommers van Die Burger. Teen die einde van
1922 was die eerste deel klaar. Hy het egter gevoel daar ‘moes nog 'n deel
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bykom, waar ... (Ampie) as man en vader die verantwoordelikheid van die lewe, na
sy aard en opvatting, sou dra’, en hiervoor kies hy die diamantkoors as tema. Hy
gaan self vir ses maande werk as delwer, en skryfdáár Die meisiekind. Die Bart-figuur
in dié roman baan feitlik die weg vir die derde deel, waarvan hy aanvanklik net
geweet het dat dit die subtitel Die kind moes dra. Intussen word hy egter tydens die
depressie van hierdie jare gedwing om met sy toneelstukke 'n landsreis te onderneem,
en daarna voltooi hy eers Die noodlot, Met Ampie deur die depressie en 'n gedeelte
van Oupa voordat hy met Die kind begin.
Uit hierdie informasie in verband met die voorgeskiedenis van die Ampie-trilogie
is dit duidelik dat Van Bruggen nie vooraf 'n duidelike plan in gedagte gehad het nie,
en 'n mens kan dus by voorbaat verwag dat die struktuur van die geheel nie besonder
heg sal wees nie. Daarby wou Van Bruggen deur die keuse van omstandighede en
omgewings sy hoofkarakter in bepaalde maatskaplik-verworde milieus plaas om sy
krag te toets en die geleenthede vir die verteller skep om sosiaaldidakties op te tree.
Die sosiaal-didaktiese doelstelling bepaal dus die keuse van die milieus, wat 'n
duidelike voorstelling wil gee van alle moontlike vorme van maatskaplike ontaarding,
soos bv. die murasie waarin die Nortjé-familie verflenterd woon, die eenkamerkrot
van oom Tys en sy gesin op Vlakplaas, die bywonershuis van die Staander-gesin op
Booysen se plaas, die wêreld van Blikkiesdorp met sy ‘sinkkamertjies en
met-blik-toegelapte-huisies, langs mekaar gepak’, die tronk met sy misdadigers wat
planne beraam vir dranksmokkelary so gou as hulle losgelaat word, en die delwerye
waar 'n groep ekonomies en geestelik misdeeldes versamel. Die milieus is só gekies
dat 'n mens as 't ware - soos vroeër reeds in ‘Bywoners’ - 'n deursneebeeld van die
maatskappy kry, sodat telkens 'n ander faset van die verslegting geïllustreer kan
word. Ook die karakters wat optree, vorm 'n hele hiërargie en verteenwoordig die
verskillende sosiale strata. Teenoor ou Goor-Dawid en sy gesin, wat lui of geestelik
misdeeld is, staan oom Tys, wat - ten spyte van sy luiheid - tog as katkisasiemeester
en later as lekeprediker op die delwerye 'n geestelike ‘bekommer+ +

+ Oor die novelle Bywoners in Op veld en rante skryf Elsa Nolte (T.L., XIX:4, November
1981). Rob Antenissen bespreek Die burgemeester van Slaplaagte (O.E.B., XX:2).
+ Oor die ontstaan van die Ampie-trilogie skryf Van Bruggen self (P.J. Nienaber, Afrikaanse
skrywers aan die woord; vgl. ook sy brief aan ‘Veelaandenkende Ampie’ in die bundel Van
mens tot mens: Gekeurde briewe, Johannesburg, 1950). 'n Studie van die karakterisering in
die trilogie word gemaak deur J.P. Smuts (Karakterisering in die Afrikaanse roman,
Kaapstad/Pretoria, 1975, pp. 102-107). Besprekings van Ampie I is dié van M. Bokhorst
(inleiding tot die sesde druk, Amsterdam, 1934) en M. van den Heever (T.V.V., November
1949 en Augustus 1950) en Elize Botha (Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle,
Kaapstad, 1980), terwyl Ampie II bespreek word deur F.E.J. Malherbe (Hg., 13.4.28 en
22.8.30). Studies oor Ampie III is dié van F.E.J. Malherbe (O.E.B., VIII:4), G. Dekker (Bu.,
25.5.43), P.C. Schoonees (Tien jaar prosa, Johannesburg, 1950), A.P. Grové (O.E.B., XIX:3),
T.T. Cloete (Kaneel, Kaapstad, 1970) en Hertzog Venter (Koers, XXV:1, Augustus 1957).
Oot ‘Jochem van Bruggen en sy realistiese en naturalistiese erfenis met besondere verwysing
na Ampie’ skryf J. van der Elst (T.L., XX:1, Februarie 1982). Dit is interessant om te weet
dat daar van 'n hele aantal korrespondente in Die Kerkbode van Maart 1927 morele besware
teen Ampie: Die natuurkind geopper word (o.m. vanweë die ‘lelike’ taal en die vloekwoorde
wat Van Bruggen gebruik en die ‘skewe’ beeld wat hy van die Afrikaner gee) en dat dit as
'n ongeskikte boek vir skoolgebruik beskou is. Ook later (kyk Vo., 29.10.31), as Ampie I in
die Vrystaat voorgeskryf word, kom daar besware teen die roman.
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nis’ openbaar. Op 'n hoër vlak van ontwikkeling staan die bywoner Flip Staander,
wat ekonomies agteruitgaan omdat hy sy besittings deur borgstaan verloor het, terwyl
Kasper Booysen op die hoogste peil van ontwikkeling staan en ekonomies en geestelik
volwasse is, alhoewel ook hý later finansieel agteruitgaan en verplig is om 'n tyd
lank op die delwerye te gaan werk. Sowel die milieus as die karakters word dus só
gekies dat die verteller die grootste moontlike geleentheid het om die verwording
realisties voor te stel, alhoewel hy deur die tipiese van sy wêreld en figure en deur
sy manipulering van al die groepe teen bepaalde agtergronde sy realistiese illusie
opoffer.
Dit geld ook vir die hooffiguur van die roman. Gedeeltelik is Ampie 'n reisende
karakter en ervaar hy verskillende vorms van die ontaarding sodat die verteller 'n
vollediger beeld van die maatskaplike toestande kan gee. Ampie is in 'n groot mate
die ordenende faktor van die verhaal deurdat alles rondom hom sentreer en hy die
middelpunt van die gebeure vorm. Waar die trilogie van hom wegswaai, is dit minder
oortuigend en gaan die eenheid verlore, soos bv. in die eerste deel waar Flip Staander
se ekonomiese krisis en sy uiteindelike vertrek na die dorp nie genoeg met die
hoofpersoon saamhang nie en as newemotief te fragmentaries uitgewerk word om
'n verdere dimensie aan die roman te gee. Die Staander-gesin kom wel weer voor in
die derde deel van die trilogie, waar hulle saam met Ampie op die delwerye is, sodat
'n mens kan sê dat hulle ekonomiese agteruitgang in die eerste deel hulle latere intrede
voorberei, alhoewel dit dan 'n eenheid is wat binne die trilogie as geheel - en nie
binne die eerste deel alleen nie - werksaam is. Verskeie van die afsonderlike tonele
(soos dié in die tronk in deel I) word haas outonoom en hou weinig verband met die
hoofkarakter en die verdere gang van die gebeure, terwyl die tweede deel, waarin
alles ten nouste verband hou met Ampie en sy voorbereiding vir die huwelik, deur
die stof 'n sekere eenselwigheid en 'n gebrek aan afwisseling vertoon.
Maar ook die ander karakters en veral die verhoudings waarin hulle tot Ampie
staan, funksioneer binne die sosiaal-didaktiese opset van die trilogie. Die belangrikste
van hierdie verhoudings is dié tussen Booysen en Ampie. Booysen is die leenheer
(soos Andries Vry in ‘Bywoners’) wat vir Ampie wil werk gee, maar hom terselfdertyd
maatskaplik en geestelik wil ophef, uit sy swak omgewing wil weglei en probeer om
sy ‘veldgeaardheid’ te verfyn. In die eerste deel het Booysen die taak om Ampie
uiterlik te beskaaf en geestelik op te voed. Hierin word hy gehelp deur Flip Staander
(vgl. Alwyn de Klerk in ‘Bywoners’) wat Ampie in die eerste deel geleidelik in die
plaaswerk inlei. In Ampie: Die meisiekind sit oom Tys hierdie funksie voort en voed
hy die hoofkarakter verder op deur sy aanneming as eis te stel vir die huwelik met
Annekie en sodoende die krisis te veroorsaak wat die motoriese moment van hierdie
deel vorm. In Ampie: Die kind is 'n soortgelyke didaktiese karakter tydelik afwesig,
omdat Ampie die vertroude omgewing van die plaas as gevolg van die droogte verlaat
en die toneel verskuif na die diamantdelwerye, waar daar as gevolg van die lae
geestelike peil geen patronerende karakter moontlik is nie. In die plek van die
opvoeder kom Bart, wat as diaboliese karakter die antipode van Booysen en oom
Tys word en as Mephistopheles-figuur vir Ampie aan die wêreld in sy boosheid
(drank en vroue) blootstel en hom die verdorwenheid laat ondergaan. In hierdie
proses is die sosiale didaktiek, wat in die ander dele van die trilogie
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dikwels 'n steurende element was, volkome afwesig, al is 'n mens voortdurend bewus
van 'n moontlike terugkeer na die plaas, iets wat reeds deur Booysen voor die vertrek
van Ampie en sy gesin na die diamantdelwerye in die vooruitsig gestel word.
In vergelyking met die ander twee dele van die trilogie het die verteller hier dus
'n besonder realistiese beeld opgebou. Hy gee 'n veel meer komplekse groep figure
en hy laat ook in die newekarakters - soos bv. Goor-Dawid, Bart en oom Tys - 'n
ontwikkeling plaasvind, sodat die spanninge hierdeur veel sterker is as in die ander
twee dele en die verteller vir die grootste deel van die roman nie didakties intree nie.
Binne so 'n wêreld is die logiese konsekwensie die volkome ekonomiese en geestelike
vernietiging van Ampie, iets waarop die slottoneel met die siek kind dan ook afstuur.
Pleks dat die hoofkarakter ten onder gaan, verwyder die verteller hom egter behendig
deurdat hy in 'n alkoholiese beswyming lê en Booysen as 'n sosiale deus ex machina
intree om Ampie terug plaas toe te neem. Daarmee word die sterk realisme wat hier
plek-plek deurskemer, opgeoffer ter wille van die sosiale didaktiek en laat Van
Bruggen die kans verbygaan om die afgronde van menswees vir sy lesers te laat
oopgaan.
Die sosiale didaktiek vorm dus skering en inslag van die trilogie en bepaal die
bou, die keuse van die karakters en die milieus waarin hulle optree. Die gevolg is
dat die geheel in 'n reeks tablo's verval wat almal op sigself aantreklik is, maar wat
nie altyd inskakel by die ontwikkeling in die werk nie en die eenheid skaad. Daarby
kom die verteller dikwels in sekere tonele te staan tussen homself en sy lesers en lig
hy hulle in deur die gebruik van verklarende adjektiewe, verskaf hy direkte informasie,
verklaar hy 'n beeld opsigtelik en tree hy van tyd tot tyd direk na vore om oor die
maatskaplike omstandighede te praat. Met dit alles verbreek hy die realistiese illusie
en vervlak hy Ampie tot blote tipe van die armblankedom.
Aan die ander kant wil Van Bruggen van tyd tot tyd vir Ampie ook as 'n indiwiduele
karakter voorstel. Die tegniek wat hy hiervoor gebruik, is wat P.C. Schoonees die
‘hoorbaar gedroomde monoloog’ genoem het, waardeur die verteller Ampie se
gedagtes weergee maar in die loop daarvan as 't ware Ampie self word, in so 'n mate
dat die hy-vertelling oorgaan tot die ek-persoon. Die resultaat wat só bereik word,
is 'n dramatisering van die vertelling, iets wat nog verder versterk word deurdat
Ampie hom dikwels rig tot 'n bepaalde dier of persoon wat nie kan antwoord nie. In
die eerste deel van die trilogie is dit dikwels 'n gesprek met ou-Jakob, die esel, wat
die natuur in Ampie simboliseer en tot wie hy ná sy teleurstellings sy toevlug neem
om sy gevoelens te lug. Sodra die hoofkarakter egter in sy ontwikkeling 'n bepaalde
peil bereik het, word die esel deur die weerlig doodgeslaan en sterf Ampie ‘die
natuurkind’ dus simbolies. In die plek van ou-Jakob kom dan sy liefde vir Annekie.
As hy egter ryp genoeg is vir 'n volgende stadium, word die kind gebore, wat na
Jakob heet en in die derde deel dieselfde funksie as die esel in die eerste het. As
Ampie teenoor die samelewing staan, vind hy troos in sy gesprekke met die kind
soos dié met ou-Jakob in deel I. Maar die funksie van die kind is hier nog belangriker
as dié van die esel in die eerste deel, omdat hy 'n keuse van elke karakter afdwing,
Ampie se sin vir die onverbiddelike werklikheid en vir sy pligte en
verantwoordelikheid verskerp en hom ook na die droom en die ‘godsdiens’ lei. Met
die ‘hoorbaar gedroomde monoloë’ lewer Van Bruggen van die beste stukke prosa
in die trilogie, al word 'n mens daardeur - naas die dualisme
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tussen realisme en didaktiek - ook bewus van die gespletenheid tussen tipetekening
en indiwidualisering in die konsepsie van die Ampie-figuur.
As 'n mens die Ampie-trilogie deur die breed-uitgewerkte voorstelling van die
plaas- en dorpswêreld binne bepaalde maatskaplike omstandighede as die sentrale
werk in Van Bruggen se oeuvre kan beskou, is Die sprinkaanbeampte van Sluis
(1933) deur die hegter eenheid en geslotenheid sy suiwerste enkele werk. In
vergelyking met Ampie: Die natuurkind word hierdie eenheid onder meer verkry
deur die beperking van die milieu tot Sluis en die distrik terwyl dit in die vroeër werk
voortdurend van plaas tot dorp, tronk en krot verskuif, die kompakter tydsverloop
deurdat al die gebeure - in teenstelling tot dié in Die natuurkind - in ongeveer
negentien dae afspeel met 'n toespitsing van Vrydag tot Dinsdag in hoofstukke III-X,
die sterker bindende funksie wat Bredenhand in vergelyking met Ampie ten opsigte
van die geheel het en die afwesigheid van 'n moraliserende verteller of patronerende
karakter wat in Die natuurkind dikwels tussen die leser en Ampie kom staan. In
teenstelling tot Ampie is daar nie 'n mag bokant Bredenhand nie. Die Regering gee
wel vir hom werk en Lewies bied aan om vir sy seuntjie te sorg, maar deur sy uiterlike
status (as Ouboet van die familie en later as sprinkaanbeampte) en sy innerlike
oortuigings en vermoëns (sy sterk godsdienssin, sy koppigheid en meerderwaardigheid
op sommige gebiede) is hy as figuur sterk genoeg om die gebeure te dra en om die
intrede van 'n sosiale deus ex machina onnodig te maak. Soos in die geval van Ampie:
Die natuurkind is Die sprinkaanbeampte van Sluis ook in hoofsaak episodiese
verhaalkuns deurdat elke hoofstuk gewoonlik een of meer tonele aanbied waarby
Bredenhand betrokke is en deurdat sewe uit die tien hoofstukke - in ooreenstemming
met die tipiese aard van dié soort kuns - in dialoog eindig. Die hoofpersoon maak
egter 'n hewiger krisis deur as Ampie, en die slot bring 'n duidelike ontknoping, al
word dit dan - soos trouens ook die laaste deel van ‘Bywoners’ - by wyse van 'n
opsomming gegee.
As 'n mens egter die verskillende motiewe in die twee werke vergelyk, is dit dadelik
opvallend dat Die sprinkaanbeampte deur die vervlegting van die verskillende
motiewe 'n veel hegter eenheid vorm. In Ampie: Die natuurkind is daar bv. die
liefdesmotief by die hoofpersoon (ou-Jakob, Annekie en Hester), die sosiale motief
(Booysen en die verteller) en die ekonomiese krisis (by Flip Staander), maar die
liefdesmotief skakel nie onderling nie deurdat ou-Jakob, Annekie en Hester te min
verband toon, terwyl die optrede van die verteller die sosiale motief bo- en buitekant
Ampie verhef (waardeur sy funksie as bindende faktor verswak) en die
Staander-motief heeltemal buite die hoofpersoon om speel. Daarteenoor is daar, soos
Rob Antonissen aangetoon het, in Die sprinkaanbeampte ‘'n drietal
Bredenhand-motiewe wat innig vervleg is’, iets wat tot gevolg het dat die werk skraler
word van materiaal maar hegter van bou as Ampie: Die natuurkind. Die drie motiewe
is Bredenhand se eensaamheidsgevoel en soektog na 'n tweede vrou, sy verhouding
tot sy kinders en - ondergeskik daaraan - tot sy familie, en sy funksies as
sprinkaanbeampte en as ambagsman van Sluis. Die drie motiewe loop nie parallel
met mekaar nie, maar is op subtiele wyse met mekaar verbind. Gewoonlik is daar in
elke hoofstuk een oorheersende motief met minstens een van die ander as submotief.
Soos die boek dan verder ontwikkel, word die skakels tussen die motiewe gelê. In
hoofstuk I is dit Bredenhand se eensaamheidsgevoel en sy pogings om met Krissie
'n verhouding aan te knoop, terwyl die kinders as newemotief slegs vaagweg op die
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agtergrond is. In hoofstuk II kom die kindermotief op die voorgrond, maar dit is in
hoofsaak net 'n tekening van die agtergrond, van hoe hulle lewe, terwyl die
sprinkaanmotief by wyse van die milieu aangevoor word. In hoofstuk III is daar 'n
vervlegting van die kinder- en vroumotiewe as hy besef dat sy kinders nie sonder 'n
moeder kan klaarkom nie, terwyl hoofstuk IV op sy beurt die kinder- en
sprinkaanmotiewe verbind deurdat sy aanstelling as sprinkaanbeampte sy finansiële
nood verlig en sy versorging van die kinders vergemaklik. In hoofstuk V val die
aksent meer op die sprinkane en minder op die kinders, terwyl die sprinkaan- en
vroumotiewe in hoofstuk VI subtiel verbind word deur sy besoek aan verskillende
plase en die gesprekke wat hy met die boeredogters voer. In hoofstuk IX word hierdie
tegniek herhaal en aan die einde van IX kruis die drie motiewe mekaar: Bredenhand
is besig as sprinkaanbeampte wanneer die berig van Kosie se siekte hom bereik, en
dit laat die verhouding tussen hom en Krissie sterker word. Met die nadergroei van
die drie motiewe aan mekaar bereik die verhaal, ook wat die tydsverloop betref, 'n
sekere kompaktheid van hoofstukke VI tot IX, en die novelle word siklies voltooi
deur die verwysing na die ‘ouderwetse liedjie’ waarmee die verhaal ook begin.
Soos Ampie is Bredenhand in 'n groot mate 'n tipe deur sy gebruik van beelde in
'n gesprek, sy grappies, die ‘refrein’-frases (soos ‘Dis maar die wêreld se beloop’)
wat telkens herhaal word en die voorstelling van sy figuur as geheel. In sy verhouding
tot sy kinders groei hy egter tot 'n indiwidu, en sy liefde kry in die slothoofstuk 'n
ironies-tragiese aksent waar hy by die sterwende Kosie waak. Deur die afwesigheid
van 'n sosiaal-didaktiese verteller kan die Bredenhand-karakter sonder enige
belemmering ontwikkel en is hy by uitstek dié voorbeeld van 'n reële karakter in Van
Bruggen se werk. Tesame met die besondere wyse waarop die verhaal tot 'n eenheid
gebind word, maak dit Die sprinkaanbeampte van Sluis die suiwerste van al Van
Bruggen se werke en een van die gaafstes in die ouer Afrikaanse verhaalkuns.
Van Bruggen se ander realistiese werke is in 'n groot mate 'n voortsetting van die
wêreld wat hy in ‘Bywoners’, Die burgemeester van Slaplaagte, die Ampie-trilogie
en Die sprinkaanbeampte van Sluis aanbied, al is daar soms nuanseverskille en al
probeer hy plek-plek sy werk verruim deur nuwe boustof (die uitbeelding van die
swartman), ander tegnieke (die ek-vertelling) en selfs 'n ander genre (die drama) te
gebruik. In die toneelverwerkings van Ampie (1930) en Die burgemeester van
Slaplaagte, laasgenoemde gepubliseer as In die maalstroom (1934), is Van Bruggen
se fragmentariese komposisievermoë 'n ernstige beswaar. Ampie - die verwerking is
gemaak van die eerste twee dele van die trilogie - verval in 'n reeks taferele waarin
die hoofpersoon telkens die sentrale figuur is, sodat die stuk dramatiese
noodwendigheid mis en in 'n reeks epiese tablo's ontaard. Van 'n werklike dramatiese
krisis by die hoofpersoon is daar geen sprake nie en die mymergesprekke van Ampie
met die esel, wat in Die natuurkind plek-plek so aangrypend was, verloor in die
drama heeltemal hulle effek. As toneelverwerking is In die maalstroom veel sterker,
al is die
+

+ Die sprinkaanbeampte van Sluis word bespreek deur F.E.J. Malherbe (Hg., 20.10.33), M.S.B.
Kritzinger (Studies en kritieke, Pretoria, 1934), Rob Antonissen (O.E.B., XX:1) en H.P. van
Coller (T.L., XIX:4, November 1981).
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materiaal hier ook veel meer op 'n epiese wyse georganiseer. Die geheel val uiteen
in burg) word deur die verhaal bepaal, nie deur die dramatiese ontwikkeling nie. Ook
ses bedrywe en die wisselende milieus (bv. die huis van oom Lood op Slaplaagte,
die woonkamer van mev. Van Tonder en die woonhuis van Harry Peach in
Johannesdie stryd en krisis by die twee belangrikste persone (oom Lood en Levina)
is afwesig, en die skrywer gebruik nie die geleentheid om oom Lood en Levina in 'n
sterk toneel teenoor mekaar te plaas nie. Van Bruggen se aanwending van die
toneelmedium het dus geen positiewe resultate vir sy werk gehad nie, en in Met
Ampie deur die depressie (1939), wat in hoofsaak 'n verslag is van sy wedervaringe
op sy landsreise met die twee toneelstukke, verklaar hy dan ook uitdruklik dat hy dit
jammer vind dat die drama Ampie ooit geskryf is, al het hy self meer waardering vir
In die maalstroom gehad.
Met die roman Booia (1931) gee Van Bruggen - soos in die vertelling ‘Die
beeswagtertjie’ uit Op veld en rande (1920), ‘Ou Loek’ uit In die gramadoelas (1931)
en ‘Outa Frans se laaste gang’ (opgeneem in die versamelbundel Flitse, 1953) - 'n
uitbeelding van die swartman en betree hy 'n nuwe gebied vir die Afrikaanse
letterkunde deurdat die aksent val op die probleme in die lewe van 'n swart seun wat
die slagoffer word van die bandeloosheid in sy gemeenskap. Booia is die sentrale
persoon en - o.m. deur die humoristiese siening van die verteller - in baie opsigte die
nie-blanke ekwivalent van Ampie. Histories is die roman belangrik as voorloper vir
die latere humoristies-realistiese siening van die nie-blanke in die werk van Mikro,
selfs as die eerste werk in Afrikaans met 'n ‘tragiese’ siening van die swartman.
Van Bruggen se drie bydraes tot die bundel Nuwe Afrikaanse kortverhale (1932)
is gedeeltelik 'n voortsetting van die wêreld wat reeds in sy vroeëre werke voorkom,
nl. die klein dorpslewe (‘Sy opdrag’) en die ekonomiese nood (‘Depressie’). Met
‘Die laaste stadium’, wat deur sy reeks felle teenstellings tussen liefde en haat en
lewe en dood Van Bruggen se geslaagdste kortverhaal is, durf hy 'n nuwe tema aan,
nl. dié van die mynteringlyer se laaste dae. Haar beproewing (1934) is die verhaal
van 'n jong onderwyseres wat op 'n verlate plaas deur die ‘skurk’ Bromberg bedreig
word, maar dit bly te veel op die vlak van 'n gewone avontuurverhaal, sonder dat
daar ooit 'n werklike botsing tussen die twee karakters kom of die stryd van die
vroulike hooffiguur verder as die bloot uiterlike gaan. Ook die novelle ‘Org Basson’
(in die bundel In die gramadoelas, 1931) is in hoofsaak 'n voortsetting van die wêreld
wat reeds in Van Bruggen se vroeër werke 'n haas vaste patroon geword het, o.m.
deur die aanwesigheid van die Joodse winkelier en die onderwyser, die sentrering
van die gebeure rondom die dorpswinkel as die belangrikste bymekaarkomplek en
die reeks karakters wat verskillende maatskaplike lae verteenwoordig (Ackerman,
Org Basson en Andries Homan). Soos in die geval van Die sprinkaanbeampte van
Sluis is die patronerende figuur egter afwesig, sodat die karakters - meer spesifiek
Org Basson - selfstandig kan ontwikkel. Die verhaal beweeg langs twee lyne: die
benoeming van Basson tot ouderling en die finansiële krisis wat dié verhoogde status
deur die aanskaf van 'n ‘ryding’ en 'n manel by hom veroorsaak, en die ontevredenheid
van Andries Homan met sy kapkar en sy begeerte om 'n Fordmotor te besit. Die
ontwikkeling van albei hierdie lyne vind uiters fyn met pragtige humoristiese sienings
van die verteller plaas en dit bereik 'n hoogtepunt as Org Basson 'n gebed by die
sterwende moeder doen en op sy terugkeer na die dorp vir
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Homan in die motor teëkom. Van Bruggen se humorrealisme vind in hierdie novelle
een van sy suiwerste uitings.
Met Kranskop I: Oupa (1943) sluit Van Bruggen nog aan by sy ouer werk deurdat
die roman 'n beeld gee van die leenheer se stryd, al is dit nou nie meer teen die
armblanke-vraagstuk (soos in ‘Bywoners’ en Ampie I) of die verstedeliking (Die
burgemeester van Slaplaagte en Ampie III) nie, maar teen die industrialisasie en die
maatskaplike ontaarding wat daarmee gepaard gaan. Die aksent val - soos vroeër in
Totius se Trekkerswee - op die verandering van sedes, en daarvoor kies Van Bruggen
'n bepaalde familiegroep wat verteenwoordigers is van 'n verbygegane maatskaplike
en historiese tydperk. Binne hierdie groep dui hy die faktore aan vir die sosiale
ewolusie en die nywerheidsgees wat al aan die werk is, bv. die mag wat die Jood
Siets geleidelik in die hande kry, die ontdekking van goud e.d.m. Soos in die
Ampie-trilogie, Die sprinkaanbeampte van Sluis en ander werke van Van Bruggen
word die eenheid verkry deurdat die aksent telkens op die hooffiguur val, maar nou
word alles aangebied deur 'n ek-verteller wat oor Oupa en die karakters om hom (die
broer, die ander seuns, die Jood, die Hollander - laasgenoemde twee weer
kenmerkende Van Bruggen-tipes) praat. Die eenheid van die roman word plek-plek
verbreek deurdat die newekarakters (soos met die President se besoek en die aksent
op die aangenome seun Oelse) te veel na vore kom, al regverdig die aanwesigheid
van die ek-verteller in 'n hoë mate die episodiese bou van die geheel. Die roman gee
nie alleen 'n beeld van Oupa en Kranskop nie, maar ook - deur verwysing na die
spoorgeskille en die verhouding tot die Engelse - 'n beeld van die betrokke historiese
tydvak en die tipiese leefwyse en gewoontes van die Boere. Daarby verwys die
verteller voortdurend na die teenwoordige tyd, waarmee hy die nodige afstand bring
om voorvalle - soos bv. Oupa se gebede en oom Gawie se onderwysmetodes gemoedelik of humoristies te teken, al verbreek hy daarmee dikwels die tydseenheid
van die roman. Met hierdie familiekroniek betree Van Bruggen binne sy eie oeuvre
'n nuwe terrein en lewer hy een van die belangrikste werke uit sy latere periode.
In vier van sy ander romans, nl. Die noodlot (1934), Die damwal (1939), Stryd
(1949) en Die weduwee (1956), keer Van Bruggen terug na die romantiese stylaard
van sy debuut. Hierdie werke beweeg deur die groter tegniese vaardigheid op 'n hoër
vlak as Teleurgestel, maar in die geheel van Van Bruggen se oeuvre is hulle sy
+ + + + + +

+ Elisabeth Eybers bespreek Met Ampie deur die depressie (Br., 10.11.39).
+ Booia word bespreek deur J. Prinsen (N.B., III:4, November 1931) en F.E.J. Malherbe (Hg.,
30.10.31).
+ Abraham H. Jonker bespreek Haar beproewing (Bu., 1.10.34).
+ In die gramadoelas word bespreek deur P.C. Schoonees (N.B., III:3, Augustus 1931) en
M.S.B. Kritzinger (Oor skrywers en boeke, Pretoria, 1932).
+ Kranskop I: Oupa word bespreek deur P.C. Schoonees (Tien jaar prosa) en D.J. Opperman
(Verspreide opstelle, Kaapstad, 1977).
+ Die noodlot, Die damwal, Stryd en Die weduwee word almal bespreek deur P.C. Schoonees,
eersgenoemde drie in Tien jaar prosa en laasgenoemde in Hg., 21.1.57. Die weduwee word
ook bespreek deur T.T. Cloete (Koers, XXV:3, Desember 1957).
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swakste werke en dra hulle niks wesentliks by tot die Afrikaanse prosa nie. In die
meeste van dié romans gebruik hy die tipiese romantiese held en skurk en sit hy,
veral in die laaste drie, wat gesamentlik 'n trilogie vorm, die historiese avontuurroman
voort, alhoewel die taal en bou meer verantwoord is as in die werk van J.H.H. de
Waal. So bv. is die geskiedkundige agtergrond van Die noodlot aanvanklik die
Anglo-Boereoorlog en later die politieke stryd rondom Hertzog. Die verhouding
leenheer-leenman is nog aanwesig in die figure van Piet Jonker en sy twee bywoners
Scheepersen Terblans, maar die hoofsaak word nou Jonker se vrousoekery. Hierdie
soektog (veral hoofstuk IV en V) kom ooreen met dié van Bredenhand in Die
sprinkaanbeampte van Sluis, maar waar dit in die geval van Bredenhand geïntegreer
word met sy taak as sprinkaanbeampte, is dit hier 'n doelbewuste soektog waarby
die potsierlike nie afwesig is nie. Veral in Scheepers se openbaring van sy liefde vir
Debora (hoofstuk VI) keer Van Bruggen die duidelikste terug na die romantiese
stylaard, maar die hele verhouding en veral die oplossing van die spookgeheim (wat
andersins mooi geleidelik ontwikkel) is psigologies nie gemotiveer nie. Daarby word
die slottoneel, waar die huwelik op die sterfbed plaasvind, 'n uiterste voorbeeld van
melodrama.
Met uitsondering van hierdie romantiese verhale is Van Bruggen se werk van
belang deur sy uitbeelding van die minderbevoorregte en die lewe op die klein dorp
of op die plaas. Deurdat hy stilisties 'n ander rigting as D.F. Malherbe inslaan, kon
hy 'n heilsame invloed op die ontwikkeling van die Afrikaanse prosa hê. Daar is
verder telkens groeipunte in sy werk aanwesig - soos die teenstelling stad en platteland
en die roman oor die nie-blanke - wat eers deur latere skrywers uitgebuit word.
Dikwels is een enkele toneel - soos die hawersny-episode in ‘Bywoners’ (hoofstuk
II) - literêr-histories die voorloper en aanleiding tot heelwat soortgelyke tonele by
latere skrywers, soos D.F. Malherbe, C.M. van den Heever, Boerneef en G.A.
Watermeyer. In 'n sekere sin neem Van Bruggen in die Afrikaanse prosa die plek in
wat Totius in die Afrikaanse poësie beklee: hy dui reeds vroeg 'n betreklik suiwer
stylrigting aan, en in sy werk vind ons telkens groeilote wat by later skrywers verder
ontwikkel. Daarby lewer hy wesentlike bydraes tot die Afrikaanse prosaliteratuur
met werke soos ‘Bywoners’, die Ampie-trilogie, Die sprinkaanbeampte van Sluis,
‘Org Basson’ en ‘Die laaste stadium’.

III. Voortsetting van die realistiese prosa tradisie, J.R.L. van Bruggen en
die eerste Afrikaanse probleemromans
Die rou realisme wat in die Afrikaanse verhaalkuns met die werk van Lub en Maré
'n aanvang neem, word in die twintigerjare voortgesit deur Imker Hoogenhout, wat
in Op die delwerye (1926) 'n beeld gee van die armoedige bestaan van die mynwerkers
en enkele tipes oortuigend skets, al is daar van ernstige indringende karakterisering
geen sprake nie. In dieselfde jaar sal Sangiro met Diamantkoors en Twee
fortuinsoekers hierby aansluit. Die humorrealisme is egter in hierdie jare, ook waar
dit - soos by Langenhoven - 'n sterk satiriese element bykry, naas die romantiek die
oorheersende stroming in die prosa, selfs al vind dit hoofsaaklik uiting in die werk
van Jochem
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van Bruggen en al duur dit tot die dertigerjare voordat J. van Melle en Mikro in hulle
onderskeie rigtings by dié tradisie aansluit en iets meer daaraan toevoeg. Intussen is
daar 'n hele paar prosateurs in die twintigerjare wat, heel dikwels doelbewus en met
'n groter kennis van die Wes-Europese literêre tradisie, die wêreld van die Afrikaanse
verhaalkuns probeer verruim deur met behulp van veral die psigoanalise verwikkelder
karakters te skep en die eerste proewe te lewer van die probleemroman in die
Afrikaanse letterkunde. Hierdie romans bereik egter nooit die peil van die beste
humorrealistiese of satiriese verhaalkuns in dié jare nie, en die meeste van dié
skrywers (soos hulle tydgenote op die gebied van die poësie) swyg na 'n enkele
publikasie. Literêr-histories is verskeie van dié werke, ten spyte van hulle
onbeholpenheid en te teoretiese omgang met die dieptesielkunde, tog van belang as
eerste pogings om 'n groter probleemveld vir die Afrikaanse prosa te verken en as
voorlopers van latere proewe in die veertiger- en sestigerjare om die abnormale of
patologiese karakter as romanfiguur suksesvol aan te bied.
Die eerste voorbeeld van die probleemroman in Afrikaans staan op die naam van
Reenen J. van Reenen, wat met Die lokaas (1921) die stryd tussen liefde en politiek
(soos S.J. du Toit en D.F. Malherbe voor hom) as boustof kies en met die weeskind
Gert Vermaak 'n uitsonderingsfiguur tot hoofkarakter maak, al slaag hy nie daarin
om die psigologiese ontwikkeling oortuigend uit te beeld nie. In Twee rampe en twee
gelukke (1921) neem J.H. Kruger die ekonomiese agteruitgang van 'n boer en die
familiekonflik wat daaruit voortspruit, tot boustof, maar die karakters is onoortuigend,
die verteller of figure onderbreek die verhaal telkens met hinderlike preke, die dialoë
(waaruit die roman in hoofsaak bestaan, klink op die lange duur na ongeordende
optekenings uit werklike gesprekke en die figuur van oom Sagrys is niks meer nie
as 'n deus ex machina wat die verhaal tot 'n bevredigende einde moet voer. Ook sy
ander twee romans, Die koster en sy vrou (1930) en Dawid en Jonathan (1932),
bestaan in hoofsaak uit 'n eindelose gepraat wat die gespanne en berekende dialoog
van die geslaagde roman mis. Daarteenoor was EVERARD WALTER FICHARDT
(1877-1924) se enigste werk, Onder die olyfboom (1922), 'n tematiese wins vir die
Afrikaanse prosaliteratuur deurdat hy die aksent laat val op die drankmisbruik en
veral die buitehuwelikse seksuele verhoudinge in die lewe van vier persone, al is die
karakterisering nog in hoofsaak onbeholpe, verbreek die lang uitweidings oor
lewensbeskoulike en politieke aangeleenthede die eenheid van die roman, versag die
gelukkige einde die realisme en word die swak taal en styl op die lange duur 'n
irriterende gebrek vir die leser.
Die belangrikste voorbeelde van die psigologiese probleemroman in dié jare kom
uit die pen van Jochem van Bruggen se jonger broer, JAN REINDER LEONARD VAN
BRUGGEN (1895-1948), wat aan die Transvaalse Universiteitskollege studeer, in 1922
in Amsterdam op die terrein van die opvoedkunde promoveer en daarna
+ + +

+ 'n Biografiese stuk oor Imker Hoogenhout verskyn in Br., 14.2.47.
+ E.C. Pienaar skryf uitvoerig oor E.W. Fichart se Onder die olyfboom (Hg., April 1923).
+ 'n Outobiografiese stuk van J.R.L. van Bruggen is opgeneem in P.J. Nienaber (red.), Jonger
skrywers oor eie werk (Johannesburg, 1951), terwyl 'n anonieme in memoriam-artikel met
'n beknopte samevatting oor sy werk in Hg., 21.5.48 verskyn. Lente-stemme word bespreek
deur Eugène N. Marais (Br., Maart 1920; beantwoord deur P.C. Schoonees, Br., Oktober
1920), terwyl G. Dekker (Koers, IV:3, Desember 1936) en 'n onbekende resensent
(vermoedelik F.E.J. Malherbe) in O.E.B., II:2 resensies aan Môrestond wy. In Inleiding tot
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agtereenvolgens as onderwyser in Johannesburg, dosent aan die Normaalskool op
Potchefstroom en die laaste jare as uitgewer by die Afrikaans Pers in Johannesburg
werksaam was. Aanvanklik lê Van Bruggen hom onder die skuilnaam Kleinjan toe
op die gebied van die poësie en skep hy met die voorwoord tot sy debuutbundel en
later met sy aandeel aan Inleiding tot die studie van letterkunde (saam met P.C.
Schoonees, 1925) en sy bydrae oor ‘Die jonger generasie in ons digkuns’ tot die
Gedenkboek ter eere van die Genootskap van Regte Afrikaners (1875-1925) (1926)
die indruk dat hy hom histories en teoreties oor sy taak as skrywer besin. Die gedigte
in Lentestemme (1919), wat 'n bloemlesing is uit die verse wat hy sedert 1916 in Die
Brandwag publiseer, gee egter weinig blyke daarvan dat hy die ‘ontsaglike invloede’
van die Tagtigers en ‘die ideë-wêreld van die engelse belletrie’ sinvol verwerk het
en is meestal sentimentele liefdesverse en floue navolging van bewonderde voorbeelde
(veral van Kloos, die Engelse romantici en selfs - in ‘Die bergstroompie’ - van ‘Die
vlakte’ van Celliers). In 1925 word hierdie bundel herdruk as Gedigte, aangevul met
sewe en twintig nuwe verse wat die beeld van Van Bruggen se digterskap nie juis
verander nie. Alleen die in Nederland geskrewe verlange-vers ‘Heimwee’ (later
getoonset deur S. le Roux Marais), wat op W.E.G. Louw se ‘Oktober’ preludeer,
‘Die beeld van Oom Paul’ (vgl. ook die vroeëre swakker variant van dié gedig), wat
ooreenkomste het met Toon van den Heever se gelyknamige sonnet, en ‘Aan Generaal
De la Rey’ styg hier enigsins uit bo die onegte, holle verse van die res van die bundel.
In Môrestond (1936) word die bekende motiewe van die enigsins sentimentele liefde,
die ontvlugting uit die stadslewe en die godsdienstige oorpeinsings effens beter
verwoord, hanteer hy die sonnetvorm (soos in ‘Aan die graf van 'n onbekende
Boerseun in Vlaandere’) op 'n kundiger wyse, sluit hy by Leipoldt en Du Plessis se
‘Gee my’-kultus aan en lewer hy die eerste proewe van die lydingsonnet in Afrikaans,
maar dan vorm sy poësie nie meer deel van die hoofstroom van die dertigerjare nie.
Met Kleuterversies (1934) en Poësie vir ons kleuters (1939) doen hy waardevolle
kompilasiewerk.
Dit is egter met Japie (1922) - 'n roman oor 'n gebreklike weeskind se ontwikkeling,
sy aanraking met die stadslewe en die seksuele probleme wat hy daar ondervind en
sy latere vertrek na Europa om verder te studeer - dat Van Bruggen die aandag
pertinent op hom vestig. Met hierdie roman swaai hy bewustelik weg van die
tradisionele intrigeverhaal en die nasionaal-geskiedkundige motiewe van die
Afrikaanse roman voor hom en probeer hy die geluksverlange van 'n jong seun in
terme van die dieptesielkunde uitbeeld. Die belangrikste besware is egter juis dat

die studie van letterkunde (saam met P.C. Schoonees, Pretoria, 1925), pp. 33-35, toon Van
Bruggen self aan hoe hy in die sonnet ‘Aan -’ uit Lentestemme deur Kloos en Hooft beïnvloed
is. Japie word positief bespreek deur P.C. Schoonees (Bu., 3.3.23), terwyl J. du P. Scholtz
(Hg., Augustus 1923) op grond van die swak taal en power karakteruitbeelding sterk negatief
teenoor die werk staan. Op hierdie bespreking van Scholtz reageer E.C. Pienaar (Hg., Oktober
1923). Ernst van Heerden skryf oor Martha (O.E.B., VI:4) en Die grafskender (O.E.B.,
VIII:2), D.J. Opperman bespreek Die gerig (O.E.B., XI:2), terwyl G. Dekker (Koers, III:4,
Februarie 1936) en S.P.E. Boshoff (O.E.B., II:1) oor Bittereinders skryf.
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die aanwending van die psigoanalise te resepmatig bly en dat dit die roman plekplek
na 'n sielkundige dissertasie laat klink, dat die hoofkarakter en sy pseudokennis van
onder meer die letterkunde volkome onaanneemlik is en dat die taal en styl van Japie
op die lange duur 'n totaal onleesbare boek maak. In sy latere romans - Martha (1940),
Die grafskender (1941), Die gerig (1942), Erfgename (1946), Sewentigmaal sewe
(1947) en En lank die nag wat voorlê (1947) - is die sielkundige ontrafeling van die
karakters se emosies op die agtergrond en maak hy meer gebruik van uitbeelding en
voorstelling - al is dit nog dikwels deur middel van 'n onnatuurlike dialoog - as van
betoog en redenering. Dikwels boei hy deur die tekening van tipes (soos mynwerkers,
arbeiders en patologiese gevalle) wat op die rand van die waansin beweeg of 'n
roeslewe verteenwoordig. Heel dikwels mis sy romans egter 'n hegte bou en versteur
hy die verhaal met te lang beskrywings. In Martha, waarin die patologiese
hoofkarakter vooruitwys na C.J.M. Nienaber se latere Keerweer, is die bou te
fragmentaries en die karakterisering te onvolledig, terwyl Van Bruggen in Die
grafskender nie daarin kon slaag om die belofte van die eerste deel bevredigend te
verwesenlik nie en die roman gevolglik aan 'n sekere tweeslagtigheid ly. In Die gerig
is die reeks voorvalle uit die kommandolewe en die ervarings van die krygsgevangenes
tydens en na die Anglo-Boereoorlog in so 'n mate bont en uiteenlopend dat die roman
aan die tradisionele avontuurverhaal van De Waal herinner, terwyl die wraakgevoelens
van 'n teruggekeerde geestelik afwykende krygsgevangene eers in die tweede deel
van die verhaal tot hooftema word. Ook op die gebied van die kortverhaal - Wraak
(1938) en Barolong (1939) - en die drama - Gebroke drade (1935), Die vooraand
en Bakens (albei 1939), eersgenoemde oor probleme in die huwelik, laasgenoemde
twee oor die Groot Trek - lewer hy geen wesentlike bydrae nie. Sy belangrikste werk
is Bittereinders (1935), 'n romansering wat ‘gebaseer (is) op die skriftelike getuienisse
van persone wat die lewe in Mafeking se konsentrasiekamp deurgemaak het’.
Behalwe J.R.L. van Bruggen is MARIE LINDE (skuilnaam van ELIZABETH JOHANNA
BOSMAN, 1894-1963) die enigste outeur onder hierdie beoefenaars van die
probleemroman wat ná haar debuut nog verskeie ander werke skryf. In Onder
bevoorregte mense (1925), wat - soos Reenen J. van Reenen se Die lokaas en J.R.L.
van Bruggen se Japie - 'n weeskind as hoofkarakter het, word die verskillende
motiewe geleidelik ontwikkel en die milieu van die deftige Kaapse familie waarin
die blanke diensmeisie haar bevind, goed getipeer. Daarby is dit 'n besliste wins dat
die ‘skurk’ van die verhaal, wat slegs liggaamlik in Bettie belangstel, objektief en
sonder enige veroordeling van die kant van die verteller voorgestel word. Die
uitbeelding van die hoofkarakter het egter geen diepte nie, word slegs oppervlakkig
tot die einde gevoer en mis die simboliese dimensie van Ampie se ontwikkeling van
natuurkind tot 'n volwaardiger lewe. Hierdie besware, en Linde se onvermoë om 'n
sielkundige krisis oortuigend uit te beeld, geld in 'n nog groter mate vir Bettie Maritz
(1930) - die
+

+ Marie Linde se Onder bevoorregte mense word bespreek deur Lydia van Niekerk (Hg.,
16.4.26) en M.S.B. Kritzinger (N.B., I:1, Februarie 1929). Dina en Lalie word geresenseer
deur M.E.R. (Bu., 21.1.28), Knap kêrels en mooi nooiens deur Abr. H. Jonker (Die Suiderstem,
9.12.36) en 'n Huis verdeeld deur D.J. Opperman (Verspreide opstelle).
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vervolg op die debuutwerk - en vir die romans Dina en Lalie (1927), 'n Huis verdeeld
(1943), Die huis met horings (1944), die kortverhaalbundels Die goue roos (1929),
Die verlore paradys (1932), Kaparrings (1935) en Knap kêrels en mooi nooiens
(1936). In Op die ou trant (1942), Wie is Sylvia? (1949) en Om die beurt (1952)
lewer sy 'n bydrae tot die ontspannings- en speurverhaalgenres, terwyl sy in Die
ongelyke worsteling (vier bedrywe, 1929) en Drie toneelstukkies (eenbedrywe, 1932)
haar hand aan die drama waag. In die meeste van haar verhale word die leser wel
meegevoer deur die vlotte verteltrant, maar mis 'n mens die gebrek aan beelding en
raak die eindelose woordestroom oor kleinburgerlike sake op die lange duur
onhoudbaar. Daarby is die skyn van diepsinnigheid wat sy met die ideologie en die
toespitsing op aktuele sake wil bereik, uiters pretensieus.
Die onegte psigologie wat in die meeste van Linde se romans hinder, is ook die
belangrikste beswaar teen Meg Ross (skuilnaam van M.E. Grosskopf) se andersins
vlot vertelde Oogklappe (1925), weer eens 'n verhaal oor 'n weesmeisie wat deur
haar werk as verpleegster met die lewe in sy volle werklikheid in aanraking kom.
Haar veel latere roman Uit die stilte (1952) bring geen ontwikkeling in haar werk
nie. Eva Walter (skuilnaam van M.E. Hubregtse) behandel in Eensaamheid (1925)
op brokkelrige wyse die tema van die mens se alleen-wees teen die agtergrond van
die Anglo-Boereoorlog. Ook in haar latere werk, Vier vriendinne (1927) en Vakansie
tye (1933), hinder die fragmentariese opset. PIETER CORNELIS SCHOONEES
(1891-1970), wat as literator 'n betekenisvolle bydrae lewer, vertel in Aan Jannie
(1926) die verhaal van 'n seun se ontwikkeling tot man en sy ervarings as student op
Stellenbosch. Onder die skuilnaam Jan Kloppers publiseer hy later die anekdotiese
Groenfontein se mense (1953) oor die ervarings van 'n skoolhoof op 'n Natalse dorpie.
In Deur 'n geleende bril (1926) deur Essie Malan is die armblanke-vraagstuk die
primêre tema, maar die probleem en die oplossing daarvan oorheers die hele verhaal.
FERDINAND POSTMA (1879-1950) se romans Hy het sy merk gemaak (1927), Kleopatra
(1929) en Vuurpyle (1943) verveel deur die eindelose gesprekke, onegte
karakterisering, lang beskrywings en opsigtelike tendens. In 1929 verskyn die roman
Bodemvas deur S. Bruwer waarin die verhouding tussen Afrikaans- en
Engelssprekendes en die botsing tussen die verskillende stelle lewenswaardes
en-gewoontes op 'n uiters simplistiese wyse behandel word. Waarskynlik is die roman
van Bruwer - wat later ook 'n kinderboek, Stefan in die tuin (1932), en 'n
huweliksroman, Op haar plek (1946), publiseer - as gevolg van sy boustof oorskat.

IV. Die realistiese probleemdrama
Tot omstreeks 1920 word die Afrikaanse toneelliteratuur oorheers deur die geestige
klugte van Melt Brink, J.H.H. de Waal en D.P. du Toit en die historiese melodrama
waartoe o.a. A. Francken, M.M. Jansen, C.E. Viljoen en A.J. Bruwer bydraes lewer.
Met Ou Daniel swaai Harm Oost reeds so vroeg as 1906 van dié tradisies weg en
beoefen hy vir die eerste keer in Afrikaans die maatskaplike probleemdrama, al is
hierdie probleemstelling slegs 'n klein onderdeel van die stuk en al doen dit
hoofsaaklik diens vir 'n trefkragtiger motivering van die hoofkarakter se optrede.
Dié rigting word egter - afgesien van die toneelbewerking van Jacob
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Lub se Eenvoudige mense (1918) en Die laspos (1919) van C. Louis Leipoldt - tot
die twintigerjare nie deur ander skrywers voortgesit nie. In die tweede dekade van
die twintigste eeu stoot Leipoldt die historiese en versdrama op tot 'n hoër vlak as
die onbeduidende en melodramatiese pogings voor hom, terwyl D.F. Malherbe met
veel minder sukses enkele eietydse probleme van die Afrikanervolk in sy plaasdramas
met 'n romantiese waas omring. Die burgerlike drama wat Jan F.E. Celliers met Reg
bo reg (1922) beoefen en waarmee hy ‘die mens op sigself as onderwerp’ neem, is
slegs in onderdele geslaag en word nie in sy verdere werk voortgesit nie. Daarteenoor
is.J.F.W. Grosskopf en H.A. Fagan die twee dramaturge wat hulle in die twintigerjare
met die meeste sukses op die gebied van die realistiese en die maatskaplike
probleemdrama waag en wat deur hulle toneeltegniese vaardigheid en effektiewer
gebruik van die dialoog 'n betekenisvolle bydrae tot die ontwikkeling van die
Afrikaanse toneelliteratuur lewer. Alhoewel albei van hulle ook in ander genres
werksaam is, kan Grosskopf en Fagan - in teenstelling tot Celliers, Leipoldt, Malherbe,
Langenhoven en Jochem van Bruggen, wat hulle slegs sydelings op die gebied van
die toneel begewe het - ná die vroeë pogings van Melt Brink as die eerste werklike
dramaturge in Afrikaans beskou word.

1. J.F.W. Grosskopf
is op 25 November 1885 as lid van 'n
Duitse sendelingfamilie in Bloemfontein gebore. Ná voltooiing van sy skoolopleiding
aan die Grey-kollege, waar dr. Johannes Brill een van sy leermeesters was, gaan hy
na Stellenbosch, waar hy die M.A. in tale behaal. Ná 'n kort periode as onderwyser
in Kaapstad studeer hy van 1908 tot 1913 in Duitsland, Oostenryk en Switserland in
die letterkunde en ekonomie en promoveer hy in Leiden op die
JOHANNES FRIEDRICH WILHELM GROSSKOPF

+ +

+ F.E.J. Malherbe bespreek Bodemvas in Bu., 26.4.29 en sê o.m. daaroor: ‘Oor Bodemvas sou
ek 'n lied kan aanhef. Die lied van verlore vryheid in eie land, van tragiek wat verskeur by
die misstap van 'n kind, die lied van hulpelose kraginstorting by die oormag van ongesiene
geweld, van verbysterende ironie, die lied van verlatenheid in 'n wêreld waar rede onderworpe
is aan vooroordeel, deug aan skyn, liefde aan venyn, trou aan lafaardy, ... in 'n wêreld, hard
en kil en sonneloos, waar monsterwieke van die nagspook 'n eensame verdoolde vlinder
verjaag uit 'n moeras waar blombestuifde vlindervlerkies vloek met die omgewing ...’ Die
uiters gunstige kritiek van Malherbe lei tot 'n heftige debatsaand op Stellenbosch (gerapporteer
in Bu., 8.5.29) waarop A.C. Cilliers die advies aan Malherbe gee ‘om 'n paar vere uit die
vleuels van sy verbeeldingsvermoë te trek en dit in die stert van sy oordeel te steek’, terwyl
Malherbe sy standpunt herbevestig en verder daarop uitbrei (Bu., 1.6.29; vgl. ook Bu., 6.6.29;
kyk ook I.D. du Plessis, Aantekeninge uit Tuynstraat, Kaapstad, 1975, p. 10). Na hierdie
loftuiting van Malherbe word daar later telkens weer verwys, o.a. deur N.P. van Wyk Louw
in ‘Mooi prosa’, ‘Kritiese skole’ en ‘Individualisme en Kentering’ in Lojale verset (1939)
en deur André P. Brink in sy reaksie op Malherbe se resensie oor Lobola vir die lewe (Hg.,
5.4.63; vgl. ook Hg., 15.2.63).
+ J.F.W. Grosskopf skryf oor homself in Afrikaanse skrywers aan die woord (onder redaksie
van P.J. Nienaber, Johannesburg, 1947), terwyl herdenkingsartikels by sy dood in Hg.,
23.7.48, 6.8.48 (deur F.E.J. Malherbe) en O.E.B., XIV:3 (deur G.J. Beukes) verskyn. Oorsigte
oor sy werk is dié van F.E.J. Malherbe in Wending en inkeer (Kaapstad, 1948), Hertzog
Venter in P.J. Nienaber (red.), Perspektief en profiel5 (Johannesburg, 1982), G.J. Beukes in
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gebied van die regte. Ná sy terugkeer na Suid-Afrika neem hy deel aan die Rebellie,
dien in die redaksie van Ons Vaderland en Die Volksblad en word in 1920 hoogleraar
in Staatshuishoudkunde aan die Universiteit van Stellellenbosch. In hierdie jare is
hy ook baie geïnteresseerd in jag en die veldlewe, en in 1922 besoek hy Oos-Afrika
saam met Sangiro. As professor interesseer hy hom o.m. in die probleme van
Koöperasie in Suid-Afrika, waaroor hy in 1923 'n studie publiseer, in boerdery as
nering (drie studies, 1930, 1937 en 1941) en in die oorsake van die
Plattelandsverarming en plaasverlating, waaroor hy as lid van die
Carnegie-kommissie in 1932 verslag lewer. In 1935 word hy hoof van die afdeling
Ekonomie en Markte in die Departement van Landbou en in 1945 adjunk-voorsitter
van die Nasionale Bemarkingsraad in Pretoria. Vir sy bydrae op die gebied van die
Afrikaanse drama, in die besonder vir As die tuig skawe en Drie een-bedrywe, ontvang
hy in 1926 die Hertzogprys. Op 3 Julie 1948 is hy in Pretoria oorlede.
Alhoewel Grosskopf dus as skrywer ook op die gebied van die ekonomie werksaam
was, lewer hy sy belangrikste bydrae as skeppende kunstenaar, kritikus en vertaler.
As kunskenner publiseer hy in 1945 'n studie oor Hendrik Pierneef, die man en sy
werk en as literêre kritikus skryf hy in Die Volksblad, Die Huisgenoot en De (Die)
Volkstem enkele gevoelige resensies oor o.m. publikasies van Léon Maré, D.F.
Malherbe, C.J. Langenhoven en Toon van den Heever (vir wie se verse hy reeds
vroeg 'n groot waardering het). As vertaler sorg hy, naas jeugverwerkings van Engelse,
Duitse en Franse gedigte en prosastukke van Swift en Schopenhauer, vir die
Afrikaanse weergawes van Balzac se ‘Une passion dans le désert’ as ‘Woestynliefde’
(in 1909 in Wenen begin, maar in 1940 vir Naweek opnuut vertaal en daarna
opgeneem in Ou Leeumelker), Freytag se Die Journalisten as Die koerantskrywers
(1919), Lessing se Minna von Barnhelm as Altyd my liefste (1947), die Sweedse
skrywer Bengt Berg se Met die kraanvoëls na Afrika (1949) en die negentiende-eeuse
Duitse sendeling Th. Wangemann se geskrifte as Maléo en Sekoekoeni (ingelei deur
G.P.J. Trümpelmann, 1957).
Dit is egter as die skrywer van enkele besonder menslike vertellings en veral as
dramaturg dat Grosskopf vir die Afrikaanse literatuur van belang is. Reeds in die
jare 1903-1904 publiseer hy in Engels enkele verhale in The South African News en
later verskyn daar 'n studenteverhaaltjie van hom onder die opskrif ,‘'n Snaakse
briefwisseling’ in De Goede Hoop. Oor 'n tydperk van meer as dertig jaar publiseer
hy sporadies in Ons Moedertaal en Die Huisgenoot enkele vertellings, wat hy later
in die bundel Ou Leeumelker (1942, met een verhaal aangevul in 1945) versamel.
Hierdie vertellings handel oor die avonture op die jagveld (‘Ou Leeumelker’), sy
studentedae in Wenen en ander ervarings in Europa (‘Allersiele in Wene’), sy
deelname

Skrywers en rigtings (Pretoria, 1952), M.P.O. Burgers in Perspektief en profiel3 (Johannesburg,
1969; vroeër ook reeds in Jrb. Skr., 1936), B. le Roux in ‘Gedagtes by die herlees van
Grosskopf se toneelwerke’ (T.L., XI:1, Maart 1961), A.J. Coetzee in Inleiding tot die
Afrikaanse letterkunde4 (Pretoria/Kaapstad, 1973) en André P. Brink in Aspekte van die
nuwe drama (Pretoria/Kaapstad, 1974). Oor die ‘Taalywer van J.F.W. Grosskopf’ skryf N.
van Blerk (Hg., 26.11.56), terwyl Helena Goosen 'n kort oorsig oor sy lewe en werk gee
(Hg., 23.4.65).
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aan die Rebellie (‘Rebel in die Bosveld’) en veral sy siening van situasies en mense.
Alhoewel hierdie vertellings - wat meermale op werklike voorvalle berus en
grotendeels uit optekenings bestaan - plek-plek te wydlopig en amorf is, oortuig
Grosskopf sy lesers by herhaling deur sy liefdevolle oproep van 'n stukkie verlede
en deur sy nugter, onopgesmukte hantering van die woord. Deur die tipies Afrikaanse
en die jagwêreld is hy sowel verwant aan Sangiro en Aschenborn (van wie hy trouens
ook 'n stuk vertaal) as aan M.E.R. Die beste enkele vertellings is ‘Die bosduiwe-nes’
en ‘Oom Hendrikie Bodes se eseltjies’ (wat berus op 'n ervaring uit die lewe van
Pierneef).
As dramaturg is Grosskopf in die eerste plek van belang as die realis wat hom
veral interesseer in die verhoudings en konflikte tussen mense en die maatskaplike
probleme onder die Afrikaner as gevolg van die verarming en 'n nuwe sosiale
bedeling. Tydens sy studiejare in Europa kom hy enersyds onder die bekoring van
die naturalisme van Ibsen, andersyds van die probleemdrama van Shaw. Daarnaas
beoefen hy ook die ideëdrama en probeer hy soms om in 'n bepaalde realistiese
situasie 'n sekere simboliese dimensie te lê, al slaag hy meestal nie daarin om realiteit
en simbool bevredigend te verbind nie. Onder die ouer Afrikaanse dramaturge is hy
die mees hardnekkige eksperimenteerder, wat hom op verskillende terreine begewe
en in sy werk die grootste verskeidenheid toon wat genres of kategorieë betref. In
sy oeuvre is daar voorbeelde van die klug en die noodlotstuk, die burgerlike en die
meer simboliese drama, stukke van drie of vier bedrywe naas heelparty eenbedrywe
en spele vir die verhoog en die radio. Afgesien van sy hoorspele, wat die eerste
gepubliseerde voorbeelde van dié soort in Afrikaans is, skryf hy ook die eerste
episodiese radiospel in Afrikaans (Die stem van die stad, 1946) en dien sy eenbedryf
In die wagkamer as die teks vir die eerste Afrikaanse rolprent (Moedertjie, 1931).
Deur die sorgvuldige en uitvoerige toneelaanduidings in sy dramas gee hy nie alleen
blyke van 'n deeglike kennis van die realisering van 'n teks op die verhoog nie, maar
kon hy ook aan die opkomende toneelaktiwiteite daadwerklike leiding gee, selfs al
voel 'n mens dit by die lees meermale as hinderlik aan. Sy kennis van die dramateorie
blyk ook uit die voorwoorde wat hy tot sy stukke skryf.
Grosskopf publiseer vier dramas van groter omvang en elf eenbedrywe (waaronder
ook sy hoorspele ingesluit is). Met sy eerste stuk, 'n Esau (1920), wat in die Bosveld
kort ná die Vrede van Vereeniging afspeel, sluit hy regstreeks aan by Oost se Ou
Daniel deurdat die maatskaplike ontwrigting van die Afrikaner as gevolg van die
veranderde toestande gedeeltelik as boustof dien. Die hoofsaak is egter die konflik
tussen twee broers wat juis as gevolg van die nuwe sosiale orde en die twee stelle
lewenswaardes wat daarmee saamhang, sterk van mekaar verskil. In die eerste toneel
is die dialoog soms 'n bietjie opsigtelik eksegeties om die agtergrond in te vul, al
slaag die dramaturg daarin om geleidelik na 'n klimaks op te bou. Die kontras tussen
die twee broers in die tweede toneel lei tot 'n sterk en heftige stuk drama waarin die
Bybelse parallel (Jakob en Esau) op 'n natuurlike wyse sy plek vind en
+ +

+ Ernst van Heerden bespreek Ou Leeumelker (O.E.B., IX:2).
+ 'n Esau word bespreek deur G. Dekker (O.E.B., VII:3).
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die lewendige handeling die dramatiese verder versterk. Daarteenoor verminder die
spanning in die derde en vierde tonele deurdat die broer-motief te veel op die
agtergrond is en te gemaklik tot 'n kunsmatige oplossing gevoer word, terwyl die
drievoudige onverwagte en toevallige ontmoetings (tussen broer en broer, ouer en
kind en vriende) nie aanneemlik gemaak word nie en die handeling (bv. die moordplan
van oom Bartel) te veel op die vlak van die uiterlike avontuur beweeg. Afgesien
hiervan is die belangrikste beswaar dat die basiese konflik tussen die twee broers nie
volgehou word nie en die drama slegs gedeeltelik dra. Daarom ook dat die heftige
dialoog tussen hulle terugskouend oordrewe aandoen en die slot, waar die Esau-broer
vertrek, in melodrama verval.
Alhoewel die maatskaplike problematiek reeds in 'n Esau aanwesig was, vorm dit
'n veel groter bestanddeel van As die tuig skawe (1926), waarmee Grosskopf - o.m.
ook met die besondere soort prosadialoog waarmee hy, volgens die voorwoord, ‘die
taal van sy karakters probeer weergee’ - die nouste by die tradisie van die naturalistiese
en burgerlike drama aansluit. Die stuk steek egter nie net vas in die maatskaplike
problematiek of in 'n blote tipering van 'n bepaalde soort mens nie. Die vroulike
hoofkarakter, Krissie, ly bv. nie uitsluitlik as gevolg van die maatskaplike toestande
waarin sy moet lewe nie, maar ook as gevolg van haar persoonlike problematiek (die
toestand waarin haar huwelik is, haar onbegrip vir Gert en haar onverskillige optrede
teenoor hom). Naas die fisieke armoede is daar dus ook sprake van 'n geestelike
armoede wat gaandeweg in die hooftema van die drama ontwikkel.
Die ontplooiing van Krissie se karakter word nog verder versterk deurdat die spel
nie alleen by die tradisie van die naturalistiese drama aansluit nie, maar in 'n
belangrike mate ook ooreenkomste vertoon met die klassieke tragedie. Afgesien van
die eenhede van plek en tyd blyk hierdie verwantskap veral uit die gang van die
drama. Dit begin met 'n eksposisie waarin die gehoor op hoogte gestel word met
Krissie se finansiële posisie en die toestand waarin haar huwelik is (eerste bedryf).
Daarna kom die ontwikkeling as Gert deur 'n kontrak met Teuns probeer om hulle
posisie te verbeter, terwyl Krissie dit teenstaan. Terselfdertyd sien die gehoor ook
direk hoe benard die verhouding tussen Krissie en Gert is, veral van Krissie se kant
(tweede bedryf). In die derde bedryf bereik hierdie stygende spanning 'n klimaks as
Fred aan Krissie die voorstel doen in verband met 'n egskeiding, en as Krissie openlik
sê dat sy nie saam met Gert op Teuns se plaas sal gaan bly nie. In dieselfde bedryf
begin sy egter ook 'n groter waardering vir Gert kry as Teuns haar op hoogte bring
van die werklike feite in verband met die mynvoorval waarby haar man betrokke
was, en as Gert self 'n rukkie later aan haar onthul dat dit nie hý nie, maar haar eie
vader was wat deur 'n onoordeelkundige spekulasie hulle albei se geld verloor het.
Hierdie verandering word nog verder gevoer in die vierde bedryf as Marie by haar
kom besoek aflê en deur die verhaal van haar eie ervaring by Krissie aandring om
nie vir Gert te veroordeel nie. Op die oomblik wanneer die ommekeer hom egter in
Krissie voltrek, vind die katastrofe plaas as Fred feitlik soos 'n Griekse
+

+ As die tuig skawe word bespreek deur G. Dekker (Causerie en kritiek, Pretoria, 1934) en
J.C. Kannemeyer (Opstelle oor die Afrikaanse drama, Pretoria/Kaapstad, 1970).
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bode binnekom met die berig van Gert en Tom se verdrinking. Die ooreenkoms met
die klassieke tragedie blyk nog verder uit die belangrike rol wat die noodlot in die
drama speel, meer spesifiek in die rivier wat aan die einde afkom en die lewens van
Gert en Tom eis en in Krissie se versuim om Teuns se waarskuwing oor die gevaarlike
drif aan haar man oor te dra. Ook die aard van die hooffiguur en die insig waartoe
sy geleidelik ontwikkel, nl. dat die skyn bedrieg, toon 'n ooreenkoms met dié in die
klassieke tragedie.
In vergelyking met 'n drama soos Leipoldt se Die laaste aand word Grosskopf se
karakter telkens op 'n dramatiese wyse, d.w.s. deur middel van die dialoog, tot 'n
bepaalde insig gelei, al voel 'n mens dat dit nie heeltemal bevredigend is nie. Teuns
se relaas oor die mynvoorval en Gert se onthulling in verband met die muile is
gegewens wat buite die drama lê en slegs ter sprake kom om die handeling-in-diehede
in 'n bepaalde rigting te stuur. Dit geld ook vir die eerste helfte van die vierde bedryf,
waar die uitweiding oor Marie se verlede die drama in so 'n mate van die handeling
laat wegswaai dat daar geen skakel meer met die hooffiguur is nie en dit slegs as
‘exempel’ vir Krissie dien. Daarby het 'n mens die gevoel dat die noodlot wat aan
die einde ingryp in die rivier wat afkom, nie - soos dié in die Griekse drama - 'n mag
is wat onverklaarbaar werk nie, maar eerder 'n momentele skok, 'n siddering by 'n
gebeurtenis wat soveel leed veroorsaak en tog so maklik gekeer kon gewees het.
Deur die uit en uit burgerlike wêreld van die drama word Krissie se probleme
buitendien nie universeel genoeg nie, is haar lyding slegs tydelik van aard en kan dit
maklik opgelos word deur geldelike steun of wetgewing om die las van die
minderbevoorregtes te verlig. Daarby is die gevolge van die katastrofe aan die slot
nie só verreikend dat dit sowel vrees as medelye in die Griekse sin van hierdie woorde
by die gehoor opwek nie.
Hoewel Grosskopf se gebruik van die noodlot en die wyse waarop hy die
onthullingstegniek in As die tuig skawe toepas, dus nie as heeltemal geslaag beskou
kan word nie, het hy met dié stuk vir ons betreklik vroeg in die Afrikaanse
toneelliteratuur iets laat ervaar van die klassieke moira en die hoofkarakter wat deur
middel van 'n geleidelike ontwikkeling in die dialoog tot 'n besef van haar foutiewe
optrede gelei word. In sy latere twee dramas van groter omvang, Legende (1942) en
Padbrekers (1947) - albei bestaande uit vyf bedrywe - kon Grosskopf hierdie peil
nie ewenaar nie. Alhoewel Legende, wat grotendeels gebaseer is op die lewe van
Paul Kruger en die geskiedenis van die Afrikaner, in vyf eenhede verdeel word, toon
dit geen ooreenkoms met die hegte konstruksies van die Griekse drama nie. Dit is
eerder 'n kroniekspel wat meer epies as dramaties ontwikkel, met die hooffiguur,
Karel Veldkamp, telkens as die bindende element. Padbrekers is die gedeeltelik
sinnebeeldige verhaal van 'n volk wat onder 'n idealistiese leier in verset kom teen
die oormag en in die krisisuur 'n eerbare dood bo onvoorwaardelike oorgawe verkies.
In albei hierdie dramas ontbreek die nodige spanning en karakterontwikkeling en is
die realistiese en allegoriese vlakke nie bevredigend met mekaar verbind nie. Die
gevolg is dat die spele 'n sekere tweeslagtigheid in hulle hele opset vertoon.
+

+ H.A. Mulder bespreek Legende (Hg., 31. 7.42).
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In die eenbedryf - of die ‘kort-spel’, om sy eie begrip te gebruik - sien Grosskopf
die dramatiese ekwivalent van die kortverhaal, waarin ‘menslike motiewe ... met
aangrypender raakheid en beknoptheid uitgebeeld (kan) word as wat in die meer
omstandig beskrywende en vertellende prosa moontlik is’ en vind hy die geleentheid
om ‘'n stukkie mense-noodlot met die uiterste spaarsaamheid van middele, in woord
en wederwoord alleen, treffend en afgerond’ uit te beeld (voorwoord tot Die klipdolk).
Hierdie ideaal bereik hy in sommige van sy eenbedrywe, wat versamei is in 'n viertal
bundels: Die peswolk, Die spookhuis en In die wagkamer in Drie een-bedrywe (1926),
Die klipdolk, Oorlog is oorlog (oorspronklik in 1927 geskryf), Blinde liefde en Die
poskoets in die rivier in Die klipdolk en ander kort-spele (1941), Die daad van Koedri,
Die goeie hoop en Die nag by die blokhuis in Die daad van Koedri (1946) en Die
vloek, opgeneem in Gerhard J. Beukes se Ses eenbedrywe (1946) en Die uur van die
waarheid (1969).
Nie al hierdie eenbedrywe is ewe geslaag nie. Die stukke in Drie een-bedrywe
word, blykens die subtitel ‘Vir een aand’ en die Italiaanse aanwysings (‘Andantino
... ’, ‘Allegro ... ’ en ‘Adagio ...’) onderaan die onderskeie opskrifte, as 'n eenheid in
die vorm van die drie dele van 'n konsert of 'n simfonie aangebied, maar hulle toon
te weinig onderlinge verband of noodwendige opeenvolging om die suggestie van
so 'n dieperliggende musikale struktuur te regverdig. Van die drie stukke het die
kermisklug Die spookhuis 'n totaal onaanvaarbare en vergesogte intrige en word die
fokus aan die einde van een groep karakters na 'n ander verskuif, iets wat 'n breuk
in die snelle gang van die eenbedryf tot gevolg het. Meer geslaag is Die peswolk,
wat duidelike realistiese trekke vertoon, maar algaande in 'n allegoriese rigting beweeg
deurdat die drie karakters voor die dreiging van die dood sinnebeelde word van die
egoïs met sy selfhandhawingsdrang, die idealis met sy selfopofferende menseliefde
en die vrou wat met haar geïnspireerde wese die man bystaan (hoewel laasgenoemde
figuur op die vlak van die idee nie so duidelik van die ander onderskei kan word
nie). Deur die universele, in hoofsaak nie-gelokaliseerde milieu, die enkellynige en
emblematiese mensetipes, die aankondigersfiguur in die karakter van Wagter en die
konfrontasie met 'n mag wat die bestaan van die mens bedreig, toon die drama 'n
duidelike verwantskap met die Middeleeuse moraliteite en wys dit heen na latere
dramas wat die mens en sy eksistensiële problematiek tot boustof het, al word die
realistiese inset en die sinnebeeldige verdieping nie bevredigend met mekaar verbind
nie. Met In die wagkamer sit Grosskopf die verbinding van persoonlike leed en
maatskaplike wantoestande voort in die uitbeelding van 'n ontwortelde mens in die
verstikkende stadsmilieu. Besware teen die stuk is dat die toevallige ontmoetings
nêrens verantwoord word nie, die sosiale ellende oor drie karakters (die meisie, die
seun en die konstabel) versprei word sodat die hegte konsentrasie van die eenbedryf
daarmee in die slag bly en die slot in 'n stuk sentimentaliteit verval. Uit dieselfde tyd
dateer ook Grosskopf se beste eenbedryf, Oorlog is oorlog, oorspronklik gepubliseer
in Die Huisgenoot van 9 Desember 1927. In hierdie stuk word die uiterlike handeling
(die oorlogstoestande, die siek tante wat verpleeg word, die besoek van die Engelse
offisier en die Vrystaatse burger en die dood van Cuthbert) bevredigend verbind met
die dieperliggende idee: die keuse wat 'n vrou moet maak tussen haar lojaliteit aan
haar bedreigde beminde en die trou wat die belofte aan die soldaat van 'n vyandige
volk van haar vereis. Die een gebeurtenis volg in hierdie spel logies en dramaties op
die ander en deur die herhaling van sekere kernreëls (bv. ‘Oorlog is
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oorlog’ en ‘soos 'n slagding’) word daar geleidelik opgewerk na die omgekeerde
situasie aan die slot, waar die bedreigde in 'n oorwinningsposisie, maar dan ook as
skuldige in die oë van sy geliefde, staan. Daarby word die hele situasie gaandeweg
met subtiele heenwysings in die dialoog uitgelig uit die blote stryd tussen Boer en
Brit en verkry dit 'n universele geldigheid. Tog hinder die deurslaggewende rol van
die toeval in hierdie stuk en ontkom die slot nie aan 'n sekere melodramatiese element
nie.
Die res van Grosskopf se eenbedrywe beweeg meestal op 'n laer vlak. In Die
klipdolk wend die skrywer, soos hy dit self in die voorwoord stel, ‘'n poging (aan)
om 'n verhaal-tema in dramatiese vorm direkter en meer toegespits te laat afspeel’,
maar daarmee dui hy ook die belangrikste beswaar teen die stuk aan. Die verhaal
handel oor 'n vader wat uit Nederland na die graf van sy gestorwe seun kom soek,
maar die dialoog word haas uitsluitlik gewy aan die verlede en die lewe van die seun.
Die aanwending van die klipdolk as simbool aan die slot is 'n kunsmatige verdieping,
terwyl die aggressiewe houding van die vriendin, veral na die versoenende slot, te
oordrewe voorkom. In Die daad van Koedri maak Grosskopf, soos in Padbrekers,
van 'n fiktiewe geskiedenis - in dié geval uit die Middeleeue - gebruik waarin hy dan
'n eietydse problematiek lê, sodat die Ribax-figuur in hierdie stuk duidelik as J.C.
Smuts, Lokenryk as Engeland, die Bond van die Maan as die Gemenebes of die
Volkebond en Soelbakke as die twee Suid-Afrikaanse republieke herken kan word.
Met Die goeie hoop, wat afspeel twintig jaar ná die koms van die Hugenote, behandel
hy 'n gegewe uit die tydperk van die eerste pioniers na die binneland, maar die geheel
mis - soos Legende, waarmee dit tematies ooreenkom - die nodige spanning wat vir
'n drama essensieel is. Die nag by die blokhuis bly, soos Die klipdolk, 'n verhaal in
dramatiese vorm, in dié geval gebaseer op 'n episode uit die Anglo-Boereoorlog. Op
'n effens hoër vlak staan Die vloek, wat met sy aksent op die skuldbewussyn en
loutering by die hooffiguur in die nag van die waarheid uiters suiwer en ekonomies
aandoen, al is die toevallige ontmoeting van die twee figure in 'n onherbergsame deel
van die land weer eens nie verantwoord nie. Ook Grosskopf se twee hoorspele is van
wisselende gehalte. Blinde liefde met sy teenstelling tussen die nugter Sarel en die
blinde dromer Hendrik, 'n teenstelling wat aan dié in Die peswolk herinner, bly
enigsins soetsappig en sentimenteel. Daarteenoor is Die poskoets in die rivier
geslaagder deur die konsentrasie op 'n uiters dramatiese situasie en die uitbuiting van
die moontlikhede wat die radiomedium bied, soos die bewegende milieu van die
poskoets, die byklanke en die kontras tussen enkele stemme op die voorgrond en 'n
groter getal op 'n afstand. Die toevallige wyse waarop die karakters bymekaar uitkom,
skaad egter - vir die soveelste keer in Grosskopf se oeuvre - die aanneemlikheid van
die situasie.
Deur sy toneelmatigheid, realistiese dialoog, dramatiese situasies en konfrontasies
tussen karakters kon Grosskopf in 'n vroeë stadium 'n belangrike bydrae lewer om
die Afrikaanse toneelliteratuur van die futlose klug en historiese melodrama te
+

+ Oorsigte oor Grosskopf se eenbedrywe is te vinde in Gerhard J. Beukes se Die moderne
eenbedryf2 (Pretoria, 1954) en in T.T. Cloete se inleiding tot Vyfting (Kaapstad, 1966). G.
Dekker bespreek Drie eenbedrywe (Causerie en kritiek) en H.A. Mulder Die klipdolk (Hg.,
1.8.41) en Die daad van Koedri (Hg., 16.5.47). Oor Oorlog is oorlog skryf H.J. Schutte (Kl.,
XVI:2, Junie 1981).
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laat wegswaai in 'n rigting wat meer moontlikhede bied. Met enkele van sy
eenbedrywe en met As die tuig skawe kon hy die Afrikaanse leser en gehoor vir die
eerste keer iets van die klassieke noodlotsidee laat ervaar. Al het hy sy belangrikheid
vandag hoofsaaklik te danke aan die literêr-historiese plek wat hy beklee, kom die
eer Grosskopf toe dat hy die eerste skrywer was wat die Griekse noodlotsgedagte in
Afrikaans gebruik het en bereid was om op verskillende gebiede en met 'n
verskeidenheid kategorieë te eksperimenteer.

2. H.A. Fagan
is op 4 April 1889 op Tulbagh gebore. Ná voltooiing van sy
skoolopleiding studeer hy in die regte op Stellenbosch en in Londen en word daarna
agtereenvolgens advokaat in Kaapstad, assistent-redakteur van Die Burger
(1916-1919) en professor in Romeins-Hollandse Reg aan die Universiteit van
Stellenbosch. Dan keer hy terug tot die Kaapse Balie en word daarna Volksraadslid
en Minister van Naturellesake, Opvoeding en Volkswelsyn in die Hertzogkabinet
(1938-1939). As Hertzog in 1939 Suid-Afrika se neutraliteit in die Tweede
Wêreldoorlog wil handhaaf en daardeur gedwing word om as Eerste Minister te
bedank, volg Fagan hom in die Opposisie. In 1943 tree hy toe tot die Kaapse regbank
en word daarna (1950) appèlregter en (1957-1959) hoofregter van die Unie van
Suid-Afrika. As regsgeleerde maak hy reeds vroeg 'n studie oor die Verkiesingswet
en-procedure van die Kaapprovincie (1915) en later ontwerp hy 'n nuwe
snelskrifstelsel (gepubliseer 1950). Ná sy uittrede as hoofregter laat hy hom krities
uit teen die regering se apartheidsbeleid en skryf hy die werke Ons
verantwoordelikheid (1960) - ook in Engels - en Co-existence in South Africa (1963),
waarin hy die idee van die totale skeiding van die rasse as onprakties verwerp. Hy
tree ook toe tot die partypolitiek as leier van die kortstondige Nasionale Unie, as
V.P.-senator vir Natal (1961) en as kandidaat van dié party vir die staatspresidentskap
(1961). Vir sy werk op die gebied van die regte ontvang hy 'n eredoktoraat van die
Universiteit van Stellenbosch (1957), terwyl hy in 1936 reeds met die Hertzogprys
vir Die ouderling en ander toneelstukke bekroon is. Op 6 Desember 1963 is hy in
Kaapstad oorlede.
Fagan debuteer in 1917 met die beskeie versameling 'n Eerste digbundel, waarmee
hy die poësie van die tweede generasie ná 1900 inlei. Die bundel bevat enkele
gevoelige stemmingsgedigte (soos ‘Ouboeta’ met sy verlange na die verre vaderland
- vgl. J.R.L. van Bruggen - en ‘Op Knysna-strand’, waarin die waarneming van die
see op die lewe van die ek betrek word), terwyl hy 'n paar impressionistiese
prosastukkies en 'n lang gedig (in Nederlands) oor ‘De vrouwen van het voorgeslacht’
- op versoek van pres. Steyn by geleentheid van die onthulling van die
Vrouemonument geskryf - aan die versameling toevoeg. In die meeste van hierdie
gedigte mymer hy oor die vraagstukke van die lewe en word die vers meermale
ontsier deur 'n hinderlike neiging tot filosofiese lewenswaarhede wat dikwels retories
en in 'n monotone dreunklank verwoord is. Meer as dertig jaar later publiseer Fagan
die bundel Soos die windjie wat suis (1949; titel na 'n gedig van A. Moorrees), wat
HENRY ALLAN FAGAN
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Heine en Thomas Moore) en 'n paar balladeske verse byvoeg; in die eerste deel getitel ‘1947’ - sluit hy by die bespieëlende aard van sy vroeër verse aan, dikwels in
die vorm van die Shakespeariaanse sonnet met sy spreukmatige slotkoeplet en die
gebruik van see- en bootbeelde as voorstelling van die menslike lewe, en skryf hy
een van sy geslaagdste gedigte, t.w. ‘Ek het 'n huisie by die see’. In enkele verse
toon hy 'n tematiese verwantskap met vroeëre en latere digters, soos met ‘Nkosi
sikelel' I-Afrika’, wat skakel met Adam Small se gelyknamige gedig in Sê sjibbolet
en ‘Die Bantoetaal’ van Totius (in Uit donker Afrika), terwyl die oester-beeld in
‘Tranepêrels’ later - maar dan veel geslaagder - in Sheila Cussons se ‘Pêrel’ (uit
Plektrum) uitgewerk sal word. Deur die liedagtige inslag van sommige verse sit
Fagan die tradisie van A.G. Visser voort, maar deur die hinderlike verbinding tussen
beeld en eksegese en die moraliserende slot van die meeste sonnette was die
verskyning van dié bundel in 1949 iets van 'n anachronisme. Tot die tradisie van die
vertelkuns lewer hy in die tyd van sy eerste digbundel 'n bydrae met Uit 'n
studentealbum (1917), maar die belofte wat hy met hierdie kortverhale en sketse
gewek het, is nooit vervul nie. In 1918 publiseer hy 'n bundel vertalings onder die
titel Immensee en ander verhale van Theodor Storm, in 1921 bloemlees hy Uitgesogte
Afrikaanse verhale, en veel later, in 1956, publiseer hy 'n Engelse wetenskapsroman
Ninya wat oor 'n beskawing op die donker kant van die maan handel. Sowel op die
gebied van die poësie as die prosa is sy werk dus nie van groot belang nie.
Dit is op die terrein van die drama, waarop Fagan hom sedert die twintigerjare
begewe, dat hy werk van groter formaat lewer. Saam met Grosskopf kan hy beskou
word as die grondlegger van die realistiese drama in Afrikaans, wat vanaf 1920 drie
dekades lank die belangrikste stroming in ons toneelliteratuur sal wees. In sy dramas
vind 'n mens nie die sterk dramatiese gestaltes van Leipoldt of die groot rol wat die
noodlot in Grosskopf se beste stukke speel nie. Daarteenoor maak hy egter gebruik
van 'n veel natuurliker dialoog, gee sy stukke deurgaans blyke van 'n behendiger
toneelvaardigheid en het hy - meer as sy tydgenote - 'n juister begrip vir die geleidelike
dramatiese ontwikkeling van 'n situasie, die effektiewe verskyning van karakters op
die juiste momente, die kontraste tussen verskillende figure, wat dikwels tot spannende
tonele lei, en bowenal die vermoë om 'n drama heg te struktureer.
Fagan is die skrywer van ses dramas van groter omvang (almal bestaande uit drie
bedrywe) en sewe eenakters, en sowel op die gebied van die ernstige kleinburgerlike
+ +

+ Outobiografiese stukke van H.A. Fagan is opgeneem in Jonger skrywers oor eie werk (onder
redaksie van P.J. Nienaber, Johannesburg, 1951) en My jeugland (onder redaksie van C.M.
van den Heever, Johannesburg, 1953), terwyl besonderhede oor sy lewe en werkmetode in
Hg., 16.4.48 en Jrb. Skr., 1936 (deur M.P.O. Burgers) verskyn. Q. Fagan wy 'n
huldigingsbundel met heelwat biografiese materiaal aan hom (Henry Allan Fagan, 1889-1963,
Kaapstad, 1975). Oorsigtelike studies oor sy werk is gemaak deur F.E.J. Malherbe (Wending
en inkeer, Kaapstad, 1948), Tj. Buning (Perspektief en profie15, Johannesburg, 1982), Gerhard
J. Beukes (Skrywers en rigtings, Pretoria, 1952), A.J. Coetzee (Inleiding tot die Afrikaanse
letterkunde4, Pretoria/Kaapstad, 1973) en André P. Brink (Aspekte van die nuwe drama,
Pretoria/Kaapstad, 1974).
+ Soos die windjie wat suis word bespreek deur M.P.O. Burgers (Hg., 15.7.49) en Rob
Antonissen (St., V:4, Julie 1951).
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spel as die komedie lewer hy belangrike werk, alhoewel nie alles op dieselfde peil
is nie. In 1924 debuteer hy met Lenie (hersiene uitgawe in 1938), 'n stuk wat by
herhaling opgevoer is en ook as voorgeskrewe werk groot gewildheid geniet het. Die
drama handel oor die konflik tussen 'n ongenaakbare, onmenslike vader en 'n dogter
wat teen sy oorheersende optrede in verset kom. In dié stuk wend Fagan reeds 'n
motief aan wat by herhaling ook in sy latere werk - telkens in gewysigde situasies
en met aksentverskuiwings - aangetref sal word, nl. dat elke mens die reg op sy eie
lewe en die ontplooiing van sy persoonlikheid het en dat geluk alleen te vinde is
indien die indiwidu sonder onderdrukking en na eie aard kan ontwikkel. Alhoewel
die karakters in hierdie drama reeds op 'n natuurlike wyse op die verhoog verskyn
en met mekaar praat, is die figure - veral die vader - eensydig en ongeloofwaardig
geteken en kom die ommekeer in die derde bedryf onvoorbereid en ongemotiveerd,
terwyl ook die oplossing van die newemotief (die baasspelerige vryer wat skielik sy
meisie in haar eie reg sien) potsierlik aandoen. Met die figuur van Coenraad Brink
in Op sand gebou (1932) kry die Afrikaanse drama sy eerste voorbeeld van 'n intrigant,
'n man wat na twee kante toe speel. Sy optrede is egter - vir 'n ernstige drama - te
onmenslik en berekend, terwyl sy misstap nie die optrede teen hom (sy afdanking
as bestuurder van die Boedelkamer) regverdig nie. Die slot van die drama bevat
verskeie moraliserende elemente en die ‘op sand gebou’-tema word telkens ingemoker,
alhoewel die afskeid aan die einde sober plaasvind. As geheel is dit Fagan se swakste
toneelwerk.
Met die twee dramas, Die ouderling en Ousus, wat hy in 1934 saam met twee
eenbedrywe bundel, bereik sy toneelkuns egter 'n hoogtepunt. Die ouderling, wat
waarskynlik deur die Du Plessis-kerksaak ingegee is, handel oor die konflik tussen
'n humane, verligte jong predikant en 'n konserwatiewe, bekrompe kerkraadslid, 'n
stryd wat die basiese teenstelling van Lenie op 'n ander en genuanseerder wyse belig.
In hierdie drama toon Fagan sy vaardigheid om 'n dramatiese situasie geleidelik te
ontwikkel, om die bedrywe telkens na spannende hoogtepunte op te voer en om die
gebeure in die tyd wat tussen die bedrywe verloop het, op 'n onopsigtelike wyse in
die dialoog te verwerk sonder dat dit na direkte informasie lyk. Daarby blyk sy
vermoë om 'n spel heg te konstrueer, reeds uit die parallel wat daar tussen die
ouderling en die predikant bestaan. Albei is sterk figure maar verwondbaar as gevolg
van 'n misstap in hul verlede, albei vrees dat hierdie misstap bekend sal word en albei
gaan uiteindelik ten onder: die dominee word deur die kerkraad gedwing om te
bedank, terwyl die ouderling deur 'n beroerte verlam raak. Juis as gevolg van hulle
onderskeie ervarings word die loutering en ommekeer in die derde bedryf aanvaarbaar
gemaak en bereik Fagan iets besonders deur die vendusieklok aan die slot tot 'n
doodsklok te verdiep. Wat 'n mens in die uitbeelding van die twee sentrale karakters
nog hinder, is die te fanatiese en te oppervlakkige siening van die ouderling en
predikant onderskeidelik aan die begin van die drama, terwyl die dominee se
verwysing na die vermeende verhouding tussen die ouderling en sy niggie strydig is
met die ruimheid wat hy as denkende mens openbaar.
Dit is egter met die drama Ousus dat Fagan sy belangrikste werk lewer. Ousus
bestaan uit drie bedrywe met 'n aansienlike tydsverloop tussen die verskillende dele
van die stuk deurdat die eerste bedryf in die jaar 1878 afspeel as die hoofpersoon,
Nelie, ongeveer twintig jaar oud is, die tweede in 1908 met Nelie amper vyftig,
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terwyl die derde in 1933 afspeel met Nelie reeds oor die sewentig. Ousus toon dus
'n kroniekmatige struktuur deurdat elke bedryf as 't ware 'n tablo is van die karakters
- meer bepaald van Nelie self - in bepaalde krisisstadia van hulle lewe. Afgesien
daarvan dat al drie bedrywe in die eet- en werkkamer van mev. Venter - en later
Nelie - se huis op die dorp Worcester afspeel, word die eenheid in die drama verkry
deurdat die karakters in elke bedryf drie geslagte verteenwoordig wat moet
saambestaan en deurdat Nelie, Mina en Hendrik - as 'n genuanseerde variasie op die
‘ewige’ driehoek - in al drie bedrywe optree. In elke bedryf is daar verder sprake van
'n opoffering, selfs 'n offer, wat die ouer geslag van die jongeres eis (onderskeidelik
verteenwoordig in Nelie, Fanie en Hennie) en waarmee hulle hul eie vryheid verloor
in diens van 'n kleinburgerlike wêreld.
Ook in die bou van die drie bedrywe is daar 'n groot mate van ooreenkoms deurdat
elkeen met 'n eksposisie begin, verwikkel tot 'n klimaks waar Nelie die moontlikheid
kry om bo haar beperktheid uit te styg, en 'n slotgedeelte waar sy, gestroop van alle
verdere illusies, die gewone patroon van haar lewe voortsit. Die eerste bedryf begin
bv. met 'n toneel waarin die gehoor deur die gesprek tussen die hoofkarakter en haar
moeder op 'n natuurlike wyse in die beperkte wêreld van Nelie ingelei word, terwyl
die verwikkeling kom as Hendrik voorstel dat sy by sy ouers kan loseer as sy klasse
aan die seminarie bywoon en haar uitnooi om dié aand saam met hom na die
toorlantern in die skoolsaal te gaan. Aan die einde van die eerste bedryf kom dan die
vernietiging van Nelie se verlangens as sy, ná haar gesprek met mev. Venter, besef
dat sy nie kan weggaan nie. Die tweede bedryf begin ook met 'n gesprek tussen Nelie
en mev. Venter, en veral hiér word 'n mens bewus van Fagan se besondere vermoë
om die essensiële gebeurtenisse wat tussen die eerste en tweede bedrywe plaasgevind
het, op 'n natuurlike wyse oor te dra, o.m. deur die brief van Mina en die onopsigtelike
informasie wat Mina by haar binnekoms verskaf. Die verwikkeling kom dan as
Hendrik op die toneel verskyn en vir Mina sê dat hy gaan skei en daarna gaan trou
‘met die een wat ek liefhet’ en as hy later by Nelie pleit om die ‘fout te herstel’, al
die eise van die kleinburgerlikheid oorboord te gooi en saam met hom weg te gaan,
terwyl hierdie moontlikheid van ontsnapping - dié keer deur haar eie besluit - deur
Nelie verwerp word. Ook in die laaste bedryf word die informasie in verband met
die verlede en die hoofkarakter se toenemende vereensaming op bedekte wyse gegee,
terwyl die verdere verwikkeling en hoogtepunt kom as Nelie vir Mina probeer keer
om nie ook Hennie se lewe in 'n patroon te dwing nie. Soos in die eerste twee bedrywe
probeer Nelie dus hier om die eise van die kleinbur+ + +

+ Lenie word bespreek deur Lydia van Niekerk (Hg., 3.4.25) en F.C.L. Bosman (O.E.B., IV:2).
+ M.S.B. Kritzinger bespreek Die ouderling in Studies en kritieke (Pretoria, 1934).
+ Ousus word bespreek deur Uys Krige (Weekblad, 20.12.57), wat in sy artikel vir die eerste
keer pertinent op die belangrikheid van dié stuk wys en om 'n herwaardering daarvan vra.
J.C. Kannemeyer toon by wyse van 'n struktuuranalise die hegte bou van die drama aan
(Opstelle oor die Afrikaanse drama, Pretoria/Kaapstad, 1970), terwyl A.J. Coetzee en André
P. Brink met groot waardering oor die stuk skryf. Brink noem Ousus onder ons ouer dramas
‘die parallel van Bart Nel in ons ouer romankuns’ (Aspekte van die nuwe drama, p. 123).
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gerlikheid op te hef, nie meer vir haarself nie maar - gedagtig aan haar eie mislukte
lewe - vir die nageslag, iets waardeur haar karakter in die slotbedryf 'n element bykry
wat haar in 'n sekere sin laat uistyg bo die beperkte wêreld waarin sy gedwing is om
te lewe. Mina vernietig egter ook hierdie laaste begeerte.
Naas die ooreenkoms in die bou van die bedrywe is daar ook nog klein terloopse
verwysings wat by herhaling voorkom en help om die tydsbeeld van elke bedryf op
te bou. Telkens is daar bv. sprake van bepaalde voertuie (die trein in die eerste en
die motor in die tweede en derde bedryf) wat die gehoor instel op die bepaalde periode
waarteen die gebeure afspeel. Belangriker is die ligbeelde wat telkens voorkom, nl.
die brandende kerse in die eerste bedryf, die olielamp in die tweede bedryf en die
elektriese beligting en kerse in die derde bedryf. Die verskillende soorte beligting
gee 'n aanduiding van die spesifieke periode, maar dui daarnaas ook op die
toenemende ouderdom as die hoofkarakter in die tweede bedryf slegs met behulp
van 'n sterk lig (en 'n bril) haar naaldwerk kan doen en op haar swak finansiële
toestand as sy aan die einde - ten spyte van die elektriese toevoer - tot die kerslig
terugkeer. Daarby is die kers telkens simbool van die lewe, dít wat vlam. As die
moeder aan die einde van die eerste bedryf vir Nelie sê om die kers dood te maak,
vernietig sy dus simbolies al die verlangens van die hooffiguur, terwyl Nelie aan die
slot met die kers in die hand en stiptelik om agtuur - net soos Oupa aan die einde van
die eerste bedryf - uitgaan. Die drie kerse verteenwoordig ook die drie geslagte in
die drama, almal gefnuikte, mislukte lewens.
Ná hierdie hoogtepunt toon Fagan se laaste twee dramas van groter omvang 'n
insinking. In Die stille haard (1945) hekel hy die inspirasie van die skrywer en die
letterkundige navorsing aan die universiteite, maar - ten spyte van die soms
verrassende dialoog en die vlotte gang van sake - is die situasies (vgl. bv. die student
se besoek in die eerste bedryf) só oordrewe en verspot dat dit selfs nie deur die
besondere aard van die komedie geregverdig word nie. In die aktualiteitspe! Die
nuwe wêreld (1947) lê die konflik tussen die kapitalisme en die kommunisties
geïnspireerde humanisme, maar die dialoog beweeg te veel op die vlak van die
redenasie, en die verskillende standpunte word nie beliggaam in oortuigende karakters
nie. Daarby verkry die dramaturg 'n al te gemaklike oplossing vir die newemotief as
Ria besluit om met Gerhard te trou juis om hom by te staan in sy swakheid, nl. sy
inherente onvermoë om daadwerklik op te tree. Plek-plek maak Fagan in dié spel
van duidelike elemente uit die komedie gebruik.
Veel oortuigender dramatiek lewer Fagan met enkele van die eenbedrywe wat hy
tussen sy langer dramas deur gepubliseer het. In die bundel Die ouderling en ander
toneelstukke neem hy twee eenbedrywe op, t.w. Ruwe erts en Rooibruin blare. Ruwe
erts is van hierdie twee stukke die oortuigendste deurdat die konflik nie alleen tussen
die twee vroue lê nie, maar ook in die stryd in mev. Van der Palm tussen
selfopofferende naastediens en 'n weiering om eie gemaksug prys te gee, alhoewel
die reeks insidente te veel gemanipuleer word om gesamentlik 'n les in die opvoeding
van 'n minderbevoorregte tuis te bring. In Rooibruin blare kom 'n middeljarige man
wat met jong meisies wil baljaar, tot die insig dat die ouerwordende vrou op 'n ander
wyse ewe aantreklik is. Die tendens en veral die simboliek in hierdie stuk word egter
te opsigtelik aangedik. In Bo die kranse, wat in Die nuwe wêreld (1947) opgeneem
word (en in 1949 vir F.C.L. Bosman se bundel Vier uitgesoekte eenbedrywe opnuut
hersien
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is), speel die toeval - soos in baie van Grosskopf se eenbedrywe - 'n al te opsigtelike
rol en is die slot 'n bietjie sentimenteel. Daarenteen kan Opdrifsels uit dieselfde
bundel as Fagan se beste eenakter beskou word. Die bymekaarkomplek is hier die
hotelsitkamer op 'n plattelandse dorp, wat 'n natuurlike milieu vir die uiteenlopende
karakters, almal ‘opdrifsels’ van die gemeenskap, bied. Die voorgevoel word, o.m.
deur die verskyning van die non en die herhaling van die orakelwoorde, mooi
gesuggereer, en op die oomblik dat die spanning skynbaar verbreek is, neem die
noodlot sy beslissende wending as die een dienende lewe in die spruit verdrink en
as ‘opdrifsel’ met die rivier afgespoel word. As beswaar teen die stuk kan 'n mens
noem dat die aanloop te lank is en die hooftema eers teen die middel van die eenbedryf
'n aanvang neem, terwyl die ‘opdrifsel’-motief, hoewel boeiend, enigsins onhelder
uitgewerk word. Ook Die swakkere vat (saam met Die stille haard in Twee blyspele,
1945, gebundel), wat volgens Beukes deur The will van James Barrie beïnvloed is,
oortuig deur die kontraste tussen die paartjies, die geestige dialoog en die
bevredigende opeenvolging van die gebeure. Tematies verwant hieraan, maar minder
geslaag, is Die kroon op sy hoof(opgeneem in Beukes se Nuwe eenbedrywe, 1952,
en later ook in Kom ons speel toneel!, 1959). Deur die onwaarskynlike sameloop
van omstandighede in die teekamer van die Kaapstadse lughawe is ook Geliefde
vreemdeling (opgeneem in Beukes se Vyf nuwe eenbedrywe, 1957) minder oortuigend.
Alhoewel die problematiek in Fagan se spele haas altyd in die kleinburgerlike
(heel dikwels maatskaplike en huweliksvraagstukke) bly vassteek en die stryd meestal
deur uiterlike omstandighede veroorsaak word, lewer hy met sy natuurlike dialoog,
toneelvaardigheid, effektiewe dramatiese verloop van die gebeure en hegte
konstruksies 'n groter bydrae tot die Afrikaanse drama as Leipoldt of Grosskopf. Dit
geld vir Opdrifsels en Die ouderling, maar veral vir Ousus, waarmee hy die
hoogtepunt onder die ouer Afrikaanse dramas bereik.
+ +

+ Twee blyspele: Die stille haard en Die swakkere vat word bespreek deur H.A. Mulder (Hg.,
28.6.46), terwyl F.C.L. Bosman Die nuwe wêreld resenseer (O.E.B., XV:2).
+ Oorsigte oor Fagan se eenbedrywe is dié van Gerhard J. Beukes (Die moderne eenbedryf2,
Pretoria, 1954) en T.T. Cloete (Vyfling, Kaapstad, 1966). In 1962 verskyn die bundel Drie
eenakters, waarin ‘Rooibruin blare’, ‘Bo die kranse’ en ‘Opdrifsels’ opgeneem is. Dit word
bespreek deur F.I.J. van Rensburg (T.G., III:4, Desember 1963). Oor Opdrifsels skryf verder
H.J. Schutte (T.L., XVIII:1, Februarie 1980).
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Hoofstuk 9
Dierbeelding in die verhaalkuns
Naas die romantiese, (humor-) realistiese en didaktiese rigtings is daar reeds vroeg
in die Afrikaanse verhaalkuns voorbeelde van jagstories, ervarings met wilde diere
en die uitbeelding van die natuurlewe in die oerwoud van Afrika. Hierdie rigting kan
teruggevoer word na die Hollandse reisjoernale van die sewentiende en agttiende
eeu en die Voortrekkergeskrifte van die negentiende eeu, terwyl die eerste belangrike
bewustelik-literêre ontginning van die Afrikaanse binneland in Di koningin fan Skeba
van S.J. du Toit voorkom. Voor 1900 verskyn daar verskeie jagverhale in Ons Klyntji,
terwyl G.R. von Wielligh in sy Dierestories (1907; later in vier bundels, 1917-1921)
'n reeks verhale versamel wat deur 'n ou Hottentot aan hom vertel is en daarmee die
folkloristiese rigting in die Afrikaanse prosa begin. In 1910 gee K.L. en A.O. Vaughan
Ou Hendrik z'n stories uit, wat - soos sommige sketse van Burgers en Lub - Afrikaanse
dialoog binne 'n Nederlandse raamvertelling bevat en Von Wielligh se werk voortsit.
In Die Brandwag van 1916 verskyn die peinsende sketse oor die Bosveld van
Vaalswaer (Iz. van Heerden) onder die titel Herinneringe van 'n jagter. J.F. Cillié
se Herinneringe uit die jagveld (1922) staan op 'n enigsins hoër vlak en gee plek-plek
'n boeiende relaas van die jagter se avonture met wilde diere, soos ook Bana Maie
in sy nugterder Voortrekkerlewe in donker Afrika (1924), wat 'n vergelyking met
Dominé (A.J. Jacobs) se Reisavonture op land en see (1920) uitlok. Die lyn van Von
Wielligh en Vaughan word voortgesit deur D.J. Seymore, wat in Outa Danster en
aia Martha (1931) 'n aantal jagstories, soos deur Hottentotte aan hom vertel, bundel,
terwyl die avonture van jakkals in Afrikaans - ná die eerste pogings in Ons Klyntji
- verder uitgebou word deur J.M. Friedenthal in Ondank is die wêreld se loon (1931)
en Nukkebol Reinard (1936) en deur C.J. Grové in Jakkals se strooptogte (1932). In
Op die spoor van die gorilla (1935) skryf Friedenthal verder oor die ervarings tydens
'n Midde-Afrikaanse grootwildjag, terwyl hy in Oerwoudhere (1938) en Langs
gapende rotswande (1940) die dierelewe uitbeeld en in Die wagter van die koning
se beeste (1937), Noncoba (1942) en Die Izinyanga (1943) 'n tekening van die
Swazilewe gee. Die wêreld van die Noordweste en hierdie mense se jagavonture op
hulle togte figureer prominent in E. de Roubaix se Boesmanlandse sketse en verhale
(1926), Uit Boesmanland (1928) en Giel Ool en ander verhale uit Boesmanland
(1929). A.J. van Zyl gee die eerste verkenning in Afrikaans van die Zoeloe se
leefwyse, legendes en jagmetodes in sy Soeloelegendes en -gewoontes (1924), terwyl
H. Luhis in sy Nahoon-legendes (1929) verskeie verhale van die Xhosa opteken. Ná
Maie se beskrywing van Oos-Afrika is J.J. Groeneweg die volgende skrywer wat dié
oerwoudwêreld in sy geskrifte as boustof het en wat van hierdie vroeëre outeurs die
omvangrykste oeuvre opbou, hoewel dit nie met gehalte gepaard gaan nie. In werke
soos Waar die doringbome fluister (1925), Maseppa, die leeu van die grasvlaktes
(1929), 'n
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Gelukkige swerwer (1938), Die vallei van die newels (1940), Die wraak van Toeareg
(1940), In twee wêrelddele (1941), Twee gelukkige swerwers (1941), Aan die walle
van die Nyl (1942), Oor die klipperige pad (1942) en Die oor, weegskaal en die boek
(1942) gee hy dikwels aardrykskundige en volkekundige inligting, maar ten spyte
van die boeiende relaas van allerlei avonture mis sy verhale die nodige verbeelding
wat dit tot literatuur kan verhef. In Die huisgesin van Dawid Barinski (1935) vertel
Groeneweg die wedervaringe van 'n Jodegesin in Rusland.
Die eerste skrywer wat bewustelik van dierbeelding in sy geskrifte gebruik maak,
is die Duitser HANS ANTON ASCHENBORN (1888-1931), wat in Uit die lewe van 'n
gensbok (1921) 'n reeks grafiese werke met teks publiseer. In 1925 bewerk Sangiro
sy Die adelaar en ander Afrikaanse verhale uit Duits, terwyl J.F.W. Grosskopf in
1930 van hom ‘Mardádi, koning van die kwaggas’ (opgeneem in Ou Leeumelker,
1942) vertaal. Aschenborn illustreer ook verskeie Afrikaanse dierverhale en
vertellings, o.m. Sangiro se Uit oerwoud en vlakte en Grosskopf se Ou Leeumelker.

n=4 I. Sangiro
- ‘hasie’, soos die inboorlinge hom genoem het - is die skuilnaam van
wat op 23 Augustus 1894 op Broederstroom in die
distrik Pretoria gebore is. In 1907 gaan die gesin na Duits-Oos-Afrika, waar Sangiro
in die pragtige omgewing van Kilimandjaro grootword. Later skryf sy moeder 'n
verslag oor die gesin se ervarings in die wildernis (geredigeer deur H.J.C. Pieterse
onder die titel Baanbrekers in die maalstroom, 1942). In 1913 keer Sangiro terug na
Suid-Afrika, waar hy sy verdere opleiding aan die Volkskool op Heidelberg en aan
die Universiteit van Stellenbosch ontvang. In 1921 behaal hy die graad B.A., werk
daarna 'n kort tydjie as onderwyser en as redaksielid van Die Burger en vertrek dan
na Duitsland vir verdere studie. In 1922 en 1924 besoek hy weer Oos-Afrika, eers
op
SANGIRO

ANDRIES ALBERTUS PIENAAR,

+ + + +

+ 'n Bibliografie oor Die dierverhaal in die Afrikaanse letterkunde tot 1947 is saamgestel deur
W.C. van der Merwe (Universiteit van Kaapstad, 1948). 'n Algemene inleiding tot en
bloemlesing uit Die Afrikaanse dierverhaal gee G.S. en P.J. Nienaber (Johannesburg, 1942),
terwyl J.J. le Roux (N.B., V:4, November 1933, bylae ‘Die lektuurgids’) en P.J. Nienaber
(T.W.K., VI:2) oor die dier in ons letterkunde skryf. F.V. Lategan wy 'n hoofstuk aan ‘Die
dierverhaal in ons prosakuns’ (Skrywers en rigtings, Pretoria, 1952).
+ 'n Biografiese stuk oor H.A. Aschenborn is dié van J.F.W. Grosskopf (Hg., 24.7.31).
+ J.P. Pienaar skryf biografiese artikels oor sy broer Sangiro (Br., 23.8.46 en Hg., 25.6.65) en
vertel oor sy herbesoek aan die Oas-Afrikaanse wêreld van Sangiro se sketse (Br., 13.9.57).
C.F. Rudolph lewer twee keer verslag van onderhoude met Sangiro (T.L., VI: 1, Februarie
1968 en Hg., 27.9.74), terwyl Rud. P. Visser 'n waarderende artikel in Jrb. Skr., 1936, oor
hom skryf.
+ Algemene oorsigte oor Sangiro se werk is dié van J. Haantjes (Afrikaans proza, Amsterdam,
1930), P.C. Schoonees (Die prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging3, Pretoria/Kaapstad,
1939), F.E.J. Malherbe (Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse letterkunde2,
Amsterdam, 1932 en Aspekte van die Afrikaanse literatuur, Kaapstad, 1940), F.V. Lategan
(Skrywers en rigtings, Pretoria, 1952), T.C. Bothma (Perspektief en profiel5, onder redaksie
van P.J. Nienaber, Johannesburg, 1982) en P.D. van der Walt (Mené tekél, Kaapstad, 1969).
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'n jagtog (o.a. vergesel van J.F.W. Grosskopf), daarna as leier van 'n Duitse
filmekspedisie. Albei hierdie besoeke lewer stof vir sy werke, eersgenoemde vir Op
safari en laasgenoemde vir ‘Rolprentavonture’ uit Simba. In die dertigerjare tree hy
op as regisseur van verskeie rolprente en later is hy hoofwildbewaarder in
Suidwes-Afrika. Hy ontvang twee keer die Hertzogprys vir Prosa: in 1927 vir
Diamantkoors en Twee fortuinsoekers (1926) en in 1945 vir al sy werke. Op 30 April
1979 is hy in die distrik Bloemhof oorlede.
Sangiro se werk verteenwoordig die eerste voorbeelde in Afrikaans waarin die
dier nie slegs as 'n voorwerp vir die jag gesien word nie, maar waarin hy in so 'n
mate 'n persoonlikheid word dat die leser homself met die dier in sy grootse stryd
teen die mens kan vereenselwig. Daarnaas beoefen hy in sy latere geskrifte 'n
joernalistieke prosa, telkens vanuit die perspektief van 'n ek-verteller geskryf, wat
plek-plek deur die beskrywing en veral deur die boeiende en dramatiese weergawe
van die ervarings tot literatuur verdig. Afgesien van hinderlike vorme, soos
Germanismes, lomp sinsbou en die te kwistige gebruik van die deelwoord en soms
'n neiging in die rigting van 'n bewustelike sierstyl (veral in die beskrywende
gedeeltes), skryf hy oor die algemeen 'n behoorlike prosa wat deur sy aangename
verhaaltrant altyd boei.
Uit oerwoud en vlakte is die bundel waarmee Sangiro in 1921 debuteer, wat daarna
in Frans en Engels vertaal word en waarvan jare lank meer eksemplare as van enige
ander Afrikaanse boek - met uitsondering van die Bybelvertaling - verkoop is. Dit
bestaan - volgens die subtitel - uit drie ‘sketse uit die Oos-Afrikaanse dierewêreld’,
maar eintlik kan slegs die kortste van die drie, ‘In die oerwoud’, wat 'n verslag is
van 'n daglange waarneming van die wilde diere, 'n skets genoem word. ‘Lotgevalle
van 'n leeufamilie’, die verhaal van twee pare leeus wat doodgeskiet en wie se welpies
uiteindelik deur 'n jonger leeupaar aangeneem word, en ‘Renosterlewe’, die relaas
van die vriendskap tussen 'n renosterwesie en 'n jong seekoeitjie, beweeg eerder in
die rigting van kort novelles. In al drie stukke slaag Sangiro daarin om die
dier-mens-wêreld deur 'n fyn balans tussen die dierlike en menslike eienskappe van
die oerwoudbewoners te handhaaf en hulle met liefde waar te neem en te teken. Die
belangrikste beswaar is dat die verteller van tyd tot tyd sy verhaal binnetree deur
sekere gewoontes van die diere te verklaar, direkte parallelle met die menslike
geaardheid te trek of as moralis na vore te kom deur ‘parenteties’ in te gryp en
allerhande beskouinge in verband met die hoofgebeure - o.m. oor wrede jagmetodes
(vgl. hoofstuk 6) - mee te deel. Daarteenoor slaag hy egter daarin om in die twee
verhalende stukke 'n reeks boeiende en spannende hoogtepunte in 'n funksionele
volgorde tot 'n bevredigende einde te voer.
Volgens Sangiro se eie verklaring aan P.C. Schoonees (aangehaal in Die prosa
van die Tweede Afrikaanse Beweging) het hy Uit oerwoud en vlakte begin skryf nadat
hy in 1917 by sy herbesoek aan Oos-Afrika sy ‘grootste plesier ... daarin gevind (het)
om die diere in hulle eie omgewing gade te slaan’ en die leeus ‘'n weeklank elke
maanlignag (te) sit en beskou uit 'n boom’. By sy terugkeer na Stellenbosch het hy
die werk voltooi en aan die Nasionale Pers voorgelê. Na 'n aanvanklike afwysing is
dit deur bemiddeling van prof. J.J. Smith vir publikasie aanvaar. Ook in die
Voorwoord tot die uitgawe verklaar die skrywer dat hy probeer het ‘om die lewe en
gewoontes van wilde diere, soos hy dié in vele jare leer ken het, eenvoudig weer te
gee’ en dat die omgewing ‘in alle opsigte na die werklikheid geteken’ is.
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Sangiro se beroep op eie waarneming en weergawe word in 'n aansienlike mate
geloënstraf deur die sterk ooreenkomste wat Uit oerwoud en vlakte met drie stukke
uit die Duitse skrywer Frits Bronsart von Schellendorff se Afrikanische Tierwelt I:
Novellen und Erzählungen (1912) toon. Hierdie ooreenkomste geld, soos F.V. Lategan
aangetoon het, die ‘tema en inhoud’ van die werke, die ‘siening van die dierelewe’,
die ‘lewensgevoel’, ‘die toon en ritme van die ekspressie’ en sommige dele wat
woordeliks só sterk ooreenstem dat dit eenvoudig as 'n blatante oorskrywery aan die
kant van Sangiro bestempel moet word. Met uitsondering van twee kort stukkies
bestaan Von Schellendorff se werk - soos Lategan verder aantoon - ook uit 'n
lewensverhaal (‘Löwenleben’), 'n skets (‘Urwald’), waarin die dierelewe 'n dag en
'n nag lank waargeneem word, en die verhaal van 'n klein renostertjie (‘Eines Nashorns
Freud' und Leid’) wat met 'n andersoortige dier 'n vriendskap aanknoop. Soos in die
geval van Sangiro handel Von Schellendorff se leeuverhaal ook oor 'n leeutroep wat
met wit jagters in botsing kom op 'n plek waar 'n renoster deur die jagters as lokaas
vir die leeus laat lê is, maar Sangiro se verhaal toon 'n ‘hegter eenheid’ deurdat die
handeling meer gekonsentreerd is en deurdat hy 'n ‘sterker dramatiese aanvoeling
van die tragiese botsing tussen mens en wildedier’ het. Nog sterker is die
ooreenkomstige situasies en temas in die twee sketse, waarin albei skrywers die
oerwoudlewe waarneem, terwyl die twee verhale oor die renostertjie ook 'n groot
verwantskap met mekaar het, al word die vriendskap in Von Schellendorff se geval
met 'n antiloop gesluit en al verskil die besonderhede aanmerklik van mekaar. As 'n
mens verder nog op woordelikse ooreenkomste in die twee voorwoorde afkom, is
dit duidelik dat Sangiro wel deeglik Von Schellendorff se werk as voorbeeld gehad
en in 'n groot mate 'n stuk afgeleide literatuur geskryf het,
+

+ Uit oerwoud en vlakte word bespreek deur J.F.W. Grosskopf (Bu., 24.10.21), vermoedelik
deur G.S. Preller (Br., 25.1.22), S.P.E. Boshoff (O.E.B., VI: 1) en F.V. Lategan (O.E.B.,
VIII:2 en Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans, Kaapstad, 1956). Oor die ontstaan
van die boek skryf Sangiro selfin P.J. Nienaber se Afrikaanse skrywers aan die woord
(Johannesburg, 1947). Oor die rol van die verteller in die werk maak J.C. Kannemeyer (Die
stem in die literêre kunswerk, Kaapstad, 1965, pp. 88-90) enkele opmerkinge. Die invloed
van Von Schellendorff op Sangiro het reeds in 1928 aan die lig gekom toe die Engelse
vertaling van Uit oerwoud en vlakte (deur Bernard en E.D. Lewis) in Duitsland vir 'n vertaling
in Duits voorgelê is. Die uitgewer van Von Schellendorff se werk het dadelik die ooreenkomste
raakgesien en 'n hofgeding oor die aangeleentheid aanhangig gemaak. Deur bemiddeling
van prof. S.F.N. Gie, indertyd Suid-Afrikaanse ambassadeur in Berlyn, is die saak egter buite
die hofgereël op voorwaarde dat die Engelse vertaling nie langer in Duitsland versprei mag
word nie en dat die Duitse vertaling nie mag verskyn nie. Jare lank was prof. G.P.J.
Trümpelmann, later van die Universiteit van Stellenbosch, van die ooreenkoms tussen die
twee boeke bewus, maar hy het self niks oor die aangeleentheid gepubliseer nie. In die
voorwoord tot sy vertaling van Rudolf de Haas se Met Piet Nieuwenhuizen in Oos-Afrika
(1947) wys François J. Eybers op die verwantskap tussen dié twee skrywers en in 'n artikel
in T.L. (II:4, Desember 1952) noem hy - met verwysing na bepaalde voorbeelde - in hoe 'n
sterk mate Sangiro by Von Schellendorff se verhaal oor die renoster (wie se Vreugde en leed
van 'n renostertjie hy intussen - 1952 - ook vertaal het) aansluit. Eers met die verskyning
van F.V. Lategan se Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans (Kaapstad, 1956, pp.
123-129; kyk ook Hg., 12.11.56) word die ooreenkomste uitvoerig en met aanhalings van
frappante voorbeelde aangetoon. Hierop volg 'n ontkenning van die aanklagte deur Sangiro
se broer ná 'n onderhoud met die skrywer (Br., 28.12.56), waarop André P. Brink (Br.,
18.1.57) reageer en op die teleurstellende verdediging wys. Op een punt van die verweer,
nl. dat Sangiro tydens die skryf van Uit oerwoud en vlakte Duits nie behoorlik geken het nie,
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selfs al gee 'n mens toe dat hy deur die dramatiese weergawe van die gebeure sy
voorbeeld oortref. Die sterk verwantskap en veral die stukke wat woordeliks
ooreenkom, is egter 'n ernstige aanklag teen 'n werk wat jare lank as een van die
hoogtepunte van die ouer Afrikaanse prosa beskou is.
Sangiro se belangrikste bydrae lê dus nie op die gebied van die inlewing in die
denke en emosies van die dier, soos hy dit in Uit oerwoud en vlakte gedoen het nie,
maar in die aangename, spannende en dikwels geestige vertellings oor sy wedervaringe
tydens die ekspedisies in Oos-Afrika. In Op safari (1925) lewer hy verslag van die
‘drie musketiers’ (onder wie J.F.W. Grosskopf) se seereis na en tog in Oos-Afrika
en gee hy vanuit die standpunt van die jagter 'n boeiende siening van die natuur en
die diere en 'n lewendige relaas van die ontberinge op die reis en die avonture tydens
die jag. Anders as in Uit oerwoud en vlakte, waar die dier sentraal en die mens op
die periferie gestaan het, is die jagters en veral die vertellende en ervarende ek-figuur
(wat as Sangiro self bekend staan en met geesdrif en humor maar ook soms met
weemoed vertel) die hoofsaak. Blykens die inset van die verhaal vertel die ek hier
vanuit 'n agternaperspektief en skep hy 'n werklikheidsillusie deur die herhaalde
aanspreking van die leser en deur die herbevestigings van die outentisiteit van sy
weergawe. Juis deur die aanwesigheid van hierdie ekverteller veroorsaak die
vooruitskouings en die raadgewings aan voornemende jagters nie struktuurbreuke
soos in die geval van Uit oerwoud en vlakte nie. Wat Sangiro hier lewer, is in die
beste sin van die woord joernalistieke prosa, waarin die fragmentariese
aanbiedingswyse, die geestige vertellings en die saaklike kommentaar volkome op
hulle plek is. Slegs die te bewustelike woordkuns, soos in die beskrywing van die
eerste aanblik van Kilimandjaro in hoofstuk IV, doen nog afbreuk aan die gehalte
van hierdie prosa.
Die Oos-Afrikaanse wêreld dien ook as boustof vir Simba (1944), wat uit drie dele
bestaan. Die tweede deel, ‘Rolprentavonture’ (in 1948 ook afsonderlik uitgegee),
sluit die nouste aan by Op safari deurdat Sangiro hier verslag lewer oor 'n tweede
tog na Oos-Afrika, hierdie keer as leier van 'n Duitse filmekspedisie. Die opset is
basies dieselfde as dié in Op safari, behalwe dat daar nou - naas die ek se waarneming
van en avonture met die diere - 'n geestige kyk van die verteller op sy onbeholpe
Europese reisgenote kom wat die kostelikheid van die situasies nog verder verhoog.
‘Ngésomit’ is die relaas van Sangiro se talle ervarings met die leeus en die inboorlinge
van Oos-Afrika, telkens met liefde maar in die slothoofstuk ook met groot deernis
oor die verganklikheid van 'n mooi stuk wêreld geskryf. Hoofstuk V, ‘Avontuur in
die Koueberge’, vorm 'n boeiende teenhanger vir ‘Lotgevalle van 'n leeufamilie’ uit
Uit oerwoud en vlakte deurdat die wedervaringe van die vier leeus en die welpies
hier vanuit die standpunt van die jagter vertel word. Die derde afdeling,

gaan Brink nie verder in nie. Volgens die rekords van die Universiteit van Stellenbosch het
Sangiro egter in 1921 (die jaar waarin Uit oerwoud en vlakte verskyn) die graad B.A. met
Engels en Duits as hoofvakke - albei met onderskeiding - behaal, 'n feit wat - naas sy jarelange
verblyf in 'n Duitstalige kolonie - op 'n intensiewe kennis van Duits dui. In 'n ongepubliseerde
M.A.-verhandeling onder leiding van prof. Trümpelmann (Die Tiergeschichten von Fritz
Bronsart von Schellendorff und A.A. Pienaar (Sangiro): Ein Vergleich, Universiteit van
Stellenbosch, 1959) werk Leila Isabel Nienaber die verwantskap tussen die twee boeke verder
uit en toon sy veel meer woordelikse ooreenkomste as Lategan aan.
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‘Simba’, begin as 'n verdere jagtog op leeus, maar ontwikkel dan tot die verhaal van
die gevangeneming van 'n jong welpie, Sangiro se wedervaringe met hom en sy reis
na Duitsland om die leeutjie aan 'n dieretuin te besorg. Die slot, waar die skrywer ná
vier jaar se afwesigheid weer voor die leeu se hok staan en op die roep van die naam
Simba geen blik van herkenning kry nie, is een van die aangrypendste momente in
Sangiro se werk.
Afgesien van hierdie twee boeke, wat as sy belangrikste bydraes beskou moet
word, beweeg hy met Diamantkoors en Twee fortuinsoekers (1926), twee ‘sketse uit
die lewe van diamantdelwers’, op die gebied van die realistiese prosa, waarmee dit
'n ooreenkoms toon met Imker Hoogenhout se Op die delwerye uit dieselfde jaar. In
Trekvoëls (1938) skryf hy op onderhoudende wyse twee semi-wetenskaplike artikels
oor die gewoontes van migrerende voëls, veral ooievaars, kraanvoëls en kraaie, terwyl
hy in die skets ‘Koors’ (in Die Nuwe Brandwag van Mei 1929 en daarna opgeneem
in Nuwe Afrikaanse kortverhale, 1932) 'n voortreflike weergawe van 'n jong seuntjie
se yl en hallusinasies tydens 'n tog na Oos-Afrika gee. Hierdie skets, wat op Sangiro
se eie ervarings as kind in 1907 gebaseer is, kan as die eerste voorbeeld in Afrikaans
van die uitbeelding van 'n namelose angs beskou word en is deur sy weergawe van
afwykende waarnemings die verre voorloper van N.P. van Wyk Louw se latere
voorstellings in ‘Die swart luiperd’ en Opperman se ‘Koggelbos’. In sy laaste werk,
En die Oranje vloei verby (1951), bundel Sangiro tien sketse oor die wêreld van
Namakwaland en Boesmanland, al is hy meer geïnteresseerd in die mense en tipes
- o.m. in die spesifieke woorde en stelwyse van sy karakters, die aard van die Boesman
en Ovambo en die vroeë geskiedenis - as in die diere of natuur van hierdie streek.
Alhoewel die stukke enigsins fragmentaries aandoen en 'n ooreenkoms toon met
Lawrence Green se To the river's end, boei Sangiro deur sy weergawe van hierdie
woestynwêreld en -mense en kan sy boek vergelykenderwys naas dié van die Hobsons
oor dieselfde gebied gestel word. Met die onopgesmukte, tooilose prosa wat hy hier
aanwend, bereik hy 'n groter suiwerheid as in sy vroeëre werke, waar die
woordoordaad plek-plek nog hinderlik aandoen. Daarby is Sangiro se anekdotiese
inslag in die losser sketsmatige vorm meer op sy plek en verkry hy telkens besondere
effekte met sy geestige kyk op sake en die regstreekse dialoog van die
Namakwalander.
Sangiro se blywendste werk lê dus op die terrein van die joernalistieke prosa,
waarmee hy 'n belangrike bydrae tot die Afrikaanse verhaalkuns lewer. Deur sy
skatpligtigheid aan 'n Duitse voorbeeld kan Uit oerwoud en vlakte vandag nie meer
die hoë aansien van vroeër geniet nie, terwyl Op safari en Simba deur die simpatieke
siening van die dier en tropiese landskap, die geestige weergawe van situasies en die
+ + +

+ Op safari word bespreek deur L.C. Bruwer (O.E.B., VIII:4).
+ Simba word geresenseer deur P.C. Schoonees (Tien jaar prosa, Johannesburg, 1950), terwyl
‘Rolprentavonture’ deur P. du P. Grobler (Hg., 27.2.48) en S.C. Hattingh (O.E.B., XIV:3)
bespreek word. Diamantkoors en Twee fortuinsoekers word bespreek deur S.J. du Toit (Hg.,
26.11.26).
+ Besprekings van En die Oranje vloei verby is dié van Rob Antonissen (St., VII:2, Desember
1952), A.P. Grové (Hg., 8.2.52) en Hertzog Venter (O.E.B., XIX: 1).
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talle anekdotes en jagavonture as belangriker werke beskou moet word. Ook met die
kort skets ‘Koors’ en met die beeld van die Noordweste wat hy in En die Oranje
vloei verby oproep, lewer hy 'n wesentlike bydrae. In die Afrikaanse literatuur is
Sangiro die joernalis-by-uitstek wat sy jagavonture en waarneming van mense op 'n
vlot en onderhoudende wyse kan weergee.

II. G.C. en S.B. Hobson
GEORGE CAREY (28 Augustus 1890 - 13 November 1945) en SAMUEL BONNIN HOBSON

(17 September 1888 - 6 Augustus 1965) is, ná Meurant, Zwaartman (Cooper) en
Hoogenhout, die eerste gebore nie-Afrikaners wat 'n belangrike bydrae tot ons
letterkunde lewer en daarby die eerste voorbeeld van twee outeurs wat - hoofsaaklik
op die gebied van die dierverhaal - hulle boeke gesamentlik skryf. Soos sy broer is
G.C. Hobson in die distrik Graaff-Reinet gebore, waar hy sy jeugjare deurbring.
Later verhuis die gesin na Betsjoeanaland, waar hy die geleentheid het om die Kalahari
goed te leer ken. Daarna gaan boer hy, neem deel aan die Eerste Wêreldoorlog en
tree dan toe tot die staatsdiens, waar hy tot met sy dood werksaam is. S.B. Hobson
ontvang sy opleiding aan die Rhodes-universiteitskollege en word daarna onderwyser,
skoolhoof, inspekteur van skole, sekretaris van onderwys en later lid van die Kaapse
Provinsiale Raad en voorsitter van Rhodes se universiteitsraad. Alhoewel hulle
huistaal Engels was, vind hulle Afrikaans 'n geskikte medium om hulle waarneming
van diere in uit te druk, omdat hulle hul ‘veldondervindinge’ - volgens eie mededeling
- in Afrikaans opgedoen het. Oor hulle samewerking het S.B. Hobson verklaar dat
‘die inspirasie ... (vir) negentig persent my broer s'n, die taal en styl myne’ is en dat
hy ‘merendeels oorvertel ... wat ... (G.C.) aan die hand gedoen het’. Hierdie
samewerking geld egter hoofsaaklik vir die dierverhale; die ander werke - selfs waar
G.C. Hobson se naam as mede-outeur verskyn - is haas uitsluitlik die arbeid van die
ouer broer. Vir Kees van die Kalahari ontvang hulle in 1930 die Hertzogprys vir
Prosa, terwyl S.B. Hobson later met 'n eredoktoraat deur die Rhodes-universiteit
vereer word.
Alhoewel die Hobsons in die Afrikaanse letterkunde veral bekend is as skrywers
van dierverhale, is hulle werk nie uitsluitlik daartoe beperk nie. Op die voorposte
(1932) speel af in die tydperk van die republieke Stellaland en Gosen en gee op die
patroon van die tradisionele historiese avontuurroman 'n beeld van die vroeë
diamanthandel en die ruwe mense en wilde wêreld van dié periode. Die vertelling
geskied egter te episodies, die reeks gebeure is te verbandloos en die hoofkarakter
(wat op die geskiedenis van die perdedief Scotty Smith gebaseer is) ontwikkel ná
die belowende inset in 'n blote avonturier. In Geluksvlei (1937), waarin die lewe in
die Karoo verheerlik word, oorheers die direkte inligting aan die boer en gaan
uitbeelding en karakterisering grotendeels verlore. Aan Jannie (1943) bestaan uit 'n
twintigtal briewe waarin 'n vader oor die plaaslewe aan sy seun op Stellenbosch skryf
en daarby telkens aan hom advies en wyse lering verskaf. Alhoewel die boek in 'n
aangename, onderhoudende geselsprosa geskryf is, word daar te min rekening gehou
met die bewustelike en berekende omgang met die leser wat die briefvorm vereis en
raak die moralisering op die lange duur hinderlik. In Broers (1947), wat ná
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die dood van die jonger broer verskyn, skryf S.B. Hobson oor sy jeugjare, sy ervaring
as inspekteur, as Engelssprekende in 'n oorwegend Afrikaanse gemeenskap en verstrek
hy inligting oor die agtergrond van die boeke en die aard van die samewerking tussen
die twee broers.
In 'n vyftal werke neem die Hobsons die wêreld van die Kalahari (in een geval
ook die Noordoos-Transvaal) as agtergrond waarteen die diere en primitiewe mense
van dié gebied lewe. Die inleiding daartoe is Kalahari-kaskenades (1929), 'n
dierefantasie vir kinders, waarin die jakkals - soos in die Middeleeuse Van den vos
Reynaerde - die geleentheid kry om talle skelmstreke uit te haal. Alhoewel die diere
ook 'n belangrike aandeel aan Skankwan van die duine (1930, uitgebreide uitgawe
in 1936) het, val die aksent op die Boesmans en verskaf die skrywers in die loop van
die verhaal heelwat inligting oor die seremonies en bygelowe van hierdie ras, sonder
dat dit na opsigtelike informasie lyk. 'n Beswaar teen die boek is egter dat die sentrale
karakter in die eerste deel van die verhaal te veel op die periferie beweeg en die
hoofhandeling deur newefigure gedra word. In vyf verhale wat in drie bundels
verskyn, bereik die Hobsons die hoogtepunt van hulle oeuvre en is hulle werk
vergelykbaar met die dierbeelding van Sangiro. Hierdie verhale is Kees van die
Kalahari (deur hulself in Engels oorvertel as Adoons of the Kalahari) en Kloes (1929),
wat oor die geskiedenis van 'n trop bobbejane en die lotgevalle van 'n jakkalsfamilie
onderskeidelik handel, Buks (1933), wat langs die Limpopo in Noordoos-Transvaal
afspeel en die verhaal van 'n ratelfamilie vertel, en Vlam van die Bantomberge en
Grys (1945), wat die lewe van wildehonde en 'n muishondfamilie onderskeidelik as
boustof het.
Teenoor die bosryke tropiese oerwoud en die skildering van die roofdiere in Sangiro
se werke het die Hobsons meestal die kaal woestynwêreld van die Kalahari as
agtergrond en val die aksent in hoofsaak op kleiner diere wat in 'n bestaanstryd
gewikkel is en 'n lang reeks spannende avonture deurmaak. Afgesien van die feit dat
+ + +

+ Outobiografiese gegewens word verskaf deur S.B. Hobson in Hg., 28.6.35 en in Broers
(Pretoria, 1947), terwyl J.W.S. Steyn spesifiek oor G.C. Hobson skryf (Hg., 15.9.50). By die
dood van S.B. Hobson skryf P.D. van der Walt 'n waarderende artikel oor hom (Mené tekél,
Kaapstad, 1969). Oor ‘Die Hobsonbroers’ handel Helena Goosen (Hg., 2.7.65).
+ Oorsigte oor die Hobsons se werk is dié van P.C. Schoonees (Prosa van die Tweede Afrikaanse
Beweging3, Kaapstad/Pretoria, 1939; kyk ook Hg., 13.5.32), F.V. Lategan (Skrywers en
rigtings, Pretoria, 1952), T.C. Bothma (Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982) en P.D.
van der Walt (S.B. en G.C. Hobson, Monografieë uit die Afrikaans letterkunde, nr. 6, Kaapstad,
1964). Oor taalkundige aspekte van hulle werk skryf Oom Taalwag (O.E.B., XI:4 en XII:
1), terwyl Maria Elizabeth van der Bijl hulle oeuvre stilisties-grammaties ontleed ('n
Ondersoek na die prosa van die Hobsons, ongepubliseerde Ph.D. - verhandeling, Universiteit
van Kaapstad, 1959). Oor die verteller in die Hobsons se werk maak J.C. Kannemeyer enkele
opmerkinge (Die stem in die literêre kunswerk, Kaapstad, 1965, pp. 90-91).
+ G. Dekker bespreek 'n hele paar werke van die Hobsons: Op die voorposte (N.B., IV:2,
Augustus 1932), Geluksvlei (Hg., 30.4.37) en Broers (Hg., 12.12.47). Op die voorposte word
ook bespreek deur M.S.B. Kritzinger (Studies en kritieke, Pretoria, 1934). M.S.B. Kritzinger
bespreek Skankwan, Kees van die Kalahari (Oor skrywers en boeke, Pretoria, 1932) en Buks
(Studies en kritieke). Kees word ook bespreek deur G. Dekker (Hg., 10.5.29), terwyl D.J.
Opperman 'n insiggewende studie van Vlam van die Bantomberge maak (Verspreide opstelle,
Kaapstad, 1977). In sy beskouing sluit Opperman aan by die onderskeid wat J.J. le Roux
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dié spesifieke wêreld nie die moontlikhede bied vir die tipe skildering wat 'n mens
in Sangiro se verhale aantref nie, toon hulle werk 'n sekere resepmatigheid deurdat
die bestaan van 'n bepaalde dier telkens gesien word in sy driflewe, sy voortdurende
soektog na kos, sy gevegte met ander diere en deurdat haas elkeen in een of ander
stadium 'n ernstige verwonding opdoen of terugslag ondervind waarvan hy dan
langsaam herstel. Daarby is die natuurbeskrywings - wat by die Hobsons soberder
is as by Sangiro en hulle werk in die rigting van die realisme laat beweeg - nie altyd
funksioneel geïntegreer met die handeling nie en lei die herhalings van soortgelyke
tonele, idiome, konstruksies en motiewe tot 'n sekere eenselwigheid, al doen die
kontras tussen die bestaanstryd en die teer moederinstink, soos dit tot uiting kom in
die versorging van die kleintjies, besonder mooi aan. Oor die algemeen kan die
Hobsons kernagtig en saaklik waarneem en deur middel van kort sketse 'n nugterheid
bereik wat vir die weidse siening van Sangiro vergoed, selfs al voel 'n mens dat die
verhaal as geheel te veel in 'n blote opeenstapeling van spannende avonture
gemanipuleer word of dat newemotiewe (soos die wedervaringe van die luiperdfamilie
in Kees van die Kalahari) nie bevredigend met die hoofhandeling verbind is nie. Vir
die kleiner ‘gemeenskaplike faktor’ tussen die mens en die kleiner diere wat as
karakters optree, probeer die Hobsons vergoed deur herhaalde toespelings op en
parallelismes met menslike situasies en gewoontes, dikwels ook deur die idoom in
die rigting van die dier te dwing (bv. ‘tandgemeen’, ‘hande-drie-voete’ e.d.m.)
waardeur hulle 'n ligte geestigheid bereik. Die verteller bly egter nie altyd getrou aan
sy uitbeelding nie deurdat hy dikwels meer weet as sy karakter en die leser gevolglik
voorlig, oor die gebeure veralgemeen, informasie oor die aard en gewoontes van die
diere verskaf of die geheim van die verhaal verklap. Terwyl 'n mens voel dat Kees
nog effens episodies in sy opset is, kan Kloes op grond van sy strak bou en die
uitbeelding van die meedoënlose lewe in die woestyn (o.m. die groot windstorms as
bopersoonlike mag) as die Hobsons se beste werk beskou word.
In die Afrikaanse prosa kan Sangiro en die Hobsons in baie opsigte as polêre figure
gesien en - soos J.J. le Roux en, ná hom, D.J. Opperman aangetoon het - met sekere
voorbehoude as verteenwoordigers van die Dionusiese en Apolliniese kunstenaars
onderskeidelik beskou word. In Sangiro se werk oorheers - volgens Opperman - die
Dionusiese gevoel, wat tot uiting kom in ‘lang welluidende sinne’, die ‘bekoorlike
(heimwee-) toon’ en die erupsie wat tot ‘didaktiek en allerlei stilistiese ontsierings’
lei, terwyl die ‘geheimsinnige oerwoude en sy grootwild ... draers van sy gevoelslewe’
word. Daarteenoor val die aksent by die Hobsons op die verstand deur die ‘rustige
waarneming van die kleindier in die woestynstreek’, die ‘sistematisering van feite
tot wiskundige opbou van die verhaal, afwerking van alle besonderhede’ en die
‘kalme sin’ - alles tipies van die Apolliniese kuns. Terwyl Sangiro dus dikwels
romanties-gekleurde waarnemings van die grootwild gee, skep die Hobsons ‘'n
sintetiese beeld van die dier in sy omgewing’ (Verspreide opstelle, p. 45). As gevolg
van die eenselwigheid van hulle wêreld, die eendersheid in die ervarings van hulle
dierekarakters, die bewustelike manipulasie van die avoriture tot 'n reeks dramatiese
gebeurtenisse en die stilistiese gebreke van hul werk moet die kuns van die Hobsons
laer aangeslaan word as dié van Sangiro. As noukeurige waarnemers van die kleinwild
tussen die Apolliniese en Dionusiese kunstenaars maak (N.B., V:4, November 1933, bylae
‘Die lektuurgids’).
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Hoofstuk 10
Die digters van die tweede geslag
In teenstelling tot Celliers, Totius en Leipoldt, wat tot ongeveer 1920 sterk op die
nasionale as boustof vir hulle poësie steun, is die digters wat van 1917 af aan die
woord kom maar veral in die twintigerjare publiseer, oorwegend 'n kenteringsgeslag.
Naas die voortsetting van ou vertroude temas en die beoefening van 'n prosodies
sterk gebonde vers, steun die digters van die Tweede Geslag duideliker op resenter
buitelandse modelle (o.m. die Tagtigers) wat nie deel van 'n verouderde poëtiese
tradisie uitmaak nie en is daar sprake van 'n groter indiwidualisme deur die persoonlike
worsteling en aandoening, 'n dieper verkenning van liefde en erotiek en soms 'n
afwysing van die tradisionele geloof deur 'n (aarselende) geding-met-God. Terwyl
hierdie digters dus wel die Anglo-Boereoorlog en die Suid-Afrikaanse landskap as
boustof betrek, beweeg hulle reeds weg hiervan in die rigting van 'n indiwidualistiese
poësie wat deur sy opstand teen gevestigde waardes en tradisionele geloof, die
persoonlike liefdeslewe van 'n belydende ek, die intellektuele spanning en die stryd
tussen erotiek en godsdiens vooruitwys na die Dertigers.
Die digters wat in hierdie hoofstuk behandel word, is die vroeë indiwidualiste (met
Toon van den Heever as leidende figuur) wat in die verlede deur heelparty
literêr-historici as die Twintigers aangedui is - 'n benaming wat die
desenniumverdeling tot 'n bloot willekeurige en kunsmatige afbakening vervlak,
terwyl hierdie skrywers juis as 'n oorgang tussen die Eerste Geslag en die Dertigers
gesien moet word. Naas die vroeë indiwidualiste (onder wie J.R.L. van Bruggen en
H.A. Fagan tuishoort, wat in hoofstuk 8 saam met hulle realistiese prosa en drama
bespreek is) word die werk van twee ouer skrywers, nl. Eugène N. Marais en A.G.
Visser, ook hier behandel. Alhoewel A.G. Visser (soos Totius) reeds voor 1900
enkele verse in Ons Klyntji publiseer, ontstaan die grootste deel van sy werk ná 1920
en gebruik hy ook bepaalde motiewe en tegnieke ná ander digters van die
twintigerjare, sodat hy - ten spyte van die vroeë versies - histories en tegnies later as
die vroeë indiwidualiste geplaas moet word. 'n Lastiger geval is Marais, wie se oeuvre
oor drie generasies strek. In die tagtiger- en negentigerjare van die vorige eeu skryf
hy Engelse verse in die romantiese idioom en publiseer hy ook 'n tweetal gedigte in Land en Volk, 1891 - in die idioom van die Eerste Beweging. Kort ná die Anglo+

+ Oorsigte oor die digters van die Tweede Geslag is dié van J.R.L. van Bruggen (‘Die jonger
generasie in ons digkuns’, Gedenkboek ter eere van die Genootskap van Regte Afrikaners
(1875-1925), Potchefstroom, 1926), W.E.G. Louw (De nieuwere Afrikaanse poëzie,
Amsterdam, 1939, pp. 25-28), F.I.J. van Rensburg (‘Die middelgeslag’, Die smal baan,
Kaapstad, 1963) en E. Lindenberg (S.E.S.A., I, Kaapstad, 1970). 'n Goeie bloemlesing met
deeglike inleiding is dié van Pirow Bekker en H.J. Schutte (Digters op die toring, Pretoria,
1970).
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Boereoorlog verskyn van hom drie gedigte, twee in Land en Volk en een in De
Volksstem, waarmee hy meewerk aan die Tweede Beweging, o.m. deurdat Gustav
Preller een hiervan, t.w. ‘Winternag’ (1905), in sy pleitrede aanhaal as voorbeeld
van waartoe Afrikaans in staat is. Ná 'n swye van bykans twaalf jaar publiseer Marais
dan vanaf 1919 nie alleen - op drie uitsonderinge na - al sy gebundelde gedigte in
Die Boerevrou(w), Die Burger, Die Huisgenoot en Ons Vaderland nie, maar skryf
hy ook al sy natuurwetenskaplike studies, verhale, kritiese geskrifte en dramas.
Alhoewel hy dus met ‘Winternag’ die Tweede Beweging inlei, is sy verse in dié tyd
te gering om so 'n vroeë plasing van die figuur as geheel te regverdig. Op grond van
die publikasiedatums van sy werk moet Marais dus as digter van die Tweede Geslag
gereken word.

I. Eugène N. Marais
is op 9 Januarie 1871 in Pretoria gebore. Hy ontvang sy
skoolopleiding hoofsaaklik deur medium Engels in Pretoria, Boshoff en die Paarl,
waar sy eerste Engelse gedigte in die Paarl District Advertiser gepubliseer word en
hy kennis maak met die bekende negentiende-eeuse Engelse skrywers soos Coleridge,
Shelley, Keats, Wordsworth, Browning, Poe, Scott en Dickens. Met sy terugkeer na
Pretoria in 1887 word hy prokureursklerk en daarna joernalis by die Transvaal
Advertiser, waarin hy die rubriek ‘Glimpses from the hoekie’ (later: ‘... benehes’)
behartig. In 1890 word hy op negentienjarige ouderdom redakteur (en die jaar daarna
saam met J. de V. Roos) eienaar van Land en Volk. In hierdie blad skryf hy naas
enkele gedigte ook artikels in Afrikaans, waarmee hy voorarbeid vir die Tweede
Beweging doen, en kritiseer hy Kruger so heftig dat hy in botsing met die president
kom en in verskeie lastersake betrokke raak. Reeds in 1892 begin hy, waarskynlik
as gevolg van ooreising en spanning in sy joernalistieke werk, met die gebruik van
morfine, 'n verslawing wat hom vir die res van sy lewe sal beïnvloed. In 1894 tree
hy in die huwelik met Lettie Beyers, maar elf maande later sterf sy aan kraamkoors
ná die geboorte van hulle seun. Namens die Transvaalse regering onderhandel hy
met die uitlanders kort voor die Jameson-inval. In 1896 vertrek hy na Londen, waar
hy in die regte studeer en ook geïnteresseerd raak in hiërogliewe, diernavorsing,
hipnotisme, spiritisme en goëlery. Ná 'n reis deur die vasteland van Europa vertrek
hy in 1902 op 'n geheime ekspedisie per boot na Dar-es-Salaam om plofstowwe na
die Boeremagte te neem, maar onderweg in Oos-Afrika ontvang hulle die berig van
die vredesluiting. Op die eiland Chiloaan, wat hy hier besoek, doen hy malaria op.
Terug in Pretoria werk hy mee aan Land en Volk (aanvanklik met Gustav S. Preller
as redakteur) en praktiseer daarna as advokaat in Pretoria en Johannesburg. In 1907
vertrek hy na die Waterberg, waar hy 'n studie maak van die gedrag van bobbejane,
ape, termiete en slange, as ‘wonderdokter’ bekendheid verwerf en later ook as
vrederegter werksaam is. As gevolg van terugkerende malaria-aanvalle en
morfineverslawing vestig hy hom in 1917 as prokureur in Pretoria en daarna op
Erasmus. In hierdie tyd skryf hy verhale (o.m. die Dwaalstories), resensies, gedigte,
sketse en artikels vir De Volkstem, Die (De) Boerevrou(w) en Die Brandwag en werk
hy ook aan The soul of the ape, wat hy as sy grootste lewensarbeid beskou. Van 1922
tot 1927 is hy prokureur op Heidelberg (Transvaal) waar
EUGÈNE NIELEN MARAIS
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hy bevriend raak met A.G. Visser, wat pogings aanwend om hom van sy morfinisme
te genees en waar hy voortgaan om sy natuurwetenskaplike navorsing op skrif te
stel, o.m. Die siel van die mier en 'n hele reeks artikels oor ape, slange, biologiese
en psigologiese vraagstukke. Vanaf 1927 woon hy by sy vriend Preller, eers in Pretoria
en daarna op die plaas Pelindaba, waar hy op 29 Maart 1936 sy lewe beëindig. In
hierdie laaste jare skryf hy - dikwels onder druk - vir Die Vaderland die reeks Burgers
van die berge en heelwat kortverhale, waarvan die meeste eers postuum versamel
is.
Soos in die geval van Leipoldt was Marais se boeiende en enigsins geheimsinnige
lewe in die verlede vir kommentators die aanleiding tot 'n psigologistiese benadering
van sy werk. Veral die vroeë dood van sy vrou en die mislukte ekspedisie tydens die
Anglo-Boereoorlog is gebruik om Marais se ‘verdonkerde lewensvisie’ te illustreer
en hom as 'n ‘pleitbesorger ... van verlore sake’ te sien, in so 'n mate dat haas alle
gedigte in die teken van die oorheersende ‘pessimisme’ geïnterpreteer is. So 'n siening
van Marais se werk is egter eensydig en laat nie reg geskied aan die uitings van
lewensblyheid wat daar wel in sy poësie voorkom nie, terwyl die oorsake van sy
somber lewenshouding buite verband geruk en die belangrike rol van morfine in sy
lewe slegs sydelings genoem of heeltemal verswyg is.
Daarby het Marais se literêr-historiese prioriteit op grond van 'n drietal gedigte
kommentators in die verlede daartoe gelei om sy verskyning aan die begin van die
twintigste eeu as 'n ‘wonder’ te sien. Die rede hiervoor is veral die vroeë publikasie
van ‘Winternag’ in Land en Volk en die gebruik wat Preller daarvan gemaak het om
sy betoog oor die wenslikheid van Afrikaans as skryftaal te versterk. 'n Ondersoek
van die publikasiedatums en 'n noukeurige analise van die belangrikste gedigte deur
kritici soos Scholtz, Nienaber-Luitingh, Grobler, Lindenberg en Cloete het
+

+ 'n Bibliografie van Eugène Nielen Marais 1872-1936 is dié van Fransie Rossouw (Universiteit
van Kaapstad, 1957). Die eerste omvattende biografie oor Marais, waarin sy werk ook
uitvoerig bespreek word, is F.G.M. du Toit se Eugène N. Marais: Sy bydrae tot die Afrikaanse
letterkunde (Amsterdam, 1940); kyk hieroor W.E.G. Louw, Ou wyn van vreugde (Kaapstad,
1958). By sy dood verskyn 'n hele aantal in memoriam-artikels, o.m. van G.S. Preller en D.F.
Malherbe (albei opgeneem in Afrikaanse skrywers aan die woord onder redaksie van P.J.
Nienaber, Johannesburg, 1947), herinneringe en lewensbesonderhede deur Preller, C.M. van
den Heever, M.S.B. Kritzinger, C.A. Groenewald, Adinda Eyssen en D.W. Krüger (alles
opgeneem in Eugène Marais, die groot eensame onder redaksie van P.J. Nienaber,
Johannesburg, 1951) en M.E.R. (So is onse maniere, Kaapstad, 1965). Verder is daar 'n
lewenskets van F.G.M. du Toit (opgeneem in Versamelde gedigte14, Pretoria, 1952), Preller
se inleiding tot die eerste uitgawe van Gedigte (Kaapstad, 1925; herdruk in Eerstelinge,
Kaapstad, 1961 en vollediger in Historiese opstelle, Pretoria, 1925) en biografiese
besonderhede deur J.M.H. Viljoen (hoofstuk VI van 'n Joernalis vertel, Kaapstad, 1953),
W. van Heerden (Jrb. Skr., 1936), Toon van den Heever (Gerwe uit die erfpag
vanSkoppensboer, Johannesburg, 1948), Gert Nieuwoudt (Hg., 15.11.68, gebaseer op 'n
onderhoud met Marais se seun) en Koos Jordaan (Br., 11.6.65). M. Nienaber-Luitingh skryf
'n goeie profiel oor hom en ontleed ook 'n aantal van sy gedigte (Eugène Marais, Kaapstad,
1962). Die standaardwerk oor Marais se lewe, waarin baie onbekende feite oor sy lewe onthul
en foutiewe besonderhede en ‘legendes’ reggestel word, is egter Die groot verlange deur
Leon Rousseau (Kaapstad, 1974; kyk ook T.G., XII:4, Desember 1972, St., XXX:6, Desember
1977 en Bu., 6-7.10.78). Anton Rupert wy 'n ‘Huldeblyk’ aan Marais (Tegniek, 1971). I.D.
du Plessis baseer sy verhaal ‘O donker stroom’ (Gevreesde vriend, Kaapstad, 1946) op die
lewe van Marais, terwyl Hubert du Plessis oor sy toonsetting in Dagboek van Die dans van
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hierdie beeld van Marais aanmerklik gewysig. Op grond van die eerste publikasie
word sy ‘voorloperskap’ beperk tot enkele gedigte en steun die grootste deel van sy
poëtiese oeuvre op 'n reeds bestaande literêre tradisie in Afrikaans, terwyl 'n
deurtastende ondersoek van sy beste verse retoriese en geykte elemente, metriese,
rym- en vormdwang aan die lig bring. Daardeur word verskeie gedigte wat vroeër o.m. as gevolg van nasionale oorwegings - hoog aangeslaan is, vandag minder
gewaardeer, terwyl ander verse - soos die Boesmangedigte en ‘Die lied van
Suid-Afrika’ - groter aansien geniet. Opvallend is verder die feit dat Marais se poësie
telkens vir die kritiek en die literatuurgeskiedenis 'n ‘rol’ gespeel het. Aanvanklik is
dit deur Preller gebruik as deel van sy pleidooi vir die bevordering van Afrikaans,
daarna deur die psigologiste (o.a. Dekker, Preller, Kritzinger en F.G.M. du Toit),
wat die tragiese lewe van Marais uit die gedigte probeer aflees het, en uiteindelik
deur die struktuurgerigte kritici, wat deur die toespitsing op die teks tot 'n suiwerder
insig en waarde-oordeel kom. In die vyftigerjare gebruik kritici juis die werk van
Marais om die uitskakeling van die biografiese en psigologiese en die uitsluitlike
gerigtheid op die teks te illustreer: N.P. van Wyk Louw, wat in die derde deel van
sy reeks opstelle oor ‘Die, mens' agter die boek’ (Swaarte- en ligpunte, pp. 96-99)
'n fiktiewe onderhoud tussen Marais en 'n psigiater oor die betekenis van ‘Winternag’
opneem en op dié wyse die psigologistiese literatuurbeskouing parodieer, en H. van
der Merwe Scholtz, wat in 1950 aan die hand van ‘Die towenares’ die metodes van
die ‘stilistiek op linguistiese grondslag’ vir die eerste keer breedvoerig demonstreer
in sy Sistematiese verslag van 'n stilistiese analise en die eerste noukeurige en
deurtastende ontleding van ‘Winternag’ gee. Ook op latere kunstenaars, skrywers
en navorsers het Marais se lewe en werk stimulerende invloed gehad. Arnold van
Wyk baseer sy sangsiklus Van liefde en verlatenheid op tekste van Marais, Hubert
du Plessis toonset ‘Die dans van die reën’, Leon Rousseau vertel die lewensverhaal
van Marais in Die groot terlange. Robert Ardrey dra sy African genesis aan die
nagedagtenis van Marais op en beskou sy navorsing oor ape, bobbejane en termiete
as belangrike baanbrekende werk op die gebied van die etologie en Athol Fugard
verwerk die gegewens oor Marais se morfinisme in die draaiboek The guest (1977).
Deur die vertalings en heruitgawes van sy natuurwetenskaplike geskrifte in die
sestigerjare geniet Marais vandag internasionale aansien op dié gebied, alhoewel sy
teorieë en bevindings nie altyd as wetenskaplik korrek aanvaar word nie.
As skrywer is Marais werksaam op die gebied van die poësie, prosa en drama en
strek sy publikasies oor drie geslagte heen. Aanvanklik publiseer hy in die tagtigerjare
van die vorige eeu verse in Engels en daarna skryf hy 'n tweetal Afrikaanse
+

die reën (Kaapstad, 1970) skryf. Engelse vertalings van sy poësie verskyn as Gedigte - poems
deur Anthony Thorpe (Pretoria, 1956; kyk ook enkele vertalings deur Wilfred Marais in
Veldtrust, VIII:4, April 1958 en deur Hugh Finn in O.E.B., XIX:4). Bloemlesings uit sy
verhaalkuns is saamgestel deur T.J.R. Botha en P.D. van der Walt (Uit die verhaalskat van
Eugène Marais, Pretoria, 1964; hieroor Hennie Aucamp (Krit., II:4, Januarie 1965) en H.
du Randt (Die stem van die storieverteller, Pretoria, 1970).
+ Vroeë algemene oorsigte oor Marais se werk is dié van Abr. H. Jonker, S.J. Pretorius en S.
Ign. Moeke (al drie in Eugène Marais, die groot eensame), F.G.M. du Toit (in P.J. Nienaber,
red., Perspektief en profiel, Johannesburg, 1951; 'n samevatting van sy omvangryke studie)
en H. Bonger (De Stem, XXI: 3, Maart 1941). Twee ongepubliseerde Pretoriase D.
Litt.-verhandelinge is dié van W.S.H. du Randt (Eugène N. Marais as 'n ‘duister’ kunstenaar,
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gedigte in die negentigerjare en werk hy as redakteur van Land en Volk mee aan die
bevordering van Afrikaans as skryftaal. Ná die eeuwenteling verskyn van hom vier
gedigte in Land en Volk en De Volksstem, waarmee hy 'n aandeel aan die Tweede
Beweging het. Ná 'n swye van tien jaar kom sy eintlike periode van literêre aktiwiteit
(vanaf 1917 tot sy dood), waarin hy bykans al sy belangrike gedigte skryf, sy
natuurwetenskaplike navorsing op skrif stel, resensies oor Afrikaanse publikasies
lewer en verhale, vertellings en dramas publiseer. Met uitsondering van die vroeë
Engelse gedigte, enkele Afrikaanse rympies voor 1900, 'n aantal verse kort ná 1900
en 'n paar artikels dateer al Marais se werk dus uit die twintiger- en vroeë dertigerjare.
In sy poësie sluit hy aan by die Engelse (en later ook) die Duitse romantiese tradisie.
Sy beste gedigte word gekenmerk deur 'n dramaties-progressiewe bou, 'n hegte
musikale orkestrasie en soms verrassende beeldgebruik, maar dikwels - selfs in verse
wat andersins geslaag is - word die geheel bederf deur 'n weinig funksionele, opsetlik
versierende en verwarde beeldspraak, afgesaagde en oorgelewerde woordgebruik,
metriese stoplappe, 'n gebondenheid aan 'n vooropgesette skema en 'n betogende
inslag wat die konkrete beelding verdring. Ten spyte hiervan lei hy soms met 'n
enkele vers iets nuuts vir die Afrikaanse poësie in wat latere skrywers voortsit, soos
'n verfynder natuurgedig (‘Winternag’), die eerste nie-metriese verse in Afrikaans
(die Boesmangedigte), die eerste geslaagde ballades - sowel Germaans (‘Mabalêl’)
as Frans (‘Skoppensboer’) - ná die vroeë meestal minder geslaagde pogings voor
1900 en die eerste aarselende geding-met-God-verse, wat as voorlopers van Dertig
gesien kan word (‘Is daar nog trane?’). In die meeste van sy verhale sluit hy aan by
die tradisie van die ‘tales of mystery’ en verwerk hy materiaal waarin die bonatuurlike
en die geheimsinnige 'n belangrike aandeel het, al word dit dikwels ontsier deur 'n
te beredeneerde verklaring aan die slot, taalslordighede en die anekdotiese, los bou
wat die geheel laat verbrokkel. Ook uit die geskiedenis van die negentiende-eeuse
Afrikaner en die lewe van die inboorlinge verwerk hy heelwat stof, en dit bereik 'n
hoogtepunt in die viertal Dwaalstories, watsaam met die Boesmangedigte wat daarin
opgeneem is - van die belangrikste Afrikaanse literatuur tot 1930 is. Die belangstelling
in die geheimsinnige verskynsels en die psige wat reeds in sy verhale aanwesig is,
vorm ook die basis vir sy natuurwetenskaplike geskrifte, waarin hy, uitgaande van
die teorieë van Darwin, die ‘siel’ van die mier, aap, bobbejaan en slang ondersoek.
Alhoewel hierdie deel van Marais se werk op die randgebied van die literatuur beweeg,
is dit tog, o.m. deur die dikwels dramatiese aanbiedingswyse, die anekdotiese inslag
en die berekende omgang van die alomteenwoordige verteller met sy leser, literêr
van belang. Die drie dramas van Marais is oor die algemeen lomp en onhandig wat
dialoog betref en kan nie as betekenisvolle werk in dié genre beskou word nie.
Marais se vroegste publikasies is 'n negetal Engelse gedigte wat in die jare
1885-1887 in die Paarl District Advertiser verskyn en wat geyk en retories aandoen.
In ‘There shall be no more sea’ raak hy die tema van opdroging en verdorring aan
+

1965) en F.R. de K. Gilfillan (Vergelyking as literêre werktuig: Jan Celliers en Eugène
Marais, 1970). Die beste algemene oorsig oor Marais se werk is egter dié van E. Lindenberg
(Onsydige toets, Kaapstad/Pretoria, 1965; oorspronklik in die 1960-uitgawe van Perspektief
en profiel) wat ook die datering van Marais se werk nagaan (‘Herout of twintiger?’, Onsydige
toets; kyk hieroor verder D.J. Opperman (Digters van Dertig, Kaapstad, 1953, p. 34).
+ Oor Marais se poësie bestaan daar, naas uitsprake en insigte wat vandag verouderd is,
skerpsinnige en indringende beskouinge, meer as oor enige ander Afrikaanse digter tot 1930.
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wat hom dwarsdeur sy lewe sal bly boei en waarop hy ook in sy wetenskaplike prosa
telkens sal terugkom. Met twee van sy vroeë Afrikaanse gedigte, nl. ‘Di meisies’
(Land en Volk, 1891) en ‘Piet van Snaar’ (Land en Volk, 1905) sluit hy aan by die
geestige tradisie van die Eerste Beweging, terwyl hy in ‘Gert Senekal’ (Land en Volk,
1891) - soos F.W. Reitz jr. in ‘Klaas Gezwint’ - 'n bestaande gedig na 'n
Suid-Afrikaanse situasie transponeer, in dié geval Leigh Hunt se ‘Abou Ben Adhem’,
wat hy van toepassing maak op die Transvaalse kerktwis. Met ‘Die smid’, ‘Winternag’
(albei Land en Volk, 1905) en ‘Klaas Vakie’ (De Volkstem, 1907) lewer hy werk van
blywender waarde, terwyl die twee ‘vaderlandse’ verse ‘1902’ en ‘Die oorwinnaars’
moontlik ook in dié periode ontstaan het, alhoewel hulle eers in die Gedigte van 1925
die eerste keer gepubliseer word. Met ‘Die smid’ (wat vergelyk kan word met Celliers
se vertaling uit Longfellow onder dieselfde titel in Die vlakte en ander gedigte) wil
Marais, o.m. deur die sterk metrum, die herhaalde opdrag (‘Blaas hoog die vlam’)
en die siening van die smid as getroue en idealistiese werksman, 'n opbeurende vers
skryf, maar met die foutiewe woordkeuse, rymdwang en versteuring van die
woordorde (bv. ‘geen floue trek of tam’) doen hy die Afrikaanse taaleie geweld aan,
terwyl die geheel in 'n soort katalogus van die smid se verdienstes verval, sonder dat
hulle 'n geleidelike progressie vertoon of noodwendigheid in die opbou openbaar.
Veel natuurliker is die aanwending van woord en beeld (dikwels uit die vertroude
wêreld van die plaaskind) in die bekoorlike kindergedig ‘Klaas Vakie’, waarin die
mannetjie wat die slaap bring, in teenstelling tot die tradisionele voorstelling, as 'n
geslepe, spookagtige en selfs skrikwekkende gestalte gesien word. ‘1902’, geïnspireer
deur Kipling se ‘Recessional’, gee die enigsins bitter aanvaarding van die verlies
van vryheid in 'n vers wat, deur die sintaktiese patroon en neweskikking, na die
slotkoeplet uitreik. Verkeerdelik is dit deur G. Dekker en L.C. Minnaar as 'n sonnet
geklassifiseer, aangesien die gedig - die lengte van veertien reëls uitgesonder - in
Naas die vroeë stukke van Preller (Eerstelinge), M.S.B. Kritzinger (Versamelde gedigte) e.a.
is daar die omvattende studie van F.G.M. du Toit, wat egter weinig nuwe insigte oor die
gedigte self gee. Die beste algemene oorsigte oor sy poësie is dié van E. Lindenberg (Onsydige
toets) en M. Nienaber-Luitingh (Eugène Marais). T.T. Cloete ondersoek heelparty gedigte
indringend in sy monografie (Eugène N. Marais, Kaapstad, 1963), maar sy kritiek op Marais
berus op 'n eensydige beklemtoning van foutiewe woordkeuse en die dwang van 'n metriese
skema (kyk hieroor Lindenberg, ‘'n Marais-monografie’, Onsydige toets), met die gevolg
dat hy soms tot skewe waarde-oordele kom. 'n Ewewigtiger beskouing, waarin hy ook ander
standpunte betrek en daarop reageer, bring Lindenberg in sy Blokboek (Versamelde gedigte
van Eugène N. Marais, Pretoria/Kaapstad, 1966). Oor die verhouding tussen Gedigte en
Versamelde gedigte maak G. Dekker enkele (oppervlakkige) uitsprake (Eugène Marais, die
groot eensame). In 'n beskouing oor Marais as digter en prosaïs (T.G., XII:4, Desember 1972)
gee L.C. Minnaar 'n oorsig oor die kritiek op Marais, terwyl Roelien Mulder-Stagger oor
‘Eugène Marais en die simboliste’ skryf (T.L., XVIII:4, November 1980). 'n Bespreking van
die Versamelde gedigte (met 'n voortreflike analise van ‘Winternag’) is dié van Merwe Scholtz
(O.E.B., XVIII:1). Oor die simboliek van ‘Winternag’ druk J.A. Heyl in T.W.K., XVII: 1 'n
brief van Marais af. Naas die kommentaar van Scholtz, Lindenberg, Cloete en
Nienaber-Luitingh op hierdie gedig lewer W. Gs. Hellinga en Scholtz 'n verdere stilistiese
analise (Kreatiewe analise van taalgebruik, Amsterdam/Pretoria, 1955, pp. 81-84), terwyl
H. du Randt 'n nogal afwykende interpretasie gee waarin hy op ongeoorloofde wyse sekere
betekenisse in die woorde lê (St., XXV:l, Oktober 1971). Lina Spies se ‘herwaardering’ is
'n gedeeltelike kommentaar hierop (T.G., XII:4, Desember 1972), terwyl Du Randt weer op
haar beskouing reageer (T.G., XIII:3, September 1973). 'n Belangrike radiorede van N.P.
van Wyk Louw kort ná die dood van Marais in 1936 verskyn eers in Weegskaal (Kaapstad,
1982).
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progressie en die uitstroming in die twee slotreëls is ‘Die oorwinnaars’, wat handel
oor die kindergraffies in die Nylstroomse konsentrasiekamp, maar die retoriese beelde
en die herhaalde weglating van die verbuigings-e in byvoeglike naarnwoorde ontsier
die gedig.
Die hoogtepunt onder Marais se vroeëre verse is ‘Winternag’, wat op 23 Junie
1905 in Land en Volk verskyn. Dit word deur Preller in De Volkstem van 5 Julie van
dieselfde jaar oorgedruk om sy pleidooi vir Afrikaans as skryftaal te versterk, en in
sy inleiding tot Die vlakte van Jan Celliers (1908) noem hy dit ‘een van die skoonste
brokkies gevoels-taal’ in Afrikaans. Ná Marais se dood skryf Preller: ‘Dit is altemit
'n bietjie te veel gesê, dat daar A.D. 2139 slegs tien reëls nog orend sal staan van ál
wat vandag in Afrikaans geskryf is, maar ek het altoos gemeen dat dié tien reëls van
Eugène se ,Winternag' (wat oorspronklik as tien reëls afgedruk is - J.C.K.) daaronder
sal wees’. Voor die finale teks in die Versamelde gedigte van 1933 opgeneem is, het
dit verskeie wysigings ondergaan. Terwyl dit aanvanklik slegs tien reëls uitgemaak
het, bestaan die teks van 1933 uit agttien reëls en kom daar spellings- en
interpunksieverskille voor. Oorspronklik is dit, volgens 'n mededeling van Marais
self, bedoel ‘as die inleidende strofes van 'n langer gedig wat tot titel sou hê Die
nagwag en waarin die digter van voorneme was om die afwisselende indrukke van
'n eensame brandwag in die nag te laat herleef’. Die gedig is die eerste geslaagde
voorbeeld van natuurbeelding in Afrikaans deur die klankordening, die deurvoelde
beeldspraak en woordgebruik en die hegte konstruksie van die geheel. In sy
voortreflike analise van ‘Winternag’ wys Merwe Scholtz daarop dat die twee strofes
op 'n parallelle konstruksie berus: dit begin telkens met die wind, daarna volg 'n
vergelyking (die ‘Heer se genade’ en die ‘lied van 'n meisie’) en aan die einde kry
ons 'n verwysing na die ‘grassaad/grashalm’ en 'n vermensliking (‘winkende hande’
en ‘verbleek’). Die groei in hierdie gedig kan gesien word as 'n langsame proses van
verkilling, en die slot wys siklies terug na die begin deurdat daar in albei gevalle van
die koue sprake is. In sy beskouing oor ‘Winternag’ sluit E. Lindenberg by Scholtz
se siening aan en wys hy hoe Marais die gevoel van uitgestrektheid, troostelose
eensaamheid, kaalheid en veral koue deur die woordbetekenis, ritme en metrum,
klankbeelding, inversie en rangskikking van gegewens opbou. As besware teen die
gedig noem T.T. Cloete o.m. die hinderlike anglisistiese ‘druppel van dou’ en die
weglatings in ‘ooswind’ en ‘elk’, waarskynlik as gevolg van metriese oorwegings.
Daarby kom ook die beswaar dat die voorstelling in die gedig nie heeltemal met die
werklikheid klop nie, aangesien dit nie in die winter dou nie, en ryp nie ontstaan
wanneer die wind waai nie. Ten spyte van hierdie gebreke verteenwoordig ‘Winternag’
'n besliste datum in die Afrikaanse literatuurgeskiedenis en lei dit die groter
vormbewustheid en klankgevoeligheid van die produkte van die Tweede Beweging
in. Vroeëre kommentators op dié gedig het gemeen dat die voorstelling op die
afgebrande plase ná die Anglo-Boereoorlog slaan en in die laaste druk van sy
Afrikaanse literatuurgeskiedenis handhaaf G. Dekker nog steeds hierdie beskouing
by wyse van 'n vraag. Uit die teks self is daar egter geen enkele regverdiging vir so
'n interpretasie nie.
Van die vroeë tydskrifverse is slegs ‘Winternag’, ‘Die smid’ en ‘Klaas Vakie’
gebundel, terwyl ‘Die oorwinnaars’ en ‘1902’ ook in die Gedigte van 1925 opgeneem
is. Hierdie eerste versameling, waarvan 'n tweede druk sonder die digter se
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medewete in 1932 verskyn het, is voorberei deur Marais se seun, Preller en Charlie
Pienaar. Die Versamelde gedigte van 1933 is, volgens 'n mededeling van die
uitgewers, ‘die eerste en enigste (versameling) ... wat die skrywer self nagesien en
persklaar gemaak het’ en dit verskil aanmerklik van die eerste bundel: die gedig
‘Mahlo-a-Naledi’, wat oor die dood van 'n vyfjarige dogtertjie handel, is weggelaat;
by ‘Mabalêl’ is aansienlike uitbreidings toegevoeg; naas 'n aantal teksveranderings
is die volgorde van die gedigte gewysig en het heelparty nuwe verse bygekom. In
die herdruk van 1934 word ‘Wanneer dit reën op Rietfontein’ bygevoeg, terwyl die
vierde druk (1936) ook ‘Diep rivier’ bevat. Hierdie druk is dus die definitiewe uitgawe
en bestaan uit 'n totaal van twee en dertig gedigte waaronder verskeie vertalings en
verwerkings, ‘verselfstandigings’ van die Boesmangedigte uit die Dwaalstories en
kindergedigte ingesluit is. Aangesien die verse oor 'n periode van meer as dertig jaar
ontstaan het, is daar van 'n bundeleenheid geen sprake nie en toon die geheel 'n
uiteenlopendheid wat motiewe en tegnieke betref. Afgesien van huislike en nasionale
gedigte in die trant van Celliers is daar 'n mate van verwantskap met sekere temas
wat die vroeë indiwidualiste, veral Toon van den Heever, in hulle poësie aanwend.
‘Waar Tebes in die stil woestyn’, wat in De Boerevrouw van Maart 1919 verskyn,
is die gedig waarmee Marais sy swye van meer as tien jaar verbreek, sodat sy periode
van eintlike literêre produksie saamval met die optrede van die digters van die Tweede
Geslag na 1900. In hierdie gedig is daar die sterk begeerte om terug te keer na die
natuur waar hy weer rus sal vind, meer spesifiek - volgens 'n mededeling van Leon
Rousseau (Die groot verlange, p. 235) - na die omgewing van Louis Trichardt, waar
die Mararivier vloei en Tebes, vroeër die naam van 'n kop in dieselfde landstreek,
hom bevind. Die geslaagdste deel van die gedig is die eerste vier strofes waarin, as
'n variasie op Leipoldt se ‘daar ... waar’-sinskonstruksies, 'n nadere bepaling van die
plek van vrede gegee word. In sy uitstekende bespreking van hierdie gedig toon
Lindenberg aan dat die enumerasie van natuurverskynsels wat hervat en met ‘waar’
en ‘en’ voortgesit word, die indruk van onbegrensdheid en skoonheid skep, iets wat
nog verder versterk word deur die gestileerde woordgebruik (o.m. die teenwoordige
deelwoord in adverbiale funksie). Naas minder gelukkige woordkeuses, soos ‘besef’
(strofe 1) en ‘spoed’ (strofe 2), wat in logiese teenspraak met ‘draaiend’ is, wys
Lindenberg op die uitbuiting van die enkele woord in veral strofe 3, waar Marais
met die woord ‘Weerklankend’ ('n kontaminasie van ‘weerklink’ en ‘weerklank’)
die gehuil van die wolf naboots en met ‘dwaal’ as 't ware suggereer hoe die klanke
in die lug bly hang. Vanaf strofe 5, waarin die ‘Land van al ons liefde’ aangespreek
word, verswak die vers. Opvallend is die feit dat Marais vanaf strofe 6 afwyk van
die kwatrynvorm, wat hy tot dusver gebruik het, sodat daar iets onrustigs in die
eksterne bou van die gedig kom. Strofe 6 sluit aan by die Leipoldtiaanse smag na
die ‘een guns’ en die ‘wens wat jou hart sal wae’ (‘Die beste’), nl. om rus in die
natuur te vind, terwyl die ‘verlange na 'n
+

+ Oor ‘Waar Tebes in die stil woestyn’ lewer E. Lindenberg skerpsinnige kommentaar in sy
Blokboek. F.R. Gilfillan bring enkele ander fasette na vore (St., XXV:3, Februarie 1972),
terwyl M. Nienaber-Luitingh 'n enigsins afwykende interpretasie van die plekname ‘Tebes’
en ‘Mara’ in die gedig gee (Uit twee letterkundes, Kaapstad, 1978; kyk L.W. Hiemstra se
reaksie T.G., XIII:1, Maart 1973).
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ewige graf onder die ewige sterre ... 'n geliefde sentiment by romantiese digters’
(Lindenberg, Versamelde gedigte van Eugène Marais, p. 11) is en ook by Leipoldt
voorkom.
Ná ‘Don Quixote’, 'n vertaling uit die Duitse romantikus Von Chamisso, verskyn
‘Skoppensboer’ in Die Brandwag van 25 Mei 1921. In hierdie gedig sluit Marais by
die tradisie van die sestiende-eeuse Franse ballade aan, alhoewel die strofes van
wisselende lengte is, struktureel (o.m. deur die afwesigheid van 'n stokreël) van die
oorgelewerde vorm verskil en geen werklike opdrag in die slotstrofe bevat nie. Die
gedig het 'n sterk betogende inslag en bestaan uit 'n reeks parallelismes en kontraste
waarin telkens van die verganklikheid van die aardse besittings sprake is, terwyl die
mens in die slotstrofe aangespoor word om die sinnelike en die oombliklike - na die
voorskrif van Omar Khayyám - te geniet. Alhoewel die gedig nie sonder sy bekoring
is nie en deur sy sterk sinisme in sy tyd iets nuuts in Afrikaans was, is die beeldspraak
konvensioneel en word die vers in hoofsaak gedra deur die onderliggende teenstelling
tussen die aardse heerlikhede en die verganklikheidsmotief. Ook in sy ander ballade,
‘Mabalêl’, wat in Die Burger van Januarie 1923 verskyn, is daar naas heelparty mooi
en suiwer sienings en geslaagde wisselings in die tempo van die gedig ook voorbeelde
van swak woordkeuse en groot gedeeltes wat retories en selfs bombasties aandoen.
Die gedig sluit aan by die tradisie van die Germaanse ballade, o.m. met sy veelvuldige
gebruik van alliterasies en assonansies, die refrein en halfrefrein en die tipiese boustof
van die prinses wat deur die bose bedreig en gedood word, alhoewel Marais die
tradisionele voorstelling na Suid-Afrikaanse omstandighede verskuif. Getrou aan
die konvensie van die Germaanse ballade is daar in die gedig 'n afwisseling tussen
liriese en epiese elemente, maar - in teenstelling tot die ou ballades - tree die verteller
self by twee geleenthede (strofe 3 en 9) direk sy vers binne om die meisie teen die
dreigende gevaar te waarsku, iets waarmee hy die dramatiese verhoog en self feitlik
soos 'n Griekse koor funksioneer wat sekere voorkennis het maar magteloos is om
iets aan dié situasie te doen. Lindenberg wys daarop dat strofe 7 (‘Droom sy op die
kantjie, Mabalêl’) 'n ooreenkoms toon met Goethe se ‘Der Fischer’ wat deur Marais
in Afrikaans vertaal is. Van die inset van die gedig (die eerste drie reëls) bestaan
daar nie minder nie as dertien variante (F.G.M. du Toit, Eugène N. Marais: Sy bydrae
tot die Afrikaanse letterkunde, pp. 223-226), wat die duidelikste bewys in Marais se
oeuvre is van hoe hy dikwels aan 'n gedig geskaaf en gewerk het om 'n bepaalde
voorstelling presies en helder te verwoord, hoewel hy hierdie ideaal nie altyd
verwesenlik of selfs. nagestrewe het nie. Die geskiedenis van Mabalêl is ook later,
in die verhaal ‘Morena di Metsi - die vors van die waters’ uit die bundel Spore in
die sand, deur Marais in prosavorm oorvertel.
'n Gedig wat jare lank nie die aandag ontvang het wat dit verdien nie, is ‘Die lied
van Suid-Afrika’, wat Marais in Die Huisgenoot van 19 Februarie 1926 gepubliseer
+

+ Oor ‘Mabalêl’ skryf J.P. Smuts (Ins., II:1, Maart 1962) en Lina Spies (T.G., XII:4, Desember
1972). 'n Faksimilee-uitgawe van die manuskrip van ‘Mabalêl’ word versorg en ingelei deur
P.J. Nienaber (Johannesburg, 1980; kyk hieroor A.P. Grové, Tr., 18.8.80).
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het en wat - soos P. du P. Grobler aangetoon het - 'n verwerking van en verbetering
is op Emily Lawless se gedig ‘After Aughrim’, wat handel oor die lot van die Ierse
bannelinge ná die stryd van Limerick (1691). Naas treffende reëls en sienings (soos
‘Ek smyt hulle oor die berge weg,/ En smoor hulle in die sandwoestyn’) is daar nog
heelparty geykte beelde en geforseerdhede as gevolg van Marais se
skemagehoorsaamheid. Wat die gedig egter van belang maak, is die siening van
Suid-Afrika as 'n onherbergsame, vyandige en harde vrou wat onverskillig staan
teenoor die leed van haar kinders en van haar onderdane slegs ‘'n enkel trou’ eis.
Hierdie siening van Suid-Afrika klink feitlik na 'n antwoord op Langenhoven se
voorstelling in ‘Die stem van Suid-Afrika’ en hou verband met Marais se opvatting
oor die ongenaakbaarheid van die natuur en pyn as noodsaaklike lewensbeginsel wat
telkens in sy natuurwetenskaplike geskrifte uitgespreek word. As ‘die natuur in die
algemeen 'n primêre siel besit,’ sê hy in Die siel van die mier, ‘dan is hy nietemin
ver verhewe bo die gewoonste en mees gebiedende dryfvere van die mensesiel. Nooit
nog was sy meedoënlose oë mistig van opwellende trane, nooit nog het hy 'n hand
beskermend of liefkosend uitgestrek oor die skoonste en onskuldigste van sy skepsels
nie.’
In aansluiting by die opvatting van ‘die vrug van eindelose pyn’ wat hier aangetref
word, publiseer Marais in Die Boerevrou van Junie 1927 die gedig ‘Is daar nog
trane?’ wat geskryf is na aanleiding van sy besoek aan 'n Belgiese hospitaal vir
ongeneeslike kinders. Marais moes hierdie hospitaal in 1902 besoek het; indien die
gedig egter kort daarna geskrywe is, het hy met die publikasie daarvan tot 1927
gewag. Duideliker as in enige ander gedig van Marais vind ons hier - soos Lindenberg
aangetoon het - die opvatting van lyding as die kern van die menslike bestaan en,
blykens die vergeefse vrae, die opvatting van 'n God wat homself distansieer van die
mens se nood. Alhoewel die gedig volgens die byskrif deur 'n bepaalde ervaring
ingegee is, kom daar nêrens 'n direkte verwysing na die leed van die kinders voor
nie en word die enkele geval geüniversaliseer en verhef tot 'n voorbeeld van menslike
leed in die algemeen. Saam met enkele gedigte van Toon van den Heever is dit een
van die eerste voorbeelde van die geding-met-God, wat later deur die Dertigers verder
gevoer sal word. Alhoewel daar nog talle voorbeelde van foutiewe woordgebruik en
geforseerdhede aangetoon kan word, wys Lindenberg in sy beskouing op die hegte
bou van die gedig. Elke strofe begin en eindig met 'n vraag, en tussen dié twee pole
van elke strofe word die openingsvraag uitgebrei en helderder en sinryker gemaak
sodat dit met die rekapitulasie gewigtiger en somberder klink.
Naas enkele oorsettings uit Burns, Lingg en Swinburne skryf Marais in die
twintigerjare 'n aantal kindergedigte, verwerk hy enkele volksliedjies en beoefen hy
'n bewustelik-musikale maar dan ook te ‘poëtiese’ tipe vers met dekoratiewe en
retoriese beelde (‘Lalasini’ en ‘Êonone’), wat alles die resultaat van sy vriendskap
en samewerking met A.G. Visser is. Sy laaste gepubliseerde Afrikaanse gedig,
+

+ P. du P. Grobler was die eerste persoon om pertinent die aandag op ‘Die lied van Suid-Afrika’
te vestig (Verkenning, Kaapstad, 1962). Hierby sluit J. Vorster (St., XVIII:6, Augustus 1965)
en W.S.H. du Randt (T.G., XII:4, Desember 1972) aan. Du Randt wys daarop (St., XVIII:4,
April 1965) dat dié gedig oorspronklik in Hg., 19.2.26 verskyn het. 'n Fotokopie van die teks
in Marais se eie handskrif (wat in meer as een opsig van die gepubliseerde teks verskil)
verskyn in Br., 29.11.46.
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‘Wanneer dit reën op Rietfontein’ (Die Vaderland, 10 November 1933), is 'n uiting
van die werklike vreugde by die herinnering aan die plaas en mense van sy
Waterbergse jare, maar die oorheersende indruk - veral in die ongepubliseerde Engelse
gedigte - is dié van lewensmoegheid en leed, soos in ‘Were you but here’ (reeds in
1920 geskryf), ‘When Hope the Jester died’, ‘Let me not die’ en ‘Death, home’. Met
die ongepubliseerde ‘Die nag’, wat bedoel was as 'n intermezzo uit 'n lang verhalende
gedig, ‘Mvubu’, sluit Marais sy poëtiese oeuvre af.
Ongeveer gelyktydig met sy terugkeer na Pretoria in 1917 en die verbreking van
sy stilswye op poëtiese gebied begin Marais ook werk aan sy natuurwetenskaplike
geskrifte. In die jare 1920-1921 skryf hy in Die Banier (byblad van Die Brandwag),
De Volkstem en Die Boerevrou populêre artikels oor hipnotisme, die verdubbeling
van die persoonlikheid, abnormaliteit en enkele verskynsels in die natuur. Hierdie
stukke word in 1928 in Natuurkundige en wetenskaplike studies saam met 'n vroeë
artikel oor slanggif (in Die Brandwag van 1911) gebundel. In Sketse uit die lewe van
mens en dier (1928; in 1937 herdruk as Die mielies van Nooitgedacht) versamel hy
stukke oor allerlei voorvalle uit die negentiende-eeuse geskiedenis van die Afrikaner
- meer spesifiek in die ou Z.A.R., die Herero, die ou Mapela-starn en die wêreld van
Waterberg. Die artikels is tussen die jare 1919 en 1921 in D(i)e Boerevrou(w), De
Volkstem en Die Brandwag gepubliseer, en enkele stukke wat vroeër in Dwaalstories
en ander vertellings (1927) verskyn het, is ook opgeneem. Van belang in dié bundel
is die verhaal van Rachel de Beer (in ‘Twee dapper Afrikanermeisies’), waarop A.G.
Visser sy gedig ‘Sneeuwitjie’ (uit Die purper iris) baseer, en die geskiedenis van
‘Modjaje’, wat G.H. Franz later in 'n drama sal verwerk. Vanaf 1917 tot 1919 werk
Marais aan The soul of the ape, wat hy as sy ‘magnum opus’ beskou. Jare lank is
vermoed dat die manuskrip hiervan verlore geraak het, maar in 1969 verskyn dit
nadat 'n afskrif daarvan onder die nagelate dokumente van Marais gevind is, ingelei
deur Robert Ardrey, die skrywer van African genesis en The territorial imperative.
In hierdie boek, wat as baanbrekende werk op die gebied van die etologie beskou
word, werk Marais sy teorie oor die verband tussen filetiese en kousale geheue uit
en behandel hy die kwessie van hipnose, versteuring in die geslagslewe en afwykings
van die tipe by die aap. Ook 'n kort essay waarin hy oor die lewe en gewoontes van
voëls op die plaas Witklip in die distrik Bronkhorstspruit uitwei en wat hy in 1921
of 1922 vir die dogtertjie van vriende met die oog op 'n opstelwedstryd vir Die
Boerevrou geskryf het, verskyn eers jare later onder die titel Die skepbekertjie (1968).
In die jare 1925-1926 en 1931 publiseer Marais in Die Huisgenoot 'n reeks artikels
oor Die siel van die mier wat in 1934 gebundel en in Frans, Duits en Engels vertaal
word en waarin hy die teorie ontwikkel dat die miershoop met sy hele
termietbevolking 'n organiese eenheid met 'n ‘groepsiel’ vorm. Marais se teorie is
na alle waarskynlikheid
+ +

+ ‘Is daar nog trane?’ word bespreek deur E. Lindenberg (‘Er staat wat er niet staat’, Onsydige
toets). Oor ‘Die swarte dood’, 'n vertaling van 'n gedig van Lingg, skryf C. de Jong (T.G.,
XV:l, April 1975).
+ Oor Marais se werk as natuurkenner en navorser skryf P.A.J. Ryke (T.G.) XII:4, Desember
1972), terwyl L.A. Gouws meer spesifiek sy psigologiese beskouinge ondersoek (T.G.) XIII:
1, Maart 1973). Oor Sketse uit die lewe van mens en dier skryf M.S.B. Kritzinger, oor Die
siel van die mier S.J. du Toit en oor Burgers van die berge F.E.J. Malherbe (al drie in Eugène
Marais, die groot eensame) en W.S.H. du Randt (Eugène Marais as prosaïs, Kaapstad,
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oorgeneem deur die Belgiese Nobelpryswenner Maurice Maeterlinck, wat in sy La
vie des termites (1927) met verwante beskouinge kom, al is die moontlikheid nie
uitgesluit nie dat albei skrywers 'n voorloper in W.M. Wheeler kon gehad het, wat
reeds so vroeg as 1911 'n artikel oor ‘The ant colony as an organism’ gepubliseer
het (kyk Leon Rousseau, Die groot verlange, p. 399). In die reeks artikels oor die
Burgers van die berge (in 1932 in Die Vaderland, in 1938 in boekvorm en die jaar
daarop in Engels vertaal) skryf Marais oor die lewenswyse, gewoontes en gedrag
van die bobbejane wat hy in die Waterbergse distrik waargeneem het en kom hy tot
die gevolgtrekking dat die bobbejaan, soos die termiet, in 'n geordende samelewing
woon en deur 'n Raad van Elf geregeer word. In 'n verdere reeks in Die Huisgenoot
wat sporadies in die jare 1926-1928 verskyn, skryf Marais oor ‘Die siel van die aap’,
grotendeels gebaseer op The soul of the ape en sit hy sy beskouinge oor die verskynsel
van ‘hesperiese neerslagtigheid’ en die gevolge van ‘euforiese vergiftiging’ (soos
vroeër reeds in The soul of the ape) by die aap en die mens uiteen. Hierdie artikels
word met 'n twaalftal ander stukke uit Die Vaderland van 1933-1934, meestal
populêr-wetenskaplike en biografiese geskrifte (o.m. oor slange wat hy in die
Waterbergse dae waargeneem het), deur Leon Rousseau as 'n Paradys van weleer
(1965) gebundel. In The road to Waterberg (1972) word stukke uit hierdie versameling
vertaal en oorspronklike artikels in Engels, wat in The Star en Psyche verskyn het,
saam met twee ongepubliseerde stukke (‘The road to Waterberg’ en ‘A killer in
action’) opgeneem. Enkele ongebundelde artikels lê nog verspreid in koerante en
tydskrifte, soos die reeks ‘Enige merkwaardige Afrikaners’ (Ons Vaderland, 1918)
en ‘The yellow streak in South Africa’ (Standpunte, XVIII:6, Augustus 1965). Met
hierdie natuurwetenskaplike geskrifte lewer Marais 'n belangrike bydrae wat
internasionale erkenning ontvang, selfs al werk hy nêrens sy teorieë in 'n afgeronde
geheel uit nie en al is daar sterk kritiek op sommige van sy uitsprake. Daarby het hy
die vermoë om die wetenskaplike feite lewendig aan te bied deur allerlei anekdotes
in te vleg, deur die bobbejane, ape en miere te vermenslik en deur telkens met sy
aanbiedingswyse die aksent op die wonder en die geheimsinnige te laat val. In sy
werk kry ons nie Sangiro se simpatieke siening van die dier nie, maar eerder 'n
belangstelling in die gewoontes, die vrees, die seksuele lewe en bowenal die pyn wat
hy waarneem. Wat die gehalte van die prosa betref, het Marais, soos F.G.M. du Toit
dit stel, met sy wetenskaplike geskrifte ‘tot ons letterkunde bygedra soos ons belletrie
(lees ‘bellettrie’ - J.C.K.) deur sy vriend Preller op die gebied van die geskiedenis
verryk is’ (F.G.M. du Toit, Eugène N. Marais: Sy bydrae tot die Afrikaanse
letterkunde, p. 189).

1969). Oor die ooreenkoms met Maeterlinck skryf Marais self (Eugène Marais, die groot
eensame) en G.H. Findlay (T.G., XII:4, Desember 1972). P.D. van der Walt bespreek 'n
Paradys van weleer (Tg., September 1965) en Die skepbekertjie (St., XXII:4, April 1969).
Oor Marais se prosastuk ‘A killer in action’ maak S. Strydom (St., XVI:3, Februarie 1963)
en Leon Rousseau (St., XVII:3, Februarie 1964) enkele opmerkinge. In die voetnoot by ‘The
yellow streak in South Africa’, wat in St., XVIII:6, Augustus 1965 verskyn, word verkeerdelik
berig dat die stuk ‘eersdaags ... in 'n bundel (verskyn)’; dit is nie in The road to Waterberg
opgeneem nie as gevolg van die ‘rassistiese’ strekking, waarteen mnr. Eugène Marais jr.
moontlike besware voorsien het. Oor die literêre gehalte en belangrikheid van Marais se
wetenskaplike prosa skryf Elize Botha (Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle, Kaapstad,
1980).
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In Die Brandwag en De Volkstem van 1920-1921 verskyn ook Marais se kritiese
geskrifte, wat hoofsaaklik bestaan uit resensies oor digbundels (van Celliers, Totius,
J.R.L. van Bruggen en Keet), enkele kortverhaalbundels, 'n jeugverhaal van M.E.R.
en 'n drama van Langenhoven. Later skryf hy 'n inleiding tot die Gedigte van A.G.
Visser en by sy dood 'n in memoriam-artikel oor hom. As kritikus gebruik Marais,
soos die meeste van sy tydgenote, natuurgetrouheid en die weergawe van die
werklikheid as maatstawe, maar daarnaas het hy 'n duidelike besef van die
noodsaaklike arbeid wat aan die digterlike aktiwiteit verbonde is. Daarom kan hy in
sy bespreking van Van Bruggen se Lente-stemme sê dat om 'n goeie gedig te maak,
‘meer tegniese bekwaamheid en seker veel meer arbeid (vereis). Dit kos altijd
handwerk om alle spore van sukkel uit jou werk te skaaf en weg te polieer. 'n Rein
‘geinspireerde’ lied is 'n seldsame verskijnsel in die wereld-letterkunde, dat énige
digter in elke gedig volmaaktheid kan bereik deur inspirasie alleen, is eenvoudig
ondenkbaar.’ Hierdie opvatting van Marais word só aanvegbaar gevind dat P.C.
Schoonees by herhaling daarna verwys en daarop reageer, terwyl slegs Gustav S.
Preller sy standpunt verdedig. Onder die Afrikaanse woordkunstenaars tot 1930 het
Marais die suiwerste opvatting gehad van die noodsaaklikheid vir 'n digter om as
goeie vakman te strewe na die presiese en juiste woord en die korrekte vorm, alhoewel
hierdie teorie nie altyd prakties deur hom gerealiseer word nie.
Met sy terugkeer na Pretoria en die hervatting van sy skeppende werk begin Marais
hom ook wy aan die skryf van verhale. In 1922 bundel hy Margriet van Laastelust
en Die wegraak van Sannie, wat albei vroeër in Die Boerevrou verskyn het. In Die
wegraak van Sannie maak Marais, soos telkens in sy verhale, van 'n anekdotiese
inslag gebruik en verbind hy 'n stuk liefdesgeskiedenis met die geheimsinnige en
avontuurlike, o.m. deur boodskappe wat in kodetaal oorgedra word. Met Margriet
van Laastelust sluit hy aan by die Afrikaanse romantiese tradisie deur die situering
van die gebeure in 'n vervloë historiese verlede (die tydperk van die Bataafse bewind
op 'n plaas in Drakenstein), die ontluikende liefde tussen die held en heldin en die
geheimsinnige (die misstap wat die tweelingbroer van Paul begaan), alhoewel die
ontrafeling van laasgenoemde te simplisties aan die einde kom en die hele situasie
vergesog is. Telkens word die gang van die gebeure deur hinderlike eksposisionele
inligting aan die kant van die verteller onderbreek, wat daarop dui dat Marais sy
verhaal nie heg gekonstrueer het nie.
+ + +

+ Oor Marais se kritiek skryf F.G.M. du Toit in hoofstuk V van Eugène N. Marais: Sy bydrae
tot die Afrikaanse letterkunde en Rialette Wiehahn in Die Afrikaanse poësiekritiek
(Kaapstad/Pretoria, 1965, pp. 12-13). Op Marais se opvatting oor die verhouding tussen
poësie en arbeid reageer P.C. Schoonees (Br., 25.10.20 en Hg., Mei 1923), terwyl G.S. Preller
dit onderskryf (Br., 25.10.20).
+ P.C. Schoonees (Die prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging3, Pretoria/Kaapstad, 1939)
en F.V. Lategan (Skrywers en rigtings, Pretoria, 1952) skryf oorsigte oor Marais se prosa.
W.S.H. du Randt behandel sy prosa uitvoerig (Eugène Marais as prosaïs), maar sy analises
en waarde-oordele is deels aanvegbaar. 'n Goeie, gebalanseerde oordeel is dié van J.P. Smuts
(T.G., XII:4, Desember 1972).
+ Oor Margriet van Laastelust skryf S.P.E. Boshoff (Eugène Marais, die groot eensame).
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Die hoogtepunt in sy oeuvre as sodanig bereik Marais met die viertal Dwaalstories,
wat van Mei tot Augustus 1921 in Die Boerevrou verskyn, maar waaraan hy reeds
sedert 1916 of 1917 sporadies gewerk het. Dit word in 1927 in die bundel
Dwaalstories en ander vertellings opgeneem en in 1959 afsonderlik uitgegee. In
hierdie verhale sluit Marais aan by die tradisie van die Boesmanstorie, meer spesifiek
by dié verhale wat bekend staan as ‘dwaalstories’, waarin liedjies en gediggies
opgeneem is, waarvan die betekenis nie altyd duidelik was nie of wat ‘die suggestie
... van 'n reeks verhaalagtige gebeurtenisse’ bevat en wat 'n verwantskap toon met
die vroegste Europese kinderliteratuur. Marais se stories, waarin die ‘verhaalagtige
gebeurtenisse’ 'n veel sterker rol as in die ouer Boesmanverhale speel, is optekeninge
wat die skrywer - volgens die inleiding - van 'n ou Boesman met die naam van outa
Hendrik gehoor het, al kan dit vandag nie meer vasgestel word watter bydrae Marais
met sy aanvullings lewer nie. Die Boesmanvertelling kom reeds vroeër in die werk
van o.a. G.R. von Wielligh voor, maar in vergelyking daarmee is Marais se
dwaalstories nie blote herskepping van die tipiese Boesman-folklore nie. As verhale
beweeg hulle op 'n artistiek veel hoër vlak en toon hulle eerder 'n verwantskap met
die bekende motiewe - soos die bedreigde onskuld of skoonheid en die oorwinning
van die swakkere oor die sterkere - van die Wes- Europese sprokiesliteratuur. In die
konteks van die Afrikaanse prosa tot 1930 vorm die viertal verhale 'n unikum deurdat
hulle nie by enige duidelike tradisie of stroming aansluit nie en deurdat die beeldende
taal en irrasionele elemente 'n voorspel is op die prosasketse van Jan Rabie en Breyten
Breytenbach in die vyftiger- en sestigerjare, terwyl die Boesmangedigte wat daarin
opgeneem word, die eerste voorbeelde van nie-metriese verse in Afrikaans is en die
tradisie van dié tipe poësie, wat later deur Uys Krige en veral Breytenbach verder
gevoer word, in ons letterkunde inlei. Daarby neem hierdie gedigte 'n besondere plek
in Marais se oeuvre in deurdat hy hier nie, soos in die meeste van sy verse, deur die
gebondenheid aan 'n uiterlike skema die taal geweld aandoen nie en deurdat die
gedigte, in vergelyking met die sterk betogende inslag van baie van sy verse, hier
veel meer beeldend is. By die opname van die vier Boesmanverse in die Gedigte van
1925 het hulle teksveranderings ondergaan wat 'n groter selfstandigheid meebring
en kennis van die verhale - behalwe in 'n enkele geval - nie essensieel maak nie.
Hierdie teksveranderings raak veral die interpunksie en soms ook die wysiging van
woorde en weglating van reëls. Die titels gee telkens 'n aanduiding van die onderwerp
van die gedigte, terwyl die subtitels die sanger of sangeres van die lied benoem.
‘Klein Riet-alleen-in-die-roerkuil’, die eerste van hierdie verhale en die enigste
wat nie 'n gedig bevat nie, is die verhaal van die opdrag wat klein Riet van die kaptein
van die stam ontvang om 'n boodskap oor die ongekwalifiseerde (en daarom
beangstigende) ‘groot gevaar’ wat die stam bedreig, aan Rooi Joggom oor te dra,
met die waarskuwing dat ‘sy lyf so styf... as die snaar van die groot ramkie’
+

+ Op die Dwaalstories vestig J. van Melle pertinent die aandag (T.L., III:3, September 1953),
maar dit is N.P. van Wyk Louw (Vernuwing in die prosa, Kaapstad, 1961, pp. 132-133) wat
die waarde van hierdie verhale die eerste keer werklik besef. Du Randt se analise (Eugène
Marais as prosaïs) is, naas enkele waardevolle opmerkinge, vergesog, terwyl J.P. Smuts 'n
mooi en ewewigtige ontleding van ‘Die vaal koestertjie’ gee (T.G., XII:4, Desember 1972).
Oor die Boesmangedigte bestaan daar 'n uitgebreide kommentaar (waarin ook die Dwaalstories
betrek word). Die volledigste beskouing oor ‘Die towenares’ is H. van der Merwe Scholtz
se standaardwerk: Sistematiese verslag van 'n stilistiese analise
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gespan sal word indien hy in sy opdrag misluk. Die verhaal sluit dus aan by 'n basiese
patroon wat ook in die Wes-Europese sprokies en mites aangetref word, nl. die opdrag
wat die held kry om 'n belangrike taak uit te voer. Ten spyte van Riet se volgehoue
pogings word hy telkens verlei deur die verteenwoordigers van Nagali, die towenares,
wat hom van sy koers afdwing totdat hy aan die slot terug is by die plek waar sy reis
begin het en hy - by wyse van 'n subtiele variasie op die aanvanklike waarskuwing
van die kaptein - ‘stywer ... (gespan word) as die snaar van die groot ramkie’. Die
verhaal handel dus in hoofsaak oor die reis wat Klein Riet moet aflê, en dit bestaan
- soos H. du Randt aangetoon het - uit 'n uitvaart met die koms van die rooidag, 'n
reis wat die hele dag in beslag neem en waartydens hy twee keer verlei word, 'n
terugtog in die nag met verdere hindernisse op sy weg en 'n tuiskoms met die aanbreek
van die rooidag. Die verhaal verloop dus volgens 'n bepaalde patroon binne 'n beperkte
tydsverloop, en die duidelike opdrag en waarskuwing (waarby ook 'n dreigement
inbegrepe is) verteenwoordig die motoriese moment waarna alle handeling
teruggevoer kan word en skep 'n sekere spanning wat dwarsdeur die verhaal latent
sal bly. Die verteenwoordigers van Nagali, nl. die Boesmanmeidjie wat hy later
herken as die ‘warrelwind uit die groot woestyn’ en die ou Boesman, wat later as
‘Nagali se oribietjie’ ontmasker word, oortref hom telkens in die dans en wedloop,
juis dié gebiede waarop hy in die verlede goed gepresteer het en op grond waarvan
hy vir die opdrag gekies is. By herhaling word sy ervarings met die verteenwoordigers
van Nagali afgesluit deur 'n uitroep en 'n verwysing na die waarskuwing van die
kaptein, sodat die ‘snaar van die groot ramkie’ ook die verskillende segmente van
die vertelling markeer. Dwarsdeur die verhaal kom daar telkens - soos Du Randt
reeds aangewys het - talle herhalings en subtiele variasies voor: teenoor die
‘stofwarreltjies’ en ‘warrelwindjies’ van klein Riet staan die ‘warrelwind uit die
groot woestyn’, wat Nagali se afgesant is, teenoor Riet, wat ‘net 'n vaal strepie in die
wapad is’, staan die ‘vaal Boesman soos 'n klein stoffie in die wapad’ e.d.m. Wat 'n
mens hier opval, is die hegte bou en die wyse waarop die geheel binne die sfeer van
die Boesmanwêreld gehou word. Daarom lyk dit vergesog om, soos Du Randt, in
die verhaal Christelike simbole of 'n verwantskap met Christus se lyding te sien.
‘Die vaal koestertjie’, waarin die gedig ‘Die woestyn-lewerkie’ voorkom, wat
wesentlik - met die gebruik van die apostroof, paradoks, inversie en die kumulatiewe
en progressiewe parallelisme - die dogtertjie se begroeting van die voëltjie is, sluit
in 'n nog groter mate by die tradisionele sprokiesliteratuur aan. Dit is die verhaal van
die verstote Nampti wat haar ou grootmoeder moes versorg en van die koestertjie
die mag kry om haar snags in 'n leeu te verander waardeur sy in staat is

(Kaapstad/Amsterdam/Pretoria, 1950). Oor die Boesmangedigte en die verhouding met die
Dwaalstories skryf M. Nienaber-Luitingh uitvoerig (St., XII:3, Mei-Junie 1958 en St., XIII:l,
Oktober, 1959; opgeneem in Uit twee letterkundes, Kaapstad, 1978). Op lg. artikel reageer
J.L. Steyn (St., XIV: 3, Februarie 1961), waarop M. Nienaber-Luitingh weer enkele
opmerkinge maak (St., XIV:5, Junie 1961). Naas die reeds genoemde kommentare van
Lindenberg en Cloete skryf A.P. Grové 'n uitstekende kort beskouing oor ‘Die dans van die
reën’ (Woord en wonder3, Kaapstad, 1965).
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om ‘die vetste van die vlees en die grootste kalbas melk’ na haar ouma se slaapmat
te neem. Soos J.P. Smuts aangetoon het, verloop die gebeure in die verhaal volgens
'n duidelike struktuur. Dit begin met die voorstelling aan Nampti en die ouma, daarna
die weldaad wat sy aan die koestertjie bewys en die beloning wat sy ontvang, en
daarop die nagtelike verandering in 'n leeu, wat uiteindelik op haar huwelik met die
kaptein se seun, klein Oukiep, uitloop. Daarmee is die verhaal nie afgelope nie, want
- soos Smuts aantoon - ontstaan daar ‘'n nuwe spanning’: juis in die ‘oomblik van
triomf skuil die kiem van ondergang wanneer klein Oukiep bewus word van die
bonatuurlike eienskappe van sy bruid’. Ook nóú help die voëltjie weer vir Nampti,
maar die waarskuwing om nooit in die nag te drink nie, word deur haar verontagsaam.
Op aanbeveling van die voëltjie laat sy haar dié nag deur haar man met boegoe smeer
en word die doring - wat in werklikheid die baardhaar van die leeu is - uitgetrek en
die vermoë tot transformasie beëindig. ‘In hierdie slot is daar ook heelwat humor en
ironie wanneer die bruidegom se geregverdigde vrees vir die stamgenote na
lafhartigheid lyk waar hulle op 'n onskuldige liefdestoneel afkom’ (J.P. Smuts). Die
verhaal toon 'n verwantskap met die tradisionele sprokie deur die vervreemding wat
die transformasie veroorsaak, soos uit die vrae oor Nampti se blink oë en die wyse
waarop sy die melk drink (vgl. Rooikappie) afgelei kan word. Soos in ‘Klein
Riet-alleen-in-die-roerkuil’ wend Marais hier ook die tegniek van die herhaling aan,
soos die verwysings na die laggende Nampti wat hier feitlik 'n halfrefrein word.
‘Die reënbul’ vertel die verhaal van die ou towenares Galepa, wat haar saam met
haar twee kleinkinders van die volk afgeskei en in die berge gaan woon het. Meer
spesifiek is dit egter die verhaal van die laggende Nampti, wat as gevolg van die
alleen-woon 'n vriendskap aanknoop met die Jagter-van-die-Water wat sy by die
Klipkuil ontmoet en met wie sy uiteindelik 'n huwelik aangaan. Soos in die ander
verhale voer Marais se poëtiese taal die leser mee en word dit 'n pragtige uitbeelding
van 'n vereensaamde meisie wat uiteindelik 'n waterdood sterf, al word haar dood soos in die tradisionele martelaarsliteratuur - omgewerk tot 'n vreugdevolle huwelik
met 'n geliefde. In die verhaal kom twee gedigte voor: ‘Hart-van- die-dagbreek’, wat
- met die toegevoegde titel en onderskrif in die digbundel - 'n begroeting en 'n uiting
van welwillendheid en liefde van die woestyn-lewerkie teenoor die Boesmanmeidjie
word, 'n toevoeging waardeur dit 'n ander betekenis as in die verhaal kry en met
Nampti se begroeting van die voëltjie in ‘Die woestynlewerkie’ (uit ‘Die vaal
koestertjie’) korreleer, sodat die twee gedigte feitlik komplemente van mekaar is. In
die gedig wat later as ‘Die towenares’ gepubliseer en deur H. van der Merwe Scholtz
as ondersoekveld vir sy stilistiese dissertasie gebruik is, kry ons 'n pragtige beeld
van die vereensaamde vrou deurdat die aksent aanvanklik - ná die vraag van die
eerste reël - met die gebruik van die sintaktiese parallelisme op dié dinge val wat sy
moet ontbeer en wat sy as vereensaamde mens los van die stamverband moet mis,
terwyl die drie slotreëls toenemend - deur die klank- en woordherhaling en die
positiewe stelwyse, in teenstelling tot die herhaalde negering van vroeër - die wind
en die eensaamheid beklemtoon. Met die woord ‘alleen’ in die slotreël word siklies
terugverwys na die begin, sodat die gedig feitlik 'n sirkel voltooi. Die titel van die
vers, soos dit in die digbundel afgedruk is, verraai egter (kyk Scholtz, Sistematiese
verslag van 'n stilistiese analise, p. 174) die herkoms van
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die gedig uit die dwaalstorie, terwyl dit in werklikheid nie funksioneel vir die
uitbeelding van die vereensaamde meid is nie.
Die langste onder die vier verhale, t.w. "Die lied van die reën’, is volgens 'n
aanduiding van Marais self ‘'n Koranna-dwaalstorie’ waarin vertel word van die
droogte wat onder die stam van die Bessiebome geheers het tydens die bewind van
ou Jakob Makding en die verlange en versugting van die stam na die grootse verlede
van die ‘jagters van die ou tyd’ wat die Wet van die stam gehandhaaf het en na die
‘Baas-Liedmaker’, die ‘man wat die groot lied kan maak’ en die bevryding sal bring.
Terwyl lede van die stam pogings aanwend om 'n ‘beste liedmaker’ te vind wat Jakob
Makding sal laat ‘slap word sonder één slag’, werk Krom Joggom Konterdans met
eindelose geduld volgens die voorskrifte van die ‘Baas-geluidmakers van vanmelewe’
aan die viool. Met herhaalde verwysings na die reën wat wegbly en die ‘en’-inset
van die sinne wat die verhaal laat aansluit by die tegniek van die sprokie, loop die
gebeure dramaties op tot die lied wat Konterdans aan die einde speel- 'n lied wat nie
slegs 'n besinging is van die koms van die reën nie, maar binne die konteks van die
verhaal ook 'n nuwe heerskappy oor die stam inlei en as 'n grootse dramatisering van
die skeppingsproses gelees kan word. Die gedig waarmee die verhaal afsluit en wat
met enkele wysigings in die Gedigte van 1925 as ‘Die dans van die reën’ bekend is,
gee in vier agtereenvolgende strofes die aarselende koms van die reën in haar
skugterheid en vriendelikheid, die opgewonde reaksie van die grootwild, die
onderworpenheid van die kleinvolk en uiteindelik die triomfantelike en finale intog
van die reën. Die hele gedig maak - soos A.P. Grové in sy analise aangetoon het gebruik van 'n volgehoue personifiëring. So word daar bv. nêrens regstreeks na die
reën verwys nie, maar gepraat van ‘die dans van ons Suster’, terwyl die eerste
aarselende weerlig as 'n ‘wink ... met die een hand’ en 'n skittering van die krale
gesien word. Grové wys verder op die twee bewegings, die toenemende heerskappy
van die Suster en die geleidelike verdwyning van die mag van die ander natuurdinge,
in die gedig, terwyl hy ook aantoon hoe Marais juis deur die subtiele gebruik van
die werkwoorde die opgewondenheid van die diere, die aarselende naderkoms en
aan die slot die uiteindelike heerskappy en oorwinning van die reën suggereer. Hierdie
gedig is nie alleen die belangrikste onder die vier Boesmangedigte nie, maar ook die
hoogtepunt van Marais se poësie en nog steeds een van die belangrikste gedigte in
die hele Afrikaanse letterkunde.
Die res van Marais se werk is oor die algemeen van mindere gehalte. Op die gebied
van die drama skryf hy in Die Boerevrou van Desember 1929 'n kindertoneelstukkie
met simboliese figure oor slaap, lente-ontwaking en winterverwoesting onder die
titel Slaap en ontwaking, later (1933) in boekvorm as Waar die blomme geur
gepubliseer. In 1933 verskyn ook van hom Die swart verraad, 'n spanningsdrama in
vyf bedrywe, waarin daar wel heelwat uiterlike handeling voorkom, maar waarin die
karakters te vlak geteken word, die dialoog te stram is en die oplossing te veel van
buite en deur die toeval kom. Ook Nag (postuum uitgegee in 1937) mis werklik
+

+ Die swart verraad word bespreek deur C.M. van den Heever en Nag deur F.C.L. Bosman,
albei in Eugène Marais, die groot eensame.
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geslaagde karakteruitbeelding, ten spyte van die spannende situasies waarmee dit
werk.
Vanaf 1927 skryf Marais ook 'n aansienlike aantal kortverhale vir Die Boerevrou
en Die Huisgenoot, maar veral tussen die jare 1932 en 1934 publiseer hy heelwat
stukke as hy aan Ons (Die) Vaderland meewerk. Hierdie verhale word in 'n vyftal
bundels opgeneem: twee tydens Marais se lewe, t.w. Die huis van die vier winde
(1933) en Die leeus van Magoeba (1934), en drie postuum, t.w. Keurverhale (1948),
Spore in die sand (1949) en Laramie die wonderwerker (1950). Van hierdie bundels
bevat die eerste twee die beste verhale, terwyl Marais sy latere stukke, volgens 'n
mededeling van W. van Heerden, dikwels in die laaste paar uur voordat dit pers toe
moes gaan, in die kantoor kom skryf het, soms op die drukkersteen en sonder om dit
weer na te sien. In die meeste van die verhale maak hy gebruik van 'n geheimsinnige
gebeurtenis wat deur dr. Paul de Roubaix, prof. Paul de Ritter of kol. François de
Ville opgelos of wetenskaplik verduidelik word. Dikwels is die karakters patologies
of abnormaal, en deur die spannende opwerk tot 'n klimaks toon dit- soos die werk
van Van Reenen - 'n ooreenkoms met Edgar Allan Poe se ‘tales of mystery’, alhoewel
dit deur sy belangstelling in die okkulte en in die wetenskaplike verklaring weer by
die verhale van Leipoldt aansluit. Die agtergrond is meestal beperk tot die wêreld
van die Waterberg of speel af in ontoeganklike berge en klowe of in onherbergsame
woestyne. Op enkele uitsonderinge na is daar geen etiese problematiek in die verhale
nie, word die liefde of die drifmatige nie as motief aangewend nie en val die aksent
op fisieke krag of buitengewone intellek. Tegnies maak Marais - soos trouens ook
Langenhoven - gebruik van die werklikheidsillusie deur die aanwending van die
raamvertelling en die beroep op die ‘bekendheid’ van die karakters, maar dikwels
bring dit 'n vertraging in die handeling, 'n gebrek aan konsentrasie en 'n los
aaneenryging van episodes mee wat die verhale meer in die rigting van vertellings
laat beweeg. Soms word die verhale ook bederf deur 'n te bloemryke of retoriese
woordgebruik en deur taalslordighede. Tog is daar enkele goeie verhale. In ‘De boom
in het midden van den hof’ verwerk Marais motiewe uit Faust en Job op 'n sinryke
wyse: God laat die bose toe om Sy onderdane op aarde te besoek en met rampe te
teister; en dit was nooit God se bedoeling dat die mens op aarde gelukkig moet wees
nie. Met ‘Diep rivier’ verken Marais vir die eerste keer in Afrikaans die tragiek van
kleurverskil deurdat 'n halfbloed op 'n blanke man verlief raak. 'n Beswaar teen die
verhaal is egter dat die raamwerk van die ‘speurverhaal’ die eintlike hoofmotief, nl.
Juanita se liefde en die tweeslagtigheid in haar wese, plekplek op die agtergrond
skuif. Al gaan dit in Marais se verhaal primêr om demoniese magte wat 'n tragiese
lewe oorheers, is dit die voorloper van latere werk waarin hierdie tema verder gevoer
word. Die verhaal bevat ook die gedig ‘Diep rivier’, waarin die dood as 'n ‘Donker
Stroom’ aangeroep word, feitlik soos 'n minnaar
+

+ Oor die afsonderlike verhaalbundels kan die volgende besprekings genoem word: Die huis
van die vier winde deur M.S.B. Kritzinger (Studies en kritieke, Pretoria, 1934) en P.C.
Schoonees (Eugène Marais, die groot eensame), Die leeus van Magoeba deur S.P.E. Boshoff
(Eugène Marais, die groot eensame), Keurverhale deur Gerhard J. Beukes (O.E.B.,
XIV:3),J.K. Swart (Die Huisvrou, Ju1ie 1948) en Henriette Roos (Va., 30.10.80), Spore in
die sand deur J. Botha (Tr., 5.1.80), Hilda Grobler (Hoof., 29.12.79), Leon Rousseau (Beeld,
7.4.80) en D.J. Hugo (Va., 25.9.80) en Laramie die wonderwerker deur Hugo (Va., 25.9.80).
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waarna die meisie verlang (vgl. die woord ‘omhelsing’). Ten spyte van effens retoriese
en verwarde beelde is dit 'n treffende uiting van die doodsverlange, sonder dat dit
noodwendig - soos in die verlede wel gedoen is - na Marais se persoonlike
problematiek herlei hoef te word. Leon Rousseau voer hierdie ‘persoonlike’
interpretasie nog verder (Die groot verlange, pp. 378-379) sodat hy die ‘glans van
staal en goud’ as die morfinis se ‘spuit en sy amberkleurige inhoud’ sien, maar uit
die gedig self en die konteks waarbinne dit in die verhaal verskyn, is so 'n siening
nie te regverdig nie.
Met sy wetenskaplike geskrifte het Marais nie alleen 'n belangrike posisie as
natuurnavorser verwerf nie, maar deur sy aanbiedingswyse voeg hy iets besonders
aan die Afrikaanse literatuur toe. Met enkele van sy gedigte lewer hy 'n waardevolle
bydrae tot ons poësie, terwyl hy in 'n paar gevalle die aankondiger van nuwe rigtings
is of bepaalde kategorieë vir die eerste keer beoefen. Met ‘Winternag’ skryf ny 'n
geveenger natuurvers as die digters voor hom en lei hy die Tweede Beweging vir
die erkenning van Afrikaans in. Enkele van sy latere verhale is 'n waardige aanvulling
van die klein tradisie van die Afrikaanse spook- en spanningsverhaal. Dit is egter
met die vier Dwaalstories (waarby die Boesmangedigte ingesluit is) dat hy sy
betekenisvolste werk lewer en die Afrikaanse literatuur verryk met 'n soort prosa en
poësie wat eers veel later verder ontgin sal word.

II. Die vroeë indiwidualiste
1. Toon van den Heever
FRANçOIS PETRUS VAN DEN HEEVER,

wat sy geskrifte hoofsaaklik onder die naam
Toon van den Heever gepubliseer het, is op 29 November 1894 in Heidelberg,
Transvaal gebore. Ná sy skoolopleiding op Montagu en Ermelo studeer hy aan die
Transvaalse Universiteitskollege in Pretoria en werk daarna agtereenvolgens as
onderwyser aan die Rand en in Pretoria en as regtersklerk in Windhoek. Deur middel
van privaatstudie gaan hy voort met sy opleiding in die regte en word daarna advokaat
in Windhoek (1921) en adviseur vir die Departemente van Justisie (1926) en
Buitelandse Sake (1929) in Pretoria. In laasgenoemde hoedanigheid woon hy verskeie
Rykskonferensies by. Kort daarna word hy aangestel as regter, eers (1932) in
Windhoek en later (1938) in Bloemfontein. In 1948 word hy bevorder tot
regterpresident van die Oranje-Vrystaat en in dieselfde jaar tot appèlregter. As juris
lewer hy 'n belangrike bydrae tot die gebruik van Afrikaans in die regswese, vertaal
hy Arntzenius se Institutiones en maak hy studies van The partiarian agricultural
lease in South Africa (1943), Aquilian damages in South African law (1944) en
Breach of promise and seduction in South African law (1954). Van die Vrystaatse
Universiteit ontvang hy
+

+ Biografiese stukke oor Toon van den Heever is dié van SkakeI Kriek (Hg., 20.8.48) en J.M.H.
Viljoen ('n Joernalis vertel, Kaapstad, 1953, pp. 135-136). By sy dood verskyn daar
huldigingsartikels deur H.A. Fagan (Hg., 20.2.56) en S.C. Hattingh (T.L., VI: I, Maart 1956),
terwyl sy dogter Leo van den Heever later oor hom skryf (Hg., 17.9.65). Oor sy werk as juris
handel M.L. Benade (Codicillus, nr. 10, Oktober 1964).
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'n eredoktoraat in die regte, terwyl sy bundel Eugene en ander gedigte in 1951 - as
'n late regstelling vir die aanvanklike negatiewe kritiek - deur die Akademie met die
Hertzogprys vir Poësie bekroon is. Op 29 Januarie 1956 is hy in Bloemfontein oorlede.
Toon van den Heever is die belangrikste digter van sy geslag en in sy werk word
hy beïnvloed deur Heine (van wie hy 'n vers vertaal) en Browning (veral wat die
aanwending van die dramatiese monoloog betref), in 'n mindere mate ook deur die
sewentiende-eeuse Renaissancistiese Nederlandse poësie en die negentiende-eeuse
literêre tradisie van Tennyson en die Rosetti's. Met sy gedigte bring hy 'n tematiese
verruiming in die Afrikaanse poësie deur die religieuse twyfel, verwerping van die
dogma en geding-met-God in sy ‘godsdienstige’ verse, die ruimer perspektief en
nuwe skakering in sy nasionale gedigte en die sterk, soms selfs erotiese liefdespoësie,
wat die vroeër voorbeelde van Fagan oortref. Met sy godsdienstige opstand en
bitterheid en sy twyfel aan die tradisionele waardes van die Afrikaner is hy die
voorloper van Marais en die latere Leipoldt. In sy gedigte maak hy ruim gebruik van
mitologiese (Grieks-Romeinse en Germaanse) figure, 'n sprokieswêreld van feë en
elwe, sowel inheemse as aktuele boustof en 'n groter wysgerige en historiese wêreld
as enige Afrikaanse digter voor hom. Juis omdat hierdie tipe vers van die leser 'n
omvangryke kennis verwag, het hy betreklik vroeg die verwyt van 'n ‘duister’ digter
ontvang en is sy aanwending van uiteenlopende ‘vreemde’ verwysings as onnasionaal
en serebraal beskou. Naas die waardering wat hy van Eugène N. Marais, Lydia van
Niekerk en J.F.W. Grosskopf kry, reageer G. Dekker en later ook E.C. Pienaar negatief
op sy eerste digbundel. Hierdie kritiek lei in 1924 tot die eerste ernstige polemiek
oor 'n literêre aangeleentheid in Afrikaans as Abr. H. Jonker, Lydia van Niekerk en
Theo Haarhoff Van den Heever se verse in Die Huisgenoot teen E.C. Pienaar verdedig,
terwyl Dekker later in sy literatuurgeskiedenis sy aanvanklike oordeel nuanseer.
Die eerste proewe van Van den Heever se verse verskyn in Die Brandwag van
1913 en in die Independent van 1919 en word in dieselfde jaar as Gedigte gebundel.
In 1931 word dit herdruk as Eugene en ander gedigte met twee verse weggelaat en
sewe nuwes bygevoeg, terwyl die spelling deurgaans gemoderniseer en enkele
woordveranderinge aangebring is. In die herdruk van 1939 word nog twee gedigte
bygevoeg, terwyl die vierde druk van 1951 drie nuwe verse bevat.
In hierdie bundel kom enkele van die sterkste verse voor wat deur 'n Afrikaanse
digter in die twintigerjare geskryf is, en op grond van die indiwidualistiese
lewenshouding - soos dit in die opstand teen God, vertwyfeling oor die Afrikanervolk
en die erotiese drif tot uiting kom - kan Van den Heever as 'n voorloper van die
vernuwing van Dertig gesien word. Die verse is die neerslag van iemand wat hom
besin het oor die aard van die menslike bestaan, wat die tradisionele en oorgelewer+

+ Die vroegste oorsig oor Van den Heever se werk is dié van M.S.B. Kritzinger (Letterkundige
kragte, Pretoria, 1932), terwyl Tj. Buning meer spesifiek die ‘antimetrie’ in sy poësie
ondersoek (Afrikaanse versbou, Pretoria, 1939). Die beste en omvangrykste studies oor sy
werk is dié van A.P. Grové (Perspektief en profiel, Johannesburg, 1951 en Oordeel en
vooroordeel2, Kaapstad, 1965), Roy Pheiffer (Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982)
en R. Schutte (Toon van den Heever, Monografieë uit die Afrikaanse letterkunde, nr. 10,
Kaapstad, 1966).
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de waardes verwerp en in sy vertwyfeling en soektog soms tot 'n openlike twis met
God en sy wette kom, die lewe as 'n sinledige en dwase spel sien en die sinnelike en
erotiese genot as die enigste kortstondige verlossing aankleef. Hierdie drang om weg
te vlug in die oomblik van intense hartstog, vind sy bevredigendste uiting in ‘Haelwit
gestapelde wolke’, waarin die minnaar die liefdesoorgawe van die geliefde eis teen
die agtergrond van die dreigende wolke wat dit alles kan vernietig. Binne die
tydsomstandighede van die Eerste Wêreldoorlog kan die ‘ryk in die weste’ wat ‘van
sieraad ontbloot’ word, op die verbrokkeling van die Westerse mense en op 'n
kultuurpessimistiese lewenshouding slaan, al is dit nie genoegsaam in die gedig
verbeeld nie. Die teenstelling tussen die oorweldigende bedreiging van 'n sinledige
bestaan en die ‘wellus van ... (die) lippe’ kom ook voor in ‘Die lof van verganklikheid’
met sy ritmiese variasies, opeenhoping van beelde en gebruik van die rykrym. In
‘Liefde en kou water’ oorheers 'n ligte geestigheid in die voorstelling van die
minnespel, terwyl die tema van die onbeantwoorde liefde in ‘Aan, Madonna'’ en
‘Die kus’ uitgewerk word, in eersgenoemde gedig met behulp van 'n sprokiesagtige
sfeer en Middeleeus-Renaissancistiese vroueverering, wat egter as gevolg van die
retoriese beelde en woorde en die oordaad aan weinig funksionele vergelykings oneg
aandoen. In heelparty van die natuurgedigte projekteer Van den Heever bepaalde
menslike emosies, sodat hierdie verse veel meer as blote beskrywingskuns word. Dit
geld vir ‘Sondagmôre’, wat enigsins aan die inset van Celliers se Martjie herinner,
‘In die lig van die maan’ met sy stemmige beeld van 'n aandtoneel en die weemoedige
‘Herdenking’, maar dit bereik 'n hoogtepunt in ‘In die Hoëveld’, wat as die beste
enkele gedig van Van den Heever beskou kan word. Hierdie gedig toon 'n ooreenkoms
met die Nederlandse ‘De mijnwerker’, die eerste gepubliseerde vers van Van den
Heever in Die Brandwag van 15 Julie 1913. Oënskynlik is dit 'n uiting van
weemoedige verlange, maar dit kan ook gelees word as 'n beeld van die vasgekeerde
mens wat deur 'n teruggryp na die gevestigde, bekende en betekenisvolle dinge in
sy verbeelding en drome die wêreld van sy jeug wil herontdek. Dat hierdie terugkeer
vir die sprekende ek nie moontlik is nie, word duidelik uit die beeld van die
‘leigrafstene’ en uit die ‘laaste fluit’, wat hier sowel op die fluit van die myn as die
sterwende man se longe kan slaan. Met die figuur van die teringlyer in dié gedig kry
ons die eerste proewe in die Afrikaanse poësie van 'n sosiale problematiek wat - in
teenstelling tot Totius se ‘exempel’-kuns in Trekkerswee - indiwidueel beleef word.
Ook in sy gedigte wat na die nasionale geskiedenis terugwys, gaan dit meestal nie
om die uitbeelding van 'n stuk verlede nie, maar word die historiese gebeure verbind
met 'n groter filosofiese problematiek. Die bekende ‘Ritrympie’ handel wel oor 'n
bepaalde voorval uit die geskiedenis van die Anglo-Boereoorlog, maar reeds in ‘Die
laaste Trekker’ en ‘Afrika’ sien hy die wesentlike van die Afrikaner in 'n ewige trek
die onbekende in, weg van die slawerny wat hom bedreig. Die duidelikste kom hierdie
verruiming van die tradisionele benadering tot uiting in
+

+ Die eerste besprekings van Gedigte deur Eugène N. Marais, Lydia van Niekerk, J.F.W.
Grosskopf en G. Dekker tesame met die latere polemiek is volledig opgeneem in P.J. Nienaber
se Rapier en knuppel (Kaapstad, 1965). Oor die reeks ‘Hoe hulle in Afrikaans sou geskryf
het’ handel A.P. Grové (T.L., XIII:2, Mei 1975).
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‘Die beeld van oom Paul’ - soos J.R.L. van Bruggen se gelyknamige gedig 'n sonnet
- wat sterk kontrasteer met Celliers se ongenuanseerde siening van Kruger as
magsfiguur en 'n subjektiewe, vertwyfelende nagbeeld gee waarin die aksent verskuif
van Kruger self na die vae en newelagtige omgewing rondom hom. In ‘Ter gedagtenis
van Immelmann’, waarin die dood van 'n Duitse baasloods uit die Eerste Wêreldoorlog
herdenk word, beklemtoon hy deur die elegiese, gedrae toon, die retoriese vrae van
die inset, die gestileerde taalgebruik en die volgehoue mitologiese beeld die heroïese
van die figuur, al is die personifiëring in strofe 4, waarin gepraat word van die
‘vryheidson’ wat sy ‘strale nydig hef’ en van ‘Apol se pyl’, nie bevredigend nie. Die
gevoel van opstand en die aanwending van die klassiekmitologiese beelding word
verbind in ‘Mania blasphematoria’, waarin die gode in hulle alkoholiese roes die
leed van die mens - meer spesifiek as gevolg van die Eerste Wêreldoorlog - sonder
emosie aanskou, terwyl die geloofskrisis in ‘Radbod’ teen die agtergrond van 'n stuk
geskiedenis uit die Germaanse oudheid verbeeld word. In die dramatiese monoloog
‘In die park’, waarin 'n spreker aan die woord is wat op die rand van die waansin
beweeg, lei die geloofskrisis tot 'n verwerping van die Calvinistiese opvatting van
die predestinasie, terwyl dit in ‘Berusting’ die vorm aanneem van 'n siniese
aanvaarding van die meedoënlose wetmatigheid. Die gelate vraag in hierdie gedig,
‘Want wie sal ons twis met God besleg?’, herinner - soos D.J. Opperman (Digters
van Dertig, p. 53) aangetoon het - enigsins aan Vondel se Lucifer: ‘Wij bidden dat
ghij toch dien twist met ons beslecht’ (reël 920). Die hoogtepunt van Van den Heever
se opstandsgedigte is ‘Wis uit!’, waarin die gedagte van die verganklikheid van
vreugde en liefdesgenot verbind word met die gevoel van magteloosheid en nietigheid
wat die mens teenoor 'n God voel wat sonder emosies is. Die rymskema van elke
strofe sluit aan by die terugkerende evokasies en die herhaling in die slotreël gee
telkens 'n sterk strofiese eenheid aan die gedig.
As 'n mens Toon van den Heever se Gedigte met die Afrikaanse digbundels voor
hom vergelyk, is dit dadelik opvallend dat hy 'n tematiese verruiming in die poësie
bring en dat hy wegbeweeg van die sterk vaderlands-gebonde vers van die ouer
digters. Daarby maak hy gebruik van 'n groot verskeidenheid prosodiese en strofiese
vorme en bring hy, soos Tj. Buning aangetoon het, 'n belangrike vernuwing deur die
aanwending van 'n sterk antimetriese vers. Daarteenoor is Van den Heever se grootste
swakheid sy gebrekkige hantering van Afrikaans as medium. Hierdie swakheid vind
sy uiting in die veelvuldige gebruik van ‘vreemde’, veral Nederlandse, vorme,
bombastiese en stereotiepe woorde, verlede deelwoorde en onnatuurlike konstruksies
wat die sinsbou betref. Daarby kom die beswaar dat sy vergelykings selde sterk
sintuiglik of verhelderend is, die personifiërings meestal geyk klink, sy gebruik van
alliterasies dikwels na bloot uiterlike versiering lyk en die veelvuldige aanwending
van die mitologiese beelde en vroueverering opsetlik aandoen en buitendien die
retoriese in die hand werk. Die verwoording is soms so yl dat die verse inderdaad
duister raak in die pejoratiewe sin van die woord. 'n Voorbeeld hiervan is die gedig
‘Twee en een’ met die kerngedagte dat daar vir elke mens slegs een lewe bestaan,
terwyl hy twee begeer. Hierdie gedagte word dan, volgens Van den Heever se eie
verklaring wat deur M.S.B. Kritzinger in Letterkundige kragte (p. 142) weergegee
word, voorgestel in drie beelde: die vrou wat die kind
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begeer (strofe 1), die jong meisie wat 'n maat langs haar verlang (strofe 2) en die
afgeleefde ou dame wat na 'n toekomstige lewe uitsien. Dié voorstelling van die gang
van sake word egter nie deur woord en beeld in die gedig opgebou nie en sonder die
eksterne verklaring bly die gedig duister en onbeholpe. Die vernuwing wat Van den
Heever met sy bundel bring, moet dus gekwalifiseer word as 'n vernuwing wat
grotendeels tematies van aard is en op formele, tegniese en blote taalvlak nog nie 'n
betekenisvolle wending beteken nie. Deur die verskuiwing van die aandag van 'n
beperkte eksterne problematiek na 'n innerlike wêreld van twyfel, opstand en verset
is die verskyning van hierdie bundel egter 'n belangrike datum in die geskiedenis
van die Afrikaanse poësie.
Reeds sedert 1920 publiseer Van den Heever sketse, vertellings en kortverhale in
verskeie dag- en weekblaaie. 'n Keur van agttien van hierdie stukke verskyn in 1948
as Gerwe uit die erfpag van Skoppensboer. Soms maak hy hierin - soos in sy gedigte
- gebruik van 'n sprokieswêreld (‘Trompetter van die Oosteryk’) of die Griekse
mitologie (‘Die ontwaking van Galatea’), soms van wetenskapsfiksie wat - in die
trant van Eugène Marais - as werklikheid aangebied word (‘Gysbert se stryd met sy
siel’), en soms speel die gebeure af teen die agtergrond van die Anglo-Boereoorlog
(‘Die huis teen die koppie alleen’). Die belangrikste stukke is egter dié waarin die
lewe van die kind (‘Kobus’) en gestaltes uit 'n Transvaalse jeug (‘Werkstaking by
die kleigat’ en ‘Die beukelaar van outa Sem’) opgeroep word. Wat 'n mens in hierdie
fyn prosakuns tref, is die skerp waarneming van mens en natuur, die boeiende en
lewendige verteltrant en die plek-plek verrassende aanwending van die enkel woord
en beelde uit die vertroude sfeer van die plaaslewe.
Dertig jaar ná sy debuut verskyn Van den Heever se tweede bundel, Die speelman
van Dorestad (1949), maar dan is dit oorwegend swakker verse waarin die groot
ontwikkeling van die Afrikaanse poësie sedert 1919 haas geen neerslag gevind het
nie. Die bundel word verdeel in vyf betreklik willekeurige rubrieke wat oor die
algemeen weinig eenheid vertoon. Die eerste afdeling, ‘Die speelman van Dorestad’,
bestaan uit elf gedigte wat afwisselend in liriese, epiese en dramatiese verse die
verhaal vertel van 'n speelman wat in die tyd van die Noormanne van Engeland en
Skandinawië na die Europese vasteland gaan om na sy ontvoerde geliefde Gretschen
te soek en tot die ontdekking kom dat sy as slavin verkoop en na 'n onbekende
bestemming gestuur is. Die liriese serenades aan Gretschen is egter retories met
beelde uit 'n verouderde romantiese tradisie, terwyl die vervloeking van Londen (‘Die
speelman sing van die toekoms’) te veel vanuit 'n twintigste-eeuse en spesifiek 'n
Afrikanerstandpunt gegee word. Die belangrikste enkele deel is die dramatiese
monoloog ‘Die biskop vermaan’, maar die gebruik van verskillende
+ +

+ Oor Gerwe uit die erfpag van Skoppensboer skryf Jaco van der Merwe (O.E.B., XV:1),
Cornelia Aucamp (O.E.B., XVII:2), Hertzog Venter (O.E.B., XIX:3) en Meyer de Villiers
(St., VI:3, Maart 1952). Van die verhaal ‘Die huis teen die koppie alleen’ bestaan daar die
interpretasies van F.V. Lategan (Kortpad7, Kaapstad, 1957, pp. 223-224) en C.J.M. Nienaber
(‘Waarheen ry Annie Barret?’, Oor literatuur, I, Pretoria/Kaapstad, 1974).
+ Die speelman van Dorestad word bespreek deur Cornelia Aucamp (O.E.B., XVI:4) en Rob
Antonissen (St., V:4, Julie 1951).
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versvorms en afwisseling in toonaard laat die geheel van die siklus verbrokkel, terwyl
die hoofgedagte, nl. dat waarheid en skoonheid steeds aan die soekende mens ontglip,
te eksplisiet in die slotgedig gestel word. Die tweede en derde afdelings bevat o.m.
enkele aktualiteitsgedigte, soos ‘Generaal Hertzog’ en 'n siklus van vyf sonnette oor
‘Die mens van die atoom-eeu’, maar die belangrikste vers is ‘Die lof van Christoferus’
met sy aardse beeldspraak. Die afdeling ‘Ander sonnette’ is, soos die titel aandui,
van uiteenlopende aard en oorwegend retories verwoord, terwyl die slotafdeling 'n
uiters powere parodie op ‘moderne’ poësie bevat. Met uitsondering van enkele gedigte
is hierdie bundel dus teleurstellend en maak dit nie deel uit van die hoofstroom van
die Afrikaanse poësie nie.
Toon van den Heever se belangrikheid vir die Afrikaanse literatuur berus dus op
enkele gevoelige prosasketse en verhale, 'n klein aantal suiwer gedigte (waaronder
‘In die Hoëveld’ die hoogtepunt is) en die tematiese vernuwing wat hy met sy eerste
digbundel bring en waarmee hy latere ontwikkelings aankondig. Die retoriese en
verslete beeldspraak uit 'n verouderde literêre tradisie en die dikwels ongevoelige
aanwending van woorde het egter tot gevolg dat sy belangrikheid vandag in 'n groot
mate op literêr-historiese oorwegings berus.

2. A.D. Keet
(1880-1972), wat in Kaapstad en Amsterdam studeer en
daarna as mediese dokter op Senekal praktiseer, publiseer in 1920 'n bundel Gedigte,
wat vroeër grotendeels in Die Brandwag, Ons Moedertaal en Die Huisgenoot verskyn
het. Die bundel word tematies verdeel in vier rubrieke, wat agtereenvolgens
natuurverse, gedigte oor die ‘lewe’, liefdesverse en vaderlandse poësie bevat. In die
vaderlandse gedigte sit hy die tradisie van Celliers voort en met 'n kragtige vers soos
‘Maar een Suid-Afrika’ voer hy in die Afrikaanse poësie die ‘gee my’-kultus in, wat
later deur Leipoldt en I.D. du Plessis verder voortgesit sal word. Oor die algemeen
is sy liefdesverse sangerig, heel dikwels met 'n afwisseling van die kort en lang reël,
terwyl sy natuurgedigte konkrete beelding mis en soms (bv. ‘Heimwee’) deur die
katalogisering en die ‘waar’-konstruksie in die sinsbou aan Leipoldt herinner. Met
verse soos ‘Amsterdam’ (vgl. vroeër Leipoldt), 'n geestige gedig soos ‘Muskiete-jag’
en die talle toonsettings van sy tekste deur Vlaamse komponiste soos Hullebroeck
het hy ook in Nederland en België 'n bekendheid en gewildheid verwerf wat buite
alle verhouding tot die intrinsieke waarde van sy poësie is. In die meeste gedigte
hinder die retoriese beeldspraak en swak woordkeuse, en op die lange duur word die
triviale boustof en die beperktheid van die wêreld en emosies 'n belangrike literêre
beswaar teen die bundel. Sy beste werk lewer hy met enkele fyn
ALBERTUS DANIËL KEET

+

+ 'n Outobiografiese stuk van A.D. Keet is opgeneem in P.J. Nienaber se Jonger skrywers oor
eie werk (Johannesburg, 1951), terwyl Coenie Rudolph 'n onderhoud met hom voer (T.L.,
VI:3, Augustus 1968). Besprekings van Gedigte is dié van Eugène Marais (Br., Mei 1920),
G. Dekker (Die Banier, Julie 1920) en Lydia van Niekerk (Hg., Augustus 1920). In haar
bespreking maak Van Niekerk beswaar teen Keet se opvatting oor die ontstaan van 'n gedig
en lewer sy implisiet kommentaar op Marais se standpunt dat die skep van poësie ook
noodsaaklike arbeid voorveronderstel.
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verwoorde waarnemings, wat 'n voorspel is op die vroeë Dertig (vgl. bv. ‘Kontras’
met W.E.G. Louw se ‘Vaalvalk’), 'n paar eenvoudige liefdesverse (‘Ek hou van
blou’) en enkele gedigte waarin daar van verset sprake is (‘Weemoed’). In dieselfde
eenvoudige trant skryf hy later die bundel Verspotte gediggies vir verspotte kinders
(1931), terwyl hy ná die dood van sy eerste vrou in 1932 'n paar gedigte in Die
Huisgenoot - later privaat gepubliseer as In memoriam - laat verskyn waaruit 'n
heftiger en dieper gevoel opklink.

3. Theo Wassenaar
(1892-1982), wat na sy mediese studie in Amsterdam
agtereenvolgens op Lydenburg praktiseer, 'n professoraat op Stellenbosch beklee,
ná 'n verdere Europese studietyd in Pretoria spesialiseer en uiteindelik as L.P.R. en
later L.U.K. tot die politiek toetree, publiseer sedert 1914 onder die skuilnaam
Adeodatus eenvoudige rympies in Die Brandwag. Sy enigste versameling verse
verskyn in 1921 as Gedigte (hersiene uitgawe in 1938 met vyftien gedigte weggelaat
en vier en dertig nuwes bygevoeg) en toon duidelik die bevrugtende invloed van die
Tagtigers, in die besonder van Jacques Perk, deur die skoonheidsverering, die
panteïstiese lewensbeskouing en die ruim gebruik van die sonnetvorm. Die bundel
open met ‘Adams droom’ (weggelaat in die herdruk), 'n lang gedig in vyfvoetige
jambiese verse met gepaarde rym oor die man se gemis aan 'n lewensmaat en die
uiteindelike vervulling in die liefde. Dit bevat enkele mooi beeldende kolle en is die
regstreekse voorloper van W.E.G. Louw se ‘Adam’. Die ses en twintig sonnette, wat
volgens 'n betreklik willekeurige Petrarcaanse vorm gebou word, is meestal
natuurwaarnemings (veral die berge en die see; vgl. die twee ‘See-sonnette’ en ‘O
verre berge’), bepeinsings oor die lewe en enkele kere ook 'n soort Platoniese
liefdespoësie. Heel dikwels word die waarneming by Wassenaar in verband gebring
met gedagtes oor die Al, die kosmos en die ewigheid en sien hy die mens in volkome
harmonie daarmee, iets wat - o.m. ook deur die tekort aan konkrete beelding - die
vers laat veryl, 'n neiging tot bespieëling in die hand werk en die oorgang tussen
oktaaf en sekstet te resepmatig laat verloop, terwyl die belewing van die mens as 'n
‘polsslag in die ritme van die Heelal’ te dikwels met ekstatiese uitroepe en retoriese
verwoording gepaard gaan. Origens is sy hantering van die taal betreklik suiwer,
behalwe dat hy te veel van vreemde sametrekkings en die verboë adjektiwiese vorm
gebruik maak. Soos Keet skryf hy enkele verse oor Nederland en 'n paar nasionale
gedigte (o.m. oor die dood van pres. Steyn en die Groot Trek, bv. ‘Die slag by
Bloedrivier’), wat meestal erg geswolle is. Sy liefde vir die Helleense wêreld kom
tot uiting in Uit my Griekse dagboek (geskryf in 1923, gepubliseer in 1939) en uit
sy helder en eenvoudige versvertalings van Sophokles se Koning Oidipus (1938) vroeër
THEODORUS WASSENAAR

+

+ Coenie Rudolph voer 'n onderhoud met Theo Wassenaar (T.L., VII:3, Augustus 1969), terwyl
S.J. Pretorius oor hom as digter en mens skryf (Die Ruiter, 27.6.47). Die Gedigte word
bespreek deur Lydia van Niekerk (Hg., Augustus 1921) en H.A. Mulder (O.E.B., V:3), Uit
my Griekse dagboek deur G. Dekker (O.E.B., VI:4), Koning Oidipus deur H.A. Mulder (Twee
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(1928) reeds deur L.J. du Plessis vertaal -, Antigone (1975; bekroon met die
Akademieprys vir Vertaalde Werk) en Elektra (1977). 'n Vertaling van Plato se
Verdediging van Sokrates bestaan nog in manuskripvorm; 'n fragment hieruit verskyn
in Tydskrif vir Letterkunde, VII:3, Augustus 1969.

4. T.J. Haarhoff
THEODORUS JOHANNES HAARHOFF (1892-1971) studeer in Kaapstad, Berlyn, Oxford,

Londen en Amsterdam, doseer in Kaapstad en Stellenbosch en word daarna professor
in Klassieke Tale aan die Universiteit van die Witwatersrand. As klassikus maak hy
studies oor Vergilius en die Grieks-Romeinse wêreld en geskiedenis, terwyl hy deur
vertalings en herdigtings vir die Afrikaner iets van die erflating van die antieke
oudheid probeer weergee. Fragmente uit Cato, Varro en Vergilius se Georgica word
gepubliseer as Die Romeinse boer (1925), 'n keuse uit die epiese literatuur as Die
kortverhaal van die Grieke en die Romeine (twee dele, 1935) en voorbeelde uit die
werk van Aeschulos, Sophokles en Euripides as Die antieke drama (1946), terwyl
'n vertaling van Aristophanes se Paddas in manuskripvorm bestaan. In hierdie
vertalings hou Haarhoff hom streng aan die oorspronklike prosodiese skemas en
slaag hy in sy weergawe van onderdele, maar meestal doen die Afrikaans geforseerd
aan en voel die leser dat daar 'n ‘poëtiese neteldoek’ (N.P. van Wyk Louw in sy
inleiding tot J.P.J. van Rensburg se vertaling van Euripides se Die vroue van Troje2,
Kaapstad, 1955, p. 14) tussen hom en die oorspronklike kunswerk hang. In die
voorwoord tot sy digbundel Tria corda (1931) skryf hy dat dit vir 'n Suid-Afrikaanse
digter miskien moontlik is ‘om te voel dat hy drie harte besit: die vaderland waarin
hy wortel geskiet het, die Europese stede waarin hy sy gees ontwikkel het, en ...
daardie antieke wêreld wat nog altyd liefde vir sy skoonheid kan uitlok’. Hierdie drie
wêrelde vind neerslag in Haarhoff se bundel, maar sy oorspronklike werk mis konkrete
beelding, sit soms te veel vas aan 'n bepaalde geleentheid en doen deur talle
verwysings na die antieke wêreld as verstandelik en bloot afgeleide literatuur aan,
terwyl die herdigtings as gevolg van die gebondenheid aan die klassieke metra in
Afrikaans vreemd en kunsmatig klink. In Die liefde van Catullus (1933) laat vaar hy
hierdie gebondenheid aan die oorsponklike prosodie en herskep hy die lewe van die
jong Latynse digter in 'n reeks liriese verse wat in drie rubrieke verdeel word en wat
naas vertalings ook eie toevoegings en aanvullings van Haarhoff bevat, meestal in
'n tipe vers wat yl en slap vertoon. Oor sy besoek aan die Mediterreense lande lewer
hy verslag in Briewe aan Reinhard (1936), waarin die persoonlike indrukke deur die
voortdurende verwysings na die literatuur oorwoeker word. In sy pogings om die
Afrikaanse taal en letterkunde aan die Engelse wêreld bekend te stel, gee hy soms
+

wêrelde, Pretoria, 1942) en Antigone deur P.J. Conradie (Bu., 6.11.75) en André P. Brink
(Rap., 7.12.75).
+ 'n Outobiografiese stuk van T.J. Haarhoff is opgeneem in P.J. Nienaber se Jonger skrywers
oor eie werk (Johannesburg, 1951), terwyl C.P.T. Naudé (T.L., II:1, Maart 1952) 'n oorsig
oor sy werk skryf en J.P.J. van Rensburg (Jrb. Ak., 1971) hom by sy dood huldig. Tria corda
en Die liefde van Catullus word albei bespreek deur C.M. van den Heever (N.B., IV:3,
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skewe sienings en eensydige inligting, soos uit The achievement of Afrikaans (1934),
Afrikaans, its origin and development (1936) - lg. as 'n reeks lesings in Oxford
aangebied - en sy medewerking aan oorsese ensiklopedieë blyk.

5. Eitemal
WILLEM JAKOBUS DU PLOOY ERLANK,

wat onder die naam Eitemal ('n gedeeltelike
omsetting van Lammetjie, sy bynaam as student) publiseer, is op 22 Junie 1901 op
Wolmaransstad gebore. Ná sy skoolopleiding op sy tuisdorp studeer hy aan die
Transvaalse Universiteitskollege, word 'n ruk lank (1929-1935) onderwyser aan die
Helpmekaar-hoërskool in Johannesburg, studeer in Nederland, doseer aan die
Normaalkollege in Pretoria (1939-1949) en beklee vanaf 1950 tot 1966 die leerstoel
in die Nederlandse letterkunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Ná sy aftrede
word hy (1967-1972) kultuurattaché vir Suid-Afrika in Den Haag. Afgesien van sy
werk as skrywer is Eitemal baie aktief op die breër kultuurfront deur sy deelname
aan die F.A.K. (vir wie se Volksangbundel hy talle bydraes lewer), die
Handhawersbond, die Voortrekkerbeweging, die A.T.K.V. en verskeie toneelliggame.
Hy verwerf veral bekendheid as voortreflike redenaar op volksfeeste en kulturele
geleenthede en hy neem soms sterk standpunt in teen wat hy as gevaarpunte in die
lewe van die Afrikaner sien. In 1946, voor die besoek van George VI aan Suid-Afrika,
publiseer hy die anonieme vlugskrif Die Koning! Is hy welkom? Vir sy werk as
vertaler, meer spesifiek van Shakespeare se Macbeth, ontvang hy in 1966 die
Akademieprys vir Vertaalde Werk.
Eitemal se werk as skrywer kan in drie hoofperiodes afgebaken word. Ná die
kinderverhaal Stafie en Santie in Kabouterland, waarmee hy in 1927 debuteer, skryf
hy in sy jeugjare veral eenvoudige liedjies en gedigte, wat in twee digbundels versamel
word. Sedert die middel van die dertigerjare lê hy hom toe op die drama en die prosa,
waarmee hy sy belangrikste werk lewer, terwyl hy hom op gevorderde leeftyd meer
toespits op vertalings uit die klassieke Europese letterkunde.
Eitemal se poësie is gepubliseer in die bundels Weerklankies (1928) en Phaeton
en ander gedigte (1931). Die grootste deel van hierdie poësie bestaan uit speelse
liedjies, sentimentele liefdesverse (met Magdaleen as die vrouefiguur), 'n enkele keer
(‘Phaeton’) 'n lang gedig in rymlose vyfvoetige jambes wat getuig van 'n sterk
dramatiese progressie en plek-plek oortuigende beelding, studenteliedjies (‘Drinklied’)
en veral 'n paar kort gedigte wat deur hul wrange realisme opval, soos ‘Die
begrafenis’, waarin verskillende karakters in 'n duidelike volgorde op die dood van
'n beminde persoon reageer. Die meeste van hierdie verse word egter ontsier deur
die mooi-klinkende, soepel woordgebruik, geykte beeldspraak en simplistiese
voorstellings. Vir die F.A.K.-Volksangbundel verwerk hy talle liedjies uit verskillende
Europese tale en skryf hy 'n hele aantal oorspronklike stukke, waaronder bekendes
+

November 1932 en O.E.B., III:2 onderskeidelik), Die antieke drama deur J.A. Ross (O.E.B.,
XIII:1) en Briewe aan Reinhard deur P.J. Conradie (Krit., II:4, Januarie 1965).
+ Huldigingsartikels oor Eitemal se werk as skrywer en kultuurman is dié van D.J. Opperman
(Verspreide opstelle, Kaapstad, 1977) en Hennie Aucamp (Bu., 22-23.6.81). C.M. van den
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soos ‘Die lied van jong Suid-Afrika’, ‘Goud en silwer’ en ‘Die bootjie na
Kammaland’.
Vanaf die dertigerjare lewer Eitemal ook werk op die gebied van die drama en die
prosa. ‘En hadde de liefde niet’ (1935), wat uit vyf bedrywe bestaan, handel oor 'n
liefdelose man wat as gevolg van sy ambisie en sug na rykdom sy vrou laat ondergaan.
Alhoewel die stuk nie sonder enkele mooi momente is nie, word die hoofkarakter te
eensydig voorgestel, is die karakteronthulling nie oortuigend nie en haper daar heelwat
aan die struktuur van die spel. In So praat die ou rivier (1956), wat uit drie bedrywe
opgebou is, dien Hebbel se Maria Magdalene as voorbeeld en neig die drama in die
rigting van 'n burgerlike tragedie. Die hoofkarakter word egter te sterk opgebou om
werklik effektief ten onder te gaan, terwyl die newemotief later die sentrale tema op
die agtergrond stoot en aan die geheel 'n tweeslagtige opset gee. Naas die
onbevredigende struktuur, meer spesifiek die uitgerekte eksposisie, ly die drama ook
as gevolg van die slap vers waarin dit geskryf is.
Belangriker as sy dramas is die twee prosawerke wat Eitemal in die vyftigerjare
publiseer. In Skaduwees teen die muur (1958) bundel hy 'n negetal verhale en 'n
prosaskets waarvan enkeles reeds in die dertigerjare ontstaan het en wat meestal teen
'n Wes-Transvaalse milieu afspeel. Alhoewel Eitemal tipiese karakters en soms ook
die spesifieke streekwoorde uit dié gebied gebruik, is dit nie regionale literatuur in
die sin van Boerneef en C.G.S. de Villiers se werk nie. Die meeste verhale in die
bundel munt uit deur hulle geestige voorstelling van karakter en situasie, maar die
belangrikste enkele stuk is die ernstige slotverhaal ‘Die pontbaas van Dieprusrivier’
met sy opbou van twee wêrelde waarin die kerk en hotel onderskeidelik die sentrum
vorm en die feitlik magiese verdieping aan die slot, waar die pontbaas 'n Charon-figuur
word. Eitemal se belangrikste werk en 'n klein meesterstuk is Jaffie (1953), 'n
‘eselsromannetjie’ waarin die verhaal van Christus se geboorte, lewe en lyding naas
die vertellings oor familie en voorgeslagte in die mond van dierekarakters, meer
bepaald die esel oom Vaaltyn, gelê word. Die verhaal sluit aan by die bekende
Middeleeuse voorstellings in die skilderkuns en literatuur waarin die esel in die
uitbeelding van die heilsgeskiedenis 'n prominente rol speel, 'n tradisie wat in die
sewentiende eeu deur Stalpart van der Wiele en later deur Chesterton en Supervielle
voortgesit word. Die roman is nie 'n aaneenskakeling van gebeure nie, maar verloop
enigsins fragmentaries en sprongsgewyse van hoofstuk tot hoofstuk.
Heever skryf 'n oorsig oor sy poësie (Hg., 12.1.34), terwyl A.P. Grové (Handleiding by die
studie van die letterkunde, Kaapstad, 1966, pp. 17-18) ‘Die begrafenis’ ontleed. ‘En hadde
de liefde niet’ word deur G. Dekker (Koers, III:3, Desemher 1935) en F.E.J. Malherbe
(Wending en inkeer, Kaapstad, 1948) en So praat die ou rivier deur E. Lindenberg (Hg.,
7.5.56) en Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963, pp. 176-179) bespreek. Jaffie word
behandel deur Ernst van Heerden (T.L., IV:1, Maart 1954), Rob Antonissen (O.E.B., XX:2),
B. Kok (Hg., 12.3.54), A.P. Grové (eerste druk van Oordeel en vooroordeel, Kaapstad, 1958),
A.J. Coetzee (Kl., II:3, Februarie 1967) en P.D. van der Walt (Tg., Maart 1967). 'n Hoofstuk
uit die eerste ontwerp van Jaffie, wat in die finale teks uitgesluit is, word gepubliseer in Hg.,
26.11.56. T.T. Cloete resenseer Skaduwees teen die muur (Hg., 13.3.59). Eitemal se vertaling
van Goethe se Faust I word bespreek deur E. Lindenberg (Bu., 7.10.66), Shakespeare se
MiDsomernagdroom deur Barrie Hough (Ogg., 31.10.74), Stephan Bouwer (Va., 21.2.75),
André P. Brink (Rap., 22.12.74) en D.F. Spangenberg (T.L., XIV:2, Mei 1976) en Die
wintersprokie deur Brink (Rap., 15.6.75) en Ian Ferguson (Bu., 26.6.75). Oor Reinaard, die
jakkals skryf Peet van der Merwe (Hoof., 7.9.81), D.J. Hugo (Va., 24.9.81), A.P. Grové (T.L.,
XIX:3, Augustus 1981) en André P. Brink (St., XXXV: 5, Oktober 1982).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

250
Ná die inleidende eksposisie neem die verhaal vanaf hoofstuk II 'n vaste patroon aan
waarvolgens die gebeure ontwikkel deur die (enigsins willekeurige) aksent op die
plaaslewe, die geskiedenis van die eselgeslagte en veral deur die Christusgebeure
wat daarmee verbind en in die bekende chronologiese volgorde gegee word. Binne
die opset van die roman as geheel is oom Vaaltyn, wat die hele geskiedenis aan die
jong esel Jaffie meedeel, die verteller en leermeester wat deur sy patronerende rol
en mymerpraat die bou en stylaard bepaal en die moralisasies en sedelessies esteties
regverdig. Daarby word die struktuur verder versterk deur die spanning
Vaaltyn-Ribbok en veral die twee ontwikkelingslyne: die geleidelike aftakeling van
oom Vaaltyn tot sy dood, waarop die leser telkens voorberei word, en daarnaas die
ontwikkeling tot volwassenheid by Jaffie totdat hy in die slothoofstuk alleen kan
staan en die lewe sonder sy mentor tegemoet kan gaan. Naas die besondere idioom
en die oorsetting van menslike opvattinge in eseltaalterme, wat 'n sekere geestigheid
in die vertelling bring, maak Eitemal telkens gebruik van die magiese realisme, ‘die
gedeeltelike verontagsaming van die realiteit’ - soos hy dit in die voorwoord stel ‘om eerder 'n naïef beleefde idee te beklemtoon’, iets wat tot uiting kom in die
verhouding tussen die esel- en menswêreld, die afwisseling tussen Bybelse waarheid
en legende en die heroïese siening van die eselvoorgeslagte. Alhoewel Eitemal se
behandeling van die stof en die verbinding van die motiewe in elke hoofstuk iets
resepmatigs het, vergoed hy ruimskoots daarvoor deur die voorstelling van die
plaasmilieu, die uitbeelding van die dierekarakters en die oerwaarhede wat veral deur
oom Vaaltyn in sy pittige spreekwoorde verkondig word.
Reeds in So praat die ou rivier het Eitemal op 'n buitelandse (Duitse) voorbeeld
vir sy drama gesteun, en in Reinaard, die jakkals (1981) - waarvan 'n fragment in
Verse vir Opperman (1974) verskyn - transponeer hy die hoofmomente van die
Middelnederlandse Van den vos Reynaerde na 'n Wes-Transvaalse milieu. Naas 'n
verwerking van Michiel de Swaen se De gecroonde leersse (ongepubliseerd) vertaal
hy Goethe se Faust I (1966) en vier spele van Shakespeare: Macbeth (1965), Hamlet
(1973) - wat vroeër reeds deur L.I. Coertze en D.P. de Klerk vertaal is Midsomernagdroom (1974) en Die wintersprokie (1975). Die meeste van hierdie
vertalings is vlot en teksgetrou, maar soms, veral in die laaste twee, kom daar
slordighede voor en mis 'n mens 'n werklik gespanne dramatiese vers om aan
Shakespeare reg te laat geskied.
Eitemal se liriese poësie is oor die algemeen sentimenteel, oordrewe en retories
en verteenwoordig sy swakste werk, terwyl sy dramas nie bo die middelmatigheid
uitstyg nie. Met sy verhaalkuns, veral met Jaffie, lewer hy egter deur sy skerp
waarnemingsvermoë, beskrywings, tiperings en aanpassing van die idioom by die
wêreld van die dier 'n wesentlike bydrae.

6. Byfigure
Naas die werk van H.A. Fagan en J.R.L. van Bruggen, wat in hoofstuk 8 ter sprake
gekom het, is daar 'n aantal mindere figure wat in die twintiger- en vroeë dertigerjare
tegnies en tematies by die werk van die vroeë indiwidualiste aansluit. Die romantiese
kyk op die liefde en die geskiedenis vorm die basis van H.H. Joubert
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(skrywer van Verse o'er Piet Retief, 1911, en Dageraad en sonneskyn, 1918) se uiters
powere en bombastiese gedigte. Hierdie rigting word voortgesit deur Harper Martins
(By die alwyn, 1915, Die losberge, 1916, Minnetrou, 1920, Die rustelose gees, 1920,
Gedigte, 1940, en Van son en sang, 1963) en Lodovikus (pseudoniem van P.L. Louw;
Ontwaking en ander gedigte, 1920) se tegnies-vaardige maar retoriese rymelary. In
die twintigerjare verskyn verder Johann G. Smit se Afdrukkies van indrukkies (1921),
Theo W. Jandrell se Die ou murasie en ander gediggies (1924) en Elker siele (1925)
van Dirk Mostert, wat later veral bekendheid verwerf met sy simpatieke, vermaaklike
maar weinig karakteriserende sketse oor die Petaljes van oom Bart (1934; drie verdere
bundels in 1936, 1938 en 1948). In die vroeë dertigerjare verskyn Heiwee (pseudoniem
van H.M. van der Westhuysen) se Nirwana in 'n onnatuurlike ‘verhewe’ taal om die
Oosterse wysheid weer te gee, terwyl F.C.L. Bosman se Pluksels (1932) 'n hoogtepunt
van wansmaak is. Op 'n enigsins hoër vlak beweeg Willem C.W. Kamp se Oorwinning
en ander eerste gedigte (1922), wat oorwegend didaktiese natuurpoësie bevat, terwyl
hy in die uitbeelding van 'n mens-inworsteling in die lang titelgedig by die
problematiek van Toon van den Heever aansluit. Later publiseer Kamp ook enkele
klugte, kinderverhale en twee bundels kortverhale, Matteo en Leonardo (1933) en
Vrugbare aarde (1936), wat vol uiterlike spanning maar weinig oortuigende
karakterisering is. E.A. Schlengemann, wie se Gedigte postuum in 1934 verskyn,
sluit met sy liedjies, ballades, natuurpoësie, sonnette, liefdesverse en verwerkings
van Germaanse motiewe by die poësie van die vroeë indiwidualiste aan, terwyl hy
in enkele verse Celliers se ‘Dis al’ parodieer en in 'n afsonderlike rubriek die eerste
Afrikaanse natuurverse aan Suidwes wy. Schlengemann is ook die skrywer van 'n
maatskaplike probleemdrama (In die gewoel, 1933, drie bedrywe) en 'n komedie met
lewendige dialoog (Die drie Van der Walts, 1932, vier bedrywe).

III. A.G. Visser en die voortsetting van die geestige vers
is op 1 Maart 1878 in die distrik Fraserburg gebore.
Saam met Totius en D.F. Malherbe woon hy die Gedenkschool der Hugenoten in
Daljosafat by en later studeer hy aan die Normaalkollege in Kaapstad. Van 1896 tot
1901 gee hy onderwys op Carnarvon en in 1901 vertrek hy na Edinburg, Skotland
waar hy in 1906 sy opleiding as medikus voltooi. Tydens sy verblyf daar gebruik hy
die geleentheid om talle reise na die Europese vasteland te onderneem. Terug in
Suid-Afrika is hy agtereenvolgens geneesheer op Carnarvon (1907- 1909),
Steytlerville (1909-1916) en daarna tot sy dood op Heidelberg, Transvaal, waar
Eugène Marais 'n tyd lank by hom inwoon en met wie hy 'n besondere vriendskap
aangaan. In 1913 tree hy in die huwelik met mej. Lettie Conradie - die Laetitia van
sy verse - wat hom in 1920 ontval. Nadat sy liefde aanvanklik onbeantwoord gebly
het, trou hy in 1927 met mej. Marie de Villiers. Vir sy poësie ontvang hy twee keer
die Hertzogprys: in 1926 vir Gedigte en in 1928 vir Rose van herinnering. Op 10
Junie 1929 is hy op Heidelberg oorlede.
Soos in die geval van Totius dateer Visser se eerste gedigte uit die periode voor
ANDRIES GERHARDUS VISSER
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1900. In die jare 1896-1897 publiseer hy in Ons Klyntji 'n aantal geestige verse, soos
‘Di cigarette’, ‘Di eerste fersoek fan Japi an syn frou’, ‘'n Saak het twe kante’ en
‘Oom Fani Brink’, wat later deur S.J. du Toit in sy Afrikaanse gedigte byeenfersameld
opgeneem word en wat regstreeks aansluit by die gees en tegniek van die poësie soos
dit deur die Patriotters beoefen is. Op grond van hierdie verse kan Visser chronologies
'n betreklik vroeë plek in die Afrikaanse literatuurgeskiedenis inneem. Met nie een
van dié eerste gedigte lewer hy egter 'n noemenswaardige bydrae nie, terwyl dit die publikasie van ‘Die jongste burger’ in Die Brandwag van Oktober 1910
uitgesonder - tot 1923 duur voordat hy hom weer aan die poësie waag. Hierdie nuwe
digterlike inset kom literêr-histories egter ná die werk van die vroeë indiwidualiste
en toon duidelik hulle invloed wat temas en tegnieke betref, sodat Visser se poësie
eerder as 'n afsluiting vir die periode tot 1930 beskou moet word. Met die vernuftige
woordspel en opstapeling van vergelykings in die prosasketse wat hy in die jare
1907-1909 vir die Carnarvonse ‘Jongelingsvereniging’ onder die skuilnaam Vaaljas
skrywe, is hy die voorloper van Langenhoven. Hierdie sketse, wat oor onderwerpe
soos die liefde, soen, neus, trane e.d.m. handel en by die Engelse essayistiese tradisie
aansluit, word egter eers (gedeeltelik) in 1936 in Die Huisgenoot gepubliseer en so
laat as 1969 as Joernaalaand gebundel, sodat hulle op die ontwikkelingsgang van
die Afrikaanse prosa haas geen invloed kon gehad het nie. In die Nuwejaarsnommers
van Die Burger van 1924 en 1925 verskyn verder die eerste twee aflewerings van 'n
reeks oor Gedaantes en gedoentes in die Karo (onder pseudoniem dr. Roskam), wat
bedoel was as die inleiding tot 'n omvattender werk maar wat nooit voltooi is nie.
Visser is dus vir die Afrikaanse literatuur veral van belang op grond van die poësie
wat hy van 1923 af tot sy dood geskryf en op aansporing van Eugène Marais laat
publiseer het. Hierdie gedigte verskyn in 'n viertal bundels: Gedigte (1925; in 1926
aansienlik uitgebrei en opnuut gerubriseer), Rose van herinnering (1927), Die purper
iris en Uit ons prille jeug (albei postuum, 1930). Hierdie bundels word in 1981
+ +

+ J. von Moltke skryf 'n artikel by die dood van E.A. Schlengemann (N.B., II:3, Augustus
1930).
+ P.H. Langenhoven gee in Sanger van die Suikerbosrand (Johannesburg, 1950) uitvoerige
biografiese besonderhede oor A.G. Visser en 'n samevattende (maar weinig indringende)
beskouing oor sy werk; kyk hieroor D.J. Opperman, Hg., 27.10.50 en vergelyk verder Historia
Junior, XXXIX:6, Augustus 1966. By die uitgawe van Gedigte skryf Eugène N. Marais 'n
inleiding, terwyl J.J. Smith, C. Louis Leipoldt, S.H. Eyssen en E.C. Pienaar huldigingsartikels
by sy dood skryf (alles opgeneem in P.J. Nienaber, A.G. Visser, digter en sanger,
Johannesburg, 1950). M.S.B. Kritzinger lewer die eerste omvattende studie oor hom
(Letterkundige kragte, Pretoria, 1932), terwyl J. van Melle, S.J. Pretorius (albei in die
Nienaber-bundel) en T.J. Haarhoff (Hg., 5-12.1.40) waarderings oor hom skryf, F.E.J.
Malherbe sy humor ontleed (Humor en sy uiting in die Afrikaanse letterkunde2, Amsterdam.
1932), Tj. Buning sy verskuns (Nienaber-bundel); C.M. van den Heever sy
digterspersoonlikheid (Vo., 16.1.31), H.J. Schutte sy werk as ‘parodiemaker’ oorskou (T.L.,
XVI:2, Mei 1978) en Dorothea van Zyl die kind as motief in sy poësie (T.L., XVI:4, November
1978) nagaan. Oor die ‘fantastiese element’ in sy werk skryf Schutte (Kl., XIII:2, Augustus
1978 en Koers, 43:4, 1978) wat ook aspekte van sy werk ná die verskyning van die Versamelde
gedigte ondersoek (T.L., XXI:1, Februarie 1983). Oor Joernaalaand skryf Anna van Zyl
(Vo., 23.3.70) en P.D. van der Walt (Tr., 4.5.70). Oor Gedigte is daar die besprekings van
C.M. van den Heever (Nienaber-bundel) en F.E.J. Malherbe (Hg., 14.8.25), wat ook Die
purper iris resenseer (Hg., 22.8.30). 'n Beskouing oor die eerste twee bundels is dié van G.
Dekker, terwyl L.C. Bruwer Rose van herinnering en J.R.L. van Bruggen Uit ons prille jeug
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as Versamelde gedigte deur Merwe Scholtz geredigeer. Soos dié van die meeste van
die vroeë indiwidualiste het Visser se debuutbundel 'n neutrale titel en is die verse
(vgl. bv. Keet) tematies gerangskik in liefdespoësie, nasionale gedigte, geestige verse,
poësie vir die kleinspan en gedigte wat vir toonsetting geskryf is. Die rubriek ‘Van
rose en liefde’ begin met 'n mottogedig (soos dikwels later in die werk van Van Wyk
Louw), maar die simbole van die wind, harp en snare sluit aan by 'n geykte,
oorgelewerde poëtiese tradisie. Hierdie gebruik van retoriese en stereotiepe beelde,
'n konvensionele digterlike taal en meganiese versbeweging is simptomaties van die
hele afdeling en ook van Visser se latere liefdesverse. 'n Gedig soos ‘Rosa rosarum’
lei die roos-kultus in die Afrikaanse poësie en in Visser se werk in, maar die vers
word deur die metriese dreun en die afgesaagde woorde en beelde ontsier. Dit geld
ook vir gedigte soos ‘Princesse Lointaine’ en ‘Laetitia’, wat vroeër - waarskynlik as
gevolg van biografiese oorwegings - groot gewildheid geniet het. Wat wel bevredigend
en bekoorlik aandoen in sommige van hierdie verse, is die logiese (alhoewel weinig
verwikkelde) bou, die figuur van die troebadoer en die swierigheid wat hy met
eksotiese name en verwysings bereik, al is Leipoldt hierin sy voorloper. Soos Marais,
Wassenaar en Toon van den Heever voor hom maak hy gebruik van vorms soos die
villanelle, die rondeel, die Franse ballade en die triolet, maar die geheel skep die
indruk van 'n sterk aanleuning teen uitgediende tradisies, 'n te vae en algemene toon
en 'n te weinig persoonlike gevoel en segging. Daarom mis 'n mens in sy liefdesverse
die sterk, hewige aksent van Toon van den Heever, terwyl sy lykdigte nie die
intensiteit van Totius s'n besit nie, al bereik hy iets besonders in verse soos ‘Die
donkerstroom’ en ‘Eheu fugaces’.
Hierdie besware geld in nog groter mate vir die liefdesgedigte in Rose van
herinnering en Die purper iris. Die titelgedig van eersgenoemde bundel doen
geforseerd aan en is van begin tot einde deurspek met botsende beeldspraak, terwyl
sy uitbeelding van 'n liefdesgeskiedenis teen die agtergrond van 'n week, Oosterse
milieu in ‘Die purper iris’ sy toppunt bereik. Enkele korter verse, soos ‘Die roos’,
‘Omdat die dood’ en ‘Die swarte osse’ (met 'n skatpligtigheid teenoor Yeats; vgl.
bespreek (alles opgeneem in die Nienaber-bundel). Oor Visser as Hertzogpryswenner skryf
Helena Goosen (Hg., 14.5.65). Die eerste herwaardering vir Visser se geestige poësie kom
van P. du P. Grobler, wie se belangwekkende opstel ‘Visser na vyf-en-twintig jaar’ in 1955
verskyn en in Verkenning (Kaapstad, 1962) opgeneem word. In 'n reeks artikels in Die Burger
van 1958 toon ook N.P. van Wyk Louw 'n hernude belangstelling in Visser se geestige gedigte
(opgeneem in Opstelle oor ons ouer digters, Kaapstad/Pretoria, 1972), maar in sy geesdrif
vir Visser ignoreer hy die literêr-historiese posisie van die digter. In sy repliek op Louw in
Die Burger van 1958 stel D.J. Opperman die feite reg en kom hy tot 'n nugterder en juister
oordeel (opgeneem in Naaldekoker, Kaapstad, 1974). In Dubbelloop (Kaapstad, 1966) toon
Opperman die ooreenkoms tussen ‘Lotos-land’ en 'n verhaal van Perceval Gibbon aan. 'n
Jonger oorsig oor Visser se werk is dié van C.J.S.C. Burger (Perspektief en profiel5,
Johannesburg, 1982). Bloemlesings uit die poësie van Visser is dié van G. Dekker (Pretoria,
1956) en F.I.J. van Rensburg (Pretoria, 1978), terwyl D.J. Opperman 'n Kinderkeur uit A.G.
Visser (Pretoria, 1967) saamstel. Engelse vertalings uit sy poësie word gemaak deur J. Potbrey
(Selected verse of A.G. Visser, Pretoria, 1967), maar enkele verse van Eitemal word hierin
verkeerdelik aan Visser toegeskryf. By geleentheid van sy honderdste verjaardag verskyn 'n
gedenkuitgawe van Die Huisgenoot (3.3.78) met bydraes deur P.J. Nienaber en Vanessa du
Plessis, A.G. Visser in beeld - Gedenkalbum (Johannesburg, 1978) met 'n volledige bibliografie
van sy werke en studies oor sy werk deur A.P. Grové (T.L., XVI:3, Augustus 1978), Réna
Pretorius (T.G., XVIII:3-4, September-Desember 1978) en Merwe Scholtz (Die teken as
teiken, Kaapstad, 1978) wat ook die Versamelde gedigte (1981) versorg en inlei.
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‘The years like great black oxen tread the world/ and I am broken by their passing
feet’) is bekoorlik, ten spyte van die oorgelewerde beelde en swak woordkeuse,
terwyl ‘Terug na die Karo’ beeldend meevoer, al steun die gedig op Marais (‘Waar
Tebes in die stil woestyn’) en Leipoldt (‘Op my ou Karoo’; vgl. ook die ‘daar ...
waar’-konstruksies). Die Verlore Seun-motief wat in hierdie gedig eksplisiet aan die
orde kom, skakel met die verwerking van Bybelse en verwante stof in ander gedigte,
soos die simpatieke siening van die Judas-figuur (‘Judas’; vgl. later ‘'n
Kersnaglegende’ in Leipoldt se Skoonheidstroos) en die vyf sonnette ‘Die offerande
van Isak’ (waaronder 'n passiessonnet; vgl. later by W.E.G. Louw, Ernst van
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Heerden en S.J. Pretorius). Die gedig ‘Die ontwaking’ toon duidelik die invloed van
De Genestet se ‘Komen en gaan’, terwyl hy in talle verse by negentiende-eeuse
digters soos Chesterton, Belloc, Heine, Reuter, Colum, Swinburne, J.R. Lowell e.a.
aansluit en van hulle werk vertaal. Visser se gedigte oor die Anglo-Boereoorlog, die
Groot Trek en enkele volksfigure (soos Kruger) is talryker as dié by die vroeë
indiwidualiste, maar hierdie verse toon geen vooruitgang op dié van die Eerste Geslag
nie, word ontsier deur dieselfde gebrek aan oorspronklike beelding en woordkeuse
as sy liefdespoësie en is geskryf in 'n tipe vers wat meganies afgeklop word. Slegs
enkele verwerkings van Bantoemotiewe (soos ‘Amakeia’ uit Die purper iris) en
enkele volksvertellings (soos ‘Sneeuwitjie’ uit dieselfde bundel; vgl. Eugène Marais
in Sketse uit die lewe van mens en dier) styg - ten spyte van gebreke - bo die ander
uit. Sowel wat sy vaderlandse as liefdesverse betref, lewer Visser dus geen wesentlike
bydrae nie, het hy voorgangers wat sekere motiewe vroeër en beter verwerk het en
sluit hy aan by verouderde tradisies wat geen lewensvatbaarheid meer toon nie.
Belangriker as hierdie ‘ernstige’ poësie is Visser se geestige gedigte, wat in al sy
digbundels voorkom, en sy kinderverse, wat veral in Uit ons prille jeug versamel is.
In sy geestige poësie maak Visser gebruik van oordrewe sienings, die omdop van
situasies (dikwels deur aan 'n vaste idioom of spreekwoord 'n onverwagte dimensie
of ander waarde te gee), puntdigte, epigramme, talle woordspelings en veral
verrassende rympare waarmee hy uiteenlopende begrippe klankmatig met mekaar
verbind. Alhoewel hierdie geestigheid 'n mooi afwisseling bied op die enigsins somber
poësie van Toon van den Heever en Eugène Marais in hierdie jare, het Visser sy
regstreekse voorloper in Langenhoven wat die gebruik van die puntdig, epigram en
woordspeling betref, terwyl die ongewone rympaar by hom ook voorkom. Verder
kon Visser, soos D.J. Opperman in sy antwoord op Van Wyk Louw aangetoon het,
steun op ‘'n ryk tradisie van verse met allerlei skakerings van geestigheid’ en is sy
eie toevoeging tot hierdie tradisie in hoofsaak ‘beperk en eensoortig’ (Naaldekoker,
p. 15). Tog lewer hy iets besonders met puntdigte en epigramme soos ‘In die
katkisasie-klas’ en die reeks ‘Borsbeeldjies’ uit Rose van herinnering (waaronder
dié van die teoloog, predikant en volksleier en die selfspottende ‘'n Bekende gesig’).
Met ‘Vet’ (Rose van herinnering) bereik hy die geestige effekte veral deur die
oordrywings, maar die gedig, in die besonder die eerste strofe, is heelwat verskuldig
aan Abel Evans (vgl. ‘When Tadlow walks the streets, the paviours cry ‘God bless
you, Sir!' and lay their rammers by’). Die rondeel ‘Man en
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vrou’ bevat mooi jukstaposisies, maar dit word te veel 'n katalogus sonder logiese
gang of noodwendigheid, terwyl ‘Die mensvreter’ (uit die rubriek ‘Die kleinspan’
uit Gedigte) naas mooi beeldende gedeeltes geforseerd aandoen en 'n noodwendige
bou mis. Ook ‘Kokkewiet’ (vgl. Peter Blum se ‘Die golem’) het as bangmaakrympie
'n sekere bekoring, al kom daar ook versvullings en rymdwang in voor. In ‘Canto
lamentoso in Ab’ en ‘Gaudeamus igitur’ (albei uit Rose van herinnering) maak hy
op virtuose wyse gebruik van 'n spel met uitheemse woorde en name, onderskeidelik
uit die wêreld van die musiek en die drank; die tweede gedig is 'n loflied op die wyn
en deur sy spel met eksotiese name 'n waardige voorloper vir Krige se ‘Tram-ode’.
'n Besliste wins in Visser se poësie is die talle literêre verwysings en toespelings op
die Afrikaanse literatuur waarvan hy telkens gebruik maak, soos in ‘Die ewige
misloper’ (Gedigte) op Langenhoven en Reitz en ‘Pamperlang’ (Die purper iris) op
Leipoldt. Dit bereik 'n hoogtepunt in ‘Lotos-land’ (Gedigte) wat in die voorstelling
van die fabelagtige land iets verskuldig is aan Homeros (die negende boek van die
Odusseia) en Tennyson (‘The lotus-eaters’) en regstreeks (tot selfs die skynmoralisasie
aan die slot toe) gebaseer is op Perceval Gibbon se verhaal ‘Piet Naude's Trek’ uit
The Vrouw Grobelaar's leading cases (1905). In hierdie gedig parodieer Visser die
Afrikaanse geskiedenis en gewoontes, gee hy 'n ander (geestige) siening van die
Groot Trek en speel hy met 'n hele stuk Afrikaanse literatuur: Jan Celliers se ‘volkse’
uitbeelding van die os, Langenhoven se ‘statiese’ essays, Malherbe en Leipoldt se
landskapsienings en die epiek van die volk se geskiedenis en lyding, soos o.m. deur
Totius (Trekkerswee) beoefen. Met sy fyn woordgebruik en talle toespelings is dit
'n voortreflike parodie wat eers later (deur Opperman en Breytenbach) geëwenaar
sal word. Naas 'n korter vers soos ‘Nat en Sap’ is Visser se beste aanwending van
die geestigheid met betrekking tot Bybelse stof die gedig ‘Toe die wêreld nog jonk
was’ (Rose van herinnering), waarin die geestige effek deur die transponering van
die Ou-Testamentiese verhaal na 'n Afrikaanse wêreld, die teleskopering deur die
vermenigvuldiging met tien en die verrassende ryme en sienings bereik word. As
voorbeeld van die toepassing van die transponeringstegniek bly dit onoortroffe in
die Afrikaanse letterkunde. Die enigste wat in dié opsig daarmee vergelyk kan word,
is Opperman se ‘Kersliedjie’. In teenstelling tot Opperman se gedig het Visser se
‘Toe die wêreld nog jonk was’ egter geen sosiale of ander dimensie nie; hoogstens
kan dit, soos P. du P. Grobler dit geformuleer het, gelees word as 'n ‘goedige maar
baie effektiewe hekeling van 'n te letterlike interpretasie van die Bybel’ (Verkenning,
p. 70).
Reeds in gedigte soos ‘Die mensvreter’, ‘Kokkewiet’ (Gedigte), ‘Klein Ongeduld’
(Rose van herinnering), ‘Die liewe onskuld’, die voortreflike ‘Die duisendpoot’ en
‘Wit en swart’ (Die purper iris) gee hy 'n uitbeelding van die kind of die spesifieke
siening van die kind op die wêreld. Met Uit ons prille jeug bring hy ná W. Versfeld
se Springbok rympies en stories voor die kinders (vermoedelik 1907), Tante Kota se
Kinderrijmpies vir Afrikaanse kinders (1917), W.H. Boshoff se Gediggies vir ons
kleintjies (1919) en Maria J. Vorster se Versies uit Niemandsland (1922) een van die
eerste bundels verse in Afrikaans wat uitsluitlik vir kinders bedoel is. Naas minder
goeie dinge bereik hy besondere effekte met sy raaisels, uitbreidings op bekende
volksliedjies en die voorstelling van diere in ‘Noag se ark’.
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Met sy vaderlandse verse en liefdesgedigte bring Visser weinig nuuts deurdat hy
geen verdere nuanse aan die bestaande Afrikaanse literatuur toevoeg nie en, wat sy
beeldspraak betref, by uitgediende negentiende-eeuse tradisies aansluit. Met die
vernufspel en ratse woordgebruik in sy geestige verse en kindergedigte bring hy wel
heelwat wat vandag nog kan bly staan, al het hy hier ook sy voorlopers gehad en al
is sy geestigheid hoofsaaklik beperk tot woordspelings, uitbreidings van bestaande
gesegdes, parodieë en geestige transponerings. Hiermee, in die besonder met die
twee lang gedigte ‘Lotos-land’ en ‘Toe die wêreld nog jonk was’, lewer hy egter 'n
wesentlike bydrae. By hierdie tradisie van spot, parodie en satire sluit Krige, Blum
en Breytenbach later aan, al slaag hulle daarin om deur 'n groter beeldende vermoë
en algemene vaardigheid met die vers Visser se werk te oortref.
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Deel IV
Dertig en verdere verbreiding
(1930-1955)
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Hoofstuk 1
Algemeen-historiese oriëntering
I. Koalisie en Tweede Wêreldoorlog
Ná sy bewindsaanvaarding in 1924 voer J.B.M. Hertzog sy beleid van ‘Suid-Afrika
eerste’ sowel op politieke as ekonomiese gebied deur: polities deurdat Suid-Afrika
met die Balfour-verklaring outonoom binne die Britse Ryk word, ekonomies deurdat
hy nywerhede aanmoedig en self 'n aantal staatsondernemings oprig waarin die
verarmde Afrikaners 'n heenkome kon vind. Daarby sorg Hertzog vir die kulturele
opheffing van die Afrikaner deurdat Afrikaans saam met Engels amptelike status as
landstaal verkry (1925), 'n begin gemaak word met 'n omvattende woordeboek van
die Afrikaanse taal onder redaksie van J.J. Smith (1926) en 'n nasionale vlag naas
die Union Jack in gebruik geneem word (1928). Dit alles lei daartoe dat Hertzog die
verkiesing van 1929 met 'n vergrote meerderheid wen. Sy strewe na staatkundige
selfstandigheid word in 1931 bekroon as Suid-Afrika met die Statuut van Westminster
soewereine onafhanklikheid binne die Britse Statebond verkry, terwyl sy pogings
om die armblanke-vraagstuk deur die oprigting van fabrieke en nywerhede op te los,
in so 'n mate geslaag was dat Suid-Afrika aan die einde van die twintigerjare
ekonomiese welvaart geniet en werkloosheid aansienlik afneem. Deurdat hy sy mense
uit politieke, kulturele en ekonomies-maatskaplike minderwaardigheid tot
gelykwaardigheid met die Engelstalige deel van die bevolking lei, word Hertzog by
uitstek die leier van die Afrikaners en lê hy die hoeksteen vir verdere ontwikkeling
en ontplooiing op alle gebiede.
Kort ná die begin van sy tweede ampstermyn word Hertzog se posisie as premier
egter deur 'n aantal interne en eksterne faktore aansienlik verswak. Onder lede van
die Arbeidersparty was daar nie meer eenparige steun vir Hertzog nie, terwyl sy
standpunt dat Suid-Afrika met die Balfour-verklaring en die Statuut van Westminster
volledige soewereiniteit verkry het, gekritiseer word deur lede van sy eie party wat
'n onafhanklike republiek buite die Statebond as ideaal koester. Daarby was
Suid-Afrika saam met die res van die wêreld aan die begin van die dertigerjare die
+

+ Afgesien van die oorsigtelike werke van Van der Walt, Wiid, Geyer en Krüger, Muller, Van
Jaarsveld, Davenport en Boëseken, Krüger en Kieser, wat in die Algemene Bibliografie
genoem word, is die belangrikste omvattende studie D.W. Krüger se The age of the generals
(Johannesburg, 1961), herdruk en aangevul as The making of a nation (Johannesburg/Londen,
1969). Die standaardwerk oor Afrikanerideologieë in die dertiger- en veertigerjare is T.
Dunbar Moodie se The rise of Afrikanerdom (Berkeley, 1975). Oor die lewe van Hertzog
skryf C.M. van den Heever (Generaal J.B.M. Hertzog, Johannesburg, 1943) en Oswald Pirow
(James Barry Munnik Hertzog, Kaapstad, 1957), terwyl W.K. Hancock die volledigste
biografie oor Smuts lewer (Smuts: I. The sanguine years 1870-1919 en II. The fields of force
1919-1950, Cambridge, 1962-1968). G.D. Scholtz bespreek Hertzog en Smuts en die Britse
Ryk (Kaapstad, 1975).
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slagoffer van 'n ekonomiese depressie. As die toestand plaaslik vererger word deur
'n knellende droogte, dwing dit Hertzog in 1931 om van die goudstandaard af te stap,
'n besluit wat verdere verdeeldheid onder sy aanhangers laat ontstaan. Die
onrusbarende ekonomiese toestand tydens die depressiejare en die gevaar van 'n
verkiesingsnederlaag het tot gevolg dat Hertzog in 1933 die tyd ryp ag om - nadat
die staatkundige onafhanklikheid van Suid-Afrika binne die Gemenebes verseker
was - nader na die Engelstalige deel van die bevolking te beweeg en 'n samesmelting
met J.C. Smuts se Suid-Afrikaanse Party te soek. Die Verenigde Party wat op dié
wyse met Hertzog as premier en Smuts as adjunk tot stand kom, was egter 'n
oorwinning vir Smuts se holistiese filosofie, terwyl prinsipiële sake - soos die vraag
oor die deelbaarheid van die kroon, die reg van Suid-Afrika om sy neutraliteit te
handhaaf en die moontlikheid van toekomstige afskeiding van die Gemenebes en
die totstandkoming van 'n republiek - op die agtergrond geskuif is. Teen hierdie
kunsmatige eenwording verset D.F. Malan en sy volgelinge hulle deur die stigting
van die Herenigde Nasionale Party, wat met 'n klein aantal setels die belangrikste
opposisie word. Malan verwerp die smelting as 'n uiterlike samevoeging van
onversoenbare ideologieë en bepleit 'n eenwording op grond van gemeenskaplike
beginsels.
Die jare van die Hertzog-Smuts-koalisie (1933-1939) is gekenmerk deur groot
ekonomiese voorspoed, o.m. deur die verdere bekamping van die armblankevraagstuk
en deur die beheer oor bemarking, waardeur die prys van landbouprodukte
gestabiliseer is. Wetgewing is ingedien ingevolge waarvan die Bantoes op die
grondslag van 'n aparte kieserslys deur blankes in die Volksraad verteenwoordig is,
terwyl die beskikbaarstelling van bykomende grondgebied vir Bantoebewoning die
weg gebaan het vir uiteindelike gebiedskeiding. Hawens is verbeter, die
Suid-Afrikaanse Lugdiens opgerig (1934) en die Suid-Afrikaanse Uitsaaikorporasie
in die lewe geroep (1936), terwyl ‘Die stem van Suid-Afrika’ van 1938 af saam met
‘God save the king’ by openbare plegtighede as volkslied gebruik word. Die
verkiesing van 1938 lewer dan ook 'n groot oorwinning vir die Verenigde Party. Die
uitbouing van die Afrikaner se eie identiteit en sy nasionaliteitsgevoel, wat deur die
koalisie 'n terugslag ontvang het, word in hierdie jare egter gestimuleer deur Malan,
wat die simpatie van die taal- en kultuurleiers geniet. Daarby kom die simboliese
Ossewatrek en die hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument (1938), wat die
emosionele impuls was vir 'n herbelewing van die grootse historiese verlede en die
republikeinse ideaal. Hierdie hernude nasionalisme lei tot die stigting van die
Ossewa-Brandwag (1938), wat in sy aanvangsjare 'n kultuurorganisasie was met die
doel om die ideale van die verlede lewend te hou, en die Reddingsdaadbond (1939),
wat onder leiding van J.D. Kestell die ekonomiese rehabilitasie van die Afrikaner
en die verkryging van sy regmatige aandeel in die sakewêreld ten doel gehad het.
Vir die hele duur van die koalisie tussen Hertzog en Smuts was daar egter basiese
konstitusionele sake waaroor daar verskille bestaan het. As Brittanje in 1939 oorlog
teen Duitsland verklaar, kan Hertzog nie daarin slaag om Suid-Afrika se neutraliteit
te behou nie. Ná 'n nederlaag in die Volksraad word hy opgevolg deur Smuts, onder
wie se leiding die land op 6 September 1939 tot die Tweede Wêreldoorlog toetree.
Hertzog gaan, ná mislukte pogings om met Malan tot 'n vergelyk te kom, oor tot die
stigting van die Afrikanerparty, wat ná sy dood in 1942 deur N.C.
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Havenga gelei word.
Tydens die oorlog is die Suid-Afrikaanse magte onder die leiding van Smuts veral
aktief in Oos- en Noord-Afrika en later in Italië, en het hulle 'n belangrike aandeel
aan die herowering van Abessinië en die veldslae by Tobroek en El Alamein. Daarby
was Suid-Afrika van belang vir die bewaring van die seeroete om die Kaap en geniet
die land - ten spyte van irriterende tekorte aan invoerartikels - groot ekonomiese
voorspoed deur die oprigting van wapenfabrieke, die herstel van skepe en die
verskaffing van voedselvoorrade aan die Geallieerdes. Met sy insig in die
wêreldpolitiek dien Smuts as raadgewer vir die Britse regering, geniet hy
internasionale aansien as staatsman en word hy met talle buitelandse eerbewyse o.m. met die rang van veldmaarskalk in die Britse leër - oorlaai. Daarteenoor beskou
die Nasionaalgesinde Afrikaners, wat nog altyd isolasionisties gedink het, vir Smuts
as iemand wat die belange van Brittanje bo dié van Suid-Afrika stel. Tydens die
oorlog lei die anti-Britse gevoelens, wat na die Anglo-Boereoorlog teruggevoer kan
word, sommige groepe onder die Afrikaners tot openlike verset teen die regering en
toenadering tot Duitsland en die Nasionaal-Sosialistiese ideologie, veral in die Nuwe
Orde-party onder leiding van Oswald Pirow en die Ossewa-Brandwag, wat intussen
tot 'n politieke organisasie ontwikkel en 'n republiek deur verwerping van die
demokratiese stelsel gepropageer het. Hierdie verset teen die oorlog, wat 'n sekere
ooreenkoms met die Rebellie van 1914 vertoon en tot enkele gevalle van sabotasie
lei, word deur die regering beantwoord met aanhoudings en interneringskampe,
terwyl die Ossewa-Brandwag-leiers se openlike minagting vir konstitusionele
veranderinge op 'n party-politieke basis in 1941 tot 'n breuk met die Herenigde
Nasionale Party lei. Tydens die oorlog is die Afrikaners openlik verdeel deur die
aktiwiteit van verskillende splintergroepies en misluk elke poging tot samewerking
en eenheid. Die gevolg hiervan is dat Smuts die verkiesing van 1943 met 'n groter
meerderheid wen, alhoewel die Herenigde Nasionale Party geringe vordering gemaak
het.
Die stryd tussen die ‘Smelters’, of ‘Sappe’ en die ‘Malaniete’, of ‘Natte’, word
ook weerspieël in die Afrikaanse koerantwese in hierdie periode, al is dit 'n opvallende
verskynsel dat die aantal blaaie wat die Nasionale opposisie steun, meer is as die
regeringskoerante. Die Volkstem in Pretoria bly die orgaan van die Verenigde Party,
maar kry algaande minder ondersteuning, word in 1949 'n weekblad en verdwyn in
1951. In Kaapstad is Die Suiderstem (1936-1950; verbind met die Unie-Volkspers)
die enigste Afrikaanse koerant wat die beleid van die Verenigde Party steun; Die
Landstem (1950-1969), wat in sy plek kom, is meer populêr en polities veel minder
verbonde. Die Vaderland, wat in 1932 in Pretoria gestig is en in 1936 na Johannesburg
verskuif, is 'n uitgawe van die Afrikaanse Pers (opgerig 1932) en steun aanvanklik
Hertzog, later die Afrikanerparty en daarna die Nasionale Party. Die Johannesburgse
koerant Die Transvaler (1937; sedert 1983 in Pretoria), uitgegee deur Voortrekkerpers
(opgerig 1937), word onder redaksie van H.F. Verwoerd die belangrikste noordelike
orgaan van die Nasionale Party. Van die Kaapstadse Nasionale Pers-uitgawes is Die
Burger met - ná D.F. Malan - A.L. Geyer (1924-1945), P.A. Weber (1945-1954),
P.J. Cillié (1954-1977) en Wiets Beukes (1977-) as redakteurs die grootste, terwyl
Die Volksblad en Die Oasterlig (1937) onderskeidelik in Bloemfontein en Port
Elizabeth gevestig is. Die weekblad Die
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Natalse Afrikaner (Durban 1937-1942 en 1945-1951) word opgevolg deur Die
Nataller (1955-1973), wat die belange van die Nasionale Party in die oorwegend
Engelstalige Natal behartig.

II. Die triomf van nasionalisme en die idee van apartheid
Onmiddellik ná die Tweede Wêreldoorlog het Smuts te kampe met allerlei probleme.
Die tekort aan noodsaaklike lewensmiddele, soos vleis, suiker, botter en seep, lei tot
toustanery en rantsoenering, terwyl daar met die terugkerende soldate 'n groot
woningnood ontstaan. Tydens die oorlog stroom groot getalle Bantoes na die stede
om in die groeiende nywerhede 'n heenkome te vind, maar die regering het nagelaat
om die nodige behuising te verskaf. Die gevolg was die totstandkoming van
plakkersdorpe in die industriële sentra, 'n gevoel van onrus en stakings aan die Rand
en 'n algemene verslegting in die verhouding tussen blank en nie-blank. Daarby het
Suid-Afrika hom ná die oorlog in 'n nu we wêreld bevind, waarin die emansipasie
van die swartman, die opkoms van die nie-blanke nasionalisme en die
anti-kolonialistiese beweging aan die orde van die dag was, in so 'n mate dat die
Suid-Afrikaanse rassevraagstuk met die internasionale politiek verbind is en die land
se betreklike isolasie iets van die verlede was. Hierdie emansipasie vind sy eerste
uiting in die skerp kritiek wat Indië in die nuut gestigte Verenigde Volke-Organisasie
(V.V.O.) op Suid-Afrika se tradisionele rassebeleid, meer spesifiek op die veronregting
van die Natalse Indiërbevolking, uitoefen. Smuts verdedig Suid-Afrika deur hom te
beroep op artikel 2 (7) van die organisasie se Handves, ingevolge waarvan geen
lidland hom in die binnelandse beleid van 'n ander lidland mag inmeng nie.
Die toenemende kritiek op die rassebeleid en die groot omvang wat die
kleurprobleem in die hele wêreld aanneem, lei by die blankes tot onsekerheid oor
Suid-Afrika se posisie en toekoms, maar by die Nasionaalgesinde Afrikaners ook
tot 'n vaste voorneme om die probleme met erns aan te pak en om deur 'n sistematiese
toepassing van die tradisionele rassebeleid die blanke voortbestaan te beskerm en
terselfdertyd die maatskappy op 'n nuwe wyse te orden. Hierdie nuwe instelling vind
sy uiting in die beleid van apartheid, wat die Herenigde Nasionale Party as program
met die oog op die 1948-verkiesing aankondig en wat as doel het om die afsonderlike
identiteit van elke groep te verseker en aan die verskillende rasse of gemeenskappe
of etniese eenhede bestaansreg te verleen deur aparte politieke, sosiale, kulturele,
biologiese, ekonomiese en territoriale moontlikhede vir elke groep in die vooruitsig
te stel, al het hierdie beleid in die beginjare basies op die beskerming van die witman
en die idee van blanke ‘baasskap’ neergekom.
Saam met die knellende en irriterende ekonomiese problerne, die wydverspreide
ontevredenheid met die regering se hantering van die na-oorlogse situasie en die
wantroue in Smuts, wat volgens Nasionaalgesinde Afrikaners die belange van Brittanje
bo dié van sy eie land gestel het, lei die aanvalle op die Suid-Afrikaanse
rassevraagstuk en die doelgerigte apartheidsbeleid van Malan en sy volgelinge tot
'n radikale ommeswaai by die kieserskorps. Op 26 Mei 1948 behaal die Herenigde
Nasionale Party, wat voor die verkiesing 'n ooreenkoms met die Afrikanerparty van
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Havenga bereik het, 'n verrassende oorwinning met 'n meerderheid van vyf setels in
die Volksraad oor die gesamentlike opposisie, al kon die Verenigde Party daarop
roem dat hy die grootste getal stemme getrek het. Deur oorwinnings in
tussenverkiesings en die instelling van ses verteenwoordigers vir Suidwes-Afrika in
die Volksraad verstewig die regering sy posisie, terwyl die Verenigde Party, wat ná
die dood van Smuts in 1950 onder die leierskap van J.G.N. Strauss kom, met heelwat
interne moeilikhede te make het en verdere veld in die verkiesing van 1953 verloor.
Die gebrek aan duidelike leiding in die Verenigde Party het tot gevolg dat 'n hele
paar meestal linkse groepe van die amptelike opposisie wegbreek en splinterpartye,
soos die Liberale Party en die Unie-Federale Party, tot stand kom, terwyl die
Fakkelkommando en later die ‘Black Sash’ georganiseerde vreedsame protes teen
die apartheidswetgewing beoog. Daarteenoor groei die regerende partye, wat in 1951
saamsmelt as die Nasionale Party, onder die leiding van Malan en daarna J.G. Strijdom
(1954-1958) tot 'n sterk en hegte eenheid.
Die verkiesingsuitslag van 1948 beteken die triomf van Afrikanernasionalisme,
die verwerping van Smuts se holistiese ideaal ten gunste van Malan se oortuiging
om ‘bymekaar (te bring) wat uit innerlike oortuiging bymekaar tuishoort’ en 'n besliste
keuse wat die oplossing van die kleurvraagstuk betref. Ná 1948 beleef Suid-Afrika
'n enorme ekonomiese groei deur die ontginning van die Vrystaatse goudmyne, die
oprigting van nuwe en groot nywerhede en die instroming van buitelandse kapitaal.
Onder die Afrikaanssprekendes was daar 'n gevoel van onderlinge verbondenheid
wat deur gemeenskaplike belange en die eenheidskeppende funksie van taal, kultuur
en godsdiens versterk is. Deur die inwyding van die Voortrekkermonument (1949)
- voorafgegaan deur die landswye rapportryerfeeste - en die driehonderdjarige viering
in 1952 word daar inspirasie geput uit die historiese verlede wat die politieke ideale
van die Nasionale regering stimuleer. Saam met die opkoms van onafhanklike
Afrikastate en die toenemende kritiek op Suid-Afrika in die V.V.O. ontstaan daar 'n
gevoel van solidariteit en lotsbestemming onder die Nasionaalgesinde Afrikaners,
iets wat tot 'n sekere onverdraagsaamheid teen die binnelandse kritiek op die
apartheidsbeleid lei.
Met die bewindsoorname van die Nasionale Party is die regte van die Afrikaanse
taal in die staatsbestuur in ere herstel en deur 'n hele reeks wetgewings word die
+ +

+ P.J. Nienaber lewer 'n Beknopte geskiedenis van die Hollands-Afrikaanse drukpers in
Suid-Afrika (Kaapstad, 1943), terwyl C.F. Albertyn 'n oorsig oor ‘Newspapers and periodicals’
skryf (D.J. Potgieter, red., Standard encyclopaedia of Southern Africa (S.E.S.A.), VIII,
Kaapstad, 1973).
+ Naas die reeds genoemde werk van D.W. Krüger behandel B.M. Schoeman die politieke
geskiedenis van hierdie tydvak in Van Malan tot Verwoerd (Kaapstad/Pretoria, 1973). D.F.
Malan se belangrikste redevoerings is versamel deur S.W. Pienaar en J.J.J. Scholtz (Glo in
u volk, Kaapstad, 1964), terwyl sy outobiografie as Afrikaner-volkseenheid en my ervarings
op die pad daarheen (Kaapstad, 1959) gepubliseer is. 'n Skets van die eerste veertig jaar van
sy lewe word geskryf deur Bun Booyens (Die lewe van D.F. Malan, Kaapstad, 1969), terwyl
H.B. Thom (D.F. Malan, Kaapstad, 1980) 'n biografie aan hom wy. Van J.L. Basson is daar
J.G. Strijdom: Sy politieke loopbaan van 1929 tot 1948 (Pretoria, 1981). Oor die geskiedenis
en die idee van apartheid bestaan daar 'n uitgebreide literatuur. Gwendolen M. Carter bespreek
The politics of inequality3 (Londen, 1962), L.E. Neame skets The history of apartheid (Londen,
1962) en N.J. Rhoodie ontleed die begrippe Apartheid en partnership (Pretoria/Kaapstad,
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konstitusionele onafhanklikheid van Suid-Afrika beklemtoon en die weg na
uiteindelike republiekwording aangedui. In 1949 beëindig die regering die dubbele
nasionaliteit van die bevolking as burgers van sowel Suid-Afrika as Brittanje, in
1950 word die reg op appèl na die Britse Geheime Raad afgeskaf en in 1953 kom
die deelbaarheid van die kroon in werking as die nuwe Britse vorstin tot ‘Elizabeth
II, koningin van Suid-Afrika’ gekroon word. Belangriker as hierdie konstitusionele
veranderinge is egter die reeks wette om die beleid van apartheid in die praktyk te
verwesenlik. In 1949 word alle huwelike tussen blank en nie-blank deur wetgewing
verbied, terwyl die wysigingswet op Ontug (1950) die geslagtelike verkeer tussen
mense van verskillende rasse onwettig verklaar. Deur die Wette op Groepsgebiede
(1950), Aparte Geriewe (1953), Hervestiging van Naturelle (1954) en die
Wysigingswet op Stedelike Gebiede vir Naturelle (1955) word die grondslag vir
residensiële apartheid en groter selfbestuur vir swartes in die tuislande gelê. Om die
onrus onder die nie-blankes te onderdruk en die optrede van blanke agitators strafbaar
te maak, word die Wet op die Onderdrukking van Kommunisme in 1950 aangeneem,
wat die Kommunistiese Party verbied en die propagering van Kommunistiese
leerstellings tot 'n misdaad verklaar. Hierdie optrede van die regering lei in 1952 tot
'n lydelike versetsbeweging deur georganiseerde oortreding van die
apartheidswetgewing, iets wat die regering met drastiese maatreëls - o.m. die Wet
op Openbare Veiligheid - beantwoord. In 1955 word 'n ‘Congress of the people’
naby Johannesburg gehou met die doel om die onderdrukking van nie-blankes te
beëindig. Dit lei tot 'n aantal arrestasies - o.a. van Albert Luthuli - en 'n verbod op
die African National Congress. Van blanke kant kom daar telkens verset teen die
uitvoering van die apartheidsbeleid, in die besonder van Engelstalige geestelikes wat
die toepassing van segregasie as onchristelik bestempel.
Die mees omstrede wetgewing van die regering in die vyftigerjare is dié met
betrekking tot die Kleurlingstemreg. In 1951 loods die Nasionale Party 'n wetsontwerp
deur die Parlement ingevolge waarvan stemgeregtigde Kleurlinge op 'n aparte
kieserslys geplaas word. Namens twee Kleurlingkiesers betwis die Verenigde Party
hierdie wetgewing in die hof, en in 1952 verklaar die Appèlhof die wet as ongeldig.
Die regering los die konstitusionele krisis wat hierdeur ontstaan, op deur 'n vergroting
van die Appèlhof en deur die vereiste twee-derde-meerderheid in die Parlement met
'n uitbreiding van die Senaat vir homself te verseker. Hierdie optrede lei daartoe dat
die Kleurlinge in 1956 op 'n aparte kieserslys geplaas word, maar met sy hantering
van die hele aangeleentheid ontstaan daar, veral onder die intellektuele, bedenkings
oor die eerbaarheid van die regering en sy betroubaarheid ten opsigte van die
demokratiese stelsel.

III. Maatskaplike toestande
Met die toenemende industrialisasie sedert die twintigerjare ondergaan die
demografiese opset van Suid-Afrika 'n radikale verandering en vind daar 'n
verstedeliking van die Afrikaner en 'n sametrekking in die industriële sentra plaas.
1966). 'n Goeie samevatting is Ellison Kahn se lemma oor ‘Apartheid or Separate
Development’ in S.E.S.A., I (Kaapstad, 1970).
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eise van 'n verwikkelde lewe aan hom stel. In die stede ontstaan 'n nuwe soort
Afrikaner wat hom dikwels van sy kulturele en geestelike bande losmaak, deur ander
norme as dié van die tradisie gelei word of selfs sonder enige rigtinggewende waardes
van dag tot dag voortlewe. Ná die Tweede Wêreldoorlog word die Afrikaner in
toenemende mate betrek by die ekonomiese wêreld deur die nywerheidsontwikkeling
en leer hy die geldmag en die verandering in lewenswaardes wat dit meebring, intens
ken. Ná 1948 is die Afrikaner polities in die toonaangewende posisie en moet hy
leiding aan die hele land gee.
In die Afrikanergemeenskap is daar felle teenstellings en innerlike spanninge
werksaam; soos dié tussen platteland - stad, boer - fabriekswerker, welgestelde burger
- bywoner en intellektueel - massamens. Onder die intellektuele ontwikkel daar al
hoe meer 'n kritiese ingesteldheid ten opsigte van allerlei waardes en 'n deurtastende
ondersoek na die Afrikaner se verlede en die sin van sy bestaan in hierdie land. Die
Afrikaner begin ruimer dink, ontgroei sy geestelike kolonialisme en word beïnvloed
deur wysgerige rigtings (Hegel, vitalisme, eksistensialisme), politieke ideologieë
(Kommunisme, Nasionaal-Sosialisme, fascisme, liberalisme), internasionale
gebeurtenisse (die opkoms van Hitler, Mussolini en Franco, die Tweede Wêreldoorlog,
die dekolonialisering van Afrika en die emansipasie van die swartman) en
godsdienstige spanninge (die Du Plessis-saak in die twintiger- en vroeë dertigerjare
oor die kwessie van die inspirasie van die Bybel en die goddelike outoriteit van Jesus
Christus). Soms gaan die intellektueel of indiwidu daartoe oor om hom krities te rig
teen bepaalde beleidsrigtings of die ‘kultuurstrewe’ van die Afrikaner, al bly dit
meestal 'n ‘lojale verset’ en maak hy hom selde volledig los van die volk waartoe hy
behoort.
As gevolg van die spanninge wat in die Afrikaner werksaam is, ontstaan daar
wesentlike en haas onoorbrugbare verskille tussen die uiteenlopende lae van die
bevolking, selfs gevalle waar ouer en kind as gevolg van opleiding, agtergrond en
norme nie meer dieselfde taal praat nie. Hierdie verskille gee egter nie aanleiding
tot 'n klasseverdeling nie en is sekondêr aan die teenstelling tussen Afrikaans- en
Engelssprekendes en tussen blank en nie-blank. Daarby word van die kant van
politieke en kerklike leiers 'n beroep gedoen op die Afrikaner om hom as 'n geroepene
in hierdie land te sien wat 'n ‘taak’ het ten opsigte van sy ‘volk’ en ‘ras’ en 'n
verpligting om die minder ontwikkelde bevolkingsgroepe op te voed. Aanvanklik
lei hierdie beroep op 'n reeks oorgelewerde norme en die ‘mite’ van die Afrikanervolk
- soos dit tot uiting kom in die volksfeeste van 1938 en 1949 - tot 'n nuwe geesdrif
oor die grootse verlede, maar algaande kan die holle retoriek van volksprekers nie
daarin slaag om op hierdie basis die Afrikaner werklik te stimuleer nie.
+ +

+ R.W. Wilcocks bespreek ‘Bestendigheid en verandering in die lewenshouding van die
Afrikaner’ en J.A. Lombard behandel ‘Die ekonomiese ontwikkeling van die Afrikaner’,
albei opgeneem in Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner2 onder redaksie van P. de V. Pienaar
(Kaapstad, 1968).
+ J. de W. Keyter bespreek ‘Die opvoedingsideaal en -strewe van die Afrikaner’, opgeneem
in Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner2.
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IV. Opvoedkundige ontwikkelings
Tydens die oorlogsjare is die Smuts-regering bekommerd oor die uitwerking van die
kunsmatige skeiding van Afrikaans- en Engelstalige kinders op skool, aangesien dit
die gees van nasionale eenheid sou demp. Daarom aanvaar die regering in 1944
wetgewing om die kind in sy moedertaal op te lei, maar om geleidelik die tweede
taal as medium in te voer en op dié wyse tweetaligheid te bevorder. Die opposisie
staan hierdie stelsel van dubbelmediumonderwys sterk teen, omdat dit volgens hulle
Afrikaans as taal sou benadeel deurdat baie Engelstalige onderwysers nie behoorlike
onderrig in Afrikaans kon gee nie. Ná die bewindsoorname van die Nasionale Party
word verpligte moedertaalonderrig tot standerd VIII ingestel.
Met die toenemende verstedeliking van die Afrikaner kom daar al hoe meer
Afrikaansmediumskole in die groter sentra tot stand, terwyl verdere tegniese en
opleidingskolleges opgerig word. Vyf van die universiteitskolleges kry in hierdie
tydvak universitêre status: Pretoria (1930), Natal (1949), Oranje-Vrystaat (1950),
Rhodes (1951) en Potchefstroom (1951). Van die bestaande kolleges word die
Hugenote-universiteitskollege in Wellington in 1950 gesluit. In 1946 begin die
Universiteit van Suid-Afrika deur middel van korrespondensie onderrig gee.
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Hoofstuk 2
Die ‘Derde Beweging’
Met die erkenning van Afrikaans in 1925 is die amptelike taalstryd verby en word
Afrikaans van owerheidsweë gelyk en volwaardig naas Engels gestel. Alhoewel die
Afrikaner in hierdie jare voel dat hy nou ‘amptelik’ gelyk aan ander volke is, besef
hy dat Afrikaans as taal verder ontwikkel moet word om by die eise en behoeftes
van 'n snel veranderende wêreld aan te pas. Daarby is hy deeglik bewus van sy
agterstand op haas alle terreine. Die ‘Derde Beweging’ is dan juis 'n poging om
hierdie agterstand uit te wis deur op al die verskillende gebiede - die staatkunde, die
breë kulturele terrein, die literatuur, die filosofie, die toneel, die kuns e.d.m. - na
volwassenheid en gelykwaardigheid te strewe.

I. Die stryd op die breë kulturele terrein
Terwyl Hertzog en die Nasionale Party in die twintigerjare die stryd vir Afrikaans
op staatkundige gebied voortsit, word hierdie taak op kulturele terrein behartig deur
die Federasie van Afrikaanse Kultuurvereniginge (F.A.K.), wat tydens 'n volkskongres
op 18 en 19 Desember 1929 in Bloemfontein gestig is. Die F.A.K. het as doel ‘die
bevordering van 'n nouer samewerking tussen alle Afrikaanse kultuuren aanverwante
vereniginge, waar hulle ook al aangetref word met die oog op: (a) gesamentlike, en
waar nodig, gelyktydige optrede; (b) die beskerming van 'n eie nasionale kultuur,
gegrond op die godsdiens en tradisies van die Afrikaner, en (c) die behartiging van
ander, daarmee in verband staande sake’. Die leuse van die F.A.K. is ‘Handhaaf en
Bou’ en die eerste Uitvoerende Komitee het bestaan uit N.J. van der Merwe, T.J.
Hugo, L.J. Erasmus, E.C. Pienaar en M.M. Jansen.
Onder die belangrikste take wat die F.A.K. vir sy rekening neem, is die poging
om die verwaarlosing en verminking van die Afrikaanse taal teen te werk deur die
publikasie van vakkundige terme sodat Afrikaans sy regmatige plek oor die radio en
+

+ 'n Deeglike inleiding tot die ‘Prikkels binne die algemene situasie’ van die literatuur in die
dertigerjare is die eerste hoofstuk van D.J. Opperman se Digters van Dertig (Kaapstad, 1953),
waarby sy voorwoord tot die F.A.K.-nommer van Standpunte (IX:3, 1954) aansluit. 'n Goeie
oorsig oor die periode 1930-1955 is hoofstuk XIV van Rob Antonissen se Die Afrikaanse
letterkunde van aanvang tot hede3 (Kaapstad, 1965), terwyl G. Dekker dit net vlugtig aanraak
(hoofstuk VIII van Afrikaanse literatuurgeskiedenis12, Kaapstad, 1972). Oor die geskiedenis
en optrede van die F.A.K. skryf A.J. Coetzee in hoofstuk VI-X van Die opkoms van die
Afrikaanse kultuurgedagte aan die Rand (Johannesburg, 1936), E.C. Pienaar in Werda!
(Kaapstad, 1938), G.S. en P.J. Nienaber in Geskiedenis van die Afrikaanse Beweging (Pretoria,
1941), G.S. Nienaber in Die Afrikaanse taalverenigings (Kaapstad, 1962) en Julia Uys in
Bu., 18.12.79.
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in die handel en nywerheid kan inneem en taalsuiwerheid gehandhaaf kan word.
Verder sorg die F.A.K. in 1937 vir die versameling Afrikaanse volksliedere in die
F.A.K.- Volksangbundel, waaraan 'n hele paar digters van die Tweede Geslag - o.a.
Eitemal - meewerk, alhoewel die meeste van hierdie liedere vertalings of verwerkings
is. Daarnaas help die F.A.K. met die organisasie vanjaarlikse kultuurfeeste op Unieen Geloftedag, neem die inisiatief by die reëling van ‘Afrikaanse Boekweke’ (waarvan
die eerste in 1935-1936 gehou word), gee hulp met die organisasie van die simboliese
Ossewatrek van 1938 en die inwyding van die Voortrekkermonument in 1949 en
beywer hom vir die erkenning van ‘Die stem van Suid-Afrika’ van Langenhoven as
amptelike volkslied. Die F.A.K. neem ook die inisiatief om Paul Kruger se verjaardag
tot openbare vakansiedag erken te kry en om sy sterfhuis in Switserland vir
Suid-Afrika aan te koop. Ook aan die taalfeeste in 1959 onder die titel ‘Die Wonder
van Afrikaans’ en die feesvierings in 1975 by geleentheid van die onthulling van die
Paarlse taalmonument, het die F.A.K. 'n belangrike aandeel.
Aanvanklik, veral met die negatiewe gesindheid wat ná die amptelike erkenning
nog sporadies van die Engelstalige kant gekom het, is die stryd van die F.A.K. en
verwante liggame sterk militant ingestel, soos ook dié van die Handhawersbond, wat
in 1930 in Johannesburg gestig is met die doel om die regte van die Afrikaners in
die sakewêreld deur 'n uitsluitlike gebruik van die moedertaal in winkels en handelsake
af te dwing. Betreklik gou word die stryd egter nie anti-Engels nie maar pro-Afrikaans
gerig. By hierdie strewe sluit ook die Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging
(A.T.K.V.) aan, wat in 1931 in Johannesburg opgerig word vir die bevordering van
Afrikaans en die kulturele belange van die Afrikaners, veral onder die
spoorwegpersoneel. Die A.T.K.V. speel 'n prominente rol in nasionale en historiese
feeste en sorg met sy maandblad Die Taalgenoot vir breë kulturele bearbeiding. In
1950 word die Rapportryers in Johannesburg gestig om die Afrikaanse taal, etiek en
gewoontes te bevorder en die strewe en doelstellinge van die Afrikaner, soos dit in
sy geskiedenis en tradisies tot uiting kom, te verwesenlik. In dieselfde jaar stig die
Suid-Afrikaanse Akademie 'n Vaktaalburo, wat die taak om woordelyste vir die
verskillende vakgebiede op te stel, van die F.A.K. oorneem.
Wat die F.A.K. en verwante liggame gedoen het en nog steeds doen, is om dít wat
deur wetgewing offisieel gemaak is, in die praktyk deur te voer en te konsolideer.
Met die kritiese houding van die Afrikaner wat geleidelik - veral nadat hy in 'n
politieke en ekonomiese magsposisie begin kom - sy verskyning maak, staan hy
minder geesdriftig en soms selfs suspisieus teenoor ‘amptelike’ kultuurdraery ‘kultuurleiers sonder kultuur’, soos N.P. van Wyk Louw hulle noem - wat dikwels
selfgenoegsaam terugkyk op wat reeds ‘bereik’ is. Die F.A.K. en ander
kultuurverenigings kan dus in hierdie tydvak nie dieselfde leidende of rigtinggewende
funksie verrig as soortgelyke organisasies tydens die Eerste en Tweede Beweging
nie. Daarom ook dat D.J. Opperman kan sê: ‘Die F.A.K. kan die Derde Beweging
slegs aanvanklik lei, op sy beste bewus maak van die strewe na gelykwaardigheid
en volwassenheid na eie aard, en daarvoor in die stryd tree. Maar met die bereiking
van volwaardigheid en volwassenheid verval die leiding en beweging. Die Derde
Beweging beteken op die ou end 'n beweging teen bewegings!’ (Digters van Dertig
p. 14).
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="4" II. N.P. van Wyk Louw en die idee van 'n ruim Afrikaanse
letterkunde
Die ‘strewe na gelykwaardigheid en volwassenheid’ wat die ‘Derde Beweging’
onderskei van die vroeëre georganiseerde pogings om die Afrikaanse taal en
letterkunde te bevorder, bring mee dat die skrywers en letterkundiges van Dertig nie
meer verdedigend en beskermend ten opsigte van hulle voorgangers staan nie, maar
die ouer literatuur krities bekyk en nagaan watter gebiede van die werklikheid nog
deur die woord gestalte moet vind. Dit het tot gevolg dat hulle hulself oriënteer ten
opsigte van die werk voor hulle, berekend met die tradisie omgaan, hulself as
vakmanne bekwaam deur tegnies en histories op hoogte met die letterkunde te kom
en ernstig besin oor die taak van die skrywer en van die Afrikaanse skrywer in die
besonder.
Die teoretiese besinning oor die taak van die nuwe literatuur en die besondere aard
van die Afrikaanse geesteslewe word beoefen deur C.M. van den Heever, wat in Die
Afrikaanse gedagte (1935) en Die stryd om ewewig (1939) sy enigsins vae en onhelder
opstelle bundel. 'n Veel juister karakterisering van waaroor dit vir hierdie geslag
wesentlik gaan, is W.E.G. Louw se opstel oor ‘Vernuwing van die Afrikaanse poësie’
(1938), later opgeneem in die bundel Vaandels en voetangels (1958), waarin hy die
ou Afrikaanse ‘motiewe’-kuns as 'n beperkte soort literatuur verwerp en daarop wys
dat die nuwe Afrikaanse letterkunde groter aandag vir die Afrikaanse mens vra en
met die kardinale probleme van die lewe worstel.
Die persoon wat die strewe van die nuwe geslag die skerpste formuleer en die
helderste insig in die probleme van die Afrikaanse skrywer en die spesifieke aard en
beperkinge van die Afrikaanse geesteslewe openbaar, is egter N.P. van Wyk Louw,
wat met sy bundels Berigte te velde en Lojale verset (albei 1939) 'n belangrike
teoretiese bydrae tot die ‘idee van 'n Afrikaanse nasionale letterkunde’ lewer, terwyl
hy in die vyftigerjare in die reeks ‘Die oop gesprek’ in Die Huisgenoot - later o.m.
gebundel in Maskers van die erns (1955) en Liberale nasionalisme (1958) beskouinge publiseer oor 'n moontlike geesteshouding vir die Afrikaner en die rol
wat die tradisie daarin speel. In 'n lesing oor ‘Die rigting van die Afrikaanse
letterkunde’ (opgeneem in Berigte te velde), wat hy in Maart 1936 op Stellenbosch
hou en wat in baie opsigte as die manifes van die nuwe geslag beskou kan word, wys
Van Wyk Louw daarop dat selfs ons beste ouer prosa, bv. Jochem van Bruggen se
Ampie: Die natuurkind, by die tradisie van die ‘gemoedelike lokale realisme’ aansluit
wat wesentlik ‘die gemoedelike idealisering van die verbygegane landelike lewe’
gee, nie 'n realisme ‘wat eerbiedig voor die naakte wonder van die werklikheid staan’
nie. Die beperktheid van (veral) die Afrikaanse prosa lê nie daarin dat dit die plaas
en platteland as boustof het nie, maar in die feit dat daardie wêreld - soos hy dit in
‘Onderhoud per brief’ formuleer - ‘nie volledig en groot-menslik verbeeld’ en die
+

+ N.P. van Wyk Louw se kritiese opstelle kom telkens ter sprake in die eerste vier hoofstukke
van F.I.J. van Rensburg se Swewende ewewig (Kaapstad, 1975). Oor Die begrip intellektueel
by N.P. van Wyk Louw (Pretoria, 1972) handel Réna Pretorius.
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‘verskillende hartstogte, demoniese drifte en dade’ nie in ons literatuur verwerk word
nie. Daarom is die Afrikaanse prosa in sy uitbeelding van die ‘lokale’ en die ‘tipiese’,
soos dit ook in die beoefening van die jagverhaal tot uiting kom, wesentlik 'n koloniale
letterkunde. Daarteenoor stel hy die ideaal van 'n ruim Afrikaanse literatuur waarin
elke ‘hartstog of gedagte wat 'n Afrikaanse mens beleef of gedink het’, weerspieël
moet word: ‘Alles, maar ook alles wat die moderne mens roer, wat sy vreugde of
smart maak, moet ook in ons literatuur sy neerslag kry.’
Hierdie ruim en omvattende ideaal wat hy vir die Afrikaanse literatuur stel, blyk
verder uit sy opstel oor ‘Die strewe van die jonger Afrikaanse poësie’ (Berigte te
velde), wat in November 1936 verskyn. Die sentrale kenmerk van die ‘jonger poësie
(is) dat hy die volledige menslikheid in Afrikaanse vorm wil uitdruk’. Daarvoor wend
die nuwe geslag digters die temas van alle groot poësie - ‘die mens teenoor die natuur,
teenoor die gemeenskap, teenoor die liefde, teenoor God’ - aan en vermy die
uitbeelding van die lokale en die tipiese of laat dié dinge in 'n groot menslike verband
opgaan. Die poësie word ‘'n hoë en dwingende taak’, nie ‘'n aangename spel of 'n
tydkorting om ledige uurtjies te vul nie’. Dit bring mee dat die digter sy vakmanskap
in 'n ernstige lig beskou en ‘suiwerheid en tegniese volmaaktheid’ nastrewe deur te
soek na die musikale ‘klank, die glansende enkele woord, presiesheid van beelde
(en) intellektuele beheersing van alles wat hy wil sê’. Met hierdie aksent op
vakmanskap by die digter is die rol van die letterkundige as apologeet vir die
Afrikaanse letterkunde dan ook vir altyd verby: ‘Ons eis nie vandag meer 'n ligter
oordeel, ter wille van ons saak' en omdat, ons leesstof vir ons mense moet verskaf’
nie. Ons mag nie vra dat daar met 'n ander maatstaf gemeet word wanneer die kritikus
voor Afrikaanse werk staan as wanneer hy buitelandse literatuur beoordeel nie. Elke
eis van hierdie aard veronderstel 'n aangebore minderwaardigheid by ons. Alleen die
beste sal ons saak werklik dien. En al sal die hoeveelheid groot kuns dan by ons
minder wees as by die nasies wat meer mense tel, moet ons eis dat met verloop van
tyd ons hoogste werk net so hoog as hulle s'n sal staan.’

III. Die literêre stryd
In teenstelling tot die eerste dertig jaar van die twintigste eeu, waarin die skeppende
kunstenaars betreklik los van mekaar staan en nie bewustelik groepe vorm nie, is
daar by die Dertigers en latere figure 'n duidelike behoefte om met mekaar gedagtes
uit te ruil en soms gesamentlik in belang van die letterkunde op te tree. Hierdie
behoefte lei tot veelvuldige en stimulerende gesprekke tussen vriende oor die literatuur
en tot sporadiese byeenkomste op ‘literêre aande’ wat nie op 'n vaste basis of 'n
verenigingsgrondslag gereël word nie maar spontaan ontwikkel. Later kom daar wel
georganiseerde optrede en lei dit tot groepsvorming en uiteindelik tot 'n polarisering
tussen Noord en Suid.
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1. Die Afrikaanse Skrywerskring
In 1934 word die Afrikaanse Skrywerskring op inisiatief van C.M. van den Heever
en T.J. Haarhoff in Johannesburg gestig met die doel om Afrikaanse skrywers met
mekaar in kontak te bring, literêre probleme te bespreek, die verspreiding van die
Afrikaanse boek plaaslik en in die buiteland te bevorder, gereelde oorsigte oor die
groei van die Afrikaanse letterkunde te publiseer, van tyd tot tyd die beste boeke aan
te wys en in 'n adviserende hoedanigheid by die voorskryf van boeke op te tree.
Kunstenaars wat veral met die Skrywerskring gemoeid is, sluit S. Ign. Mocke, Eitemal,
J. van Melle en P. de V. Pienaar in, terwyl Van den Heever en later Abel Coetzee as
voorsitter dien. Aanvanklik word gereelde oorsigte in Die Huisgenoot en Die
Vaderland gepubliseer, maar in 1936 gaan die Skrywerskring oor tot die publikasie
van 'n Jaarboek waarin poësie, prosa, drama, beskouinge en oorsigte opgeneem word.
Die laaste uitgawe van die Jaarboek verskyn in 1950 en in 1951 word dit vervang
met die Tydskrif vir Letterkunde, agtereenvolgens met C.M. van den Heever, Abel
Coetzee, Coenie Rudolph en Elize Botha as leidende redakteurs. Aan die begin
verskyn daar belangrike literatuur in die Jaarboek, maar weens gebrek aan die nodige
stimulerende leiding en toenemende bedenkings oor die kreatiewe en kritiese
vermoëns van C.M. van den Heever en sy groep raak die belangrikste Afrikaanse
kunstenaars van die Skrywerskring vervreemd en word dit grotendeels beset deur
beperkte of teleurgestelde skrywers wat in die Jaarboek 'n podium vir hulle idees en
werk vind. Dit geld ook vir die Tydskrif vir Letterkunde, wat in die vyftigerjare
skeppende en kritiese werk van oorwegend mindere gehalte publiseer, al is daar in
die sestiger- en sewentigerjare 'n geleidelike verbetering in die blad te bespeur.

2. Die Vereniging vir die Vrye Boek
Belangriker vir die ontwikkeling van die Afrikaanse letterkunde is die stimulus wat
daar van 'n groep Kaapse skrywers en kunsliefhebbers uitgaan. Aanvanklik kom
W.E.G. Louw, Hettie Smit en Fred le Roux bymekaar om gedagtes oor die literatuur
te wissel, terwyl N.P. van Wyk Louw, Boerneef (I.W. van der Merwe), J. du P.
Scholtz, I.D. du Plessis en Abr. H. Jonker later by hierdie vriendekring aansluit en
lewendig oor die kuns, politiek en letterkunde gesels. Deur bemiddeling van die
ondernemende Gerrit Bakker van die firma H.A.U.M. koop, lees en bespreek hulle
die poësie van kontemporêre Nederlandse digters soos A. Roland Holst, Bloem,
Donker, Gossaert en Nijhoff, terwyl C.H. Weich, musiekkritikus van Die Burger,
hulle gereeld in sy huis ontvang en plaatopnames voorspeel. Uys Krige, wat kontakte
met sowel die noordelike as die suidelike skrywers het, publiseer 'n
+ +

+ Oor die Afrikaanse Skrywerskring handel D.J. Opperman in Digters van Dertig, pp. 64-65
en P.J. Nienaber in Hg., 18.6.71.
+ Oor die Vereniging vir die Vrye Boek skryf D.J. Opperman in Digters van Dertig, pp. 68-78,
P.C. Schoonees in Die prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging3 (Pretoria/Kaapstad,
1939, pp. 38-41) en W.E.G. Louw in Vaandels en voetangels (Kaapstad/Amsterdam, 1958,
pp. 142-143).
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bloemlesing uit die nuwe poësie as Afrikaanse versameling (1937) en verkry daarvoor
die medewerking van die prominente Nederlandse kritikus Dirk Coster, wat 'n
inleiding tot die bundel skryf. In Nederland (waarheen hy vir verdere studie gaan)
stel W.E.G. Louw die jongste digkuns bekend in 'n publikasie met die titel De
nieuwere Afrikaanse poëzie (1939), terwyl hy na sy terugkeer in samewerking met
D.B. Bosman, Van Wyk Louw en Jan Greshoff die bloemlesing Tussen die engtes
(1940) saamstel ten einde Nederlandse skrywers tydens die besetting te help.
Naas hierdie oorwegend indiwiduele pogings werk 'n hele paar van die suidelike
groep in 1935 mee aan een van die F.A.K. se boekweke en ontstaan die behoefte om
self werke uit te gee wat nie slegs aan die eis van voorskryfbaarheid voldoen nie. Op
dié wyse kom die Vereniging vir die Vrye Boek (V.V.B.) in 1936 met J. du P. Scholtz,
N.P. van Wyk Louw, Boerneef, W.E.G. Louw, Abr. H. Jonker en F.E.J. Malherbe
tot stand met die doel om ‘die Afrikaanse letterkunde uit (die) enge beperkings’ van
die voorskryfmark te bevry. In die omsendbrief van die V.V.B. (opgeneem as ‘'n
Oproep’ in Berigte te velde) sê Van Wyk Louw dat die vereniging gestig word om
die Afrikaanse literatuur van die ‘gemoedelike lokale realisme’ en die eensydige
instelling van die boekhandel los te maak. Volgens hom ‘moet (dit) moontlik wees
dat alles wat eerlik, sterk en mooi in 'n volk gedink en gesê kan word, ook in die
volksliteratuur sy neerslag kan vind; nie ter wille van die klompie skrywers nie; ook
nie ter wille van die plesier van 'n groot aantal lesers nie - dit gaan om die geestelike
status van die volk en die onafhanklike voortbestaan van sy letterkunde’.
In sy kort bestaanstyd publiseer die V.V.B. vier werke: Hettie Smit se Sy kom met
die sekelmaan (1937); N.P. van Wyk Louw se Die halwe kring (1937); Paul Géraldy
se Aimer,vertaal as Hélène deur N.P. van Wyk Louw (1939); en Gustave Flaubert
se La légende de saint Julien l'hospitalier, vertaal as Die legende van die heilige
Julianus die herbergsame deur W.E.G. Louw (1940). Reeds voor die eerste publikasie
ontstaan daar probleme in die bestuur as Malherbe nie al die vergaderings bywoon
nie. Met die verskyning van Sy kom met die sekelmaan skryf Malherbe enigsins
negatiewe besprekings in Die Huisgenoot en Die Suiderstem, word hy en Jonker
feitlik verplig om uit die bestuur te bedank en ontstaan daar 'n polemiek in Die Burger,
waaraan Le Roux, Jonker, Boerneef, Malherbe, Scholtz en Van Wyk Louw deelneem.
Ook na aanleiding van die publikasie van Die halwe kring kom daar meningsverskil,
veral né E.C. Pienaar se eensydig-‘nasionale’ resensie, waarop Krige, Seholtz, Moeke
en Mulder reageer.
Die V.V.B. beleef net vier uitgawes, ten spyte van die ‘vragte kopie’ wat by die
bestuur aangemeld is. Daarmee het die vereniging bewys dat daar nie soveel goeie
manuskripte gereed was wat as gevolg van onwillige uitgewers nie gepubliseer kon
word nie. Tog het die V.V.B. die funksie gehad om - deur die medewerking van
kunstenaars soos F. Caldecott-Zerffi - vir uitgewers die weg na die tipografies mooi
versorgde boek aan te dui, terwyl die polemieke groot prominensie aan die jonger
letterkunde gegee en enkele van die ouer en gevestigde kritici se onvermoë met die
nuwe werke aan die kaak gestel het.
+

+ F.E.J. Malherbe se resensie van Sy kom met die sekelmaan verskyn in Hg., 7.5.37 en Die
Suiderstem, 8.5.37 (kyk ook Aspekte van Afrikaanse literatuur, Kaapstad, 1940 en Wending
en inkeer, Kaapstad, 1948). Hierop reageer F.J. le Roux (Bu., 21.5.37), L.W. van der Merwe
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3.7.37), N.P. van Wyk Louw (Bu., 3.7.37) en Van der Merwe (Bu., 3.7.37).
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3. Algemene en literêre tydskrifte
Die hoë vlug van die literatuur vanaf die dertigerjare stimuleer reeds bestaande
algemene tydskrifte, terwyl 'n hele paar spesifiek literêre blaaie opgerig word om as
podium vir bepaalde groepe of rigtings in die letterkunde te dien. Daarnaas laat die
groter vraag om ontspanningslektuur populêre tydskrifte ontstaan wat dikwels swak
werk publiseer en met die vereiste resep van moord en liefdesgeskiedenis in die
rigting van 'n ‘geel pers’ ontwikkel.
In die dertigerjare ontstaan 'n hele paar algemene tydskrifte, soos Castilia (1934),
Die Moderne Vrou (1936-1937), Die Afrikaanse Denker (1937) en Kort en Goed
(Johannesburg, 1939-1949), terwyl die Gereformeerde blad Koers (Potchefstroom,
1933) gereelde resensies oor nuwe boeke publiseer. Belangriker vir die literatuur is
Die Brandwag (Pretoria, later Johannesburg, 1937-1965), waaraan hoofsaaklik
noordelike skrywers meewerk wat dikwels eensydige en persoonlike aanvalle op die
suidelike groep publiseer. Die leidende algemene tydskrif in die dertiger- en
veertigerjare is egter Die Huisgenoot. In die jare 1931-1949 staan dié blad onder
redaksie van J.M.H. Viljoen, wat die medewerking van die belangrikste skrywers
kry, nuwe outeurs ‘ontdek’ en aanmoedig, 'n besonder hoë standaard handhaaf (o.m.
deur uitvoerige besprekings van literêre werke) en 'n balans tussen
ontspanningslektuur en ernstige werk bewaar. Viljoen word - ná 'n kort periode
waarin A.M. van Schoor die blad redigeer - opgevolg deur Johan Spies, wat - ten
spyte van die sterk druk van die ligter weekblaaie - die hoë peil voortsit, o.m. met
boekbesprekings deur die belangrikste literatore van die vyftigerjare en deur die
medewerking van N.P. van Wyk Louw, wat in die jare 1951-1953 die reeks ‘Die oop
gesprek’ bydra. Ná die bedanking van Spies word Die Huisgenoot egter toenemend
op die populêre mark ingestel en speel dit haas geen literêre rol meer nie.
In die jare 1940-1944 word die tweetalige tweeweeklikse Kaapse blad Trek,
opvolger van die Independent (1936-1939), onder redaksie van Jacques Malan
gepubliseer. Hierin verskyn in die veertigerjare Kees Konyn se gereelde rubriek,
waarin op vermaaklik-satiriese wyse met allerlei ‘hoë’ persone in die Afrikaanse
‘republiek der letteren’ die spot gedryf word. In teenstelling tot die meeste ander
dag- en weekblaaie van dié tyd publiseer Trek artikels in 'n oorwegend aanvallende
styl; daarmee word dit een van die heel eerste tydskrifte wat 'n kritiese ingesteldheid
teenoor allerlei aspekte van die Afrikaner se kultuurlewe openbaar. Ander algemene
blaaie wat in die veertigerjare ontstaan, is Die Naweek (Kaapstad, 1940-1950), Inspan
(Johannesburg, 1941-1952), Rooi Rose (Johannesburg, 1946-), Die Ruiter
(Johannesburg, 1947-1948), Naweekpos (Kaapstad, 1954-1970), die vrouetydskrif
Sarie Marais (Kaapstad, 1949-), wat onder aanvanklike redaksie van F.J. le Roux
+ +

+ Uys Krige se Afrikaanse versameling word geresenseer deur Elisabeth Eybers (Voetpad van
verkenning), F.E.J. Malherbe (O.E.B., III:3) en P.C. Schoonees (Hg., 13.8.37).
+ Oor J.M.H. Viljoen as redakteur van Die Huisgenoot skryf D.J. Opperman in Verspreide
opstelle (Kaapstad, 1977). F.E.J. Malherbe gee 'n oorsig oor die aktiwiteit van Ons Eie Boek
in die laaste uitgawe (XXI: 1-2) van dié blad (vgl. ook Agter die oomblik, Johannesburg,
1977). Oor Standpunte skryf Opperman (Digters van Dertig, pp. 80-84), L.C. Eksteen (St.,
XIX:2, Desember 1965) en Louise Vi1joen (St., XXXI:3, Junie 1978 en XXXII:5, September
1979).
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o.m. vir goeie populêre voorligting op die gebied van die letterkunde sorg, en Lantern
(Pretoria, 1949-), wat driemaandeliks opvoedkundige artikels oor kuns en geskiedenis
publiseer.
Die eerste tydskrif wat spesifiek aan die literatuur, beeldende kuns en die musiek
gewy word, is die kwartaalblad Die Nuwe Brandwag (Pretoria, 1929-1933),
aanvanklik met M.L. du Toit as hoofredakteur en vanaf die derde jaargang onder
leiding van G. Dekker en H.G. Viljoen. Hierdie blad publiseer poësie, prosa,
boekbesprekings, studies en oorsigte van buitelandse literatuur. Alhoewel dit die
medewerking van jonger outeurs (soos C.M. van den Heever, I.D. du Plessis en
Eitemal) kry, staan dit nie in die teken van vernuwing of 'n grondige herwaardering
van die ouer literatuur nie. In Ons Tydskrif (Pretoria, 1933-1937) onder redaksie van
M.S.B. Kritzinger verskyn resensies van nuwe Afrikaanse publikasies, maar hierdie
funksie word in die jare 1935-1955 oorgeneem deur Ons Eie Boek (Kaapstad;
aanvanklik gestig deur F.E.J. Malherbe, Abr.H. Jonker en Jacques Malan, maar sedert
1937 onder uitsluitlike redaksie van eersgenoemde), wat 'n belangrike rol speel met
gereelde besprekings van literêre werke deur toonaangewende letterkundiges en ook
voorligting met die oog op voorgeskrewe werke vir skole verskaf. In die jare
1945-1947 verskyn Vandag, wat hom onder redaksie van Ehrhardt Planje op die
‘Suid-Afrikaanse aktualiteit’ rig en waaraan Uys Krige in 1947 as mederedakteur
saamwerk. Van 1951 tot 1960 redigeer S. Ign. Mocke die Johannesburgse blad
Helikon, waarin van tyd tot tyd aanvalle op skrywers, veral op Opperman, wat van
‘duisterheid’ en ‘onsedelikheid’ beskuldig word, verskyn.
Aanvanklik het die Dertigers nie 'n eie blad nie, al bestaan daar van die begin af
die behoefte om ‘'n tydskrif of 'n reeks cahiers’ te publiseer wat met Europese blaaie
vergelyk kan word. In 1945 rig N.P. van Wyk Louw, W.E.G. Louw en H.A. Mulder
in Kaapstad die blad Standpunte (aanvanklik kwartaalliks, sedert 1954
tweemaandeliks) op, nie - soos N.P. van Wyk Louw dit in die eerste nommer stelmet
die doel ‘om 'n standpunt te propageer nie, maar om die vrye bespreking van die
grondslae van ... (literêre en verwante) aktiwiteite in Suid-Afrika moontlik te maak’.
In Standpunte verskyn in die veertiger- en vroeë vyftigerjare heelwat nuwe werk van
N.P. van Wyk Louw, Elisabeth Eybers en D.J. Opperman, terwyl W.E.G. Louw in
hierdie jare veral met essays en omvangryke opstelle in herwaarderingstrant besig
is. Naas die deeglike studies van Opperman publiseer die blad H.A. Mulder se
gevoelige besprekings van die Afrikaanse literatuur. In die vyftigerjare, as daar
minder werk van die gevestigde outeurs verskyn en die jonger skrywers aanvanklik
nie so prominent vertoon nie, word die blad veral gedra deur die deeglike en
skerpsinnige kronieke van Rob Antonissen en die opstelle van A.P. Grové, P. du P.
Grobler, Merwe Scholtz en later ook E. Lindenberg. Met die vernuwing van die
Afrikaanse literatuur in die sestigerjare verrig Standpunte nie meer die sterk leidende
funksie wat dit in sy eerste tydperk gehad het nie, vind die werk van die Sestigers
nie in dieselfde mate neerslag in die blad nie en word
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Standpunte toenemend deur 'n dor akademiese ingesteldheid en 'n gemis aan
daadwerklike leiding of inisiatief bedreig. Ná die eerste twee jaargange tree Jan
Greshoff toe tot die redaksie, terwyl D.J. Opperman in 1950 die sekretariële werk
oorneem en van die beste nommers publiseer. Tegelykertyd kom F.J. le Roux by, en
later Anthony Delius (agtereenvolgens vervang deur Guy Butler, G.H. Durrant en
C.J.D. Harvey), Rob Antonissen, A.P. Grové, André P. Brink, Ernst van Heerden,
T.T. Cloete en P.G. du Plessis. Ná Opperman behartig W.E.G. Louwen A.P. Grové
agtereenvolgens die redaksionele werk. As daar in 1971 te sterk teenstand teen die
enigsins sektariese redigering van Grové kom, neem W.E.G. Louw die leiding weer
'n tyd lank waar totdat dit einde 1974 aan P.G. du Plessis oorgedra word. Begin 1976
is André P. Brink, hoofsaaklik op inisiatief van W.E.G. Louwen F.J. le Roux, verplig
om te bedank en word sy plek ingeneem deur Chris Barnard, terwyl J.C. Kannemeyer
einde 1976 tot die redaksie toetree en vanaf Januarie 1977 die sekretariaat behartig.
In April 1979 bedank Le Roux, terwyl P.J. Cillié, J.C. Steyn en Marlene van Niekerk
redaksielede word. In 1981 tree ook R.H. Pheiffer toe tot die redaksie, terwyl Ernst
van Heerden die sekretariaat in April 1984 oorneem.

IV. Die uitgewersbedryf
In die dertigerjare word die belangrikste Afrikaanse boeke deur J.L. van Schaik en
die Nasionale Pers uitgegee, terwyl H.A.U.M. hom minder op die letterkunde toespits.
Terselfdertyd ontstaan drie nuwe uitgewerye: Afrikaanse Pers (Pretoria 1932; en
sedert 1936 in Johannesburg), Unie-Volkspers (Kaapstad, 1936-1949) en
Voortrekkerpers (Johannesburg, 1937), wat onderskeidelik met Die Vaderland, Die
Suiderstem en Die Transvaler verbind is. In die veertigerjare gee al hierdie uitgewers
toenemend ook populêre leesstof uit, word verskeie boeke in reeksverband gepubliseer
(o.m. die Monument- en Libri-reeks van Van Schaik en die Tweede Trek- en
Kwarteeu-serie van Nasionale Pers) en kom 'n hele paar boekklubs tot stand wat
hulle veral op ligte lektuur toespits. Ná die inisiatief wat die V.V.B. neem om boeke
met 'n behoorlike versorging die lig te laat sien, ondergaan die boekbedryf in die
veertigerjare in tipografiese opsig 'n aansienlike vernuwing. Die eerste belangrike
werk in dié verband word gedoen deur Constantia (Johannesburg, 1943-) en A.A.
Balkema (Kaapstad en Amsterdam, 1946-), wat die tegniese gehalte van die
Afrikaanse boek geweldig opstoot. Hierdie voorbeeld word gevolg deur die Nasionale
Boekhandel en Tafelberg (Kaapstad, 1954-), terwyl Van Schaik minder publiseer en
grotendeels akademiese werke en vertalings die lig laat sien. In die veertiger- en
vyftigerjare verskyn ook enkele belangrike reekse, soos Die Afrikaanse
kinderensiklopedie (onder redaksie van C.F. Albertyn), Die skatkis, Wêreldletterkunde
en Drie eeue, terwyl die eerste deel van die Woordeboek van die Afrikaanse taal
(sedert 1947 onder redaksie van P.C. Schoonees) in 1950 gepubliseer word.
+

+ In die laaste hoofstuk van sy Beknopte geskiedenis van die Hollands-Afrikaanse drukpers
(Kaapstad, 1943) behandel P.J. Nienaber die eerste ‘bloei’ van die Afrikaanse uitgewerye.
Die beste en mees resente oorsig is egter J.J. Human se lemma ‘Book-publishing’ in D.J.
Potgieter, red., Standard encyclopaedia of Southern Africa (S.E.S.A.), II (Kaapstad, 1970).
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Hoofstuk 3
Die kulturele en literêre situasie
I. Algemene karakteristiek van die skeppende literatuur
Terwyl die Afrikaanse literatuur in die eerste dertig jaar van die twintigste eeu 'n
feitlik volkome nuwe inset beteken en die werk van die Genootskappers met die
eeuwenteling grotendeels as afgesluit beskou kan word, is dit nie in dieselfde mate
die geval met alle literatuur van 1930 tot omstreeks 1955 nie. Oor die algemeen is
die prosa en drama 'n voortsetting en uitbouing van rigtings voor 1930, al is daar in
die veertigerjare aarselende pogings tot vernuwing op die gebied van die prosa en al
kom daar in die vyftigerjare 'n daadwerklike verdieping met die publikasie van 'n
paar belangrike versdramas. Daarteenoor toon die poësie in hierdie tydvak wel 'n
groot vernuwing, wat in twee fases sy verskyning maak: aanvanklik 'n wegswaai van
die tradisionele Afrikaanse ‘motiewe’-kuns en van die verband tussen letterkunde
en taalstryd in die rigting van 'n persoonlike belydenispoësie waarin die wêreld en
emosies van die ek hoofsaak is; en later 'n beeldingsvers waarin die persoonlike
belewing in bepaalde gestaltes geobjektiveer word, 'n groter wêreld buite die ek om
as boustof dien en die beeldspraak 'n aardser inslag het.
Hierdie vernuwing breek egter eers teen ongeveer die middel van die vierde dekade
definitief deur. Tot 1935 word die literêre toneel oorheers deur ouer skrywers:
Langenhoven lewer van sy beste prosa in hierdie jare, terwyl Preller met sy
historiografiese werk voortgaan; Malherbe skryf sy arbeids- en Bybelromans,
+

+ Die beste algemene karakteristiek van die literatuur van 1930 tot 1955 is hoofstuk XV van
Rob Antonissen se Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede3 (Kaapstad, 1965),
terwyl G. Dekker dit net vlugtig aanraak in hoofstuk VIII, IX en X van die Afrikaanse
literatuurgeskiedenis12 (Kaapstad, 1972). Korter algemene oorsigte is dié van W.J. du P.
Erlank (‘Die afgelope kwarteeu in die Afrikaanse letterkunde’, Referate gelewer by geleentheid
van die Silwerjubileum van die F.A.K. 1954, Johannesburg, 1955), A.P. Grové
(‘Vyf-en-twintig jaar Afrikaanse literatuur’, Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965), J.M.
de Vries (Nieuwere Afrikaanse letterkunde, 's-Gravenhage, 1956), F.I.J. van Rensburg
(‘Vernuwing in die Afrikaanse letterkunde’, Die smal baan2, Kaapstad, 1971) en Ernst van
Heerden (‘Die groei van ons letterkunde’ en ‘Nasionalisme en literatuur’, Die ander
werklikheid, Kaapstad, 1969). D.J. Opperman maak tematologiese studies oor die vrou en
die wingerd (Verspreide opstelle, Kaapstad, 1977) in die Afrikaanse letterkunde. Vir die
vernuwing in die dertigerjare is die standaardwerk D.J. Opperman se Digters van Dertig
(Kaapstad, 1953). Oor die literêre lewe in die dertiger- en veertigerjare skryf I.D. du Plessis
(Aantekeninge uit Tuynstraat, Kaapstad, 1975) en Jan Greshoff (Hg., 10.5.46). F.E.J. Malherbe
behandel ‘Nasionalisme en gebrokenheid’ in die Afrikaanse literatuur (Wending en inkeer,
Kaapstad, 1948) en skryf oorsigtelik oor die poësie en prosa (Afrikaanse lewe en letterkunde,
Stellenbosch, 1958). A.P. Grové maak enkele opmerkinge oor die vernuwing van Dertig in
sy bydrae oor W.E.G. Louw (Perspektief en profiel onder redaksie van P.J. Nienaber,
Johannesburg, 1951). N.P. van Wyk Louw bring sy opvattinge oor die literatuur in die
algemeen en die Afrikaanse letterkunde in die besonder ter sprake in Berigte te velde (Pretoria,
1939) en Lojale verset (Kaapstad, 1939), terwyl W.E.G. Louw ook oor die vernuwing van
Dertig skryf (Ou wyn van vreugde en Vaandels en voetangels, albei Kaapstad/Amsterdam,
1958). Die kunsopvattinge van D.J. Opperman, waarin daar in 'n sekere mate 'n reaksie op
Dertig is, word veral geformuleer in ‘Kuns is boos!’ (Wiggelstok, Kaapstad, 1959) en
‘Kolporteur en kunstenaar’ (Naaldekoker, Kaapstad, 1974); kyk hieroor E. Lindenberg (‘Die
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Van Bruggen van sy suiwerste novelles en die Hobsons hulle beste dierverhale;
Marais versamel sy gedigte (1933) en maak 'n aansienlike toevoeging tot sy
kortverhale, terwyl Leipoldt sy Skoonheidstroos (1932) en Totius sy Passieblomme
(1934) publiseer. Ook ná 1935 gaan sommige van hierdie skrywers voort. Totius
berym die Psalms, sorg met die bundel Skemering (1948) vir een van die hoogtepunte
in sy persoonlike poësie en wy hom verder aan die hersiening van die Bybelvertaling.
Sangiro publiseer min, die Hobsons voeg weinig toe aan hul beeld as skrywers, terwyl
Malherbe en Van Bruggen se prosa 'n sterk dalende lyn vertoon en Leipoldt se poësie
in hierdie jare 'n jammerlike insinking verteenwoordig. Die verrassendste ontwikkeling
op prosagebied is die verskyning van M.E.R., wat reeds in die twintigerjare gedebuteer
het, maar van haar belangrikste werk in die veertigerjare publiseer. Intussen sterf die
meeste skrywers van die Eerste Geslag in hierdie tydvak: Langenhoven (1932),
Marais (1936), Celliers (1940), Preller (1943), Leipoldt (1947) en Totius (1953).
Die skrywers wat hoofsaaklik in die twintigerjare hulle verskyning maak, bly tot
een publikasie beperk of lewer oorwegend swak werk. Met die herdruk van sy eerste
bundel in 1931 trek Toon van den Heever meer aandag, maar Die speelman van
Dorestad (1949) bring nie die lang verwagte bevestiging van sy digterskap nie, al
dra hy by tot die kleinkuns op die gebied van die prosa met sy bundel Gerwe uit die
erfpag van Skoppensboer (1948), wat egter grotendeels reeds in die twintigerjare
ontstaan het. Dit geld ook vir die verse wat Wassenaar, Haarhoff, Eitemal, Fagan en
J.R.L. van Bruggen publiseer. Daarteenoor lewer Fagan (o.m. met Ousus) in die
dertigeren Grosskopf (o.m. met Die klipdolk) in die veertigerjare verdienstelike
dramas - Grosskopf sorg ook vir 'n bundel fyn vertellings - terwyl Eitemal in die
vyftigerjare met Jaffie en Skaduwees teen die muur sy belangrikste werk op die
gebied van die prosa publiseer.
Twee outeurs wat reeds in die twintigerjare begin skryf maar hulle historiese
+

triomf van 'n kolporteur’ in Smal swaard en blink onder redaksie van Ernst van Heerden,
Kaapstad/Pretoria, 1966) en A.P. Grové (‘N.P. van Wyk Louwen D.J. Opperman: Twee
perspektiewe op die digterskap’, Woord en wederwoord onder redaksie van Merwe Scholtz,
Kaapstad/Pretoria, 1974). Verskillende skrywers beantwoord die vraag Wat van ons
letterkunde? (Johannesburg, 1957) by wyse van 'n voëlvlugoorsig oor die Afrikaanse literatuur.
+ Oorsigte oor die poësie 1930-1955 is dié van C.M. van den Heever (Die Afrikaanse gedagte,
Pretoria, 1935), H.A. Mulder (‘Hoogtepunte in die Afrikaanse liriek’, Twee wêrelde, Pretoria,
1942), W.E.G. Louw (De nieuwere Afrikaanse poëzie, 's-Gravenhage, 1939 en in
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, III onder redaksie van C.M. van den Heever en P. de
V. Pienaar, Kaapstad, 1950), D. Bax (Zuid-Afrika, Maart-April 1947 - Januarie 1949), F.I.J.
van Rensburg (Kultuurgeskiedenis, Kaapstad, 1968), E. Lindenberg (Inleiding tot die
Afrikaanse letterkunde4, Pretoria/Kaapstad, 1973) en A.P. Grové (Afrikaans: Ons pêrel van
groot waarde, Johannesburg, 1974). M.S. du Buisson raak enkele aspekte van die poësie aan
in Die mens-God-verhouding in die Afrikaanse poësie (Johannesburg, 1959), terwyl H.A.
Mulder probleme van die poësie in die veertigerjare bespreek (Laaste opstelle, Kaapstad,
1961). Die beste keuse uit die poësie van 1930 tot 1955 is te vinde in D.J. Opperman se
Groot verseboek (Kaapstad, 1951; daarna telkens aangevul).
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posisie as oorgangsfigure in 'n groot mate ontgroei, is I.D. du Plessis en C.M. van
den Heever, wat in die beginjare liedjies, ballades, kwatryne en enkele gevoelige
stemmingsverse skryf. Du Plessis toon in sy eerste gedigte sterk ooreenkomste met
Leipoldt deur verse oor die natuur (die Karoo), die Ooste en die eensaamheid, terwyl
hy later by die belydenispoësie van Dertig aansluit, al lewer hy sy belangrikste werk
op die gebied van die folkloristies-romantiese ballade en die kwatryn. In die
veertigerjare skryf hy oorwegend swak satiriese verse en slaag hy, ondanks herhaalde
pogings om van sy eie werk bestek op te maak en homself te vernuwe, ook later nie
daarin om iets van besondere waarde te lewer nie, terwyl sy prosa nie bo die
middelmatigheid uitstyg nie. C.M. van den Heever, wat voor Du Plessis tot bundeling
oorgaan, begin aarselend met poësie (1926) en prosa (1927), maar ontwikkel daarna
sy stemmingspoësie en romans oor die plaas- en dorpslewe totdat hy sy beste werk
met Deining (1932), Somer (1935), Aardse vlam (1938), Laat vrugte (1939) en enkele
bundels kortverhale lewer. As literêre figuur gee hy - o.m. deur sy besinnende opstelle
en kritiese geskrifte - tot ongeveer 1935 die toon in die nuwere literatuur aan en oefen
hy ook - o.m. deur sy aandeel aan die Afrikaanse Skrywerskring - invloed op jonger
skrywers uit. Daarna kom daar egter toenemend kritiek op sy werk en toon sy
publikasies in die veertiger- en vyftigerjare 'n oorwegend dalende lyn. Sowel Du
Plessis as Van den Heever is in 'n groot mate oorgangsfigure, al behoort hulle tot
Dertig deur hulle aandeel aan die belydenispoësie, die sterk bewustheid van die taak
van die digter, die beoefening van die vrye vers en die groter aandag wat die woord
in hulle poësie en teoretiese geskrifte geniet.
Die eerste werk van die digters wat later as die Dertigers bekend sal staan (Elisabeth
Eybers uitgesonderd), verskyn in die twintigerjare in tydskrifte. Hierdie skrywers
het die voordeel gehad dat hulle op 'n sekere digterlike tradisie in Afrikaans kon
steun, deur middel van hulle skoolopleiding met die Afrikaanse literatuur vertroud
kon raak en aan universiteite hulle studie, o.m. aan die hand van bestaande
handleidings (soos dié van Van Niekerk, Pienaar en Schoonees), kon voortsit. Die
deurbraak kom in die jare 1934-1937 as hulle met hul eerste digbundels 'n verrassende
vernuwing in die Afrikaanse poësie bring: W.E.G. Louw met Die ryke dwaas (1934)
- waarby Sy kom met die sekelmaan (1937), die biegroman van Hettie Smit, aansluit
-, N.P. van Wyk Louw met Alleenspraak (1935) en Die halwe kring (1937), Uys
Krige met Kentering (1935) en Elisabeth Eybers met Belydenis in die skemering
(1936). In hierdie poësie - waarvan die vroegste voorbeelde eenvoudige liedjies en
balladeske verse, later 'n intens persoonlike poësie oor die binnelewe van die indiwidu
(sy liefde, sy geding met God en sy menswees) is - word die leser getref deur 'n veel
groter professionaliteit in vergelyking met die werk voor 1930. Die nuwe kunstenaars
sien die poësie as 'n bewuste taak en wil 'n vers skep waarin elke woord en beeld
suiwer en artistiek bevredigend is. Daarby weier hulle om by 'n klein beperkte
koloniale tradisie aan te sluit wat net plek het vir die lokale en tipiese, en eis hulle
die reg op om alle gebiede van die menslike lewe te verken en in hulle poësie tot
gestalte te bring. Alhoewel die werk van die Dertigers aanvanklik op die intieme
binnelewe van die ek gerig en selfanalities en belydend van aard is, bring hierdie
doelstelling 'n groot verskeidenheid in hulle poësie mee. Terwyl Elisabeth Eybers
die wêreld van die vrou verken en albei die Louws 'n sterk roepingsbewustheid
vertoon en die digter sien as 'n profeet wat alleen en afgesonderd van die massa
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sy eensame werk moet voortsit, die boodskap van 'n hoër bestaan moet bring en selfs
'n geding met God moet aanknoop, reik die ek in Uys Krige se gedigte uit na die
wêreld rondom hom, na mense of dinge wat dikwels die draers van sy romantiese
verlange word of na plekke wat hy met 'n intense aardse vreugde kan waarneem,
selfs al is hy meestal nie in harmonie met die wêreld wat hy oproep nie. Hierdie
verskeidenheid vind ook neerslag in die vorm van hulle poësie. Terwyl die ouer
Afrikaanse digkuns dikwels sterk aan uiterlikhede en aan bepaalde rym- of metriese
skemas gebonde was, is die nuwe poësie die resultaat van 'n strenger en verwikkelder
vakmanskap wat krities teenoor eie werk staan en die intellek ten volle by die
kreatiewe aktiwiteit inspan. Naas die lied en die volksballade beoefen die Dertigers
in hulle eerste fase veral die sonnet, die kwatryn en die vierreëlige strofe, alhoewel
Krige met sy vrye verse hier ook 'n uitsondering vorm.
Die sterk gerigtheid op die self en die bewustheid van die hoë eis wat die kuns
van hulle verg, laat die gevaar ontstaan van 'n estetisering, 'n oorbewuste kultus en
'n te groot afgetrokkenheid van die buitewêreld met sy prikkels. Met sy groter
ontvanklikheid teenoor die buitewêreld was daar by Krige reeds van die begin af 'n
ingeboude korrektief aanwesig, terwyl die ander digters geleidelik al hoe meer van
die belydenis wegswaai in die rigting van 'n beeldings- en gestaltepoësie. Hierdie
ontwikkeling tot objektivering kom die sterkste tot uiting by Van Wyk Louw, wat
in die vroeë veertigerjare met Gestaltes en diere (1942) 'n nuwe soort psigologiese
ballade beoefen waarin die persoonlikheid geprojekteer is en dramatiese monoloë
skryf waarin die innerlike botsing binne die indiwidu in 'n bepaalde gestalte geplaas
word wat dikwels op die rand van die waansin beweeg, terwyl hy met Raka (1941)
'n moderne epos lewer wat die spanning in twee teenstellende figure beliggaam. Ná
sy worsteling met sy eie verskeurdheid as mens, soos dit tot uiting kom in erotiese
en religieuse spanninge, bereik W.E.G. Louw 'n groter mate van objektiwiteit en 'n
voorlopige oplossing vir hierdie probleme in Adam en ander gedigte (1944), terwyl
Elisabeth Eybers - ná die belewing van die moederskap in Die stil avontuur (1939)
- haar poësie tematies verruim en die persoonlike emosie in bepaalde gestaltes
projekteer (Die vrou en ander verse - 1945 - en veral Die ander dors - 1946).
In teenstelling tot die digters van die Eerste Geslag, wat grotendeels by verouderde
literêre tradisies aansluit, staan die Dertigers veel ontvankliker teenoor die
tydgenootlike poësie. Naas die werk van Cel1iers, Totius, Leipoldt (vera1 die verse
oor die eensaamheid, godsdienstwyfel en swerwerskap) en Toon van den Heever
(die geding met God) het die Tagtigers met hulle kunstenaarstrots en wêreldveragting
en die Negentigers met hulle uitstromende, enjamberende verse en lang belydenisse
oor die persoonlike lewe 'n belangrike vormende invloed op die Dertigers se werk.
Daarnaas kom hulle onder die bekoring van die geslag van 1910 (A. Roland Holst,
Bloem, Gossaert, De Haan), terwyl die vitalisme (Marsman) en later die onpersoonlike
poësie van Nijhoff verrykend op hulle inwerk. Al die digters ondergaan ook die
invloed van die Engelse romantici, die Pre-Raphaeliete, die Georgians (Brooke,
Owen, Sassoon) en later Yeats en die Suid-Afrikaanse Engelse digter Roy Campbell.
Vir Van Wyk Louw is die Duitse letterkunde van belang, terwyl Krige reeds vroeg
in die Franse en Spaanse poësie geïnteresseerd raak en daaruit vertaal. Hierdie
beïnvloeding is nie, soos dikwels in die geval van Celliers en Totius, tot die meganiese
navolging van geïsoleerde verse beperk nie, maar vloei
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voort uit die organiese belewing van 'n hele geestesfeer of wêreldbeskouing. Daarnaas
word die meeste van hierdie digters ook beïnvloed deur staatsteorieë (die
Kommunisme en Nasionaal-Sosialisme) en die wysbegeerte (die panteïsme, die
evolusieleer, Bergson se vitalisme, Schopenhauer, Nietzsche en die eksistensialisme).
Hierdie digters lewe uit 'n Afrikaanse en Europese tradisie, bly voortdurend op hoogte
met die jongste literatuur en geestestrominge en verwerk die prikkels van 'n ruim
geesteswêreld in hulle poësie. In vergelyking met die vorige twee geslagte, wat in
hulle daaglikse aktiwiteit 'n verskeidenheid beroepe beoefen wat meestal buite die
literatuur lê, staan die digters van Dertig oorwegend as dosente binne die akademiese
wêreld. Die poësie word dus vir hulle 'n daaglikse besigheid waarmee hulle ook
letterlik aan die lewe bly.
Onder die Dertigers is W.E.G. Louw met- sy eerste verse en die besielende invloed
wat hy op sy tydgenote het, aanvanklik - ná C.M. van den Heever - in 'n
toonaangewende posisie. In 1935 vertrek hy egter vir verdere studie na Amsterdam
en word sy plek ingeneem deur N.P. van Wyk Louw, wat met sy kragtige pleidooie
en oproepe, sy besinnende opstelle en veral met sy poësie die toonaangewende figuur
van die generasie word. In die veertigerjare bereik W.E.G. Louw met Adam en ander
gedigte en Elisabeth Eybers met Die vrou en ander verse en Die ander dors die
hoogtepunte van hulle vroeë werk, maar daarna swyg Louw as digter en wy hom
meer aan kritiese werk, terwyl Eybers minder skryf en met die bundel Tussensang
(1950) 'n duidelike stilstand in haar poësie bereik. Uys Krige se verse word toenemend
deur onversorgdheid en 'n amorfe struktuur bedreig, en in die vyftigerjare lê hy hom
meer op vertalings en ander genres toe. Ook in die vroeë veertigerjare is Van Wyk
Louw nog steeds die belangrikste figuur in die Afrikaanse poësie en slaag hy daarin
om - meer as die ander digters -sy werk te verdiep en nuwe moontlikhede op geslaagde
wyse te verwesenlik. Met uitsondering van tydskrifverse (hoofsaaklik in Standpunte)
swyg hy egter ná 1942 as digter en is hy grotendeels as dramaturg en veral as essayis
werksaam. In die jare 1950-1957, wanneer hy as professor in Amsterdam woonagtig
is, beleef hy sy mees kreatiewe periode as kunstenaar, maar hierdie werk word afgesien van opstelle en die bundel Nuwe verse, wat in 1954 die lig sien - eers later
gepubliseer. Ook W.E.G. Louw, Elisabeth Eybers en Uys Krige maak - met mindere
of meerdere mate van sukses - eers ná 1955 hulle herverskyning as digters.
In die veertigerjare kom 'n nuwe geslag aan die woord wat voortbou op die werk
van die Dertigers, aanvanklik met die voortsetting van belydenis- en stemmingsverse
sterk onder hulle invloed staan en heelparty modewoorde en wendinge van hulle
oorneem. Van die begin af is die oorlog, die stad en 'n nuwe maatskaplike bewussyn
egter sterker by hulle aanwesig en gee hierdie ontvanklikheid vir kontemporêre en
aardser prikkels aanleiding tot 'n harder, kantiger vers, 'n meer gedronge poësie en
'n belangstelling in die ‘lelike’ kant van die werklikheid, veral soos dit in die stad
belewe word. By Ernst van Heerden kom dit tot uiting in die worsteling van 'n
gevoelige en weerlose mens teen die moderne wêreld en maatskappy, by S.J. Pretorius
in 'n meegevoel met die verstotenes in agterbuurt en krot en by Olga Kirsch en S.V.
Petersen in 'n deernis met die Jood en die Kleurling onderskeidelik. Die belangrikste
digter van hierdie geslag is D.J. Opperman, wat reeds in die dertigerjare tydskrifverse
en kritiek publiseer, tydens die digterlike swye van Van
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Wyk Louw in die jare 1945-1956 die literêre toneel oorheers en in baie opsigte ander
moontlikhede vir die Afrikaanse poësie verken. Terwyl Dertig bedreig is deur 'n te
bewuste kultivering van die indiwiduele emosies en 'n vervreemding van die wêreld
deur profetiese eensaamheid en 'n aristokratiese afsydigheid, is daar by Opperman
'n verkenning van alle gebiede van die werklikheid in 'n feitlik mistieke drang tot
vereenselwiging met alle aardse dinge en 'n gekonsentreerde woordekonomie wat
tot uiting kom in die gedronge metafoor, die kortsluitende beeld, die formuleagtige
vers en die beoefening van die moderne laaggedig, met Yeats en veral Eliot, Auden
en Achterberg as buitelandse voorbeelde. Die besondere oopheid teenoor die
werklikheid bring ook mee dat hy, meer as enige van sy generasiegenote, homself
en sy tyd in 'n historiese perspektief plaas en sy poësie toenemend kon verruim deur
groter wêrelde te betrek. Poëties en teoreties is sy werk 'n reaksie op die intieme
belydenisvers wat ‘onthul’ in plaas van ‘verhul’ en 'n ontwikkeling in die rigting van
'n objektiewe poësie waarin ‘die verstand deur die oog en oor gevoed’ word, wat
beeldend meevoer en nie regstreeks eksegeties werk nie. Dit is dan ook nie toevallig
nie dat dit juis Opperman was wat in sy omvattende Digters van Dertig (1953) die
bestek van sy voorgangers opgemaak het en deur die samestelling van 'n reeks
deeglike verseboeke en deur sy aanmoediging aan jonger skrywers (vgl. o.m.
Stiebeuel, 1946, saam met F.J. le Roux) 'n sterk invloed op die poësie ná hom sou
hê. In sy eie werk ontwikkel hy vanaf die liefdesvers tot 'n verwikkelde laaggedig
en beoefen hy die sonnet, kwatryn, siklus, alleenspraak, moderne epos (Joernaal van
Jorik, 1949) en versdrama (Periandros van Korinthe, 1954) totdat hy - veel meer as
in die geval van Totius - 'n verwikkelde bundeleenheid in Blom en baaierd (1956)
bereik. In vergelyking met dié van Opperman is die werk van sy tydgenote minder
skouspelagtig. Pretorius publiseer 'n reeks ongelyke bundels, terwyl Van Heerden
se werk 'n basiese tweespalt tussen belydenis en vergestalting of objektivering toon;
albei digters ontwikkel later (deels deur verwerkte Opperman-invloed) in eie rigtings
en lewer met ryper werk 'n wesentlike bydrae. Die poësie ná Opperman tot omstreeks
1955 vertoon minder indrukwekkend, en onder die nuwe digters is dit net G.A.
Watermeyer met 'n nuwe soort sangerige vers (Sekel en simbaal, 1948), Ina Rousseau
met religieuse gedigte (Die verlate tuin, 1954) en P.J. Philander met 'n ontginning
van die Kleurling-‘mite’ (Uurglas, 1955) wat die aandag trek; Sheila Cussons en
Barend J. Toerien, wat albei verse tot Stiebeuel bydra, debuteer eers later. Voor die
vernuwing wat met Peter Blum se Steenbok tot poolsee (1955) ingelei word, is die
belangrikste verskynsel in die Afrikaanse poësie van die vyftigerjare die ontginning
van 'n nuwe soort idioom wat op 'n volkspoëtiese basis berus (Van Wyk Louw in
‘Klipwerk’ uit Nuwe verse, Boerneef in Teen die helling en sy latere digbundels en
Opperman - hoewel in mindere mate - in Blom en baaierd en Vergelegen).
In vergelyking met die hoë vlug van die poësie is die prosa in hierdie tydvak veel
minder indrukwekkend. Die Dertigers beoefen wel die kritiek en essay, maar skryf
selde verhalende prosa; waar dit wel voorkom, soos in die geval van Hettie Smit se
+

+ Die omvattendste oorsig oor die Afrikaanse prosa tot 1939 is dié van P.C. Schoonees (Die
prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging3; Pretoria/Kaapstad, 1939), waarby sy Tien jaar
prosa (Johannesburg, 1950) oor die prosa van die veertigerjare en bydrae tot
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, III (Kaapstad, 1950) aansluit. P.J. Nienaber ondersoek
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Sy kom met die sekelmaan (1937) of Uys Krige se reissketse, is dit belydend en
persoonlik van aard. Die romantiese tradisie vind sy voortsetting in C.M. van den
Heever (Somer, 1935; Laat vrugte, 1939), terwyl I.D. du Plessis by die tradisie van
die spookverhaal en die vertelling oor geheimsinnige gebeurtenisse aansluit. Die
uitbeelding van die dier, oermens en die folkloristiese verhaal word beoefen deur
P.J. Schoeman, G.H. Franz (Moeder Poulin, 1946) en Minnie Postma, wat legendes
uit Basoetoland versamel. Die humorrealistiese lyn van Jochem van Bruggen word
voortgesit deur Mikro in sy uitbeelding van Kleurlingkarakters (o.m. die Toiingstrilogie, 1934-1944) en later kleindorpse tipes, terwyl J. van Melle 'n naakter realisme
beoefen, saam met C.M. van den Heever die kortverhaalkuns tot 'n hoër vlak opvoer
en met Bart Nel (1936 in Nederlands, 1942 in Afrikaans) die beste ouer roman lewer.
In die laat-dertiger-, veertiger- en vyftigerjare word die korter prosa, kleinrealisme
en streekliteratuur druk beoefen, veral deur Boerneef met sy kontreisketse (o.m.
Boplaas. 1938) en M.E.R., wat van die suiwerste prosa in Afrikaans skryf (o.m. Uit
en tuis, 1946), terwyl die probleemmens aarselend by Willem van der Berg, W.A.
de Klerk en C.J.M. Nienaber optree en S.V. Petersen en F.A. Venter (lg. met Swart
pelgrim, 1952) meer pertinent die nood van die nie-blanke belig. Aansienlik meer
vertalings as vroeër sien die lig, terwyl Helena J.F. Lochner, I.D. du Plessis, P.J.
Schoeman, Mikro, W.A. de Klerk, F.A. Venter en Minnie Postma 'n groot getal
kinder- en jeugboeke skryf. Veral sedert die Tweede Wêreldoorlog verhoog die vraag
na ontspanningslektuur en ontstaan daar 'n massaproduksie deur die snelle
ontwikkeling van die populêre tydskrif en boekskema. Meestal is hierdie verhale
egter ingestel op die sensasionele en bly die gehalte laag. Die noemenswaardigste
buitelandse invloede op die prosaskrywers in hierdie jare is Flaubert en Streuvels
(albei op C.M. van den Heever) en Tagore en Van Deyssel (op Hettie Smit), terwyl
die Tagtigers se prosastyl op Van Melle se vroeë sketse ingewerk het. Oor die
algemeen is die prosa egter betreklik vry van invloede, iets wat nie noodwendig 'n
ongekwalifiseerde voordeel is nie en eerder op die grotendeels ‘onderkulturele’ basis
van die Afrikaanse verhaalkuns dui.
As die prosa van die eerste dertig jaar van die twintigste eeu met dié in die jare
Die Afrikaanse roman-temotologie (Amsterdam, 1938), terwyl F.V. Lategan 'n studie maak
van Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans (Kaapstad, 1956); kyk ook F.E.J.
Malherbe, Hg., 1.12.33 en 20.11.36. Die beste oorsigte oor die prosa is dié van Elize Botha
(Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle, Kaapstad, 1980) en André P. Brink (Inleiding
tot die Afrikaanse letterkunde4). Die agterstand van die Afrikaanse prosa word bespreek deur
N.P. van Wyk Louw (Vernuwing in die prosa2, Kaapstad, 1963), André P. Brink (Aspekte
van die nuwe prosa, Kaapstad, 1967, veral pp. 124-126) en in 'n Huisgenoot-reeks ‘Wat skort
aan ons prosa?’ (24.10-28.11.52) met bydraes deur W.E.G. Louw (ook opgeneem in Vaandels
en voetangels), F.E.J. Malherbe, P. du P. Grobler, Meyer de Villiers, U.M. Gerryts en W.J.
du P. Erlank. Hierby sluit Rob Antonissen (O.E.B., XVIII:2), W.A. de Klerk (T.L., II:4,
Desember 1952) en F.E.J. Malherbe (T.L., IX:4, Desember 1959) aan. In ‘Invloed van die
Afrikaanse publiek op die Afrikaanse skryfkuns’ (Naaldekoker) bespreek D.J. Opperman
die opkoms van die populêre ontspanningslektuur in Afrikaans. F.V. Lategan besorg 'n
Kernbeeld van die Afrikaanse kortverhaal (Kaapstad, 1959) en 'n bundel onder die titel
Kortpad (Kaapstad, 1951), terwyl Elize Botha die Afrikaanse essayiste (Kaapstad, 1965)
bloemlees, A.P. Grové 'n keuse uit die Hoogtepunte in die Afrikaanse verhaalkuns (Kaapstad,
1972) maak en Abr. H. de Vries Die Afrikaanse kortverhaalboek (Pretoria/Kaapstad, 1978)
saamstel.
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1930-1955 vergelyk word, is daar wel sprake van 'n verdieping en verdere uitbouing
van stylrigtings waarmee daar vroeër 'n aanvang gemaak word, maar - ten spyte van
aarselende pogings wat van 'n wegbreek getuig - kom daar geen duidelike deurbraak
op pad na iets nuuts nie. Soos in die geval van die prosa voor 1930 word die meeste
werke bedreig deur 'n te versierde, liriese prosa (Malherbe, C.M. van den Heever)
of 'n te bewustelik gestroopte styl (Jonker) wat geforseerd aandoen en deur 'n te
uitsluitlike konsentrasie op die kleinmenslike hartstogte en emosies, selfs in gevalle
waar die roman - blykens die opset van die hele verhaal - 'n groter gedagtewêreld
wil belig of 'n ruimer drakrag wil hê (vgl. C.M. van den Heever). Dit geld ook vir
die romans wat die stad en die stadsmens as boustof het, aangesien die belangstelling
hier net verskuif, sonder om daadwerklik verdiep te word. Juis daarom is 'n roman
soos Bart Nel, wat 'n beeld van die vereensaamde en alleenstaande indiwidu in sy
volle menslikheid gee, so 'n merkwaardige uitsondering in die ouer Afrikaanse
prosakuns. In die vyftigerjare bereik die Afrikaanse prosa inderdaad 'n soort ‘stilstand’,
al word daar van tyd tot tyd op beskeie vlak verdienstelike werk gelewer.
In 'n nog groter mate geld hierdie besware vir die Afrikaanse drama in dié tydvak.
Die historiese rigting word aanvanklik voortgesit deur Uys Krige, terwyl Van Wyk
Louw hom reeds in die dertigerjare aan die versdrama waag. Die oorheersende
stroming is egter dié van die realistiese en maatskaplike probleemdrama, wat ná
J.F.W. Grosskopf vera1 deur H.A. Fagan en in die veertigerjare deur W.A. de Klerk
voortgesit word, terwy1 D.F. Malherbe en Jochem van Bruggen in die dertigerjare
enkele van hulle romans vir die toneel verwerk. Die belangrikste bydrae tot omstreeks
1950 is op die gebied van die eenbedryf, waar Krige, De Klerk en Beukes
verdienstelike werk lewer, terwy1 Malherbe met sy geswolle Bybelstukke en Beukes
met sy naïewe klugte vir 'n laagtepunt sorg. In die vyftigerjare verskyn 'n aantal
belangrike versdramas - Van Wyk Louw se Dias (1952), Opperman se Periandros
van Korinthe (1954) en Vergelegen (1956) en Van Wyk Louw se Germanicus (1956)
- wat die stand van die Afrikaanse drama opstoot van kleinmenslike patos en
onbeholpe dialoog tot 'n waaragtiger tragiek en gespanne aanwending van woord en
wederwoord.
+

+ Die meeste oorsigte oor die Afrikaanse drama is betreklik onbevredigend: F.C.L. Bosman
in Perspektief en profiel (1951), M.P.O. Burgers in Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner,
III (1950) en G.J. Beukes (Afrikaans: Ons pêrel van groot waarde). Die beste oorsigte is dié
van André P. Brink in Hoofstuk V van Aspekte van die nuwe drama (Pretoria/Kaapstad,
1974) en J.H. Senekal in Beeld en bedryf (Pretoria, 1978), terwyl J.C. Kannemeyer enkele
van die stukke bespreek (Opstelle oor die Afrikaanse drama, Pretoria/Kaapstad, 1970).
Beukes maak 'n studie van Die moderne eenbedryf2 (Pretoria, 1954) en bloemlees by herhaling
die Afrikaanse eenbedryf (o.m. in Skerm en masker3, Pretoria, 1962 en Woord en masker4,
Pretoria, 1968), terwyl T.T. Cloete in Vyfling (Kaapstad, 1966) eenbedrywe deur
Hertzogpryswenners byeenbring.
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II. Die ontwikkeling van die Afrikaanse toneel en die totstandkoming van
'n staatsteater
In die vroeë dertigerjare word die Afrikaanse beroepstoneel opnuut gestimuleer
deurdat Paul de Groot en Louis de Vriendt op hulle tweede besoeke na Suid-Afrika
kom, maar hulle aanbiedings word oorskadu deur André Huguenet, wat met Ampie
(Jochem van Bruggen), en Hendrik Hanekom, wat met Oom Paul (D.C. Postma)
landsreise onderneem. In hierdie jare word die toneel verder verryk deur die toetrede
van belangrike nuwe kunstenaars, soos Berdine Grünewald, Elsa Fouché, Ria Olivier,
Aletta Gericke en Anna Neethling-Pohl, terwyl die eerste Afrikaanse rolprent,
Moedertjie ('n verwerking van J.F.W. Grosskopf se In die wagkamer), in 1931 met
Stephanie Faure in die hoofrol vervaardig word.
As gevolg van die swak gehalte van die meeste voorstellings wat deur die
beroepstoneel aangebied is, gaan verskillende belangstellendes oor tot die stigting
van amateurverenigings. Reeds in 1928 ontstaan die Krugersdorpse Munisipale
Vereniging vir Drama en Opera, wat veral in die dertigerjare bedrywig is, terwyl die
Kaapstadse Afrikaanse Toneelvereniging (K.A.T.) in 1934 met H.A. en Queenie
Fagan, A.M. Viljoen, I.W. van der Merwe, Anna Neethling-Pohl, M.I. Murray,
Herman Rooseboom, N.P. van Wyk Louw en Jacques Malan as bestuurslede gestig
word met die doel om die Afrikaanse toneel deur opvoerings, besprekings en
vertalings te bevorder, 'n toneelbiblioteek en 'n teater met die nodige fasiliteite op te
rig en die Afrikaanse Eisteddfod te ondersteun. In sy aktiefste jare doen die K.A.T.
heelwat aan die bevordering van die Afrikaanse drama en voer hulle stukke soos
Rooibruin blare en Ruwe erts (Fagan), Die seeman (Malherbe), Ousus (Fagan), Die
heks (Leipoldt) en eenbedrywe van Grosskopf op. In 1936 kom die Volksteater in
Pretoria onder die besielende leiding van Anna Neethling-Pohl en met die
medewerking van o.a. Leonie Pienaar en Napier de Bruyn tot stand en word stukke
van Grosskopf, Fagan, Schumann, Van Wyk Louw, Steyn en Malherbe opgevoer.
Tydens die Tweede Wêreldoorlog word hierdie aktiwiteit voortgesit en verkry Anna
Neethling-Pohl ook die medewerking van Gert van den Bergh en Lydia Lindeque.
Reeds vroeg kom daar 'n poging van die kant van die F.A.K. om die verskillende
beroepsgeselskappe te laat saamwerk deur die oprigting van 'n Toneelbond (1936).
Dit misluk egter as gevolg van gebrek aan geesdrif en finansiële steun, en in die
veertigerjare ontvang verskeie van die toneelgeselskappe hulp van die
Reddingsdaadbond. Die samewerking wat daar wel kom, ontstaan onder die
verskillende amateurgroepe as daar in 1938 oorgegaan word tot die stigting van die
Federasie van Amateurtoneelvereniginge in Suidelike Afrika (F.A.T.S.A.) met P.P.
Breytenbach as eerste voorsitter. Vroeg in die veertigerjare bepleit die leiers van
F.A.T.S.A. 'n staatsondersteunde toneel, en in 1945 vind 'n landswye debat oor die
hele aangeleentheid plaas, o.m. gestimuleer deur die Suid-Afrikaanse Akademie wat
die saak tydens sy jaarvergadering in Bloemfontein aanroer. Hierdie pogings lei
uiteindelik in 1947 tot die oprigting van die Nasionale Toneelorganisasie (N.T.O.)
met Breytenbach as voorsitter en o.a. Anna Neethling-Pohl en Huguenet as lede.
Afrikaanse spelers wat vir die N.T.O. optree, is o.a. Huguenet, Siegfried Mynhardt,
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Gert van den Bergh, Anna Neethling-Pohl, Hendrik, Mathilde en Tilana Hanekom,
Eghard van der Hoven en Johan Fourie. Oorspronklike Afrikaanse stukke wat die
N.T.O. opvoer, is o.m. Nag het die wind gebring, Die jaar van die vuur-os en Die
twisappel (De Klerk), As ons twee eers getroud is en Verkiesing sonder politiek
(Beukes), Die ryk weduwee (Krige), So praat die ou rivier (Eitemal) en Germanicus
(Van Wyk Louw). Die N.T.O. opereer landswyd en handhaaf op die gebied van spel
en regie 'n veel hoër peil as wat vroeër die geval was. 'n Belangrike probleem vir die
N.T.O. was egter die geografiese uitgebreidheid en daarmee saam die yl bevolking
van die Suid-Afrikaanse platteland wat deur die een enkele organisasie bedien moes
word. Daarby was die keuse van stukke dikwels swak of betwisbaar en het die N.T:O.
goeie Afrikaanse dramas - soos Opperman se Periandros van Korinthe en Vergelegen
en Krige se Die goue kring - vir opvoering oor die hoof gesien ten gunste van populêre
stukke wat nie die ontwikkeling van 'n eie toneelliteratuur kon bevorder nie. Die
gevolg hiervan was dan ook dat die N.T.O. by herhaling in die vyftigerjare in heftige
polemieke verwikkel geraak het en telkens by monde van die voorsitter van die
Beheerraad sy optrede moes verdedig.

III. Kritiek en polemieke
Terwyl die kritiese geskrifte in Afrikaans tot 1930 nog grotendeels aanmoedigend
van aard was en regstreeks in diens van die taalstryd gestaan het, is dit nie meer in
dieselfde mate ná 1930 die geval nie. Met die vernuwing van Dertig kom daar ook
'n nuwe inset vir die kritiek deurdat die ligter oordeel en aanmoedigende inslag deur
'n strenger artistieke toets en suiwerder maatstawe vervang word, terwyl die aard
van die nuwe poësie die kritikus tot 'n gevoeliger registrasie en wetenskapliker
verantwoording van sy oordeel dwing. Daarby is die pleidooie van die nuwe geslag
nie meer in diens van 'n Afrikaanse Beweging in die eng sin van die woord nie, maar
+ +

+ Die uitvoerigste oorsig oor die Ontwikkeling van die Afrikaanse toneel (1832-1950) (Pretoria,
1969) is geskryf deur L.W.B. Binge. Hermien Dommisse maak die bestek op (St., IX: 3,
1954) en skryf oor die probleme van ons toneel (O.E.E., XX:3 en St., XI:5-6, Mei-Desember
1957). Ander skrywers wat op die krisis in die Afrikaanse toneel wys, is Balthazar Verhagen
(Jrb. Skr., 1941), André Huguenet (Hg., 31.10.41, 17.4.42, 26.1.45, 17-24.9.56, Br., 9.10.59
en Horison, Januarie 1963), W.E.G. Louw (Hg., 2-9.11.45), P.P. Breytenbach (Jrb. Skr.,
1950), G.J. Beukes (T.W.K., XIV:2) en Fred Engelen (Hg., 18.6.56). Verskillende persone
gee hulle menings oor die toneel in Standpunte (XIV:2, Desember 1960 en XIV:6, Augustus
1961). Oor die N.T.O. skryf die Voorsitter van die Beheerraad (Hg., 18.7.55) en Nellie Kruger
(Hg., 16.9.57). Lydia Lindeque skryf in Trek op die skerm! (Pretoria, 1941) oor haar
toneelervarings. Anna Neethling-Pohl se herinneringe word gepubliseer in Dankbaar die
uwe (Kaapstad/Pretoria, 1974).
+ Die standaardwerk oor Die Afrikaanse poësiekritiek (Kaapstad/Pretoria, 1965) is dié van
Rialette Wiehahn; kyk hieroor J.C. Kannemeyer (Konfrontasies, Pretoria/Kaapstad, 1977).
Oor die norme van die kritiek skryf A.P. Grové (‘Die soek na kriteria’, Fyn net van die woord,
Kaapstad, 1965) en C.J.M. Nienaber (Oor literatuur, I, Pretoria/Kaapstad, 1974). Rialette
Wiehahn bespreek ‘Die digter as kritikus’ (Smal swaard en blink onder redaksie van Ernst
van Heerden, Kaapstad/Pretoria, 1966) en ontleed ‘Sleutelbegrippe van die Afrikaanse
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'n standpuntinname ten opsigte van hulle taak as woordkunstenaars in die algemeen.
Terselfdertyd word die kritiek toenemend verryk deur 'n aantal deeglike studies in
die vorm van akademiese proefskrifte of herwaarderings van ouer skrywers se werk.
In die dertigerjare is E.C. Pienaar en veral G. Dekker en F.E.J. Malherbe die
aktiefste resensente op die gebied van die poësie, terwyl P.C. Schoonees hom veral
op die prosa toelê. Hierdie kritiek verskyn hoofsaaklik in Die Huisgenoot, Die Nuwe
Brandwag en Ons Eie Boek, maar die meeste dagblaaie en koerante (Die Burger,
Die Suiderstem, Die Volksblad en Die Vaderland) publiseer ook van tyd tot tyd
beskouings oor die nuwe literatuur en bied 'n podium vir die pleidooie en polemiese
geskrifte van die jongeres. Van die kritici ná 1930 is MATTHYS STEFANUS BENJAMIN
KRITZINGER (1896-1977), redakteur van Ons Tydskrif (1933-1937) en later hoogleraar
in Pretoria, die eerste om sy verskyning te maak met 'n proefskrif oor Die
opstandsmotief by Vondel (1930) en 'n aantal studies oor prosa en poësie wat in Oor
skrywers en boeke (1932), Letterkundige kragte (1932) en Studies en kritieke (1934)
versamel word. Oor die literatuur van Dertig laat Kritzinger, met uitsondering van
enkele geïsoleerde stukke, hom egter selde uit en sedert die veertigerjare speel hy
haas geen rol meer in die literatuurkritiek nie. Dit is ook die geval met TJAARDA
BUNING (1901-), wat ná sy dissertasie oor die Afrikaanse versbou (1939) weinig
opstelle oor die letterkunde skryf. Van groot belang vir die vroeë geskiedenis van
die literatuur in Suid-Afrika is ELIZABETH JOHANNA MÖLLER CONRADIE (1903-1939)
se deeglike Amsterdamse proefskrif oor Hollandse skrywers uit Suid-Afrika I (1934),
opgevolg deur 'n tweede deel, wat in 1949 postuum uitgegee word deur ANNA
JOHANNA DOROTHEA DE VILLIERS (1900-1979), skryfster van Die Hollandse
Taalbeweging in Suid-Afrika (1936). PETRUS JOHANNES NIENABER (1910-) promoveer
in 1938 met 'n Amsterdamse dissertasie oor Die Afrikaanse romantematologie, doen
verskeie studies oor die vroeë Afrikaanse letterkunde, sorg vir teksuitgawes,
kompilasiewerk en versamelings en stel die uitvoerige Bibliografie van Afrikaanse
boeke (nege dele, 1943-1981) en Bronnegids by die studie van die Afrikaanse taal
en letterkunde (1947-1968) saam. Vir heelparty van hierdie uitgawes en bloemlesings
word hy bygestaan deur sy broer GABRIEL STEFANUS NIENABER (1903-); saam is
hulle die outeurs van Geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde (tot aan die einde
van die negentiende eeu) en Geskiedenis van die Afrikaanse Beweging (albei 1941),
terwyl G.S. Nienaber alleen 'n kort geskiedenis van die Afrikaanse letterkundige
kritiek (1941) publiseer. 'n Kritikus wat reeds vroeg deur sy deelname aan die
polemiek oor Toon van den Heever se debuutbundel die aandag trek en 'n tyd lank
aan die ‘beweging’ van Dertig deelneem, is ABRAHAM HENDRIK JONKER (1905-1966),
van wie beskouinge oor die prosa - o.m. pleidooie vir die Nuwe Saaklikheid - in
Prosa-rigtings en ontleding (1940) opgeneem word en wat met 'n Stellenbosse
proefskrif oor Die roman - sy aard, ontstaan en soort (1942) promoveer.
Van die skeppende kunstenaars wat deur polemiese stukke, manifeste, resensies
en studies aan die kritiek meedoen, is CHRISTIAAN MAURITS VAN DEN HEEVER
(1902-1957) veral in die vroeë dertigerjare bedrywig met 'n proefskrif oor Die digter
Totius, sy betekenis vir die Afrikaanse letterkunde (1932) - die eerste doktorale studie
wat aan 'n spesifieke figuur uit die Afrikaanse literatuur gewy word - en algemene
kultuurbeskouings waarin hy op oppervlakkige toestande in die samelewing reageer.
poësiekritiek’ (Dietse studies onder redaksie van E. Lindenberg e.a., Kaapstad/Pretoria,
1965).
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om ewewig (1941), Mens en woord (1947) en Delwer en sif (1954), is te vaag en
algemeen en mis 'n sekere trefkrag in die formulering. Daarteenoor is NICOLAAS
PETRUS VAN WYK LOUW (1906-1970) die skrywer wat die strewe van die Afrikaanse
poësie in die dertigerjare die helderste formuleer en met sy strydvaardige opstelle versamel in Berigte te velde en Lojale verset (albei 1939) - hom teen die geestelike
selftevredenheid, oppervlakkige kultuurdraery en swak kritiek verset. In sy latere
opstelle, versamel in Maskers van die erns (1955), Liberale nasionalisme, Swaarteen ligpunte en 'n Wêreld deur glas (al drie 1958) is sy toon minder polemies, meer
rustigbesinnend en dikwels in dialoogvorm, waardeur twee standpunte teenoor mekaar
gestel word. Naas stukke oor nasionalisme en kultuur in Suid-Afrika handel hierdie
opstelle veral oor literêr-teoretiese vraagstukke, soos die verhouding tussen letterkunde
en wêreldbeskouing en 'n standpuntinname teen die psigologistiese kritiek (lg. in die
belangwekkende reeks oor ‘Die ‘mens’ agter die boek’ in Swaarte- en ligpunte). In
Vernuwing in die prosa (1961; tweede uitgawe 1963) bespreek hy die redes vir die
groot agterstand wat die Afrikaanse letterkunde op die gebied van die prosa het,
noem hy maniere waarop 'n vernuwing kan plaasvind en wys hy op enkele werke
wat reeds 'n vernuwing aandui. Oor die algemeen skryf Van Wyk Louw min kritiese
stukke oor bepaalde werke of outeurs. Naas 'n inleiding tot die poësie en prosa van
Marsman (1943), 'n beskouing oor die klassieke literatuur-in-vertaling (lg. as inleiding
tot J.P.J. van Rensburg se Die vroue van Troje, 1944), studies oor Marais, Totius,
Greshoff, Joernaal van Jorik en die prosa van Sestig wat later as Weegskaal (1982)
gebundel word, is sy Opstelle oor ons ouer digters postuum in 1972 versamel. Hierin
kom hy met 'n herwaardering van Celliers en Leipoldt, skryf hy uitvoerig oor die
begrip ‘volkspoësie’ en maak hy 'n (deels aanvegbare) studie oor ‘Geestigheid in die
poësie’ na aanleiding van Visser se werk. In 'n reeks radiopraatjies wat hy kort voor
sy dood lewer en wat postuum as Rondom eie werk (1970) uitgegee is, skets hy die
agtergronde by sommige van sy gedigte. Die sterk pleidooi wat hy hierin vir die
‘eenvoudige’ vers lewer, lei hom dikwels tot onbillike kritiek teen skrywers wat sy
werk volgens sy eie oordeel eensydig of foutief geïnterpreteer het. In ‘Die hoorspel
as nuwe kunsvorm’ en die ‘Naskrif by Asterion’ (albei opgeneem in Weegskaal)
skryf hy verhelderend oor genres wat hy self beoefen het. Heelparty opstelle - o.m.
oor die Afrikaanse Taalbeweging in breë perspektief, die probleem van ‘moeilike’
letterkunde e.d.m. - wat in die vyftigerjare in die reeks
+

+ N.P. van Wyk Louw se Berigte te velde word bespreek deur S.P.E. Boshoff (Hg., 21.7.39),
Elisabeth Eybers (Voetpad van verkenning, Kaapstad/Pretoria, 1978) en J. du P. Scholtz
(Beeld van 'n digter, Kaapstad, 1966) en Menno ter Braak (Verzameld werk VII, Amsterdam,
1951); Lojale verset deur H.A. Mulder (Twee wêrelde, Pretoria, 1942) en G. Dekker (Beeld
van 'n digter); Maskers van die erns deur W.J. du P. Erlank (Bu., 23.7.56); Swaarte- en
ligpunte, 'n Wêreld deur glas en Liberale nasionalisme deur Andrè P. Brink (Beeld van 'n
digter), T.T. Cloete (Kaneel, Kaapstad, 1970), J.M. de Vries (Z.A., Maart 1959); Vernuwing
in die prosa deur Cloete (T.G., IV:1, Maart 1964), Elize Botha (St., XIX: 5, Junie 1966), J.P.
Smuts en André P. Brink (albei in Beeld van 'n digter) en Rob Antonissen (Spitsberaad,
Kaapstad, 1966); Opstelle oor ons ouer digters deur A.J. Coetzee (Rap., 8.10.72) en Cloete
(T.G., XIII:4, Desember 1973); Rondom eie werk deur W.E.G. Louw (Bu., 3.2.71), A.J.
Coetzee (Rap., 28.2.71), Cloete (T.G., XIII:4, Desember 1973) en Abraham H. de Vries (Hg.,
18.6.71); Deurskouende verband deur Merwe Scholtz (Bu., 19.12.77), E. Lindenberg (Ogg.,
23.2.78) en André P. Brink (Rap., 9.4.78); en Weegskaal en Skietlood deur Brink (Rap.,
30.1.83), Anna van Zyl (Vo., 14.12.82) en Hennie Aucamp (Va., 25.11.82). Louw se opstelle
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‘Die oop gesprek’ in Die Huisgenoot verskyn het of as praatjies deur Radio Hilversum
Wereldomroep uitgesaai is - word opgeneem in Deurskouende verband (1977). Hierin
verskyn ook sy belangwekkende Amsterdamse intreerede oor Die digter as
intellektueel (1950) en die lesing Wat is 'n intellektueel? wat hy in 1961 aan die
Universiteit van Pretoria gehou het. 'n Verdere keuse, meestal uit die algemene
politiek-sosiale stukke, word gebundel as Skietlood (1982).
Naas Van Wyk Louw doen WILLIAM EWART GLADSTONE LOUW (1913-1980) in
die dertigerjare heelwat om die Dertigers bekend te stel, o.m. met sy inleiding tot De
nieuwere Afrikaanse poëzie (1938), wat vir Nederlandse lesers bedoel is, en met
artikels soos ‘Tradisie en vernuwing in die literatuur’ en ‘Vernuwing van die
Afrikaanse poësie’. In die veertigerjare promoveer hy met 'n studie oor Die invloed
van Gorter op Leopold (1941), skryf 'n hele aantal uitvoerige herwaarderings oor
ouer digters (Totius en Leipoldt) en beoefen 'n sterk satiriese kritiek waarin hy te
velde trek teen wat hy as verkeerde tendensies in die literatuur en kritiek beskou,
dikwels - soos in die geval van sy aanvalle op P. de V. Pienaar en Rob Antonissen
- geïnisieer deur negatiewe kritiek op sy eie werk. Hierdie opstelle is grotendeels
opgeneem in Ou wyn van vreugde en Vaandels en voetangels, wat albei in 1958
verskyn. Vir die derde deel van die Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner (1950)
skryf hy 'n sensitiewe oorsig oor die Afrikaanse poësie waarin hy oor die algemeen
met 'n juiste oordeel kom, in die meeste gevalle egter sonder om sy aanvanklike
waarde-oordeel logies te verantwoord. Hierdie neiging tot 'n impressionistiese kritiek
geld ook vir die talle ongebundelde resensies wat hy van 1957 tot 1966 as
kunsredakteur van Die Burger lewer. Van die algemener kulturele opstelle wat hy
vir dié blad skryf, is gebundel as Onvoltooide kalender (1963) en Kolom (1964).
NaasW.E.G. Louw skryf ELISABETH FRANçOISE EYBERS (1915-) in die dertigeren veertigerjare enkele gevoelige en fyn resensies oor digbundels en prosawerke
(later deur J.C. Kannemeyer gebundel as Voetpad van verkenning, 1978), terwyl
MATTHEUS UYS KRIGE (1910-) minder besprekings lewer en hom meer toespits op
kort inleidings tot die Franse en Spaanse poësie, later ook tot sy vertalings van Lorca
se Yerma, die surrealistiese poësie van Éluard en van die Spaans-Amerikaanse digters.
Die Neder-

kom ook telkens ter sprake in die eerste vier hoofstukke van F.I.J. van Rensburg se Swewende
ewewig (Kaapstad, 1975). Oor Die begrip intellektueel by N.P. van Wyk Louw (Pretoria,
1972) handel Réna Pretorius.
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+ De nieuwere Afrikaanse poëzie word bespreek deur Elisabeth Eybers (Voetpad vanverkenning,
Kaapstad/Pretoria, 1978), H.A. Mulder (Hg., 28.7.39) en J. du P. Scholz (Bu., 29.7.39) en
Die invloed van Gorter op Leopold deur G. Dekker (Hg., 17.12.43) en H.A. Mulder (O.E.B.,
VIII:4). Ou wyn van vreugde word geresenseer deur E. Lindenberg (Onsydige toets,
Kaapstad/Pretoria, 1965), Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963) en J.M. de Vries
(Z.A., November 1958), terwyl A.P. Grové (Hg., 3.10.58), De Vries (Z.A., Desember 1958)
en Antonissen (Kern en tooi) Vaandels en voetangels bespreek. Op Antonissen se bespreking
reageer Louw (St., XII: 5, Junie 1959) skerp, terwyl 'n verdere meningswisseling in die twee
daaropvolgende uitgawes van Standpunte volg. Louw se Onvoltooide kalender word bespreek
deur Brink (Hg., 4.1.63) en F.I.J. van Rensburg (Krit., I: 3, Oktober 1963), terwyl P.D. van
der Walt (Koers, XXXII:4, Oktober 1964) en Pirow Bekker (Krit., III:1, April 1965) Kolom
resenseer.
+ Elisabeth Eybers se Voetpad van verkenning word bespreek deur Anna van Zyl (Vo., 7.2.79),
Hilda Grobler (Hoof., 1.3.79), M. Nienaber-Luitingh (Bu., 22.3.79), André P. Brink (Rap.,
20.5.79) en L.S. Venter (St., XXXIV:3, Junie 1981).
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landse skrywer JAN GRESHOFF (1888-1971) vestig hom in 1939 in Kaapstad, raak
bevriend met heelparty van die Dertigers en lewer sporadies algemene artikels oor
die literatuur en die literêre lewe in Suid-Afrika. Saam met FREDERICK JACOBUS LE
ROUX (1913-1984) skryf hy in die jare 1940-1944 onder die naam Kees Konyn 'n
reeks skerp kritiese opstelle en boutades waarin gereageer word op dié persone wat
deur hulle selfvoldaanheid, pose, gebrekkige bevattingsvermoë en swak oordeel die
literêre en kulturele 1ewe in Suid-Afrika in gevaar stel. Met die sterk satiriese inslag,
geestige kyk op sake, helder formulering en aforistiese vermoë ondergrawe Kees
Konyn die gevestigde literêre en akademiese reputasies en protesteer hy teen die
outoritêre houding van mense in magsposisies. 'n Keur uit hierdie stukke met 'n
inleiding deur J.C. Kannemeyer verskyn in 1982 as Die koléperas van Kees Konyn.
Van die noordelike groep skryf ABEL JACOBUS COETZEE (1906-1975) 'n erg eensydige
en onkritiese proefskrif oor C.M. van den Heever, die wese van sy kuns (1936). Veel
later publiseer hy 'n onbeholpe inleiding tot die literêre teorie (Letterkundige begrippe,
saam met S.C. Hattingh, 1951) en 'n onoordeelkundige en skewe geskiedenis van
De hedendaagse Afrikaanse letterkunde (1963) vir gebruik in België en Nederland.
Die belangrikste ‘begeleidende’ kritikus van die Dertigers en die persoon wat die
ontvanklikste vir hulle strewe en rigting gestaan het, is die Nederlandse digter
HENDRIK ADOLPH MULDER (1906-1949), wat in Pretoria en later in Grahamstad doseer
en saam met Van Wyk Louwen W.E.G. Louw in 1945 die blad Standpunte oprig. In
sy opstelle toon Mulder 'n groot begrip en juiste insig in die poësie van die Dertigers
en kom hy oor die algemeen tot 'n korrekte oordeel oor hulle werk. Deur sy groot
belesenheid in die moderne Nederlandse literatuur kon hy die Afrikaanse produkte
in 'n Europese perspektief stel en 'n nuwe kyk op die letterkunde van sy tydgenote
gee, terwyl sy belangstelling in die polêre spanning in 'n gedig en sy aksent op
‘adekwate vormgewing’ en ‘intensiteit’ in die poësie hom tot die struktuur van 'n
kunswerk gelei het. Alhoewel hy in sy beskouinge nie finaal breek met 'n biografiese
benadering van die literatuur nie, lei hierdie beklemtoning van struktuursake hom
weg van 'n eensydige psigologistiese kritiek. Deur middel van opstelle, bloem1esings
en uitgawes kon hy verder die Afrikaanse leser inlei in die werk van bepaalde
Nederlandse skrywers, terwy1 hy ook met sy voortreflike, dikwels beeldende styl 'n
nu we standaard vir die Afrikaanse kritiek gestel het. Mulder se studies is versamel
in Opstelle oor poësie (1939) en Twee wêrelde (1942), terwyl D.J. Opperman in 1961
'n keur uit sy nagelate werk as Laaste opstelle publiseer.
In die dertiger- en vroeë veertigerjare ontstaan daar 'n hele paar polemieke waardeur
die nuwe Afrikaanse literatuur pertinent onder die aandag kom. Ná die verskyning
van Hettie Smit se Sy kom met die sekelmaan en F.E.J. Malherbe se
+ +

+ Die koléperas van Kees Konyn word bespreek deur Rykie van Reenen (Bu., 27.1.83), Hans
Ester (Z.A., Junie 1983) en H.P. van Coller (Vo., 16.7.83).
+ Rialette Wiehahn (-Vogel) en Roswitha Schutte skryf studies oor H.A. Mulder as kritikus
(St., XIV:5, April 1961 en XXXIV:6, Desember 1981), terwyl Elisabeth Eybers Twee wêrelde
(Voetpad van verkenning) en A.P. Grové (St., XIV:5, Junie 1961) en E. Lindenberg (Hg.,
29.12.61) sy Laaste opstelle bespreek. Op Schutte se studie reageer Roelien Mulder-Stagger
(St., XXXV: 5, Oktober 1982). 'n Waardering van sy werk verskyn in Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse letterkunde, 1969-1970.
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resensies oor die roman volg daar 'n polemiek in Die Burger waaraan Malherbe,
Jonker, Van Wyk Louw, Boerneef en Scholtz deelneem. As Van Wyk Louw in 1937
die Hertzogprys vir Alleenspraak met I.D. du Plessis moet deel, wys hy die bekroning
van die hand. Op Pienaar se negatiewe beoordeling van Die halwe kring volg 'n
verdere twisgesprek in Die Burger en Die Brandwag waaraan Mocke, Scholtz, Krige
en Mulder deelneem. In die jaar daarop ontstaan nog 'n polemiek in Die Brandwag
tussen Mulder en L.J. Odendaal (pseudoniem van S. Ign. Mocke) oor die belangrikheid
van Van Wyk Louw en Leipoldt vir die Afrikaanse letterkunde. As Abel Coetzee in
1939 Mulder se Opstelle oor poësie resenseer en vrae stel oor Mulder se voorkeur
vir Van Wyk Louw bo C.M. van den Heever, lei dit andermaal tot 'n meningswisseling
waaraan ook Elisabeth Eybers deelneem.
Die verskyning van Standpunte teen die einde van 1945 gee verskeie jonger kritici
die geleentheid om van hulle opstelle te publiseer. Afgesien van W.E.G. en Van Wyk
Louw wat in hierdie jare as essayiste en kritici bedrywig is, verskyn die eerste deeglike
opstelle van DIEDERIK JOHANNES OPPERMAN (1914-) in hierdie jare in Die Huisgenoot,
Ons Eie Boek en Standpunte. Aanvanklik skryf Opperman heelparty resensies oor
prosawerke, wat saam met ander geleentheidstukke deur J.C. Kannemeyer as
Verspreide opstelle (1977) gebundel is, later deeglike opstelle oor die Nederlandse
en Afrikaanse poësie (o.m. oor Totius en C.M. van den Heever) waaruit sy sintetiese
kyk op die literatuur, sy belesenheid en sy vermoë tot kernagtige formulering en
verrassende verbande duidelik blyk. Hierdie opstelle word in 1959 versamel as
Wiggelstok. 'n bundel waarin hy ook studies oor die kwatryn en die versdrama opneem
wat in baie opsigte sy eie praktyk as kunstenaar belig, terwyl hy in sy opstel oor
‘Kuns is boos!’ 'n sleutel tot sy digterlike voorkeur vir die beeldings- en gestaltepoësie
verskaf en sy teorie oor die wesenloosheid van die kunstenaar en - aan die hand van
Keats - die digter as verkleurmannetjie ontwikkel. Opperman se sintetiese kyk op
die literatuur kom verder tot uiting in sy omvattende Kaapstadse dissertasie oor die
Digters van Dertig (1953) waarin hy nie alleen die agtergronde en invloede van die
beweging en die verskillende digters nagaan nie, maar ook - alhoewel kursories en
kripties - die aksent op enkele werke laat val en sommige fasette daarvan verrassend
belig. Opperman se vermoë om deeglik met 'n enkele teks om te gaan, blyk duidelik
uit sy latere opstelle, wat in Naaldekoker (1974) versamel is, terwyl sy omvattende
bloemlesing uit die Afrikaanse poësie, Groot verseboek (eerste uitgawe 1951), telkens
van 'n trefseker keuse getuig. As aanmoediger vir jonger digters en as keurder van
manuskripte kom Opperman nie alleen feitlik deurgaans tot 'n juiste oordeel nie,
maar is hy deur voorgestelde wysigings en kreatiewe verbeterings in staat om 'n
belangrike vormende invloed op jonger digters (o.a. Van Heerden, Watermeyer,
Pretorius, Philander en Blum, later ook Lina Spies, Fanie Olivier en Leon Strydom)
uit te oefen.
+

+ D. J. Opperman se Digters van Dertig word bespreek deur F.E.J. Malherbe (O.E.B., XIX:3),
Grové (Oordeel en vooroordeel, Kaapstad, 1958), Antonissen (Kern en tooi) en W.A.P. Smit
(Nieuwe Taalgids, jaargang 46, 1953, p. 229 e.v.). Wiggelstok word bespreek deur Peter
Blum (Bu., 11.3.60), Grové (Hg., 5.2.60) en Cloete (St., XIII:6, Augustus 1960), Naaldekoker
deur Cloete (T.G., XV:2, Junie 1975) en Verspreide opstelle deur André P. Brink (Rap.,
25.9.77), Rialette Wiehahn (Ogg., 30.9.77), Merwe Scholtz (Bu., 14.7.77), F.R. Gilfillan (St.,
XXXII:2, April 1979) en H.J. Schutte (T.L., XVII:3, Augustus 1979).
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Saam met Opperman is ROBERT KAREL JOZEF EMIEL ANTONISSEN (1919-1972), 'n
gebare Vlaming en sedert 1950 dosent en later hoogleraar in Grahamstad, die
belangrikste sintetiese kritikus en literêre geskiedskrywer van die Afrikaanse
letterkunde. Antonissen promoveer in 1942 met 'n proefskrif oor Herman Gorter en
Henriette Roland Holst, stel by herhaling deeglike bloemlesings uit die Nederlandse
poësie saam en skryf reeds in België sy tweedelige Schets van den ontwikkelingsgang
der Zuidafrikaansche letterkunde (1946), 'n werk wat hy later - naas korter oorsigte,
soos dié in P.J. Nienaber se Perspektief en profiel - volledig herskryf en uitbrei tot
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede (1955; derde uitgawe 1965). Wat
in hierdie werk opval, is die besonder organiese en integrale rubrisering, die juistheid
van die waarde-oordeel in die meeste gevalle en die vermoë om die hele oeuvre van
'n skrywer kernagtig saam te vat en terselfdertyd die aandag op die belangrikste
werke of gedigte te vestig en hulle vlugtig te karakteriseer. In die vyftiger- en vroeë
sestigerjare is Antonissen besonder aktief as gereelde kroniekskrywer van Standpunte;
sy belangrikste studies word versamel in Kern en tooi (1963) en Spitsberaad (1966).
Hierdie opstelle munt uit deur die konstruktiewe opset aan die een kant en die vermoë
om tot hoofmomente van 'n digbundel of roman deur te dring, al lei dit soms tot 'n
eensydige beklemtoning van die ideëvlak of die ‘filosofiese’, met verwaarlosing van
formele aspekte. Ook op die gebied van die Nederlandse letterkunde skryf hy
belangwekkende studies wat saam met latere opstelle oor die Afrikaanse literatuur
postuum deur W.F. Jonckheere in Verkenning en kritiek (1979) gebundel word. Uit
Middelnederlands vertaal hy Mariken van Nymegen (1978).
Teenoor die sintetiese kritici wat veral in die totale oeuvre van 'n skrywer belangstel
en die literêre geskiedskrywing beoefen, is daar in die laat-veertigerjare 'n aantal
jonger kritici wat hoofsaaklik die aksent laat val op enkele gedigte en bundels of op
tegniese aspekte van die poësie, prosa of drama konsentreer. Die mins
indrukwekkende bydrae is dié van GERHARD JOHANNES BEUKES (1913-), wat met 'n
oppervlakkige studie oor Die moderne eenbedryf (1947) promoveer waarin hy nie
aan al die werk - o.m. dié van Krige - reg laat geskied nie, terwyl hy in Skrywers en
rigtings (1952) hoofsaaklik positiewe maar weinig indringende studies oor die poësie
en drama versamel. Groter samehang is aanwesig in die bydraes oor die prosa deur
FELIX VINCENT LATEGAN (l907-), wat in 1956 met 'n studie oor Die kortverhaal en
sy ontwikkeling in Afrikaans promoveer en verskeie bloemlesings uit die Afrikaanse
prosa saamstel. Van die skrywers wat hoofsaaklik in Ons Eie Boek en Standpunte
publiseer, is
+

+ Rob Antonissen se Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede word bespreek deur
Ernst van Heerden (Bu., 26.3.56). Kern en tooi word bespreek deur Jan Greshoff (Bu., 23.8.63;
waarop N.P. van Wyk Louw reageer, Bu., 2.9.63), J.C. Kannemeyer (Konfrontasies), E.
Lindenberg (Onsydige toets) en R. Schutte (St., XVII:3, Februarie 1964), terwyl Grové se
onbillike en eensydige resensie (Va., 2.8.63) tot Antonissen se bedanking as kroniekskrywer
van Standpunte lei. Deur bemiddeling van N.P. van Wyk Louwen D.J. Opperman is 'n tydelike
‘versoening’ bewerkstellig. By Antonissen se dood lewer André P. Brink (Rap., 1.10.72) en
R.H. Pheiffer (Bu., 4.10.72 en St., XXVI:5, Junie 1973) huldeblyke. Verkenning en kritiek
word bespreek deur M. Nienaber-Luitingh (Beeld, 30.7.79), Ronèl Johl (Vo., 25.7.79), Rialette
Wiehahn (Va., 29.11. 79) en Ernst Lindenberg (St., XXXIV:5, Oktober 1981). C.J.M. Nienaber
lewer die commendatio by die postume toekenning van die Gustav Preller-prys (Jrb. Ak.,
1973). Oor Antonissen se Opperman-kritiek skryf F.R. Gilfillan (St., XXVIII:2, Desember
1974).
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MEYER DE VILLIERS (1913-) die enigste wat nie sy studies later bundel nie. De Villiers

se sensitiewe opstelle oor die poësie en prosa verskyn hoofsaaklik in die veertigeren vroeë vyftigerjare en toon reeds 'n toenemende toespitsing op taalkundige aspekte
van die kunswerk. Van FREDERICK JOHANNES SNIJMAN (1915-) is daar 'n dissertasie
oor Literêre styl met die oog op stylondersoek (1945).
Van die skrywers wat teen die einde van die veertigerjare aan die kritiek begin
meedoen, is ALEWYN PETRUS GROVÉ (1918-), aanvanklik dosent in Pietermaritzburg
en later hoogleraar in Pretoria, die bedrywigste as resensent en bloemleser uit die
Nederlandse en Afrikaanse poësie en prosa. Grové debuteer met Die duister digter
(1949) - 'n titel ontleen aan Menno ter Braak - en publiseer daarna 'n inleiding tot
die tegniek van die poësie onder die titel Woord en wonder (1953), 'n Letterkundige
sakwoordeboek (1964), 'n monografie oor D.J. Opperman (1965), 'n blokboek oor
Raka (1966) en - saam met Elize Botha - 'n verdere Handleiding by die studie van
die letterkunde (1966). Sy belangrikste beskouinge en resensies van die vyftiger- en
sestigerjare word versamel in Oordeel en vooroordeel (1958 en 1965) en Fyn net
van die woord (1965), waarin hy telkens die aksent laat val op literêr-teoretiese sake
- o.m. die dramatisering in die kunswerk en die veelduidigheid van 'n teks - en veral
die moderne laaggedig, spesifiek die werk van Opperman, deur gevoelige en
indringende analises blootlê. Deur die voortdurende wisselwerking tussen teorie en
praktyk en die uitbouing van 'n beginsel aan die hand van 'n paar goed gekose
voorbeelde ontwikkel hy 'n eie benaderingsmetode wat - ook deur sy voortreflike
styl - 'n belangrike invloed op die literatuurstudie in Suid-Afrika het, terwyl hy soms
polemiserend foutiewe uitsprake van ander kritici blootlê, en die weg na 'n suiwerder
insig of korrekter benadering aantoon. Gevare waaraan sy kritiek nie heeltemal
ontkom nie, is sy neiging om sommige gedigte te oorinterpreteer, 'n hebbelikheid
om sy voorbeelde te veel te sien as gedigte oor die poësie en - veral in sy latere werk
- politieke en godsdienstige vooroordele in sy waarde-oordele 'n rol te laat speel.
Grové se latere opstelle word gebundel in Dagsoom (1978), terwyl hy in Die
Afrikaanse literatuur sedert Sestig (1980) die historiese verloop sedert 1955
eensydig-negatief voorstel.
'n Ander kritikus wat heelwat aandag aan die werk van Opperman bestee, is ERNST
VAN HEERDEN (1916-), wie se beskouings in die bundels Rekenskap (1963), Die
ander werklikheid (1969) en Digterlike diagnose (1977) gepubliseer word en wat
ook 'n
+

+ A.P. Grové se Woord en wonder word bespreek deur Antonissen (O.E.B., XX:2 en Verkenning
en kritiek, Kaapstad, 1979) en Hennie Aucamp (Hg., 11.10.63); Oordeel en vooroordeel
deur C.W. Hudson (Hg., 5.12.58), Cloete (St., XIII:6, Augustus 1960) en Kannemeyer
(Konfrontasies); Fyn net van die woord deur Kannemeyer (Konfrontasies); Handleiding by
die studie van die letterkunde deur Merwe Scholtz (Kl., II:2, November 1966); en Dagsoom
deur E. Lindenberg (Ogg., 31.8.78), Merwe Scholtz (Bu., 12.10. Joubert (Beeld, 18.12.78),
Ronèl Johl (Vo., 21.10.78), L.S. Venter (St., XXXII:2, Apri1 1979) en T.T. Cloete (T.L.,
XVII:4, November 1979). By die verskyning van Dagsoom lewer Elize Botha 'n kort
waardering oor sy kritiese arbeid (T.L., XVI:3, Augustus 1978). Oor sy twee omstrede
bloemlesings Voëlvlug (saam met S. Strydom, 1972) en Hoogtepunte in die Afrikaanse
verhaalkuns (1971) skryf onderskeidelik F.I.J. van Rensburg (Rap., 5.3.72) en H.C.T. Müller
(Rap., 9.4.72). Oor sy bydrae tot Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig skryf Daniel Hugo
(Beeld, 22.5.80). Oor sy prosakritiek: N.J. Snyman in St., XXXVI:3, Junie 1983.
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monografie oor N.P. van Wyk Louw (1963) skryf en 'n teksuitgawe van Gorter se
Mei (1976) besorg. In sy kritiek gaan Van Heerden analities te werk, maar daarnaas
behou hy in sy formulering 'n sekere poëtiese sfeer en vermy hy 'n vaste kritiese
sisteem in sy benadering. Verwant hieraan is die klein aantal opstelle wat die Durbanse
hoogleraar PHILIPUS DU PLESSIS GROBLER (19l9-1967) in die bundel Verkenning
(1962) versamel, alhoewel hy ook deeglike vormkritiek (o.m. op die werk van Eybers,
oor wie hy in 1964 'n monografie skryf) lewer en 'n genuanseerder kyk op die ouer
Afrikaanse poësie (Marais, Leipoldt en Visser) bring. WILLEMINA NIENABERLUITINGH
(1914-), dosent in Pietermaritzburg, se beskouings oor die Afrikaanse letterkunde
verskyn aanvanklik in Critisch Bulletin en neem die vorm aan van bekendstellings
aan Nederlandse lesers, terwyl sy later 'n inleiding tot die studie van die literatuur
onder die titel Woordkuns (1952; in 1962 uitgebrei met medewerking van C.J.M.
Nienaber) publiseer, 'n bloemlesing uit die Afrikaanse poësie met kommentaar opstel
(Vorm en inhoud, 1954; hersien as Digters en digsoorte, 1973) en veral in Standpunte
deeglike en indringende studies oor veral Marais, M.E.R. en Eybers lewer, later saam
met opstelle oor die Nederlandse literatuur gebundel in Uit twee letterkundes (1978).
Oor Marais skryf sy ook 'n. beknopte biografie met heelwat aandag aan sy gedigte
(1962).
Naas hierdie analitici, wat hulle in hoofsaak met die struktuur van die gedig bemoei,
kom daar in die vyftigerjare 'n groep kritici aan die woord wat onder leiding van W.
Gs. Hellinga in Amsterdam studeer en hulle analises van enkele gedigte op 'n
linguistiese grondslag plaas of ten minste van die metode van die ‘kreatiewe analise’
gebruik maak. Die stilistici op linguistiese grondslag ‘ondersoek taalwaardes binne
'n bepaalde geval van taalgebruik in hulle betrokkenheid op dié bepaalde geval’ en
beperk hulle teoreties nie slegs tot die literêre kunswerk nie, maar ondersoek alle
taalgebruiksgevalle. Wat dié metode van dié van die analitiese kritici onderskei, is
die uitsluitlike toespitsing op taalwaardes en die kontekstuele integrasie, die ignorering
van die skrywer en sy bedoeling en van die leser en die uitwerking wat die geskrewe
stuk op hom het. Hierdie nougesette aandag aan die teks het die voordeel dat dit die
literatuurstudie opnuut bewus kan hou van sy primêre taak, al maak dit nie altyd
voorsiening vir 'n analise van groter eenhede wat deur die bundel of oeuvre aangebied
word nie. Daarby word die
+ + +

+ Ernst van Heerden se Rekenskap word bespreek deur Hennie Aucamp (Hg., 26.4.63),
Kannemeyer (Konfrontasies), R. Schutte (St., XVII: 1, Oktober 1963) en P.D. van der Walt
(T.G., III: 4, Desember 1963), N.P. van Wyk Louw deur F.I.J. van Rensburg (Krit., I: 4,
Januarie 1964), Die ander werklikheid deur Rosa Nepgen (Hg., 12.12.69) en Digterlike
diagnose deur J.C. Kannemeyer (Ogg., 25.8.77), André P. Brink (Rap., 11.9.77), Hilda
Grobler (Hoof., 22.9.77), Anna van Zyl (Vo., 14.10.77) en Fanie Olivier (Bu., 27.10.77).
+ P. du P. Grobler se Verkenning word bespreek deur Kannemeyer (Ins., II:2, Junie 1962),
terwyl P.G. du Plessis sy Elisabeth Eybers (Krit., II:3, Oktober 1964) resenseer.
+ M. Nienaber-Luitingh en C.J.M. Nienaber se Woordkuns word bespreek deur Kannemeyer
(Konfrontasies). Uit twee letterkundes word bespreek deur Hilda Grobler (Hoof., 15.3.79),
E.H. Raidt (Beeld, 19.3.79), Ronèljohl (Vo., 4.4.79), Fanie Olivier (Bu., 10.5.79), André P.
Brink (Rap., 7.10.79), Gerrit Olivier (Va., 29.11.79) en L.S. Venter (St., XXXIV:3, Junie
1981).
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illustrasie van 'n metode hoofsaak, in so 'n mate dat die stilistici in hulle latere
publikasies hulle aanvanklike uitgangspunte wysig, aanpas en soms selfs heeltemal
verwerp.
Met sy Sistematiese verslag van 'n stilistiese analise: Die towenares (1950) lei
HENDRIK VAN DER MERWE SCHOLTZ (1924-) hierdie metode in die Afrikaanse kritiek
in, terwyl hy later saam met W. Gs. Hellinga in Kreatiewe analise van taalgebruik
(1955) 'n uitvoeriger uiteensetting van die prinsipes van die metode gee en telkens
in latere opstelle, gebundel in Herout van die Afrikaanse poësie (1975) en Die teken
en teiken (1978), daarop terugkom en verder daarop uitbrei. Wat telkens in Scholtz
se uiters skerpsinnige studies opval, is sy vermoë om 'n teks noukeurig te lees,
verrassende aspekte te belig en selfs 'n eenvoudige teks deur 'n nuwe faset
‘problematies’ te maak. ELIZABETH LINDES-BOTHA (1930-), dosent aan die Universiteit
van Pretoria en later Suid-Afrika, promoveer met Veelheid en binding (1955; 'n
ondersoek van Opperman se ‘Sprokie van die spikkelkoei’ en die eenheidsprobleem
in die literatuur) en wy haar later toenemend aan studies oor die prosa, gebundel in
Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig en Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle
(albei 1980). CHRISTOFFEL JOHANNES MICHAEL NIENABER (1918-) ondersoek Elisabeth
Eybers se ‘Maria’ in Die taal as tolk (1956), skryf 'n kort biografie oor Totius (1962)
en versamel sy opstelle in Oor literatuur I en II (1974 en 1977). FRANçOIS IZAKJANSE
VAN RENSBURG (1922-), wat aan die Vrystaatse Universiteit doseer en later hoogleraar
aan die Randse Afrikaanse Universiteit word, promoveer met Skering en inslag
(1964), waarin hy N.P. van Wyk Louw se ‘Ballade van die bose’ stilisties, onder+ + + + +

+ Oor die stilistiek op linguistiese grondslag bestaan daar 'n uitstekende globale oorsig oor al
die beginsels en publikasies deur Rob Antonissen (Verkenning en kritiek, Kaapstad, 1979).
H. van der Merwe Scholtz se Sistematiese verslag van 'n stilistiese analise word bespreek
deur G. Dekker (St., V:5, Maart 1951), waarop Scholtz antwoord (St., VI: 1, Oktober 1951).
Meyer de Villiers (St., IX:1, Augustus-September 1956) en F.J. Snij man (T.L., IX:2, Junie
1959) bespreek Scholtz en Hellinga se Kreatiewe analise van taalgebruik. Herout van die
Afrikaanse poësie word geresenseer deur Ninon Roets (Buurman, Junie 1975), I.L. de Villiers
(Bu., 2.10.75), Brink (Rap., 20.7.75) en Lindenberg (Beeld, 28.7.75), terwyl Lindenberg op
In en om die gedig reageer (Onsydige toets). Die teken as teiken word geresenseer deur E.
Lindenberg (Bu., 15.2.79), Anna van Zyl (Vo., 21.2.79), Hilda Grobler (Hoof., 15.3.79),
André P. Brink (Rap., 29.4.79) en L.S. Venter (St., XXXIV:3, Junie 1981).
+ Elize Lindes (-Botha) se Veelheid en binding word bespreek deur Van Rensburg (Hg., 5.3.56).
Oor Elize Botha se aandeel aan Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig en Oor die Afrikaanse
prosa en ander opstelle (albei 1980) skryf Gerrit Olivier (Va., 26.2.81). Oor die tweede boek
skryf verder Johann Johl (Bu., 9.4.81), Ronèl Johl (Vo., 19.3.81) en E.C. Britz (Tr., 27.4.81).
+ Lindenberg (T.L., VI: 3, September 1956) en Van Rensburg (Hg., 3.9.56) bespreek Die taal
as tolk van C.J.M. Nienaber. Oor literatuur, I word geresenseer deur Anna van Zyl (Vo.,
27.2.75), F.R. Gilfillan (Bu., 19.12.74) en Ernst van Heerden (Ogg., 26.9.74); Oor literatuur,
II deur Gilfillan (Bu., 30.3.78), André P. Brink (Rap., 8.4.78), L.S. Venter (Ogg., 31.8.78 en
St., XXXII:2, April 1979) en H.J. Schutte (T.L., XVII:3, Augustus 1979).
+ R. Geggus se Die wit in die poësie word bespreek deur Cloete (St., XV:4-5, April-Junie
1962), Kannemeyer (Ins., II:3, September 1962) en Antonissen (Spitsberaad).
+ F.I.J. van Rensburg se Skering en inslag word bespreek deur Antonissen (Spitsberaad) en
Wiehahn (Krit., III: 3, Oktober 1965); Uys Krige deur C.J.M. Nienaber (Krit., II: 2, Julie
1964); Die smal baan deur Wiehahn (Krit., II:1, April 1964); Sublieme ambag deur P.D. van
der Walt (Tr., 6.9.75) en Brink (Rap., 7.9.75); en Swewende ewewig deur Audrey Blignault
(Bu., 30.10.75), Anna van Zyl (Vo., 2.10.75) en Van der Walt (Tr., 6.3.76). Die twee bundels
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soek, skryf 'n monografie oor Uys Krige (1963), 'n kort oorsig oor die Afrikaanse
letterkunde (Die smal baan, 1963; tweede uitgawe 1971) en twee bundels opstelle
oor die werk van N.P. van Wyk Louw (Sublieme ambag en Swewende ewewig, albei
1975). In Die wit in die poësie (1961) ondersoek ROSWITHA GEGGUS-SCHUTTE (1935)
aan die hand van Opperman se ‘Digter’ die visuele aanbod van die poësie, terwyl sy
later 'n monografie aan Toon van den Heever (1966) wy. 'n Kritikus wat in sy
proefskrif by die metodes van die stilistiek aansluit, is die Potchefstroomse hoogleraar
THEUNIS THEODORUS CLOETE (1924-), wat met 'n vergelyking tussen Trekkerswee
en Joernaal van Jorik (1953) promoveer en daarna heelparty studies oor o.a. Totius
en Van Wyk Louw maak wat in Die wêreld is ons woning nie (1961), Op die woord
af (1963) en Kaneel (1970) gebundel word. Later stel hy bloemlesings uit die poësie
en drama saam en skryf monografieë oor Marais en Totius, 'n Blokboek oor Martjie
en Trekkerswee (1970), 'n studie oor F.A. Venter se Trek-tetralogie (1970) en 'n
inleiding tot Hoe om 'n gedig te ontleed (1982). Sy kronieke oor die poësie word
gebundel in Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig (1980) waarvan hy die redakteur
is. Terwyl Cloete in sy proefskrif die klank, betekenis en die ‘wêreld’ van die gedigte
noukeurig en met verrassende insigte blootlê, beoefen hy later veral 'n beskrywende
metode waardeur hy hom hoofsaaklik op die tematiese en ideële laag van die kunswerk
rig en dikwels 'n enkele gedig binne 'n bepaalde ‘stelsel’ forseer en op dié wyse nie
vry laat uitspreek nie. Daarby het hy hom by meer as een geleentheid - soos blyk uit
sy resensies oor Blum se Steenbok tot poolsee, Opperman se Periandros van Korinthe
en Belcher se Mens en Skepper - aan growwe evalueringsfoute skuldig gemaak.
Die heftigste polemiek wat vroeg in die vyftigerjare oor 'n literêre aangeleentheid
gevoer word, is na aanleiding van die toekenning van die Hertzogprys vir Drama in
1952 aan Gerhard J. Beukes en W.A. de Klerk. Hierdie polemiek begin in Die
Huisgenoot, maar word weldra voortgesit in Die Burger met W.E.G. Louw, Opperman
en Antonissen aan die een en F.C.L. Bosman en De Klerk self (onder 'n skuilnaam)
aan die ander kant.+

oor Van Wyk Louw word saam bespreek deur E. Lindenberg (Ogg., 29.4.76) en Cecile
Cilliers (Buurman, Junie en Augustus 1975).
+ T.T. Cloete se Trekkerswee en Joernaal van Jorik word bespreek deur Antonissen (Kern en
tooi) en Scholtz (Herout van die Afrikaanse poësie). Die wêreld is ons woning nie word
geresenseer deur Lindenberg (Onsydige toets), Kannemeyer (Konfrontasies), Van der Walt
(Koers, XXXI: 11, Maart 1964) en Grové (Hg., 29.12.61); Op die woord af deur Kannemeyer
(Krit., I: 3, Oktober 1963), Antonissen (St., XVII: 2, Desember 1963) en Rialette Wiehahn
(St., XVII:3, Februarie 1964); en sy monografie oor Eugène N. Marais deur Lindenberg
(Onsydige toets). Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig (1980) word bespreek deur F. I.J.
van Rensburg (Beeld, 21.4.80), Walt Botha (Tr., 21.4.80), Ernst Lindenberg (Bu., 8.5.80),
Gerrit Olivier (Va., 26.6.80), André P. Brink (St., XXXIII:5, Oktober 1980) en Henning
Snyman (T.L., XIX:1, Februarie 1981).
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Hoofstuk 4
Volkse romantiek in prosa en poësie
Tot ongeveer 1917 word die romantiese tradisie in die Afrikaanse prosa oorheers
deur die situering van die gegewe teen 'n vae en newelagtige historiese agtergrond
waarmee 'n oppervlakkige, ongenuanseerde liefdesgeskiedenis en 'n reeks spannende
avonture verweef is. Met die werk van D.F. Malherbe kom daar 'n verdieping in
hierdie tradisie deurdat die resepmatige held-heldin-skurk-driehoek verfyn en die
geïdealiseerde en dikwels heroïese figure in sy romans met 'n sekere simboliese
dimensie gelaai word, selfs al lei sy aanwending van hierdie procédé dikwels tot
enkellynige en konfliklose karakters, 'n romantiese waas wat die gebeure omring en
die aanwending van 'n liries-meevoerende taal wat niks goeds vir die Afrikaanse
prosa beteken het nie. Die mindere figure wat in die dertigerjare aan die woord kom,
sluit stilisties en tematies by hierdie tradisie aan, alhoewel die ou intrigeroman op 'n
enigsins hoër vlak nog steeds voortgesit word en heelparty meer skrywers die blote
spanning- en speurverhaal beoefen. By die romantiese prosa sluit ook die
oppervlakkige, dikwels sentimentele poësie van 'n aansienlike stroom digters in die
dertigerjare aan.
Die enigste drie figure wat in hulle beste werk bo die insinking en growwe rymelary
van die laat-twintiger- en vroeë dertigerjare uitstyg, is C.M. van den Heever, I.D. du
Plessis en S. Ignatius Mocke. Met die groter aandag aan indiwiduele probleme en
die emosies van 'n belydende enkeling dra Van den Heever en Du Plessis tot die
vernuwing van Dertig by, terwyl hulle met folkloristiese temas en - veral Du Plessis
- met die beoefening van volkse ballades die romantiese tradisie in die poësie voortsit.
Albei skrywers lê hulle ook toe op die verfyning van die kortverhaal, hoewel Van
den Heever se werk in dié opsig van groter belang is. Op prosagebied toon Van den
Heever stilisties sekere ooreenkomste met Malherbe, maar sy liriese besinging van
die Afrikaanse vlaktes is soberder en oor die algemeen meer verantwoord as dié van
sy voorganger. Op die gebied van die poësie sluit Du Plessis aan by Leipoldt met sy
verse oor die veld, by Langenhoven deur die gebruik van die kwatrynvorm, en by
albei met sy belangstelling in die Ooste en die Oosterse wysbegeerte. Soos Van den
Heever beoefen Mocke ook 'n romantiese tipe gedig, terwyl hy hom later, in navolging
van Du Plessis, aan die satiriese vers waag. In vergelyking met hierdie twee skrywers
sluit hy egter aanvanklik nog sterker by ouer tradisies aan en is die vernuwing wat
hy met sy latere werk bring, 'n blote navolging van beter tydgenote. Alhoewel hy
met sy stadsverse die gebied van die sosiale realisme betree, is hy wesentlik 'n
romantiese digter wat met heimwee oor die vernietiging van 'n landelike bestaan
vervul is. Terwyl sy werk dus in hoë mate eggo's van ander digters bevat, bereik die
volkse romantiek in prosa en poësie in die dertiger- en veertigerjare met die werk
van Van den Heever en Du Plessis sy hoogtepunt.
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I. Voortsetting van die romantiese tradisie en die intrigeverhaal
Aan die begin van die vierde dekade vind die romantiese verhaal met 'n historiese
agtergrond sy voortsetting in die werk van ANNA JOHANNA DOROTHEA DE VILLIERS
(1900-1979), wat in Sterker as die noodlot (1930) die liefdesgeskiedenis van Dora
Meyer teen die negentiende-eeuse milieu van die Kaap met sy verengelsingsbeleid
en die tipiese plattelandse lewenswyse laat afspeel, al is die historiese dimensie
ondergeskik aan die enigsins meganiese hantering van die noodlotsidee wat reeds in
die titel gegee word. In haar latere romans, Die wit kraai (1938) oor die Voortrekker
Hans Dons, Hercule des Prés (1947) oor die Hugenote, Purper daeraad (1952) oor
die volksplanting aan die Kaap en Die storm trek verby (1958) oor die Transvaalse
Burgeroorlog van 1864, oorheers die rekonstruksie van die bepaalde periode in so
'n mate dat die karakteruitbeelding en bou van die verhaal verwaarloos word. Op
kultuurhistoriese terrein doen Anna de Villiers heelwat navorsingswerk, o.m. in
Vrouegalery (1962) en Barrevoets oor Drakensberg (1975), laasgenoemde oor die
lewe van agt Voortrekkervrouens.
Naas Anna de Villiers word die historiese roman beoefen deur MIEMIE-LOUW
THERON (skrywersnaam van MARIA CATHARINA ELIZABETH THERON, 1898-), wat in
Op eie wieke (1931) die heropbou van die afgebrande plase na die Anglo-Boereoorlog
as boustof het, terwyl sy in 'n Wiel binne-in 'n wiel (1935) die ervarings van die
hooffigure oorvertel, iets wat tot lang uitweidings oor die geskiedenis en vlak
karakterisering lei. Naas heelparty jeugverhale, werke oor die geskiedenis van Tulbagh
en die Groot Trek, 'n toneelstuk en stigtelike lektuur beweeg sy in Die reënboog in
die wolke (1940) in die rigting van 'n sosiale roman met die armblankevraagstuk as
boustof.
Die suiwer liefdesverhaal met geringe karakterontwikkeling word in die dertigerjare
beoefen deur ELIZABETH FOUCHÉ VERMEULEN (1897-1978). Ná haar debuut, Vlaktes
en sterre (1932), waarin die enkellynige figure nog tot die tradisionele teenstelling
tussen helde en skurke lei, behandel sy in die trilogie Temmers van die Noordweste
(1941), Stormlaagte (1943) en Elsa (1944) die lewe van 'n pioniersgeslag in die jare
1833-1934. Van hierdie romans is die eerste met sy bevredigende karakterisering
die geslaagdste, terwyl die uiterlike gebeure in die ander twee oorheers. Dit geld ook
vir haar tweede trilogie (Towergoud, 1954, Fata morgana, 1956 en Reënboog in die
skemering, 1958) en vir haar romans Geluksoord (1945), Kringloop (1964), Waters
van betowering (1966) en Die lugspieëling (1971), waarin die dialoog oor die
algemeen veel te wense oorlaat en die nodige motivering vir handeling ontbreek. In
Kind van die veld (1933) behandel Helen Blackmore die probleem van 'n meisie wat
verskeur word tussen haar liefde vir haar Afrikaanse vader en haar Engelse moeder
wat Suid-Afrika nie as land kan aanvaar nie, terwyl sy in 'n Goedhartige man (1935)
oor die leed van die eenvoudige lewe skryf en met verskeie verhale (o.m. met Toe
Liesbet nog klein was, 1928) 'n bydrae tot die kinderlektuur lewer. In Ou Boland
(1939) gee Recht Malan teen die agtergrond van 'n resepmatige liefdesgeskiedenis
'n kultuurhistoriese beeld van die negentiende-eeuse lewe op 'n Bolandse plaas.
Oor die geskiedenis van die Groot Trek skryf ook Lulu Brewis in die kinderverhaal
Niko die dromer (1935), terwyl sy in die roman Marietjie (1932) van haar
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karakters blote spreekbuise vir haar beskouings oor kuns en opvoeding maak. Afgesien
van die sentimentele Botsing (1941) doen sy mee aan die avontuurverhaal in Die
spookhuis (1939). In Pagal (1932) verweef J. Gysbert Slier die wedervaringe van 'n
aantal Boerekrygsgevangenes en hulle pogings om die afgebrande plase weer
bewoonbaar te maak met 'n aantal spannende gebeure en liefdesverwikkelinge. Vir
Waar die driedorings groei (1933) kies C.J. Scheepers Strydom die
Korana-strooptogte in die Noordweste as agtergrond vir 'n reeks avonture. A.D.
Divine situeer Die seerower van Saldanha (1935) in die tyd van die V.O.C., terwyl
'n reeks spannende gebeure op Robbeneiland die hoofdis vir Die smokkelaars (1937)
vorm. Belangriker as skrywer van ontspannings- en jeugverhale is KARL KIELBLOCK
(1907-), wat in romans soos Jasper le Feuvre (1942), Guillam Woudberg (1945),
Adriaan Deneys (1947), Luitenant Lafras Cuyper (1965), Lafras Cuyper en die
Hirondelle (1968) en Lafras Cuyper in die Britse lokval (1973) 'n reeks avonture
met 'n spannende intrige teen die agtergrond van 'n vervloë tydperk uit die vroeë
geskiedenis van Suid-Afrika situeer. Eweneens skrywers van spanningsverhale teen
'n historiese agtergrond is S. Swanepoel met Die avontuur van Eugene de Villemont
(1939) en Die slot Ehrenstein (1946), Jan Fick met Voortrekkers van Portersburg
(1939) en Die grenswag (1941; uit die tyd van die grensoorloë) en P.J.L. Odendaal
met Die môreskof (1939; oor die aanvang van die Groot Trek). Suiwer
spanningsverhale is H. Veeneboer Smit se Die begraafde stad (1935), wat oor
onwettige diamanthandel en 'n soektog na 'n verlore stad in die Kalahari gaan, August
van Oordt se Seuns van die wolke (1934), waarin die avontuurlike gebeure in die jaar
2034 geplaas word (vgl. Langenhoven se Loeloeraai), en Konstant Kamerling
(pseudoniem van J. Wapenaar), wat in Die juweel uit 'n Oosterse tempel (1932), Die
geheim van die bergkom (1937) en Begraafde geld (1944) avonture met skatte, kaarte
en rare gebeurtenisse as boustof het. Van die belangrikste spanningsverhale is dié
van ABRAHAM JACOBUS DU PLESSIS (1907-), wat in Die skraal man (1937) 'n reeks
avonture met 'n geheimsinnige gemaskerde veedief met 'n romantiese geskiedenis
teen die milieu van 'n Karooplaas verweef. Dieselfde motiewe wend hy aan in Die
tweebeen- jakkals (1939), terwyl hy die gebeure in Wit stede (1944) teen die
agtergrond van die negentiende-eeuse goudsoektog situeer. Naas Hendrik Brand
word die speurverhaal in die dertigerjare beoefen deur Hans Rompel, A. Maree, Dirk
Terblank, E. Louis Ellenberger, Mynhardt Fourie (pseudoniem van S. Ign. Mocke),
R. Hendriks, G. Lampen, J.J. Brits, Johann van der Post en Adriaan Roodt (albei
pseudonieme van S.G. Smidt) en David Louw. Op die gebied van die kinderverhaal
word belangrike bydraes gelewer deur HELENA JOHANNA FRANCINA LOCHNER
(1892-1951), Lulu Latsky, Sita (pseudoniem van S.S. de Kock), skryfster van o.m.
die dagboeksketse Uit juffrou se dagboek (1934) en Juffrou op reis (1937) en Wekroep
(1976), 'n verhaal wat op outentieke briewe berus en oor die lotgevalle van
+ +

+ Die meeste outeurs wat die romantiese tradisie voortsit of die intrigeverhaal beoefen, word
behandel in P.C. Schoonees se Die prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging3
(Pretoria/Kaapstad, 1939).
+ Anna de Villiers se Die wit kraai word bespreek deur S.P.E. Boshoff (O.E.B., VI: 4), terwyl
Op eie wieke deur Miemie-Louw Theron deur L.H. Gericke behandel word (O.E.B., IX: 3).
Elizabeth Vermeulen skryf oor haarself in Jonger skrywers oor eie werk (onder redaksie van
P.J. Nienaber, Johannesburg, 1951), terwyl Temmers van die Noordweste deur B. Kok (O.E.B.,
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'n Afrikanergesin tydens die Anglo-Boereoorlog handel. Die gewilde kosskoolstorie
word deur Marié Malherbe en Stella Blakemore in die Innis-, Maasdorp- en
Keurboslaan-reekse (lg. deur Blakemore onder die pseudoniem Theunis Krogh)
geskryf. Marié Malherbe bundel verder kortverhale en dorpsketse in Kringe (1939),
skryf reisverhale oor Spanje (Land van kokanje, 1958) en Skandinawië (Land van
toe en tans, 1960) en versamel legendes en volksverhale uit Engeland, Nederland,
Rusland, Duitsland en Skandinawië in verskillende bundels. Rikie Postma en G.S.
du Plessis skryf toneelstukke vir kinders, terwyl A. Fouché, B. Traas en veral TIENIE
HOLLOWAY (1888-1967), lg. met 'n hele paar bundels sprankelende rympies en
versies, 'n belangrike bydrae tot die kleuterpoësie lewer. 'n Hele aantal rymelaars
doen mee aan grappige en sentimentele liefdesverse en bespiegelende gedigte oor
die ‘lewe’, soos B.M. Swemmer, Ben J. Dreyer, G.J. Diamond, D. Gildenhuys, P.C.
van Zyl, Boy Stockenström, Gerhard R.A. Moll, M.L. de Villiers, W.A. Willemse,
W.L. Marais, J.H. Naudé en Lourens Taljaard.
Wat 'n mens opval in baie van die historiese en avontuurromans van die dertigerjare,
is dat die skrywers op die geskiedenis, folklore en romantiese drome van die Afrikaner
en sy voorgeslagte steun, en met die idealisering van vroeëre tydperke en die herhaling
van bepaalde soort avonture in verband met die soek na verlore stede, die stryd teen
die ongetemde mens en dier en die taak van pionier en Voortrekker in 'n wilde wêreld
algaande 'n eie mite en resep vir die spanningsverhaal opbou. In die veertigerjare sal
hierdie rigting voortgesit word, al neem die speurverhaal dan kwantitatief oor.

II. C.M. van den Heever
is op 27 Februarie 1902 in die
konsentrasiekamp naby Norvalspont gebore en ontvang sy skoolopleiding in die
distrik Trompsburg en later aan die Brebner- en die Grey-kollege in Bloemfontein.
Daarna studeer hy in Bloemfontein, waar proff. A. Francken en D.F. Malherbe 'n
belangrike vormende invloed op hom het. Ná 'n kort tydjie as onderwyser,
staatsamptenaar en joernalis in die redaksie van Die Landbouweekblad en Die
Volksblad hervat hy sy studies, eers (1926-1927) in Bloemfontein en daarna
(1928-1929) in Utrecht. Ná sy terugkeer uit Nederland is hy lektor in Bloemfontein
(1931-1932), promoveer hy oor Die digter Totius (1932) aan die Universiteit van
Suid-Afrika en word hy (1933) aangestel as hoogleraar aan die Universiteit van die
Witwatersrand, 'n posisie wat hy tot sy dood beklee. As stryder aan die Rand help
hy baie om die kulturele lewe te bevorder, terwyl hy deur sy aandeel aan die
Afrikaanse Skrywerskring en sy organe - die Jaarboek en die Tydskrif vir letterkunde
- ander skrywers, o.a. Uys Krige en Elisabeth Eybers, help om hulle werk gepubliseer
te kry. Afgesien van sy bloemlesings uit Celliers, Totius en Malherbe blyk sy
belangstelling in die Nederlandse letterkunde en die bande met die Dietse lande uit
talle artikels en versamelings uit die werk van Hooft, Vondel en Gezelle. Naas sy
skeppende en kritiese aktiwiteite is hy ook werksaam op die algemene historiese
terrein met sy omvattende biografie oor Generaal J.B.M. Hertzog (1943; ook in
CHRISTIAAN MAURITS VAN DEN HEEVER

IX: 4), P.H. Langenhoven (O.E.B., XI: 4) en J.K. Swart (O.E.B., XVII: 3) en Elsa deur F.V.
Lategan (O.E.B., XIV: 2) bespreek word.
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terwyl hy in My jeugland (1952) heelparty skrywers aanspoor om oor hulle
geboortestreek te skryf. Vir Die nuwe boord ontvang hy in 1928 die Hertzogprys vir
Poësie, terwyl Laat vrugte in 1942 met die Hertzogprys vir Prosa bekroon word. Op
8 Julie 1957 is hy in Johannesburg oorlede.
As digter skryf Van den Heever hoofsaaklik stemmings- en verhalende verse,
terwyl hy as prosaïs die skets en essay, die kortverhaal, novelle en roman van groter
omvang beoefen. Op die gebied van die drama het hy hom - met die uitsondering
van die eenakter Ek kom dadelik! (Helikon, Junie 1955) - nie gewaag nie, terwyl sy
dagboek (in besit van sy dogter, mev. Salome Herbst) nog in manuskripvorm bestaan.
Met sy poësie sluit Van den Heever aanvanklik aan by D.F. Malherbe en Totius
en wil hy, onder invloed van sommige digters uit die twintigerjare (veral Wassenaar)
en die Nederlandse Tagtigers, die neerslag van sy eie indiwiduele ervarings in
impressionistiese en belydende verse gee. In sy gedigte skryf hy veral oor die dood,
verganklikheid, twyfel, verlange en eensaamheid in 'n tipe vers wat deur middel van
'n stromende wegdeinende sin, vervloeiende enjambemente, verglydende
versbeweging en 'n weinig geslote strofevorm musies moet meevoer. As tipiese
romantikus is hy vervul met weemoed oor die verganklikheid van die aarde, wat hy
dikwels in die gedempte herfskleure of die wuiwende grasvlaktes waarneem en wat
hom laat verlang na iets anderkant hierdie bestaan. Met sy twyfel en verlange, die
belydende toon en die vergeestelikte waarneming lewer hy - onder invloed van veral
die Negentigers en die geslag van 1910 - 'n bydrae tot die vroeë Dertigerpoësie, veral
in sy bundels Deining en Aardse vlam. 'n Groot deel van sy werk word egter ontsier
deur die eenselwige voorstellings, die gebrek aan beelding en die veryling
+ + +

+ C.M. van den Heever se Versamelde werke (Johannesburg, 1957-1958) bestaan uit agt dele.
Hierin is die meeste van sy prosawerke opgeneem, al ontbreek romans soos Kromburg en
Die held en die meeste van sy opstelbundels, terwyl sy Versamelde gedigte (Pretoria, 1945)
'n keur uit die eerste drie bundels en die volledige Aardse vlam bevat.
+ Die Gedenkboek C.M. van den Heever, 1902-1957 (Johannesburg, 1959) onder redaksie van
P.J. Nienaber wat as latere deel van die Versamelde werke uitgegee is, bevat huldigingsartikels
deur D.F. Malherbe, G. Dekker, T.J. Haarhoff, Maura Solz, André Demedts, W. van Heerden,
S.C. Hattingh, P.C. Schoonees, G.S. Nienaber, M.S. du Buisson en W. Kempen, terwyl
Yvonne Garsson en P.J. Nienaber 'n bibliografie van hom besorg. Verder bevat die bundel
resensies oor al sy publikasies, maar van die beste (dikwels negatiewe) beskouinge ontbreek.
Afgesien van die artikels in die Gedenkboek verskyn huldigingstukke oor hom in T.L., VII:
3, September 1957 en T.W.K., XVII: 2 (deur Abel Coetzee). Outobiografiese stukke is
opgeneem in Afrikaanse skrywers aan die woord (onder redaksie van P.J. Nienaber,
Johannesburg, 1947) en in Mens en woord (Johannesburg, 1947), terwyl die teks van 'n
radiogesprek met hom in T.L., V: 2, Junie 1955 afgedruk word. Biografiese besonderhede
verskyn in Hg., 1.12.33 en 9.12.49 en in J.M.H. Viljoen se 'n Joernalis vertel (Kaapstad,
1953, p. 137).
+ Die eerste omvattende maar eensydige oorsig is Abel Coetzee se C.M. van den Heever: Die
wese van sy kuns (Pretoria, 1936). Eweneens eensydig en onkrities is S.C. Hattingh
(Perspektief en profiel onder redaksie van P.J. Nienaber, 1950) en C.W. Hudson (T.L., nuwe
reeks II: 1, Februarie 1964), terwyl Dirk Coster sy werk oorskat (inleiding tot Uys Krige se
Afrikaanse versameling, Maastricht, 1937). Die beste algemene oorsig oor sy oeuvre is dié
van Ernst van Heerden (Rekenskap, Kaapstad, 1963). Die indringendste en deeglikste studies
oor sy poësie is dié van H.A. Mulder (Opstelle oor poësie, Pretoria, 1939) en D.J. Opperman
(Wiggelstok, Kaapstad, 1959 en Digters van Dertig, Kaapstad, 1953). Oor sy poësie handel
verder Tj. Buning (Afrikaanse versbou, Pretoria, 1939), A.P. Grové (Die duister digter,
Pietermaritzburg/Durban, 1949), G. Dekker (Oordeel en besinning, Kaapstad/Pretoria, 1964)
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wat deur die veelvuldige gebruik van abstrakte woorde ontstaan. Daarby hinder die
weinig funksionele adjektiewe, veelwoordigheid, maklike en slordige ryme, stoplappe,
versvullings en onoordeelkundige funksiewisseling van woorde, selfs in sy beste
verse. In teenstelling tot die Louws buit hy nie die juiste, onvervangbare woord in
dieselfde mate uit nie en word die trefkrag van die enkele beeld, woord of vers
opgeoffer ter wille van 'n dikwels vae stemmingsindruk of 'n musiese effek.
Dieselfde stemmingswêreld lê basies ten grondslag van sy verhalende prosa. In
die werke wat hy in die eerste twaalftal jare van sy loopbaan skryf en waarmee hy
ook sy wesentlikste bydrae lewer, toon hy 'n verwantskap met D.F. Malherbe deurdat
hy die natuur dikwels tot simbool verhef en deurdat hy stilisties by Malherbe se
lirisme aansluit. Met die uitsondering van Anderkant die berge beoefen hy egter nie,
soos Malherbe, die historiese roman nie en is die wêreld van sy verhale meestal dié
van die Vrystaatse vlaktes waarin hy die gang van die lewe en seisoene in 'n kosmiese
verband sien. Naas die swerwer of die kunstenaarsfiguur word sy plaasromans bevolk
deur versukkeldes, verarmdes, agterlikes of mense wat sonder veel durfkrag is en
weinig geestelike weerstand bied. Dikwels gaan die karakters onder as gevolg van
droogte of skuld en word die spanning verkry deur die onbegrip van 'n oorheersende
vader vir sy jong opgroeiende seun. Daarnaas gebruik Van den Heever die benepe
kleindorpse lewe en skindery as boustof in sy latere romans met die klerk, verarmde
boer wat as mynwerker moet arbei of die oppervlakkige kultuurlose Afrikaner as
karakters, dikwels met die ontmaskering van valse waardes of maatstawe as tema.
Alhoewel hy dus wel by die volkse romantiek van Malherbe aansluit, is Van den
Heever se romans in werklikheid 'n kruising tussen die werk van Malherbe en Van
Bruggen. Daarmee gee hy 'n nuwe nuanse aan die romantiese stroming in die
Afrikaanse letterkunde, al bly die nadelige gevolge vir sy werk nie uit nie. Deurdat
sy figure nie beperk is in hulle kleinheid nie, maar - soms kunsmatig en geforseerd
- met die kosmiese gang en ewige sterre verbind en met 'n oneindige weemoed vervul
word, aarsel sy werk dikwels tussen realisme en romantiek, tussen 'n voorstelling
van die uitwerking van droogte en skuld op die sukkelende boere en die uitbeelding
van dieselfde mense as dromers wat met 'n kosmiese verlange vervul is. Hierdie
dualisme bring dikwels 'n stilistiese breuk in sy romans, veral as hy aan die een kant
in abstrakte of vervagende woorde die oneindige weemoed wil oproep en aan die
ander kant met behulp van streektaal of gemoedelike uitdrukkings die Vrystaatse
boerelewe wil tipeer. In sy stadsromans word die mense dikwels skematies voorgestel
en verhoed die karikatuuragtige wesens enige moontlikheid tot heroïese ondergang
of tragiek, terwyl die pessimistiese siening van die werklikheid en die verbinding
met groter magte ook 'n humorrealistiese hantering van die stof uitsluit. Naas werke
soos Somer en Laat vrugte is enkele van sy kortverhale, waarin hy

en T.T. Cloete (Kaneel, Kaapstad, 1970), terwyl F.V. Lategan sy kortverhale bespreek (Die
kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans, Kaapstad, 1956) en oorsigtelik oor sy prosa
handel (Skrywers en rigtings, Pretoria, 1952). Die beste vroeë oorsigte oor sy prosa is dié
van P.C. Schoonees in Die prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging (waarby sy behandeling
van ses verdere werke in Tien jaar prosa, Johannesburg, 1950 aansluit) en F.E.J. Malherbe
in Wending en inkeer (Kaapstad, 1948).
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dikwels die mens in 'n krisisstadium van sy lewe uitbeeld, oor die algemeen geslaagder
as sy latere psigologiese romans.
Van den Heever se vroegste poësie verskyn in De Goede Hoop, die Vrystaatse
universiteitsblaaie, Die Huisgenoot en Die Boerevrou, terwyl die ongepubliseerde
‘Die aandster’ - 'n lang gedig van ongeveer nege honderd reëls in vyfvoetige jambes
oor 'n liefdesgeskiedenis in die trant van Malherbe se Die skaduwee van 'n vrou - uit
1923 dateer. Sommige van hierdie eerste gedigte word opgeneem in die bundel
Stemmingsure, wat opgedra is aan D.F. Malherbe en waarmee hy in 1926 debuteer.
Naas enkele liedagtige verse (soos ‘Vroeër’, ‘Verlore Stemme’ en ‘Gee my’), waarmee
hy by Leipoldt aansluit, en 'n paar vaderlandse verse (soos ‘Die beeld van oom Paul’
en ‘Deur die muur van Lemetfords’), wat duidelik deur Toon van den Heever
beïnvloed is, word die bundel oorheers deur 'n gevoel van heimwee en verlange en
'n uitdrukking van gedagtes oor verganklikheid en dood met die aandster, uil en maan
as terugkerende beelde. Deur die simboliek is hy verwant aan Malherbe, deur die
eenselwigheid van die stemmingswêreld en eksplisiete verklarings aan Totius en
deur die temas en besondere wyse van verwoording aan Wassenaar (soos in ‘Blou
berge II’), terwyl hy soms regstreekse invloed van die Tagtigers ondergaan (soos
van Perk en Kloos in ‘Aand op die plaas’). Die meeste gedigte in die bundel word
ontsier deur retoriese wendinge, rymarmoede (wat o.m. uit die onfunksionele
aanwending van die rykrym blyk), swak woordkeuse en vergelykings wat eerder
vervagend as konkretiserend werk. Die beste enkele gedig is ‘Die konsertina in die
nag’, wat 'n fyner verssin as dié van die meeste ander digters uit die twintigerjare
openbaar deurdat die swewende gang verkry word deur die voortstromende
enjambemente en die aaneenskakeling in die sinskonstruksie (veral in strofe 2). Die
konsertina is in hierdie gedig die draer van die romantiese verlange, en die afwesigheid
van sterk sintuiglike beelde dra by tot die ontgrensing en die klankdeining. Alhoewel
Die nuwe boord (1928) ook nog baie invloede van ander digters openbaar (soos van
Celliers se ‘Eensaamheid’ in ‘Net my skaduwee’, Malherbe se ‘Jakob Ontong’ in
‘Wie om twaalfuur snags’ en Leipoldt in ‘Outa Hans’ en ‘Hier waar die groen-beboste
strand’), gee Van den Heever in sy tweede bundel blyke van 'n bewuster
kunstenaarskap, 'n sterker wysgerige basis en - o.m. onder invloed van Gossaert,
Bloem en A. Roland Holst (vgl. ‘Harp van die eeue’) - 'n gevoeliger woordgebruik.
Hierdie gevoeligheid is egter tot onderdele beperk, terwyl daar haas nie een enkele
vers is wat as geheel bevredig nie. Dikwels maak hy gebruik van maklike eindklanke,
'n paarrymskema wat deur sy eenselwigheid, swak terminale en voortdurende
enjambemente die funksionaliteit van die strofiese verdeling ophef en eksplisiete
toevoegings (dikwels met behulp van die ‘van’- konstruksie) wat die ontoereikende
beeld van buite af met ‘diepte’ moet laai. Selfs 'n bekende gedig soos ‘Amandelboom,
o lentebruid’ word ontsier deur swak woordkeuse, abnormale sintaksis ter wille van
die rym, eienaardige samestellings en versvulsels. Die beste enkele gedig is, eienaardig
genoeg, nie een van die mymerverse nie, maar ‘Die wagtertjie stap’ met sy verwerking
van Bantoe-motiewe.
+

+ Die nuwe boord word bespreek deur G. Dekker (Causerie en kritiek, Pretoria, 1934).
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'n Verrassende styging in Van den Heever se poësie kom met die bundel Deining
(1932; vermeerderde druk 1935), wat - soos Opperman dit stel - ‘met sy verheerliking
van die kunstenaar, die nuwe sintuiglikheid, beluistering van eie sielelewe, groter
ekspressiwiteit en 'n vryer en soepeler versbeweging, die eerste bundel van Dertig’
(Digters van Dertig, p. 144) genoem kan word. Soos in sy eerste twee bundels
oorheers die temas van verganklikheid, fataliteit, dood en die verhouding tussen die
ek en die wêreld, maar die verwoording is oor die algemeen fyner en in die plek van
abstraksies en vaaghede kom daar soms sensitiewe beelding, selfs al bly die wêreld
van sy poësie nog eenselwig. Naas die invloede van Totius, Gezelle en die Tagtigers
wen sy vers deur die aansluiting by Boutens, Bloem en veral A. Roland Holst.
Sommige gedigte is geskryf na aanleiding van bepaalde kunstenaars of kunswerke
(‘Voor die Nagwag van Rembrandt’, ‘Die Venus van Melos in die Louvre’, ‘Aan
Keats’, ‘By Gezelle se graf in Brugge’), terwyl sy verse oor die digterskap (bv. ‘Die
digter’) en sy aanwending van fyn impressionistiese sienings (bv. ‘Reën in die nag’)
'n voorspel is tot die vroeë W.E.G. en Van Wyk Louw. In ‘O koele water van die
spruit’, waarin hy - soos Gezelle - natuurdinge waarneem en op dié wyse na sy eie
wese deurdring, wissel die versreël in lengte en word die herhaling feitlik 'n inkantasie
waarmee hy 'n monotone effek bereik. Dieselfde sensitiewe hantering van die vers
kom voor in ‘Voëls in die skemering’, waarin die gevoel van wêreldvreemdheid
beliggaam word in die voëls wat soos bannelinge in die skemerlig sit en waarin die
slepende e-klanke en die aaneenskakelende sinskonstruksie tot die monotonie bydra.
Ten spyte van die sterker sintuiglikheid, ook in treffende onderdele van baie gedigte,
is die musiese en verglydende nog die wesenskenmerk van Van den Heever se poësie.
Daarmee bereik hy wel treffende effekte en enkele goeie gedigte, maar op die lange
duur word die vaagheid, ontgrensing en ylheid 'n belangrike literêre beswaar teen sy
poësie, veral ook omdat sy verse meestal 'n logiese gang, dramatiese progressie en
noodwendige afsluiting mis, iets wat die lees van die bundel as geheel 'n irriterende
aktiwiteit maak. Meermale word die vers, soos Opperman dit stel, ‘'n weemoedige,
monotone geneurie waaronder 'n mens dreig om in te sluimer, maar kort-kort deur
jou kritiese sin gewek word om te vra: Wat is die verband? Waarna mik die digter?
Wat is die noodsaak van hierdie vers?’ (Wiggelstok, p. 45).
Die hoogtepunt van sy poësie bereik Van den Heever in Aardse vlam (1938), wat
nog wesentlik dieselfde grondmotiewe bevat, maar waarin hy 'n groter verskeidenheid
verwerk en onder invloed van filosowe soos Spinoza en Schopenhauer en die Oosterse
wysbegeerte (o.a. Tagore) 'n ruimer denksubstraat as grondslag het. Soos in die werk
van baie mistici is daar by Van den Heever die drang om een te word met die
ewigheid, kosmos en die Lig waarvan hy self 'n klein vonk is, terwyl 'n gevoel van
somberheid en fataliteit hom soms oormeester by die gedagte aan die sinloosheid
van alles. Naas die belydende gedig met sy slepende klanke en wegdeinende versreëls
is daar ook enkele verse waarin hy oor die Afrikaner en sy verlede besin en waarin
hy - soos in sy opstelbundel Die Afrikaanse gedagte en die roman Kromburg - oor
die oppervlakkige en kleinlike maatskaplike lewe van sy volk nadink. In ‘O verre
wydtes’ word die oopgaan in die oneindigheid versterk deur die vervloeiende
versbeweging, die enjambemente en die afwesigheid van sintuiglike beelde, al word
die gedig plek-plek ontsier deur die hinderlike funksiewisseling van
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woorde (‘klooster’ as werkwoord), eienaardige neologismes (‘verheimlik’) en 'n
argaïsme in rymposisie (‘beê’). In ‘Die vertrekkende wildeganse’, wat 'n ooreenkoms
toon met Karel van de Woestijne se ‘Wilde eenden slaan de luchten in’, groei die
siening van die ganse wat in die hemel verlore raak tot 'n beeld van die mens en sy
verganklikheid, iets wat musies versterk word deur die swewende gang en die
effektiewe hervattings (vgl. die herhaling van ‘oogwenk’ en ‘verby’) in die
sinskonstruksie. ‘Afrika’, een van die verse waarin Van den Heever sy nasionale
bekommernis verwoord, is 'n bede dat die voorgeslagte wat hierdie vasteland help
tem het, ons moet besiel, maar die beeldspraak is nie orals ewe suiwer nie. Die
hoogtepunt van die bundel en van Van den Heever se hele poëtiese oeuvre is ‘Die
gevalle Zoeloe-indoena’ met sy volgehoue aanspreking van die gestorwene, die
effektiewe en evokatiewe gebruik van die woord (soms versterk deur alliterasies),
die uitbuiting van die woordposisie, die gebruik van die werkwoord en die selfstandige
naamwoord wat van 'n werkwoord afgelei is om aktiwiteit op te roep en die effektiewe
herhalings (soms met subtiele variasies). Die slotreël (‘Hier waar jy was, sal skape
wei’) doen steurend aan, aangesien die skaapbeeld nie by die topografie van
Zoeloeland (wat by uitstek 'n beeswêreld is) aansluit nie. In die meeste gedigte word
'n mens egter geïrriteer deur die slordige woordgebruik, slap verse en onhelder beelde,
terwyl die vae, newelagtige wêreld en gebrek aan sintuiglikheid 'n belangrike literêre
beswaar teen die hele bundel word. Dit is asof Van den Heever - in die woorde van
Shakespeare se Theseus uit A midsummer night's dream - die ‘local habitation and
a name’ van die konkrete beelding vir die ‘airy nothing’ van die abstraksie opoffer.
'n Jaar ná die verskyning van Stemmingsure debuteer Van den Heever ook op
prosagebied met die novelle Op die plaas (1927), wat oorspronklik as vervolgreeks
in Die Volksblad verskyn en wat handel oor die onbeantwoorde liefde van 'n arm en
enigsins agterlike plaasseun vir 'n stadsmeisie (vgl. Van Bruggen se Ampie- en
Malherbe se Faans-karakters). Soos ook in sy latere werke word die enkeling hier
gesitueer teen die agtergrond van die groot kosmiese magte en die voortgang van
die tye en beleef hy 'n oneindige weemoed oor die tot niet gaan van die dinge. Alles
is saamgetrek in die hooffiguur Freek, sonder dat enige newetema die aandag van
hom wegneem. 'n Belangrike beswaar teen die novelle is egter dat die verhouding
tussen Freek en Miem nie tot 'n krisistoneel lei nie en dat die oplossing - haar huwelik
met 'n ander man - van buite die verhaalgebeure kom. Freek se stryd word fisiek
veruiterlik deur 'n longaandoening wat wel gedeeltelik voorberei word, maar
+ + +

+ Deining word bespreek deur G. Dekker (Causerie en kritiek) en M.S.B. Kritzinger (Studies
en kritieke, Pretoria, 1934).
+ Aardse vlam word bespreek deur H.A. Mulder (Opstelle oor poësie), Elisabeth Eybers
(Voetpad van verkenning, Kaapstad/Pretoria, 1978), S. Ign. Mocke (Br., 29.4.38) en Arnold
Benadi (pseudoniem van D.J. Opperman, Die Natalse Afrikaner, 18.7.38, opgeneem in
Verspreide opstelle, Kaapstad, 1977). Die gedig ‘Die vertrekkende wildeganse’ word
ondersoek deur Z.J. Pretorius (Die Skoolblad, Julie 1966).
+ Op die plaas word geresenseer deur I.W. van der Merwe (Hg., 28.10.27), terwyl H.A. Mulder
Langs die grootpad bespreek (O.E.B., V: 4).
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wat wesentlik niks met sy verhouding tot Miem te make het nie. Daarby lei die
universalisering van die enkele geval deur die verband met die seisoene en kosmiese
situering tot onnodige natuuruitweidings wat die verhaalgebeure tot 'n stilstand dwing,
nie regstreekse verband met die hoofkarakter het nie en wysgerig te verwikkel is vir
sy geringe geestelike ontwikkeling. In Langs die grootpad (1928) word die
konsentrasie op 'n enkele motief en karakter verruim tot 'n breër uitwerking van
verskillende motiewe. Enersyds handel die roman oor die onverstandige en hartelose
optrede van oom Gert, wat sy bywoner van die plaas wegjaag en ná sy tweede huwelik
geleidelik van sy kinders vervreem raak tot sy gesondheid knak, andersyds oor die
bywoner, oom Rooi-Stefaans, wat in moeilike omstandighede 'n tweede begin maak
en as gevolg van 'n geluk op die diamantvelde in staat gestel word om 'n plaas te
koop en betreklik welvarend te boer. In hoofsaak gaan die roman egter oor oom Gert
se drie kinders: Hansie, die draer van die romantiese gevoel in hierdie werk, wat ná
'n stryery met sy stiefbroer van die plaas weggaan, as bywoner by oom Rooi-Stefaans
bly en dan - op aandrang van Maria, met wie hy 'n liefdesverhouding het - in die stad
suksesvol 'n kursus in die musiek voltooi; Susie, wat ná haar teleurstelling met Pieter
Theron by familie in Durban gaan woon en haar lewe met selfmoord beëindig; Hannie,
wat 'n skynbaar gelukkige huwelik aangaan met Gert, van wie sy aanvanklik nie
gehou het nie; en die stiefseun Johnnie, wat ná herhaalde misstappe 'n tronkstraf
opgelê word. Die geskiedenis van die twee families en die omdop van die situasies
in die verhouding tussen boer en bywoner is mooi geteken, terwyl die verdere
ontwikkeling van Hansie tot 'n bevredigende einde kom. Daarteenoor is Susie se
selfmoord te abrup en strook haar halfhartige optrede teenoor haar familie in Durban
nie met die sterk standpunt wat sy vroeër teenoor haar stiefmoeder inneem nie, terwyl
Hannie se skynbare huweliksgeluk nie vir die leser aanneemlik is nie en Johnnie te
uiterlik, ongekompliseerd en skurkagtig voorgestel word. As gevolg van die
verwikkelder hoofpersoon is die verband met 'n donker noodlot en kosmiese bewussyn
bevredigender as in Op die plaas, maar dit lei tot onnodige uitweidings en
bespiegelings, veral aan die slot van die roman, waar die gedagte van die ‘grootpad’
van die lewe opsetlik aandoen.
Droogte (1930), die geskiedenis van vyf broers wat in die Vrystaat boer en as
gevolg van die fisieke en geestelike droogte ondergaan, is 'n eerste poging in die
Afrikaanse romankuns om die realistiese uitbeelding van die natuur met 'n sekere
simboliese betekenis te laai. In sy voorstelling van die karakters slaag Van den Heever
met die uitbeelding van die figuur van die swaksinnige Ou-Datie; veral hoofstuk
XVI, waar hy ná die moord in sy vervolgingswaan geteken word, is besonder
oortuigend. Daarteenoor neig oom Sagrys te veel in die rigting van 'n karikatuur en
word hy in die sluheid en hebsug wat hy aan die dag lê om die ander se grond in te
palm, eensydig deur 'n partydige verteller voorgestel. Nog minder geslaag, o.m. ook
omdat dit slegs oppervlakkig met die res van die roman verbind word, is die
newemotief van die onderwyser Hendriks, terwyl Van den Heever met die besoek
van Joey Schoeman slegs 'n eensydig-negatiewe siening van die stad Johannesburg
gee. Ten spyte van die aangrypende beeld van die versengende droogte misluk die
roman as poging tot tragiese voorstelling omdat die karakters in hulself te klein en
geestelik te gering is om 'n titaniese stryd met die natuur aan te knoop. Daarby voel
'n mens dat Van den Heever soms (bv. met die visvang-episode
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in hoofstuk VI) doelbewus die lokale en gemoedelike woord gebruik om sekere
realistiese effekte te bereik, iets wat 'n stylbreuk met die filosofiese mymeringe van
Hendriks tot gevolg het.
Terwyl die stad as tema slegs terloops in Droogte aangeraak is, kry dit in Groei
(1933) vir die eerste keer in die Afrikaanse roman 'n prominente posisie as milieu
waarteen die ondergang van 'n joernalis en sy gesin geteken word, met die terugkeer
na die plaas as uiteindelike oplossing. Alhoewel hierdie ‘ontwikkeling’ mooi geteken
word en die slot simbolies oortuig, is die stadslewe te oppervlakkig, eensydig en
karikaturaal gesien. Daarby het die groot verskeidenheid karakters tot gevolg dat die
eenselwige stadslewe en die ekonomiese en sedelike agteruitgang telkens vanuit 'n
ander hoek belig word, iets wat tot 'n voortdurende verskuiwing van aandag en 'n
sekere onrustigheid in die gang van die verhaal lei. In vergelyking met sy vorige
werke toon hierdie roman egter wel 'n vooruitgang deurdat Van den Heever meer
deur middel van handeling en dialoog werk en suiwer beskrywing grotendeels vermy.
Somer (1935), wat aanvanklik as vervolgverhaal in Die Huisgenoot verskyn, daarna
in Nederlands, Engels en Duits vertaal word en in 1974 deur André P. Brink in 'n
draaiboek verwerk en verfilm is, verteenwoordig 'n aansienlike styging in Van den
Heever se prosakuns. Hierdie werk, wat sekere ooreenkomste met De oogst van Stijn
Streuvels toon, is veel meer gekonsentreerd en die verskillende motiewe veel hegter
verbind as dié in Van den Heever se vroeëre romans. Die gebeure speel af teen die
agtergrond van 'n Vrystaatse somer met sy versengende hitte en gee 'n beeld van die
mens tydens die oestyd, maar dit alles word verbind met die voortdurende kringloop
van die seisoene, die ewige afskeid en die futiliteit van die mens se liefde vir 'n
medemens. Die handeling word verdeel oor drie motiewe heen: die geskiedenis van
die twee broers oom Tom en oom Faans wat die plaas Driefontein besit, en oom Faan
(vgl. oom Sagrys in Droogte), wat hulle hul grond probeer ontneem; die
liefdesgeskiedenis van Linda, die dogter van oom Tom, wat die rondswerwende
Wynand bo Hannes, die seun van oom Faan, verkies; en die Bolandse arbeider
Stefaans, wat April by die werk uitstof en die liefde van Katryn wen, 'n motief wat
die ernstige liefdesgeskiedenis feitlik parodieer en 'n ligte afwisseling in die
verhaalgebeure bring. Die verskillende motiewe word egter heg geïntegreer deurdat
alles verband hou met die oes van die koring en die afskeid- en
verganklikheidsgedagte. Dit geld ook vir die inligting oor die finansiële toestand van
die boere en die gedagte in hoofstuk IX dat die vorming van 'n koöperasie tot 'n nuwe
ekonomiese bedeling sal lei en die einde van die era van die kleinboer sal beteken,
al voel 'n mens dat die verruiming van die roman se drakrag tot die probleem van
die boer in die algemeen
+ +

+ Oor Droogte handel M.S.B. Kritzinger (Oor skrywers en boeke, Pretoria, 1932), G. Dekker
(Causerie en kritiek) en H.A. Mulder (Twee wêrelde, Pretoria, 1942). Groei word bespreek
deur M.S.B. Kritzinger (Oor skrywers en boeke) en G. Dekker (Causerie en kritiek).
+ Die belangrikste kommentaar op Somer is - naas dié van F.E.J. Malherbe, F.V. Lategan en
P.C. Schoonees - dié van G. Dekker (Gedenkboek), André P. Brink (Inleiding tot die
Afrikaanse letterkunde4, Kaapstad/Pretoria, 1973), M. Nienaber-Luitingh (O.E.B., XVIII:
3) en J.P. Smuts (Karakterisering in die Afrikaanse roman, Kaapstad, 1975).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

307
hier grotendeels misluk. Die parallelisme tussen wit en bruin verliefdhede, versterk
deur die aanwesigheid van die rondloperfiguur wat in elke groep ook die beste werker
is, dra by tot die romantiese en idilliese indruk van die roman as geheel. In die
besonder word die romantiese lewensgevoel egter gedra deur die Wynand-figuur
wat as ‘wandelaar’ altyd moet afskeid neem en in wie die belewing van die natuur
met sy ewige kringloop beliggaam word, al vervlak sy onthulling teenoor Linda aan
die slot sy swerwerskap van 'n ewige ‘noodlot’ tot 'n blote misstap wat hy as jong
man begaan het en wat hom volgens sy eie oordeel sosiaal onaanvaarbaar maak.
Hierdie dualisme tussen romantiek en realisme, waarmee Van den Heever een van
sy belangrikste werke ernstig skaad, vind ook sy neerslag in die stylbreuk tussen die
geestige bruinmenstonele met die uitbuiting van die volkse en lokale woord en die
natuurflitse en die lirismes waardeur die kosmiese bewussyn en die voortgang van
die seisoene belewe word. Ten spyte van hierdie besware is Somer deur die hegte
verbinding van die motiewe en die konsentrasie op 'n sentrale tema een van Van den
Heever se suiwerste werke. Die motiewe van 'n skuldlas en die ontfutseling van
grond kom reeds in Langs die grootpad en Droogte voor, maar dit word hier, soos
die motief van die onbeantwoorde liefde in Op die plaas, bevredigender uitgewerk.
Met die driehoeksituasie wat in die bruin verhoudings gerelativeer word, is Die
meulenaar van D.F. Malherbe die regstreekse voorloper van Somer in die Afrikaanse
prosaliteratuur, terwyl Linda in haar vrugtelose en futiele liefde 'n mens aan Faans
uit Die meulenaar, maar veral aan Celliers se Martjie, laat dink.
In sy volgende werk, Kromburg (1937), wat die ondergang van 'n vrou teen die
agtergrond van 'n kleindorpse lewe met sy benepenheid en skinderlus uitbeeld, sit
Van den Heever die psigologiese realisme van Groei voort en neem hy in baie opsigte
Gustave Flaubert se Madame Bovary as model. In teenstelling tot Flaubert se
genadelose analise van 'n stuk werklikheid kom Van den Heever se minagting vir
die kleinlike lewe op Kromburg tot uiting in eindelose oppervlakkige gesprekke en
eensydige karikature, in so 'n mate dat alle sin vir verhoudings en ander aspekte van
die mensbeelding verlore gaan. Daarby hinder die groot rol wat die toeval by die
noodlottige ongeluk van Wenda se verloofde speel, terwyl haar huwelik met Flip
Swart as gevolg van hulle uiteenlopende persoonlikhede hoogs onwaarskynlik is en
sy lydsaamheid deur al haar grille nie aanneemlik gemaak word nie. As sy later in
Johannesburg deur die oppervlakkige toneellewe sien, klink haar skielike verlange
na Kromburg vals en is haar dood aan die einde pateties. Wat dus 'n magtige
uitbeelding van of 'n skerp satire op 'n stuk Afrikaanse werklikheid kon geword het,
laat Van den Heever misluk deur gebrekkige karakterbeelding en vervelige dialoë.
In baie opsigte moet Kromburg egter as die voorspel beskou word vir die
psigologies-realistiese stads- en dorpsromans met hulle vlak figure, onwaarskynlike
situasies en power satire wat Van den Heever in die veertiger- en vyftigerjare die
wêreld sal instuur.
Met Laat vrugte (1939), wat in 1942 met die Hertzogprys bekroon word, bereik
Van den Heever die hoogtepunt wat sy werk op die gebied van die prosa betref. Die
roman toon 'n sekere ooreenkoms met De vlaschaard van Stijn Streuvels en De boer
zonder God van Jan Eekhout, terwyl dit regstreeks aansluit by die kortverhaal ‘Taai
wortels’ (uit die bundel Kruispad, 1938) en heelparty vroeër motiewe in Van den
Heever se werk. Die oorheersende vaderfiguur van Langs die grootpad en die man
wat -
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soos in Droogte - sy boerdery selfs ten koste van familietwis wil uitbrei, keer hier
terug in die figuur van oom Sybrand, terwyl die skinderlus en kleinlikheid van
Kromburg in talle gesprekke voortgesit word en die romantiese liefdesverhouding
tussen Henning en Johanna en die kringloop-motief sy direkte voorloper in Somer
het. In baie opsigte kan Laat vrugte as 'n generasieroman gesien word waarin drie
geslagte - verteenwoordig in ou tant Willa, die verharde oom Sybrand en die jong,
lewenskragtige Henning - optree en hulle wil op ander familielede laat geld. Die
hoofkarakter is oom Sybrand, wat soos 'n tiran oor sy gesin en naaste familie regeer,
met sy seun in botsing kom en ná die dood van sy vrou deur 'n tweede, jonger
eggenote oorheers word (vgl. oom Gert in Langs die grootpad) totdat hy ná 'n
beroerte-aanval op sy sterfbed met sy kinders versoen word en in sy kleinkind die
ewige voortgang van die geslagte kan sien. Die gang van die verhaal geskied deur
middel van min of meer gelade dramatiese kerne, en veel meer as in Van den Heever
se vroeëre werke vind die karakterisering plaas met behulp van dialoog en handeling,
al het die verteller wat openbarend werk, nog steeds 'n belangrike karakteriserende
funksie. Die subafdelings van die verskillende hoofstukke markeer dikwels 'n
verskuiwing van aandag van een karakter na 'n ander. Alhoewel daar hiermee 'n
versplintering van aandag kom en Van den Heever iets van die tegniek van die
kortverhaal in sy roman aanwend, verkry hy tog die nodige skakeling deurdat een
situasie dikwels terugverwys na 'n vorige. So bv. begin die verhaal met 'n sterk
dramatiese episode as 'n jong perd deur Henning ingebreek word, 'n toneel waardeur
oom Sybrand se koppigheid en afguns op sy seun se jeug treffend geïllustreer word.
Die bepaalde episode kry egter eers sy volle betekenis as die finale botsing tussen
Henning en sy vader in hoofstuk V juis kom nadat oom Sybrand dié spesifieke perd
verkoop en hy in die oomblik wanneer hy sy seun te lyf wil gaan, voor die krag en
beslistheid van die jong man aarsel. Ook die woorde ‘Jou dag sal kom’ en ‘God slaap
nie’, wat feitlik soos 'n refrein deur die roman sirkuleer, help om die skakeling tussen
uiteenlopende tonele te bereik. Daarby word die hele boek gedra deur die
ontwikkelingsgang van oom Sybrand en sy uiteindelike aftakeling aan die einde. Die
insig waartoe hy kom, bereik hy vanuit sy eie ervarings, terwyl sy
+ +

+ 'n Uitstekende studie oor Kromburg is dié van G. Dekker (Oordeel en besinning), terwyl
Hettie Smit dit in Vo. van 15.1.38 en Arnold Benadi (pseudoniem van D.J. Opperman) in
Die Natalse Afrikaner van 14.3.38, (opgeneem in Verspreide opstelle) resenseer.
+ Oor Laat vrugte bestaan daar - naas die stukke in die Gedenkboek - besprekings deur G.
Dekker (Oordeel en besinning), P.C. Schoonees (Tien jaar prosa), Ernst van Heerden (O.E.B.,
VI:2), H.A. Mulder (Twee wêrelde), André P. Brink (Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde),
J.P. Smuts (Karakterisering in die Afrikaanse roman) en M.J. Prins (Kl., XVI:1, Februarie
1981). Tydens die polemiek oor Etienne Leroux se Sewe dae by die Silbersteins in 1964
word die ‘morele gehalte’ van Laat vrugte speels bevraagteken. In 'n brief in Bu., 30.6.64
meen ‘Nugter’ (pseudoniem van J.J. Human) dat mense wat teen die morele gehalte van
Leroux se roman beswaar maak, twee onaanneemlike elemente in Laat vrugte behoort te
vind: ‘Van den Heever beeld naamlik openlike opstand van kinders teen ouerlike gesag uit,
en hy keur Henning en Johanna se optrede teenoor hul ouers klaarblyklik goed. Verder het
Henning en Johanna buite-egtelike gemeenskap en deur 'n kind te verwek, word die
weerbarstige ouers aan albei kante deur die kinders se sonde gedwing om tot 'n huwelik toe
te stem. Ook hier is dit baie klaarblyklik waar die skrywer se simpatie lê’ (kyk ook P.J.
Nienaber, Die Hertzogprys vyftig jaar, Kaapstad, 1965, p. 154).
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toenadering tot Maria en oom Jaap in hoofstuk VIII - wat skynbaar na 'n breuk in
die karaktervoorstelling lyk - geregverdig word as hy homself daarna, by wyse van
korrektief, in 'n laaste wanhopige sterk optrede verman en staal teen die
omstandighede wat hom wil breek. Die enigste beswaar wat 'n mens teen die slot
van die roman kan hê, is dat die verhaal te uitsluitlik op oom Sybrand toegespits
word en die newemotiewe en -karakters (Henning, oom Gert, tant Maria en oom
Jaap) slegs toevallig en via oom Sybrand se besoeke in die gebeure betrek word. 'n
Belangriker beswaar teen die roman is egter die minder gelukkige uitwerking van
die bywoner Buks en sy vrou Maggie. Die boom wat Buks se dood veroorsaak, is 'n
bloot toevallige gebeurtenis wat net help om die huwelik tussen Maggie en oom
Sybrand moontlik te maak, terwyl die verteller met die hele episode onoordeelkundig
en te bewustelik 'n verband met die Bybelse parallel van Dawid en Bátseba lê. Die
liefdesgeskiedenis, wat in Somer in die sentrum van die gebeure staan, is hier op die
agtergrond, in so 'n mate dat die toneel in hoofstuk IV waarin Henning en Johanna
mekaar by die damwal ontmoet, te vaag en algemeen bly en die karige
agtergronds-beskrywings slegs ingevleg word om die onbeholpe liefdesbetuiging 'n
bietjie te verbloem. Die weinig informasie wat daar in hierdie toneel verstrek word,
is buitendien 'n belangrike beswaar, veral as dit later blyk dat daar 'n baba uit die
verhouding gebore word. Daarby word die latere geskiedenis van Johanna en Henning
te fragmentaries en terloops in die verhaal verwerk, veral aangesien Henning as
aanvanklike en sterkste antagonis van sy vader in die eerste vier hoofstukke 'n
prominente rol speel. Ten spyte van hierdie besware moet Laat vrugte deur sy grootse
konsepsie, vervlegting van verskillende temas, uitbeelding van die hooffiguur en
geslaagde karakterisering as Van den Heever se belangrikste roman beskou word,
al is die motiewe in Somer meer gekonsentreerd. Al is dit nie naasteby gelykwaardig
aan bv. William Faulkner se groot boereromans nie, is dit tog in Afrikaans die mees
ambisieuse poging om die plaaslewe en daardie spesifieke deel van ons werklikheid
vas te lê.
Intussen het Van den Heever hom ook met wisselende sukses op die beoefening
van die kortverhaal toegelê en publiseer hy in die dertiger- en vroeë veertigerjare 'n
viertal versamelings - Simson (1932), Vuurvlieg en sterre (1934), Kruispad (1938)
en Nooit! (1942) -, terwyl hy in Die Afrikaanse gedagte (1935) en Die stryd om
ewewig (1941) sy besinnende opstelle oor die Afrikaanse literatuur en geesteslewe
en die strewe na kulturele selfstandigheid bundel. Wat in die verhale in Simson opval,
is die rol wat die mag van die verlede in 'n beslissende krisisoomblik van 'n menslike
bestaan kan speel, dikwels beleef in die gedagtes van 'n bepaalde karakter, sodat die
dramatiese handeling ter wille van eenselwige vertelling opgeoffer word. In die
titelverhaal en ‘Vadersmart’ bepaal die Bybelse parallelle (die Simson- en
Absalom-geskiedenis) in so 'n mate die gang van die gebeure dat dit geforseerd
aandoen. ‘Die huweliksaansoek’ boei deur die tipiese Boere-geestigheid en die
slaankrag aan die slot, terwyl ‘Die uitgeploegde geraamte’ by Van Reenen, Marais
en Langenhoven se spookverhale aansluit. Die beste verhale is ‘Verbittering’ en
‘Broedertwis’ met sy aangrypende slot waar die verdrinkende broers hulle rusies
vergeet en in die stormagtige see aan mekaar vasklou. In Vuurvlieg en sterre is dit
die mag van die gewete en die wesentlike eensaamheid van die mens wat as basis
vir die meeste verhale dien. Dikwels verloop die gebeure egter sonder 'n bevredi-
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gende ontknoping aan die einde (‘Lig’, ‘Leuens’ en ‘Die geheim’), terwyl die optrede
van die karakters nie altyd goed gemotiveer word nie (soos dié van die meisie in
‘Die skeiding’). Die beste enkele stuk is die titelverhaal, selfs al bly die psigologiese
tekening van die hoofkarakter oppervlakkig. Ook Kruispad handel oor die mens se
eensaamheid in sy verhouding tot iemand anders, terwyl die krisispunt in die meeste
gevalle as 'n ontmoeting van twee weë, 'n kruispunt, gesien word, dikwels met die
gebruik van temas uit die grootstadslewe, plaaswêreld en huwelik. Die sterkste verhale
is ‘Taai wortels’ (vgl. Laat vrugte) en die geestige ‘Die daad’. In Nooit! gee Van den
Heever ook telkens 'n krisismoment in die lewe van die persoon, al bevat dit heelparty
motiewe (die Afrikaner in die stad of op die plaas) wat vroeër beter uitgewerk is en
al word die meeste verhale ontsier deur die oordaad aan beskrywing en die weinig
sprankelende dialoog. Die beste stukke is die laaste drie verhale, waarin die verlede
volledig in die hede geïntegreer en die gebeure deur sterk motiewe (soos die
wraakgedagte in ‘En nou?’) gedra word.
In die veertiger- en vyftigerjare wend Van den Heever herhaalde pogings aan om
as skrywer sy aanvanklike aansien te behou, maar sowel op die gebied van die poësie
as die prosa is sy eksperimente vrugteloos en slaag hy nie daarin om die dalende lyn
in sy werk te stuit nie. Die enigste uitsondering is sy breedopgesette biografie oor
Generaal J.B.M. Hertzog (1943), wat wel heelwat dokumentering bevat, maar 'n
sintetiese kyk op die figuur mis. In 1945 publiseer hy sy Versamelde gedigte, wat 'n
keuse uit die eerste drie bundels en die volledige Aardse vlam bevat, terwyl hy 'n
veertigtal nuwe gedigte byvoeg. Hierdie nuwe verse sluit regstreeks aan by Aardse
vlam; die enigste ontwikkeling is die aarselende neiging in die rigting van 'n konkreter
vers, 'n groter gebruik van die spraakwerklikheid en 'n bytende satire. Met enkele
gedigte, soos ‘Simson’ (vgl. W.E.G. Louw in Bybels en Babels) en ‘Louis Trichardt
se einde’ (vgl. Opperman se ‘Clat boek’ uit Blom en baaierd en Voëlvry), probeer
hy die newelagtigheid en veryling teenwerk deur die gebruik van bepaalde gestaltes,
terwyl hy met sy verkenning van die Oosterse filosofie en die gebruik van die
Brahmaanse lewensleer 'n invloedsfeer vir latere digters (o.a. Gilliland en
Breytenbach) aandui. In Verhalende gedigte (1950) bundel hy vroeëre epiese verse
met toevoeging van 'n aantal nuweres, maar die verhaalelement word grotendeels
verdring deur die meditasie en belydenis in verse wat eenselwig voortdreun en
enjamberend en paarrymend voortgly, sonder enige noodwendigheid of dramatiese
progressie. Die kosmiese lewensgevoel, dood en verganklikheid en die ewige gang
van die seisoene - alles motiewe wat reeds oor en oor in Van den Heever se vroeëre
werk voorkom - is ook die basiese motiewe in Honderd sonnette (1955). Met die
+ +

+ Naas die studie van F.V. Lategan oor Van den Heever se kortverhale bestaan daar besprekings
van Vuurvlieg en sterre deur L.C. Bruwer (O.E.B., IX: 3), Kruispad deur H.A. Mulder
(O.E.B., V: 1), P.C. Schoonees (Tien jaar prosa) en Arnold Benadi (pseudoniem van D.J.
Opperman; Die Natalse Afrikaner, 19.12.38) en Nooit! deur G. Dekker (Koers, X: 2, Oktober
1942), Rob Antonissen (O.E.B., XIX: 1) en H.A. Mulder (Hg., 19.6.42). A.P. Grové stel 'n
bloemlesing uit Van den Heever se kortverhale saam (Sewentien, Johannesburg/Kaapstad,
1971), voorafgegaan deur 'n kundige inleiding.
+ Die Versamelde gedigte word bespreek deur J. Nel van der Merwe (O.E.B., XIV: 1), die
Verhalende gedigte deur Ernst van Heerden (O.E.B., XVII: 3) en Rob Antonissen (St., V: 4,
Julie 1951) en Honderd sonnette deur A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel, Kaapstad, 1958),
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sonnetvorm, wat Van den Heever hier konsekwent aanwend, het 'n mens aanvanklik
die vermoede dat hy die newelagtigheid en verglyding wat sy vers bedreig, met die
geslote vorm wil teenwerk en vir homself 'n groter selftug wil oplê. Dit is egter nie
wat hier gebeur nie. Die oorgrote meerderheid sonnette is Shakespeariaans van aard,
alhoewel daar soms (soos in II en X) die neiging kom om reeds iets van 'n wending
aan die begin van die negende reël te bring. Met die Shakespeariaanse vorm laat hy
die moontlikheid van twee sterk teenstellende ritmiese golwinge en dramatiese
teenbewegings vaar ter wille van 'n rustige mymervers met 'n verdieping of
relativering in die slotkoeplet, wat egter deurgaans by Van den Heever die nodige
slaankrag mis en bloot moraliserend of abstraherend eindig, dikwels met 'n onbeholpe
poging om die ek by die toepassing te betrek of met behulp van 'n vae filosofie
‘lewensvrae’ te stel. Veral as die sonnet (bv. XXIX) deur sy hele sinsbou na die einde
uitreik, is die futlose slotkoeplet dubbel irriterend. Daarby toon die sonnette 'n tekort
aan beelde, kry ons die veelvuldige gebruik van abstrakte woorde (op -ing en -heid)
en lei hulle aan alle moontlike gebreke in rymopsig (swak terminale, onbeholpe
hantering van die rykrym en rymdwang). Waar die vers wel deur middel van konkrete
beelde werk, funksioneer die waarneming slegs as 'n eksemplariese vertrekpunt (VII),
mis 'n mens 'n logiese of dramatiese gang (XIII) of word die vae waarneming te gou
in verband gebring met die gedagte van dood, wanhoop en vereensaming (XXII,
XXIV, XXV). 'n Vers soos LXXVIII met sy blote vulsel (‘dan’, ‘maar’, ‘daar’),
willekeurige beelde (‘verlore seun’, ‘verrotte vrug’) en rymdwang (‘verwag’ en
‘gebaan’) is 'n uiterste voorbeeld van lukraak woordgebruik en illustreer in watter
ontstellende mate Van den Heever nie die konsekwensies van sy beeldspraak deurdink
het nie (bv. as daar aan die een kant sprake is van die dood se ‘wortels’ en aan die
ander kant van ‘sy laaste slag’). Die beste sonnette is dié waarin hy die abstrakthede
grootliks laat vaar vir 'n realistiese beskrywing van 'n bepaalde gestalte, soos in ‘Die
ewige kind’ (XXXIII), ‘Oupagrootjie’ (XLVII), ‘In memoriam patris (a)’ (XLVIII)
en ‘Die misdadiger’ (LXIX).
Die dalende lyn geld ook vir die sestal romans wat Van den Heever ná 1940
publiseer en waarin hy oor die algemeen, in aansluiting by Kromburg, sy karakters
as psigologiese gevalle sien of 'n satire op die Afrikanermaatskappy wil gee, dikwels
met blote karikature as resultaat. Gister (1941) wil die ontworteling van 'n gesin in
Johannesburg en hulle terugkeer na die plaas (vgl. Groei) uitbeeld, maar dit bly 'n
blote herhaling van bekende Van den Heever-motiewe. Telkens word die leser
geïrriteer deur die onbeholpe situasies, die inligtende en kommentariërende verteller,
die onoortuigende karikature en die valse, eensydige beeld van die oppervlakkige
stadslewe. Die eensydige karaktertekening van 'n oorheersende vader en die invloed
wat hy op sy gesin het, is ook die belangrikste beswaar teen Van aangesig tot aangesig
(1942). Daarby word dit nie aanneemlik gemaak dat die kinders juis as gevolg van
die vader se streng optrede verword nie, iets wat die ‘oomblik van waarheid’ en die
konfrontasie met homself nie tot 'n eksistensiële belewing uitlig

S. Ign. Mocke (T.L., V: 4, Desember 1955) en Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad,
1963).
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nie. In Anderkant die berge (1944) waag Van den Heever, in navolging van Malherbe
se pionierstetralogie, hom op die terrein van die historiese roman deur die situering
van die gegewe aan die Vaalrivier in die middel van die negentiende eeu. In
teenstelling tot Malherbe se arbeidsvreugde is Van den Heever se roman wesentlik
'n verdere verwerking van sy bekende motiewe (oorheersende vaderfiguur, botsing
tussen vader en seun, ongelukkige huwelik), al voeg hy tog iets nuuts hieraan toe
deur sterk opponerende karakters teenoor mekaar te plaas en op dié wyse 'n reeks
kontraste en parallelismes te verkry. Die held (1948) is weer 'n voortsetting van Van
den Heever se psigologiese realisme deur 'n beeld van die minderwaardigheid van
die Afrikaner in die stad met behulp van eensydige karakters en ideologiese gesprekke
oor ekonomies-maatskaplike en kulturele probleme. In Vannag kom die ryp (1952)
verwerk hy andermaal die tema van huweliksontwrigting, terwyl Dirk se oorwinning
(1952) die ontwikkelingsgang van 'n weeskind tot kunstenaar gee. Met nie een van
hierdie romans slaag Van den Heever daarin om sy vroeëre hoogtepunte ook maar
naasteby te ewenaar nie. Die herhaalde aanwending van 'n uitgediende tematiek wys
duidelik op 'n verstarring in sy werk.
Ook wat sy novelles, kortverhale en sketse betref, is daar heelparty onaanvaarbare
karakters, onegte situasies en herhaling van vroeëre temas, al vermy hy in die korter
werke meestal die langdradige sielkundige ontrafelings van sy romans en is die styl
oor die algemeen soberder. Kringloop van die winde (1945) bevat drie novelles.
Daiel se afskeid vertel die verhaal van 'n arm, versukkelde boer wat die geleentheid
kry om met die hulp van 'n patronerende prokureur (vgl. Jochem van Bruggen se
Kasper Booysen) op sy eie plasie te boer, maar wat as gevolg van herhaalde
waansinaanvalle besluit om liewer soos vroeër alleen rond te swerf (vgl. Somer).
Afgesien van die spronge in die verhaalgang wat aan die novelle 'n episodiese
struktuur gee, offer Van den Heever aan die einde 'n realistiese oplossing (behandeling
in 'n gestig) op ter wille van die vae romantiek van 'n ewige swerwer, iets waaruit
die basiese dualisme in sy werk weer eens duidelik blyk. In Vyand, 'n episode uit die
1914-Rebellie, maak Van den Heever gebruik van die tegniek van verskillende
vertellers en bereik hy 'n treffende teenstelling tussen die twee broers met hulle
verskillende lojaliteite. Swakker is Die ontwaking van Jacques Duvenhage, wat in
'n soort Kromburg-wêreld afspeel, maar as gevolg van die karige dialoog, inligtende
verteller en karikaturale figure nie enigsins tot lewe kom nie. In die eerste
+ +

+ Gister word bespreek deur H.A. Mulder (Hg., 26.12.41), P.C. Schoonees (Tien jaar prosa),
F.E.J. Malherbe (O.E.B., VII: 4) en F.V. Lategan (O.E.B., X: 2); Van aangesig tot aangesig
deur Elisabeth Eybers (Hg., 19.6.42) en F.E.J. Malherbe (O.E.B., VIII: 3); Anderkant die
berge deur G. Dekker (Hg., 22.9.44), P.C. Schoonees (Tien jaar prosa), Abel Coetzee (T.V.V.,
IV: 3, Februarie 1948) en M.M.H. (T.V.V., IV: 2, November 1947); Die held deur Meyer de
Villiers (St., VI: 3, Maart 1952) en Tj. Buning (O.E.B., XV: 2); Vannag kom die ryp deur
Rob Antonissen (St., VII: 2, Desember 1952); en Dirk se oorwinning deur Hertzog Venter
(Hg., 24.7.53) en Rob Antonissen (St., VIII: 2, Desember 1953).
+ Kringloop van die winde word bespreek deur P.C. Schoonees (Tien jaar prosa); Woestynsand
dek die spore deur F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer); Marthinus se roem deur Meyer de
Villiers (St., VI: 3, Maart 1952); Beelde in die stroom deur Rob Antonissen (Kern en tooi);
Jeug deur Hertzog Venter (O.E.B., XIX: 1), P.C. Schoonees (Hg., 2.11.51) en Rob Antonissen
(St., VII: 2, Desember 1952); en Delwer en sif deur Rob Antonissen (Kern en tooi).
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afdeling van Woestynsand dek die spore (1946) bundel Van den Heever 'n
tweehonderdtal ideë en besinnings wat die puntigheid van die aforisme (vgl.
Langenhoven) mis, terwyl die twee novelles Twyfel en Geloof allegories die verhale
van Ahasveros en Moses onderskeidelik vertel. Oordrewe satire en karikature ontsier
die novelle Marthinus se roem (1949), wat tematies baie nóú by Van aangesig tot
aangesig aansluit, terwyl die milieu van Koppiesburg (vgl. Die ontwaking van Jacques
Duvenhage) niks anders as 'n tweede Kromburg is nie. Die verhale in Die laaste
baken (1951) en Beelde in die stroom (1956; bestaande uit twaalf stukke uit Kruispad
en nege nuwe verhale) dra niks by tot die beeld van Van den Heever as
kortverhaalskrywer nie, terwyl Mens en woord (1947) en Delwer en sif (1954)
benewens enkele sketse vae en onhelder opstelle oor algemene literêre en kulturele
sake bevat. Die beste deel van Van den Heever se latere werk berus op die evokasie
van 'n gelukkige jeug op die plaas: die sketsereeks Jeug (1951) en die nuwe stukke
in Swaard van die oomblik (1954), wat hy saam met 'n paar oues uit Kruispad en
Mens en woord bundel.
As gevolg van die newelagtige voorstellings, gebrek aan beelding en slordige
tegniek moes Van den Heever betreklik vroeg sy posisie as digter prysgee, terwyl
hy as prosaïs ná 'n aarselende inset in die jare 1935-1939 sy suiwerste werke lewer
en daarna tevergeefs probeer om die psigologies-realistiese roman in Afrikaans te
verfyn. Sy bydrae tot die Afrikaanse letterkunde berus op sy gevoelige uitbeelding
van 'n felle oesseisoen in Somer, 'n kragtige beeld van 'n vereensaamde mens se stryd
teen die wetmatigheid van die ewige kringloop in Laat vrugte, enkele bevredigende
kortverhale en 'n aantal gedigte waarin stemminge fyn verwoord is of bepaalde figure
draers van 'n elegiese gevoel word. Die wydlopigheid en afwesigheid van enige
dramatiese progressie of noodwendigheid ontsier egter die grootste deel van sy poësie,
terwyl die latere romans as gevolg van die onegte wêreld, oordrewe karakterisering
en futlose satire oor die algemeen as mislukkings beskou moet word. Literêr-histories
is hy egter van belang as eerste Dertiger op die gebied van die poësie en as verfyner
van die romantiese stylrigting in die Afrikaanse prosa.

III. I.D. du Plessis
is op 25 Junie 1900 op Philipstown gebore en ontvang sy
skoolopleiding op Steynsburg, Petrusville en later aan die Hoër Seunskool Wynberg
in Kaapstad. Ná sy studie aan die Universiteit van Kaapstad is hy 'n tyd lank
onderwyser op Worcester, joernalis in die redaksie van Die Burger en Die Huisgenoot
en daarna lektor aan die Kaapse Tegniese Kollege. In hierdie jare ontstaan sy
belangstelling in sport (veral rugby) en die maatskaplike lewe en kulturele produkte
van die Maleiers. In 1932 aanvaar hy 'n aanstelling as lektor aan die Universiteit van
Kaapstad en in 1935 promoveer hy met 'n proefskrif oor Die bydrae van die Kaapse
Maleier tot die Afrikaanse volkslied. In die dertigerjare reis hy heelwat in die buiteland
en besoek onder meer Europa (waar hy die Berlynse Olimpiese Spele van 1936
bywoon), die Ooste (o.m. Java) en Suid-Amerika. In 1948 word hy hoof van die
Instituut vir Maleise Studies aan die Kaapstadse Universiteit en van 1953 tot 1963
IZAK DAVID DU PLESSIS
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doen (o.m. ook vir die oprigting van die Universiteit van Wes-Kaapland, waarvan
hy die eerste kanselier word). In 1937 word sy bundels Vreemde liefde en Ballades
met die Hertzogprys vir Poësie bekroon, terwyl hy in 1962 die Scheepersprys vir
Jeuglektuur ontvang. Van die Universiteit van Kaapstad ontvang hy 'n eredoktoraat.
Op 11 Desember 1981 is hy in Kaapstad oorlede.
Du Plessis is een van die veelsydigste en vrugbaarste skrywers wat die Afrikaanse
letterkunde nog gehad het. Naas jeugverhale, navertellings van ou legendes en
volksverhale, spookstories, kortverhale, essays, werke oor die Maleiers en 'n
outobiografie is hy die skrywer van een-en-twintig bundels poësie - bloemlesings en
versamelings uitgesonderd - waarin hy uiteenlopende vorme soos die ballade en
sonnet, die biegvers en hekeldig, die volkse vers en kwatryn beoefen. Ongelukkig
gaan hierdie verskeidenheid en vrugbaarheid nie altyd met gehalte gepaard nie.
Aanvanklik sit Du Plessis met sy poësie die lyn van Keet, Visser en veral Leipoldt
voort deur die liedagtigheid, die beskrywings van die Karoo, die belangstelling in
die Ooste en die gebruik van die fraai, eksotiese woord en pralende beeld, en beoefen
hy 'n tipe folkloristies-romantiese digkuns wat van heelparty retoriese elemente
gebruik maak en op uitgediende literêre tradisies steun. Onder invloed van die vroeë
W.E.G. en Van Wyk Louw verfyn hy sy vers en sluit hy aan by die persoonlike
biegkuns van Dertig, wat by hom die vorm aanneem van 'n belydenis oor sy eie
eensaamheid en stryd teen die vleeslike. Hierdie aansluiting by twee verskillende
tradisies bring 'n sekere tweeslagtigheid in sy vers. 'n Mens kry egter die gevoel dat
hy slegs toevallig Dertiger was en dat sy wesentlike stylaard dié van die uiterlike
sierpoësie met sy eksotiese woorde, flambojante beelde en sangerige strofes is, al
probeer hy die gebrek aan binding en dramatiese gang en die veelwoordigheid besweer
deur die lengtebeperking wat die kwatryn en pantoen hom oplê. Die bewustelike
beoefening van die kunslied en die eksotiese boustof gee dikwels 'n sekere
bestudeerdheid, afgeleidheid en selfs opportunisme aan sy kuns, wat saam met die
slordige woordkeuse, rymdwang en hortende ritme sy werk ontsier.
Du Plessis publiseer reeds sedert 1920 gedigte in die Kwartaalblad van die
Uniwersiteit van Kaapstad, Die Huisgenoot, Die Kleinspan en Die Nuwe Brandwag,
maar neem slegs 'n klein keur daaruit op in sy debuut, Lied van Ali en ander gedigte
(1931). Soos in die geval van sommige ander digters uit die twintigerjare is dié bundel
tematies gerubriseer, en naas invloede van Perk en die Pre-Raphaeliete sluit hy met
sy liedjies aan by Keet en Leipoldt. ‘Gee my’ het 'n sekere bekoring, maar word 'n
+

+ 'n Bibliografie van Izak David du Plessis is saamgestel deur S.M. van Zyl (Universiteit van
Kaapstad, 1963). Du Plessis se Versamelde verse (Kaapstad, 1957) is in werklikheid 'n keur
uit sy verskillende digbundels. Dieselfde geld ook vir sy Versamelde prosa (Kaapstad, 1960),
terwyl Drie wêrelde (Kaapstad, 1970) 'n keur uit sy kortverhale bevat. 'n Outobiografiese
stuk word opgeneem in P.J. Nienaber se Jonger skrywers oor eie werk (Johannesburg, 1951),
terwyl sy Aantekeninge uit Tuynstraat (Kaapstad, 1975) sy herinneringe bevat. Oor sy lewe
en werk handel P.A. Joubert (Hg., 4.2.49), P.J. Philander (Hg., 24.6.60) en Jorda Louw (Hg.,
5.11.65). D.F. Spangenberg en S.J. Pretorius voer 'n onderhoud met hom (T.L., XXI:1,
Februarie 1983). Onder die ouer studies oor sy werk is dié van F.E.J. Malherbe (Wending
en inkeer, Kaapstad, 1948) die omvattendste, terwyl P.C. Schoonees in Die prosa van die
Tweede Afrikaanse Beweging3 (Pretoria/Kaapstad, 1939) enkele prosawerke en F.V. Lategan
in Skrywers en rigtings (Pretoria, 1952) sy kortverhale bespreek. Die deeglikste studies is
egter dié van D.J. Opperman (Digters van Dertig, Kaapstad, 1953), Ernst van Heerden

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

315
blote katalogus van die hele Karoo, sonder enige logiese gang in die opbou, terwyl
die ‘Gee my’-inset regstreeks by Leipoldt aansluit. Ook by Visser - oor wie hy 'n in
memoriam-vers met gebruik van wendinge en woorde uit sy poësie skryf - sluit hy
direk aan in 'n gedig soos ‘Blomme in Adderleystraat’, wat sterk aan ‘Waar ou
Heidelberg hang aan die Suikerbosrand’ herinner. Die suiwerste werk bereik hy in
enkele gevoelige natuurgedigte, soos ‘As my hart nou wil sing’ en veral ‘Kelkiewyn’
met sy fyn klanknabootsing, terwyl sy skilderende tegniek en belangstelling in die
Ooste veral tot uiting kom in die vier ballades waarmee die bundel open en wat
handel oor Ali se vergeefse liefde vir die Sultan se vrou. Wat hier opval, is die
flambojante woordgebruik, die veelvuldige vergelykings en die aksentuering van die
adjektief deur die plasing daarvan aan die begin van 'n versreël. Die bundel bevat
ook 'n hele reeks vertalings uit die Franse poësie, o.m. uit Verlaine, Hugo en Rostand.
In die Sabie (1932), Du Plessis se tweede bundel, swaai heeltemal weg van die
eenvoudige liedjie of die Oosterse sfeer van die ballades en bestaan uit 'n reeks
hekelverse oor aktuele sake, soos die spellingstryd, die Du Plessis-kerksaak en
politieke toestande. Soos in die Middeleeuse diere-epos word dit alles voorgestel
deur middel van beelde uit die dierewêreld, mes die ‘windhond’ as hooffiguur.
Alhoewel Du Plessis soms tref met sy effektiewe woordgebruik en volkse beelde,
ly die vers aan 'n metriese gladheid, is die toespelings te vaag en mis die hele reeks
die fyn geestigheid wat die wisselwerking tussen mens en dier in die Middeleeuse
diereepos juis so boeiend maak. In nog sterker mate geld hierdie besware vir
Skermutseling en skote (1943), waarin hy die spot wil dryf met literêre toestande (die
V.V.B., die stryd oor Sy kom met die sekelmaan en Kees Konyn) en die politieke
situasie oor die algemeen. Dit is 'n soort vers wat deur sy joernalistieke vlotheid slegs
'n kortstondige bekoring het, terwyl geen poging aangewend word om die aktuele
gebeure tot 'n universeler vlak te verhef nie.
Intussen leer Du Plessis as dosent aan die Universiteit van Kaapstad die broers
Louw persoonlik ken en verskyn W.E.G. Louw se eerste bundel, Die ryke dwaas, in
1934. In hierdie dampkring voel hy hom aangetrokke tot 'n meer ‘indiwidualistiese’
of 'n persoonliker biegvers, iets wat in die bundels Stryd (1935), Vreemde liefde
(1937) en Kwatryne (1941) gestalte vind. In Stryd kry ons die belydenis van 'n
vereensaamde enkeling wat in konflik met die sintuiglikheid van die bloed gewikkel
is en wat strewe na 'n volmaakte suiwerheid. Die reeks belydenissonnette ‘Duister
weë’, waarmee die bundel open, staan sterk onder invloed van Perk en word ontsier
deur rymdwang, geykte idiome, verslete beeldspraak en die herhaalde gebruik van
die ‘van’-konstruksie en samestellings met die woord ‘lewe’ waardeur hy sy vers
wil verdiep. In die gedigte wat daarop volg, treur hy telkens oor ‘verlore kanse’ en
wil hy (soos Leipoldt) na die natuur terugkeer. Suiwerder is die weemoedsverse,
soos die fyn liefdesgedig ‘Offerande’, wat egter deur die eksplisiete beelding (‘somber
boom van smart’) ontsier word, die mooi herbelewing van die liefde in

(Rekenskap, Kaapstad, 1963) en E. Lindenberg (Perspektief en profiel5, onder redaksie van
P.J. Nienaber, Johannesburg, 1982). By sy dood verskyn huldeblyke deur Retief Koch (Bylae
tot Beeld, 19.12.81), Gus Adams en Roelof Vorster (albei Rap., 20.12.81), Hannes Uys
(Beeld, 6.1.82) en H. Ohlhoff (T.G., XXII:4, Desember 1982).
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‘Et praeterea nihil’ met 'n reminissensie aan Leipoldt en enkele voorbedde van
verouderde digterlike diksie (soos ‘Nag se vleuels’) en die indiwidualistiese ‘Eenling
is die mens gehore’. In die reeks ‘In die Karoo’ slaan Leipoldt soms deur in die
woordkeuse en die katalogiserende opnoem van die plante, terwyl die sekstet van
‘Reën’ aan ‘Die vlakte’ van Celliers herinner. Daarby is 'n mens - soos Ernst van
Heerden dit geformuleer het - ‘by die sonnette ... (soms) pynlik bewus van hul
sonnetagtigheid’ (Rekernskap, p. 46), al bereik Du Plessis iets moois in ‘Koppies’
met sy verbinding van Griekse mitologie en voorwêreldlike Karoo. In die bundel
Vreemde liefde, wat regstreeks by Stryd aansluit, maak hy gebruik van verskeie
modewoorde (soos ‘steile hellings’, ‘bitter’, ‘magiese deurhuiwering’, ‘steiltes’ en
‘skemering’) uit Die ryke dwaas en Alleenspraak, iets wat bewys lewer van hoe gou
hy invloede (onverwerk) kan oorneem. Die bundel het iets van 'n epiese gang en gee
vir die eerste keer in die Afrikaanse letterkunde die probleem van die homoërotiek
(vgl. ook ‘Die redder’ uit Gevreesde vriend): die enkeling wat alleen teen die hartstog
moet veg (afdeling 1), die oorgawe aan 'n geliefde (afdeling 2), die verwydering en
herinnering aan hulle saamwees (afdeling 3) en uiteindelik 'n (onoortuigende)
oplossing met sekere religieuse bowetone (afdeling 4). Alhoewel Du Plessis se vers
in hierdie bundel oor die algemeen natuurliker en minder retories as vroeër is, word
dit - afgesien van die steurende invloed van die Louws - ontsier deurdat dit te veel
vassteek in 'n biografiese vertrekpunt wat nie deel van die boustof vorm nie (vgl. bv.
‘Dat vreugde uit pyn kom’) en 'n newelagtigheid in die hand werk. Dit geld ook vir
‘As ek my vreemde liefde bloot moes lê’ wat as inleidende vers 'n sleutel tot die res
moet wees, maar wat deur sy vaagheid op uiteenlopende vorme van die liefde
betrekking kan hê en nie die probleem van die homoërotiese mens primêr stel nie.
Die geslaagdste verse in die bundel bereik hy in die mymering oor die verbygegane
liefde, soos in ‘Ek wonder of jy soms’ met sy mooi beelde en natuurlike ritme. Die
vyftigtal Kwatryne, wat oorwegend van die abab-rymskema gebruik maak, toon nog
woordelikse ooreenkomste met W.E.G. Louw en Van Wyk Louw, sluit soms by die
ouer Afrikaanse digkuns aan (bv. by Marais in ‘O Liefde dieper as die diepste see’),
maak op 'n hinderlike wyse van eksplisiete beelding gebruik (bv. ‘winter van ons
afskeid’, ‘suile van herinnering’) en word ontsier deur die vaagheid oor die spesifieke
‘nood’, ‘verlange’ en ‘heerlikheid’ van die spreker. Oor die algemeen toon Du Plessis
se verskuns hier egter 'n vooruitgang deurdat hy - onder invloed van De Haan, Boutens
en Willem de Mérode - die kultus van die mooi woord met die streng vorm van die
kwatryn probeer onderskep. Teenoor die eerste afdeling hoofsaaklik belydende
kwatryne, wat regstreeks by Vreemde liefde aansluit en deur hulle newelagtigheid
minder aantreklik is, bereik hy soms iets moois in die tweede groep met hulle
reisindrukke en natuursienings (‘Egipte’, ‘In Djokjacarta’), die uitbeelding van
Oosterse en Maleiergestaltes (‘Voorbode’, ‘Chalifah’, ‘Piekniek’, ‘Tempel-optog’)
en soms flitsende waarnemings (‘Duiwe’), terwyl hy in die derde afdeling met die
siening van die verganklikheid van die lewe en die ‘Carpe diem’-gedagte tematies
by die kwatryne van Omar Khayyám
+

+ Stryd word bespreek deur C.M, van den Heever (Hg., 27.9.35), Vreemde liefde deur Elisabeth
Eybers (Voetpad van verkenning, Kaapstad/Pretoria, 1978) en Kwatryne deur G. Dekker
(Hg., 22.5.42).
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aansluit. Met sy kwatryne dra Du Plessis iets wesentliks by tot die digkuns van Dertig,
al mis sommige van dié verse die sterk sluitende eenheid van die Persiese kwatryn
en al buit hy deur sy voorkeur vir die abab-skema nie die moontlikhede van dié
kategorie (twee stuwingslyne, kontraswerking, spanning en ontspanning) ten volle
uit nie.
Dat Du Plessis egter sy digkuns nie volledig in die rigting van Dertig laat ontwikkel
het nie, word onder meer bewys deur die feit dat hy in die tyd van Stryd en Vreemde
liefde ook die meer volkse rigting van Lied van Ali verder uitbou. Met die bundel
Ballades, wat hy in 1937 publiseer, word hy bekoor deur die flambojante, kleurryke,
gloeiende, eksotiese woord en word hy verlei om op die klank af te skrywe, sonder
dat elke woord of beeld verantwoord is en die noodwendige ordening en opbou van
'n situasie dikwels ontbreek. Heelparty van die verse maak gebruik van die omslagtige
aanbod, verouderde uitdrukkinge en singende refrein van die tradisionele ballade,
en, soos H.A. Mulder aangetoon het, word die eentonigheid van motiewe, die
oorgelewerde toneeldekor, die uiterlike praal en die ‘wonderlik-verslete
ballade-rekwisiete’ (Opstelle oor poësie, p. 35) 'n belangrike beswaar teen die gedigte,
veral as hy die voortgang van die verhaal ter wille van sy beskrywingswellus opoffer.
Die beste enkele ballade is ‘Rietfontein’, waarin hy die Middeleeuse minnenyd en
wraakgedagtes op 'n Afrikaanse gegewe transponeer en deur die geleidelike (hoewel
enigsins geforseerde) progressie in die refrein iets dramaties verkry. Die eksotiese
wêreld en die kleureskittering van sy ballades en Oosterse verse bereik 'n groter
suiwerheid in sommige gedigte uit Die vlammende fez (1944) waarin hy meer spesifiek
die Maleier, sy wêreld, geloof en kultuur as boustof neem. Telkens word 'n bepaalde
faset van die Maleiers se lewe - soms met 'n sekere sosiale deernis - belig en bereik
Du Plessis hoogtepunte met sy uitbeelding van groepe (‘Karnaval’) en veral figure,
soos in ‘Katrina’ (die straatvrou) en veral ‘Kaalvoet-klonkie’, wat - ten spyte van
die Leipoldtiaanse vrae - 'n oortuigende beeld van die groenteverkopertjie met sy
naïewe refrein gee. By hierdie gedigte sluit ook aan sy studies oor die Maleiers
(Bydrae van die Kaapse Maleier tot die Afrikaanse volkslied, 1935; Die Maleise
samelewing aan die Kaap, 1939; The Cape Malays, 1944; en saam met C.A. Lückhoff
The Malay quarter and its people, 1953) en sy versameling liedere (Maleise
liedereskat, 1939), moppies (Kaapse moppies, 1977), sprokies, fabels en legendes
(Uit die Slamse buurt, twee dele, 1939, in 1978 in gekeurde vorm as Die Maboersa
en ander Kaapse stories uitgegee); Die gevleuelde perd en ander Kaapse stories,
1943; Tales from the Malay Quarter, 1945; Doederomandro en ander Kaapse stories,
1970; en Sapen Sewekop en ander Kaapse stories, 1971). Land van ons vadere (1945),
wat - net soos Die vlammende fez - deur Le Roux Smith le Roux geïllustreer is, bevat
naas enkele natuurtonele en historiese beelde 'n ernstige bekommernis oor
volkswakhede en -probleme wat egter te verstandelik en beredeneerd uitgewerk
word, alhoewel hy hier tog 'n soberder tipe vers probeer skryf.
Met die Bloemlesing (1947), voorafgegaan deur twee (oorwegend vae en
onbevredigende) credo's, wou Du Plessis self 'n bepaalde fase in sy digkuns afbaken
en 'n bestekopname van sy poësie tot op daardie datum maak. Ballade van die eensame
seeman (1949), wat hierna verskyn, het inderdaad die vermoede gewek dat hy met
die sterker vormtug en groter beheer oor die flambojante woord 'n nuwe periode in
sy werk wou inlei. Die gedig, wat uit vyf en sewentig kwatryne met gekruiste rym
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bestaan, is 'n monoloog van die ‘eensame seeman’ wat sy geliefde vriend verloor en
daarna in afsondering die sin van die liefde en die lewe vir homself ontdek. Die
boustof herinner aan Coleridge se The rime of the ancient mariner en Melville se
Moby,Dick, maar toon ook invloed van Campbell se The flaming terrapin, Van Wyk
Louw se ‘Die swart luiperd’ en Watermeyer se Sekel en simbaal. Die verhalende
eerste deel met sy plek-plek treffende sienings is die bevredigendste, terwyl die liriese
tweede deel met sy belydenisse, oorpeinsings en moralisasies die vers laat verbrokkel.
Opvallend is hier die feit dat Du Plessis ewe gemaklik selfstandige kwatryne uit
vorige bundels as deel van die ballade invoeg, 'n praktyk wat hy reeds vroeër met
die oorname van verse uit Stryd in Vreemde liefde aangewend het en waarmee hy
die vermoede bevestig dat sy kwatryne heel dikwels 'n organiese kern en
selfstandigheid mis.
Wat hierna nog van Du Plessis op poësiegebied verskyn, het geen wesentlike
invloed meer op die ontwikkeling van die Afrikaanse poësie nie. Lig en skaduwee
(1952) is 'n mengelbundel wat natuurverse, persoonlike belydenisse, ‘nasionale’
liedere, hekelverse, liefdesgedigte en mymeringe oor lewe en dood bevat wat
gesamentlik feitlik 'n spektrale beeld van alle genres en kategorieë gee wat Du Plessis
vroeër beoefen het. Slegs die ses pantoens (vgl. Hendrik de Vries) bring iets nuuts
in sy verskuns. Die bundel Verhalende ballades (1952) is 'n heruitgawe van ou werk,
aangevul met twee nuwes op Maleise en Bantoemotiewe. Die sanger, die bose en
die lied (1955) is die verhaal van 'n sanger wat na 'n lang tyd na sy land terugkeer
en 'n boodskap - by wyse van liedere uit Land van ons vadere! - aan sy volk voorsing,
maar dit misluk sowel as epiese vers en as program vir 'n nuwe inset in sy poësie. In
'n viertal bundels ‘versamel’ Du Plessis daarna telkens sy gedigte: Versamelde verse
(1957), wat - in teenstelling tot die Bloemlesing van vroeër - op 'n chronologiese
indeling berus, Versamelde ballades (1961), Karoo-verse (1965) en Vaderlandse
verse (1966), telkens met toevoeging van enkele nuwe gedigte. In From a Persian
garden (1959) vertaal hy 'n aantal kwatryne van Omar Khayyám, terwyl hy in
Terugblik (1967) 'n vers met 'n ‘moderner’ aanskyn en probleemveld beoefen.
Opmerklik hierin is die reeks nuwe pantoens met hulle volkse inslag en die lang
kwatrynereeks ‘Terugblik’ (vgl. ‘Vraagteken’ uit Karoo-verse en Vaderlandse verse)
wat hier en daar 'n mooi beeld uit die kinderjare bevat, maar te bespiegelend raak en
die nodige samehang mis. In Sjeg Joesoef (1970), aan wie hy reeds in Die vlammende
fez 'n gedig
+ + +

+ Ballades word bespreek deur H.A. Mulder (Opstelle oor poësie, Pretoria, 1939) en A.P.
Grové (O.E.B., XX: 1), Die vlammende fez deur F.E.J. Malherbe (O.E.B., X: 1) en G. Dekker
(Hg., 14.4.44) en Land van ons vadere deur Ernst van Heerden (O.E.B., XII: 1) en G. Dekker
(Hg., 8.3.46).
+ Du Plessis se Bloemlezing word bespreek deur Tj. Buning (O.E.B., XIV: 2) terwyl G.A.
Watermeyer (Jrb. Skr., 1950), Ernst van Heerden (Hg., 30.12.49) en Rob Antonissen (St.,
V: 4, Julie 1951) Ballade van die eensame seeman resenseer. Kaapse moppies word bespreek
deur Anita Lindenberg (Ogg., 23.2.78), André P. Brink (Rap., 16.4.78) en Johann Johl (Vo.,
5.4.78).
+ Die belangrikste studies oor Du Plessis se latere poësie is dié van Rob Antonissen (oor Lig
en skaduwee, Verhalende ballades en Die sanger, die bose en die lied in Kern en tooi,
Kaapstad, 1963). Ernst van Heerden bespreek Lig en skaduwee (O.E.B., XIX: 2), André P.
Brink Versamelde ballades (Hg., 23.3.62), T.T. Cloete Karoo-verse (Hg., 5.8.66), Sjeg
Joesoef (T.G., X:4, Desember 1970) en Kaapse moppies (T.G., XVIII: 2, Junie 1978), C.W.
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gewy het, gee hy by wyse van 'n monoloog in (meestal) vyfvoetige rymlose jambiese
verse die lewe van die heilige weer. Terselfdertyd, alhoewel baie vaag en op die
agtergrond, bevat die gedig 'n besinning oor die Suid-Afrikaanse rasseprobleem.
Hierdie besinning voer hy verder in Ballade van broer Blindeman (1973), 'n titel wat
ooreenstem met 'n gedig uit Leipoldt se Skoonheidstroos, maar origens niks daarmee
te make het nie. Alhoewel Du Plessis se vers hierin 'n groter soberheid en
afgewerkt-heid bereik en enkele beelde uit die Maleierlewe treffend is, mis die geheel
die nodige samehang en is die kleurprobleem te vaag en op die agtergrond. Dit geld
ook vir die gedigte in The passing show (1975), wat heel dikwels 'n sterk anekdotiese
inslag het en 'n te aarselende en versigtige ‘aanklag’ teen diskriminasie is. In Song
of Venus (1976) bundel hy 'n aantal liefdesverse met mitologiese motiewe. Ook
Raamwerk vir Suid-Afrika (1980), wat hy as 'n ‘Credo op rym’ aanbied, bevat gedigte
oor die rasseprobleem en die toekoms van die Afrikaner, telkens met 'n sterk
bewerende en programmatiese inslag in 'n ses- of sewe-reëlige vers waarin die
beelding meer as wenslik afwesig is. Die gedigte in die eerste afdeling van dié bundel
is 'n heruitgawe van gedeeltes van Land van ons vadere. By geleentheid van sy
tagtigste verjaardag in 1980 versamel Du Plessis sy poësie in Mens en ster wat ook
ongepubliseerde verse uit die periode 1925-1937 bevat.
Afgesien van sy navertellings van Maleise verhale en legendes, wat in die eerste
instansie kultuurhistories belangrik is, bevat Du Plessis se prosa weinig wat 'n literêre
toets kan deurstaan. Naas sy weerga we van Legendes van alle nasies (1932) skryf
hy vir die jeug 'n aantal rugbyverhale waarmee hy bewondering vir die sportman wil
wek: Die Springbok (1931), Die silwervaring (1933), Die rugbykroon (1934) en
Rugby in Rio (1941). Hierby sluit ook Olimpiade (1941) aan, terwyl hy in Die skat
van Robbeneiland (1940) en Hart van Java (1942) die gebied van die
spanningsverhaal betree en in Hasie by die dam (1966) vir die kleuters skryf. Die
oog van Boeddha (1944), wat op 'n onvoltooide manuskrip van H. Luhis berus, gee
'n verskeidenheid verhale met 'n Oosterse en see-agtergrond, terwyl hy saam met
H.R. Cooper die geskiedenis van Die wrak van die Grosvenor (1956) oorvertel. Die
reisbeskrywing Kom reis met my (1948) handel oor sy indrukke van die Ooste,
Suid-Amerika en Europa. In aansluiting by die spookverhaalkultus van Leipoldt,
Marais en Langenhoven bundel hy 'n aantal verhale oor bonatuurlike gevalle in Uit
die ander wêreld (1935), Goëlery (1941; in 1980 opnuut uitgegee met byvoeging
van nuwe verhale as Uitgesoekte goëlstories), Afrikaanse goëlstories (twee dele,
1942) en Poltergeists of the South (1966). In Die wedstryd (1936), Die Corcovado
(1942), Die verbode ryk (1943), Gevreesde vriend (1946) en Moleste op die Albatros
(1978) versamel hy sy kortverhale, waarin hy meestal mense teen 'n plattelandse
agtergrond laat optree (dikwels met lewensroeping as tema), die lewe van die
Kleurling en Maleier (met 'n begrip vir die patos van hulle bestaan) uitbeeld of iets
van die bonatuurlike, geheimsinnige en onverklaarbare van die lewe suggereer. Die
meeste van hierdie verhale word egter bederf deur stukke beskrywing wat niks met
die gebeure te make

Malan Ballade van Broer Blindeman (Vo., 22.11.73) en E.C. Britz Raamwerk vir Suid-Afrika
(Bu., 16.4.81). Kaapse moppies word ook bespreek deur Henning Snyman (Oor skrywers
en boeke, Johannesburg, 1982). Oor Mens en ster skryf Henriette Roos (Bu., 4.9.80).
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het nie, motiewe wat halfpad bly hang en nie tot 'n bevredigende eindpunt gevoer
word nie, 'n te abrupte afwikkeling of moraliserende slot en veral deur die verrassing
naby die einde, wat telkens voorkom en iets resepmatigs aan Du Plessis se werk gee.
In Goede dood (1953), Versamelde prosa (1960) en Drie wêrelde (1970) gee hy
bloemlesings uit verskillende fasette van sy prosakuns, telkens met toevoegings van
nuwe werk. Versamelde prosa bevat ook 'n keur uit die vyftigtal essays wat hy in
1952 as Die mag van die woord bundel, maar wat die nodige kernagtigheid en
skerpheid van die Engelse essay mis. Aantekeninge uit Tuynstraat (1975) bevat Du
Plessis se memoires, o.m. onderhoudende vertellings oor sy vriendskappe met Leipoldt
en literêre figure uit die dertigerjare.
Du Plessis lewer dus sy beste werk met sensitiewe impressies en belydenisse,
gevoelige en beeldende kwatryne en veral met enkele gestaltes uit die Kaapse
Kleurling- en Maleierwêreld. Literêr-histories is sy werk van belang deurdat hy 'n
aandeel het aan die ‘indiwidualistiese’ fase van Dertig en die eksotiese ballade druk
beoefen, terwyl sy optekeninge en navertellings van Maleierlied ere en -verhale veral
van kultuurhistoriese waarde is. As skrywer van jeugverhale sorg hy vir die nodige
leesstof vir skoolgaande kinders in 'n stadium toe daar nog betreklik min op dié
gebied in Afrikaans beskikbaar was. As skrywer van kortverhale is sy werk egter
meestal te resepmatig, gefabriseerd en futloos om 'n belangrike bydrae op dié gebied
te wees.

IV S. Ign. Mocke
25 April 1912 in die Frankfortse distrik gebore. Ná sy
skoolopleiding op Bothaville en later op Kroonstad word hy klerk in die staatsdiens
in Pretoria, maar studeer terselfdertyd privaat in die regte. Daarna is hy verbonde
aan Die Vaderland en Die Brandwag, word later hoofredakteur van Horison en
behartig die redaksie van die letterkundige blad Helikon, waarin dikwels venynige
aanvalle op die Dertigers en veral Opperman verskyn. Tans woon hy in Johannesburg.
Soos C.M. van den Heever en I.D. du Plessis is Mocke 'n oorgangsfiguur wat in
sy eerste werk by 'n ouer tradisie aansluit en later sterk deur jonger en beter tydgenote
beïnvloed word. In Gedigte (1932) toon hy 'n verwantskap met C.M. van den Heever
deur die problematiek van lewe en dood, neiging tot moralisering, oorwoekerende
abstraksies en vae veralgemenings, alhoewel die bundel deur haas elke Afrikaanse
digter voor hom beïnvloed is en deur die uiterlike metriese skema (Celliers en Totius),
opwekkingsliedere (Celliers en enkele digters van die Tweede
SOLOMON IGNATIUS MOCKE

+ +

+ Enkele noemenswaardige besprekings van Du Plessis se prosawerke is dié van H.A. Mulder
oor Die Corcovado (Hg., 19.6.42), P. du P. Grobler oor Gevreesde vriend (Hg., 18.4.47),
Rob Antonissen oor Goede dood (St., VIII: 2, Desember 1953) en Die mag van die woord
(Kern en tooi) en Rialette Wiehahn oor Drie wêrelde (T.G., XI: 1, Maart 1971). In sy inleiding
tot Drie wêrelde gee L.C. Bruwer 'n (onkritiese en eensydige) oorsig van Du Plessis se
verhaalkuns.
+ G.J. Beukes (Skrywers en rigtings, Pretoria, 1952), S.C. Hattingh (T.L., III: 3, September
1953 en Helikon, April 1964) en M.S. du Buisson (Helikon, Augustus 1957) skryf onkritiese
oorsigte oor S. Ignatius Moeke se poësie. Oor sy prosawerke bestaan daar die volgende
besprekings: Die belofte deur P.C. Schoonees (O.E.B., VII: 4), Gister die heldejare deur B.
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Geslag), die kwasie-wysgerige diepsinnighede (Wassenaar en die latere Leipoldt),
retoriek, Nederlandse woorde, ‘poëtiese’ jargon en rymarmoede 'n afgeleide en
geforseerde indruk maak. Slegs in enkele verse, soos ‘Die Vrystaat’ met sy sterk
sintuiglike waarneming en ‘Dood’ met sy verre naklanke van Hooft (soos trouens in
heelparty van die ander sonnette), ontkom hy aan die gevare wat sy poësie bedreig
en lewer hy iets moois. Dieselfde mymering oor lewe en dood, ewigheidsbesef,
oorgawe aan stemmings, retoriese beeldspraak en onbeholpenhede kom ook voor in
Vlugtige aandrif (1936), al toon die bundel minder regstreekse ïnvloede van sy
voorgangers en het verse soos ‘Silhoeëtte’ en ‘Arendsvlug’ 'n sterker sintuiglike
inslag. In Loflied aan die Onsterflikheid (1973) neem Mocke verbeterde en gedeeltelik
herskrewe verse uit Vlugtige aandrif op en sluit hy ook 'n aantal ongebundelde
liefdesgedigte van voor 1932 en enkele nuwe verse van resenter datum in.
In die veertiger- en vroeë vyftigerjare skryf Mocke 'n hele aantal prosawerke teen
die agtergrond van die Anglo-Boereoorlog (In die vuurlinie, 1940, Die leeu van
Wes-Transvaal, 1942) en die Rebellie (Gister die heldejare, 1941), terwyl hy in Die
belofte (1941) en Die donker kleed (1942) hom op die gebied van die kortverhaal en
novelle onderskeidelik waag en met Dienaar van die geskrewe woord (1941) 'n
handleiding vir studente en skrywers lewer. In hierdie prosawerke val die aksent
egter in so 'n mate op die geskiedenis en die idee dat die gebeure onwerklik bly, die
vertelling te omslagtig word en die karakters in onwesenlike skimme veryl. Die
afwesigheid van 'n boeiende verteltrant het ook tot gevolg dat die speurverhale wat
hy onder die pseudoniem Mynhardt Fourie die lig laat sien, vervelige leesst of is.
Soos I.D. du Plessis vind Mocke se teleurstelling as digter en sy afkeer van groter
tydgenote en skerp kritici sy uiting in satiriese verse, soos die ‘klugspel in agt tonele’
Asperien vir die muse (1942 in Die Brandwag, in 1947 in boekvorm) en verskeie
ongebundelde gedigte in Helikon. In die verse wat hy in Liedere van Salome en ander
gedigte (1948) bundel, toon hy nog steeds deur die abstraksies, vaaghede en gebrek
aan sintuiglike beelding 'n verwantskap met C.M. van den Heever, maar in die plek
van ouer digters word hy nou toenemend in woordgebruik, wendinge en temas deur
W.E.G. Louw, Van Wyk Louw en Elisabeth Eybers beïnvloed. Die leesbaarste verse
is die ‘Oorlogsgedigte’ en ‘Gebede van die sterwende soldaat’ in die tweede afdeling,
wat by Die halwe kring van Van Wyk Louw aansluit, terwyl die stryd tussen liggaam
en siel in die titelsiklus tot bombastiese woordrykheid lei en die verse voor 1938
(afdeling III) flou naklanke van Van den Heever en Van Wyk Louw (o.m. van ‘Vier
gebede by jaargetye in die Boland’) toon. Die bloot navolgende aard van Mocke se
digterskap blyk ook uit sy twee laaste digbundels, Twee lande(1953) en Die koue
tye (1956), waarin hy enersyds by die sosiale realisme van Opperman, Pretorius en
Watermeyer se stadsverse aansluit en deur die gebruik van

Kok (O.E.B., VIII: 3), Dienaar van die geskrewe woord deur M.S.B. Kritzinger (Br., 3.4.42),
Die donker kleed deur B. Kok (Hg., 19.2.43) en Ernst van Heerden (Br., 26.2.43) en Die leeu
van Wes- Transvaal deur P.J. Nienaber (O.E.B., X: 3). Gedigte word bespreek deur C.M.
van den Heever (Hg., 3.3.33), Liedere van Salome deur Ernst van Heerden (O.E.B., XIV: 3)
en C. Hattingh (T.L., VI: 2, Junie 1956), Twee lande deur S.C. Hattingh (O.E.B., XXI: 1-2)
en Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963) en Die koue tye deur J. Kromhout (T.L.,
VII: 1, Maart 1957), S.C. Hattingh (Br., 28.12.56) en Rob Antonissen (Kern en tooi).
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die kwatrynvorm onder invloed van Opperman 'n tipe vers skryf waarin die woord
sterker gelaai word, terwyl hy andersyds Bantoemotiewe in 'n reeks verhalende verse
en sonnette ontgin, met heimwee na 'n rustige landelike bestaan verlang en met die
fluitspeler en Bantoewysgeer as karakters iets van die primitiewe folklore oproep.
Alhoewel Moeke telkens met treffende beelde en sienings in onderdele verras en
enkele kere - soos met ‘Hysbakbestuurder’ - 'n bevredigende vers skryf, stel sowel
die landelike as die stadsgedigte teleur. In die stadsverse hinder die simplistiese kyk
op verontregtes, misdeeldes, verarmdes en boemelaars, die gebrek aan skerp flitsende
beelde in die kwatryne wat meestal puntloos verloop, en die rymdwang en onpresiese
woordgebruik wat nog steeds sy werk skaad. Die landelike verse word ontsier deurdat
Mocke die primitiewe wêreldbeeld nie konsekwent volhou nie en die wysgeer-figure
dikwels tot verylende abstraksies aanleiding gee. In die ‘Modjadjie’- en
‘Modemo’-verse in Die koue tye voer Mocke Bantoes as sprekers in wat sekere
oergegewens uit 'n primitiewe kultuur in sonnetvorm aanbied, iets wat nie strook
met die estetiese konvensies van die Renaissance en die ‘kategoriese verwagting’
wat dié spesifieke vorm by die leser wek nie.
Terwyl Mocke dus in sy eerste twee bundels sterk by 'n ouer Afrikaanse tradisie
aansluit, word sy laaste drie bundels deur invloede van tydgenootlike digters
oorwoeker. Hy beoefen dus 'n bloot navolgende tipe poësie en skryf slegs by hoë
uitsondering 'n vers wat deur 'n treffende siening of oortuigende beeld die aandag
trek.
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Hoofstuk 5
Verdieping en voortsetting van die realisme
Die realistiese tradisie in die Afrikaanse verhaalkuns neem in die negentiende eeu
'n aanvang met werke in die trant van die Nederlandse ‘kopijeerlust’ en didaktiese
vertelkuns en bereik reeds 'n vroeë hoogtepunt in Lion Cachet se Sewe duiwels. Ná
die eeuwenteling oorheers die histories-romantiese stroming en is dit slegs Jacob
Lub wat met 'n wrang uitbeelding van die Afrikaner se verwording in die grootstad
die realistiese tradisie tot omstreeks 1920 verteenwoordig. Met die werk van Léon
Maré en veral Jochem van Bruggen, wat teen die einde van die tweede dekade begin
verskyn, kry die realisme in die Afrikaanse prosa sy aanvanklike vaste patroon deur
die konsentrasie op die lotgevalle van misdeeldes en sukkelaars, die statiese ‘tablo's’
wat onderling nie 'n hegte eenheid vorm nie, die sosiaal-didaktiese doelstelling van
'n patronerende verteller en die komiese of humoristiese siening wat die uitbeelding
van die naakte werklikheid demp.
Hierdie tradisie van die humorrealisme en didaktiese vertelling het stilisties 'n
heilsamer invloed op die Afrikaanse prosa gehad as dié van die romantici, maar die
klein wêreld en die milde aanslag het die probleemveld beperk en verhoed dat die
skrywers die afgronde van menswees in konsekwent-uitgebeelde karakters kon laat
oopgaan. In die dertigerjare kom daar 'n belangrike wending in dié tipe realistiese
verhaalkuns deur die werk van J. van Melle, wat reeds in die twintigerjare in
Nederlands gepubliseer het. Teenoor die tipebeelding en humorrealisme van Jochem
van Bruggen toon Van Melle in sy beste werk 'n groter objektiwiteit en 'n vermoë
om driedimensionele karakters in hulle eksistensiële stryd te teken en word die humor
(wat ook wel soms aanwesig is) toenemend deur die ironie vervang. Daarby is daar
in sy belangrikste romans en kortverhale die eerste sprake van 'n tragiese vergestalting
in die Afrikaanse prosa.
Die probleemroman, wat in die twintigerjare met die werk van skrywers soos J.H.
Kruger, E.W. Fichardt, J.R.L. van Bruggen en Marie Linde sy verskyning maak,
word in die dertigerjare voortgesit in P. de V. Pienaar se romans en verhale, waaruit
'n rouer (alhoewel aarselende) naturalisme spreek, terwyl 'n hele aantal skrywers met
romans oor liefdes- en gesinskonflikte, opvoeding van die jeug, verarmdes en by tye
psigologiese probleme die naakter realisme op 'n onbeholpe wyse beoefen. Naas Van
Melle is Mikro in hierdie desennium die belangrikste eksponent van die realistiese
stylrigting, maar dan 'n humorrealisme in die trant van Van Bruggen, met die lewe
van die Kleurling as plaasvervangende boustof vir die armblanke-motief. Die enigste
doelbewuste poging tot vernuwing in die realistiese prosa van hierdie jare kom met
die ‘nuwe saaklikheid’ in die werk van Abr. H. Jonker en Holmer Johanssen, alhoewel
hulle belangrikste bydraes nie deel van hierdie eksperiment is nie.
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Naas die aansienlike stroom romanties-historiese spele en klugte van die dertigerjare
is die noemenswaardigste toevoeging tot die toneelliteratuur P.W.S. Schumann se
maatskaplike probleemdramas en Fritz Steyn se sosiale satire en blyspel, alhoewel
hierdie werk 'n dalende lyn in vergelyking met dié van Grosskopf en Fagan vertoon
en die belangrikste dramas van dié dekade eers later deur N.P. van Wyk Louw en
Uys Krige geskryf word.

I.J. van. melle
is op 11 Februarie 1887 in Goes, Seeland gebore. In 1907
kom hy om gesondheidsredes na Suid-Afrika en gee hy onderwys op Dullstroom en
later op Wakkerstroom en Witfontein. In 1909 keer hy terug na sy geboorteland en
skryf in dié tyd verse en prosasketse in Nederlands. In 1913 vestig hy hom egter
permanent in Suid-Afrika. Vanweë sy deelname aan die Rebellie in 1914 word Van
Melle drie jaar lank verbied om openbare onderwys te gee. Ná die Rebellie werk hy
as private onderwyser, o.m. op Bronkhorstspruit, en leer die plattelandse Afrikaner
intiem ken. In 1924 aanvaar hy 'n onderwyspos in Johannesburg en publiseer dan
vir die eerste keer Afrikaanse sketse en verhale in De Volkstem, Die Huisgenoot en
later Die Brandwag en Die Vaderland, alhoewel hy ook gereelde bydraes vir Het
Hollands Weekblad lewer. In die veertigerjare lê hy hom al meer toe op Bybelstudie
en skryf verskeie teksverklarende geskrifte, o.m. oor die profesieë van Daniël, Esegiël,
Jesaja en Sagaria, die Openbaring van Johannes, die Bybelse simboliek en twee dele
beskouinge, gebundel as Uit die groot skatkamer (1941 en 1951). Sy roman Bart
Nel word in 1937 in Duits en Verspeelde lente in Nederlands en Engels (albei 1949)
vertaal, terwyl Dawid Booysen as De brief (1950) in Nederlands verskyn. Op 8
November 1953 is hy in Johannesburg oorlede.
By 'n beskouing oor Van Melle moet 'n mens in gedagte hou dat sy literêre arbeid
slegs 'n onderdeel van sy totale oeuvre is en dat sy besondere belangstelJOHANNES VAN MELLE

+ +

+ Outobiografiese stukke van J. van Melle verskyn in My jeugland (Johannesburg, 1953) onder
redaksie van C.M, van den Heever en Afrikaanse skrywers aan die woord (Johannesburg,
1947) onder redaksie van P.J. Nienaber. By sy dood verskyn daar herdenkingsartikels deur
Meyer de Villiers (Hg., 4.12.53), E. Lindenberg (T.L., III: 4, Desember 1953), F.E.J. Malherbe
(O.E.B., XIX: 4) en Rob Antonissen (St., VIII: 3, Maart 1954).
+ Algemene karakteristieke van Van Melle se werk is die eensydig-negatiewe oorsig van P.C.
Schoonees (Die prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging3, Pretoria/Kaapstad, 1939), die
kort waarderende beskouing van H.A. Mulder (Twee wêrelde, Pretoria, 1942) en die
weinig-kritiese studie van S.C. Hattingh (Perspektief en profiel onder redaksie van P.J.
Nienaber, Johannesburg, 1950). Die beste kort beskouings is dié van Elize Botha (Perspektief
en profiel5, Johannesburg, 1982) en A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965),
wat op sy romankarakters konsentreer. Die volledigste studie, met vrystelling van obskure
feite, is W.F. Jonckheere se Johannes van Melle: Realist tussen twee werelden (Pretoria,
1968). Jonekheere vat sy studie ook in 'n aantal kleiner werke saam: 'n artikel oor ‘Van Melle
se Nederlandse prosawerk’ (St., XX: 2, Desember 1966), 'n monografie (Johannes van Melle,
Monografieë uit die Afrikaanse letterkunde, nr. 12, Kaapstad, 1969) en twee blokboeke (Bart
Nel en Verspeelde lente, Blokboeke, nr. 20, Pretoria/Kaapstad, 1974; Van Melle se kortverhale
en Dawid Booysen, Blokboeke, nr. 19, Pretoria/Kaapstad, 1974). Abel Coetzee ondersoek
reeds betreklik vroeg ‘Stilisties-grammatiese kenmerke van Jan van Melle se taalgebruik’
(T.V.V., III: 1 en 3, Augustus 1946 en Februarie 1947).
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ling in godsdienstige en etiese aangeleenthede dikwels sy verhale beïnvloed en die
artistieke gehalte daarvan skaad. Daarby skryf hy aanvanklik in Nederlands, begin
in die twintigerjare ook verhale in Afrikaans vir dag- en weekblaaie lewer en verwerk
en wysig dikwels sy Nederlandse geskrifte in Afrikaans. Saam met sy poging om
religieuse oortuigings in 'n literêre werk te gebruik, bring die oorgang van Nederlands
na Afrikaans 'n sekere dualisme en spanning in sy werk wat nie altyd bevredigend
opgelos kon word nie. Albei hierdie faktore is dan ook daarvoor verantwoordelik
dat hy heelwat tyd bestee het aan die hersiening, vertaling of verwerking van geskrifte,
dat hy dikwels onseker was oor die presiese vorm of genre - skets, kortverhaal,
novelle, roman, drama - wat hy wou gebruik, en dat hy soms jare lank besig was met
die vertaling van werke wat in hulle oorspronklike vorm weinig literêre meriete
gehad het. Die onsekerheid oor die verhouding tussen estetiese en etiese sake en
tussen 'n realistiese uitbeelding en 'n idealistiese opheffing van 'n karakter lei
meermale by Van Melle tot insinkings wat die gehalte van sy werk aantas. Wat
kwaliteit betref, is sy oeuvre dus erg wisselend van gehalte, al het hy - meer as enige
ander Afrikaanse prosaskrywer voor hom - ook werk van besondere gehalte gelewer.
Slegs Marais se Dwaalstories en enkele stukke van M.E.R. kon tot in daardie stadium
met sy beste verhale vergelyk word.
Van Melle se skrywerskap kan in hoofsaak in drie fases verdeel word. In die eerste
periode, wat omstreeks 1930 ten einde loop, skryf hy verse en prosasketse in
Nederlands. Tussen die jare 1931 en 1943 lewer hy sy beste werk met drie romans,
agt bundels kortverhale en novelles en twee dramas, terwyl hy hom in die laaste fase
(1944 tot met sy dood) hoofsaaklik met teksbeskouings en Bybelverhandelinge besig
hou, van sy werke vertaal en twee swakker prosageskrifte met 'n godsdienstige
ondertoon die lig laat sien. In sy werk maak hy gebruik van boustof uit sy Seeuse
jeug, maar in hoofsaak speel sy verhale af teen die agtergrond van die Afrikaanse
platteland en die boerelewe - dikwels met die Anglo-Boereoorlog en veral die Rebellie
as historiese motief - terwyl sommige kortverhale ook die grootstadslewe in
Johannesburg of die wêreld van die onderwyser as boustof het. In sy swakste werk
is die uitbeelding van toestande op die platteland en die sosiale opheffing van die
armblankes hoofsaak, maar dikwels word sy geslaagdste verhale en romans gedra
deur die temas van die verlore en hervonde liefde en veral die eensaamheid en krag
van die enkeling in sy stryd om die menslike bestaan, wat aan sy beste werk 'n dieper
dimensie verleen. In sy belangrikste verhale konsentreer hy op 'n enkele figuur wat
met 'n konfliksituasie gekonfronteer word, 'n krisis van sekerhede ervaar, algaande
gelouter en gesuiwer word en uiteindelik as beter en groter mens te voorskyn tree.
Hierdie afstroping en loutering van 'n karakter het tot gevolg dat sy geslaagdste werk
bo die tematiese beperktheid en eenselwigheid van die lokale realisme uitstyg. In
vergelyking met Jochem van Bruggen, met wie hy andersins groot ooreenkomste
toon, bly hy nie vassteek in tipebeelding en humoristiese situasies nie, maar groei
die karakter tot 'n volwaardige mens en word die humor vervang deur die ironie.
Daarby beoefen Van Melle 'n sierlose, byna naakte prosa wat 'n welkome korrektief
op die liriese sierstyl van skrywers soos Malherbe en Van den Heever was, al het die
kritiek indertyd - nie altyd sonder rede nie - ‘die enerse rikketik van hierdie klanklose
sinne’ en die ‘aaneenskakeling van gewoonte-sinnetjies wat met 'n eentonige ‘ê hy
- sê sy’ moeisaam voortsukkel’ (P.C. Schoonees) as 'n beswaar
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beskou. Betreklik vroeg sien Uys Krige en Abel Coetzee egter sy belangrikheid as
skrywer in, en vandag word sy kortverhale en sy roman Bart Nel as van die beste
prosa tot voor die vernuwing van Sestig beskou, al het hierdie erkenning eers ná sy
dood gekom en al is hy in sy lewe nooit met 'n toekenning bekroon nie. Die
belangrikste gebreke van sy werk is 'n neiging tot droom en mistiek wat die verhaal
laat veryl, 'n opsigtelike tendens wat die kunstenaar verdring en die objektiwiteit
skaad, 'n te duidelike formulering van etiese of wêreldbeskoulike oortuigings en 'n
gebrekkige konstruksievermoë.
Van Melle begin sy loopbaan as outeur met die skryf van Nederlandse verse wat
in 1934 as Gedichten uit Zuid-Afrika gepubliseer word en wat in hoofsaak uit
religieuse belydenisse met 'n sterk skuldbewussyn of 'n verlange na God en
natuurverse met Transvaal as agtergrond bestaan. Die meeste van hierdie gedigte
word egter ontsier deur verouderde beeldspraak, onbeholpe prosodiese skemas,
rymdwang en 'n prekerige toon. Onder sy nagelate werk is daar agt en twintig
ongepubliseerde Afrikaanse gedigte, hoofsaaklik vertalings van sy Nederlandse verse.
Betreklik vroeg begin hy ook met die skryf van prosasketse in Nederlands. Hierdie
stukkies word versamei in Zuid-Afrikaanse schetsen (1921), wat met die uitbeelding
van stemminge en die gebruik van skilderende woorde onder invloed van Tagtigers
soos Lodewijk van Deyssel en Arij Prins staan. Soos Burgers en Lub voor hom, stel
hy in die dialooggedeeltes die plattelandse boere in hulle eie taal aan die woord en
laat hy meestal mense uit die laer stande optree. Uit die stukke wat hy gereeld tot
Het Hollands Weekblad bydra, verskyn in 1933 'n keuse onder die titel Het stadje
op 't groene eiland, waarin hy herinneringe uit sy Seeuse jeug opteken, 'n beeld van
sy geboortestad Goes gee en die dorpsbewoners in hulle kleinmenslike hartstogte
uitbeeld.
Reeds in die twintigerjare slaan Van Melle oor na Afrikaans as medium in die
verhale en novelles wat hy van tyd tot tyd in De Volkstem en Die Huisgenoot
publiseer, maar voordat hierdie verhale gebundel word, verskyn sy eerste roman
onder die titel Dawid Booysen (1933). Dit gee die lewensloop van die hoofkarakter
vanaf sy twintigerjare as hy sy eerste vrou ontmoet, deur die persoonlike ontwrigting
wat hy ondervind ná haar vroeë dood, sy uiteindelike herstel, sy tweede huwelik en
toenemende poging om verarming teen te werk deur daadwerklike bystand aan die
mense om hom, en sy derde huwelik en dood wanneer hy vyf en vyftig jaar oud is.
Die werk sluit dus aan by die tradisie van die kroniekroman soos o.a. deur Dickens,
Hamsun en Van Schendel beoefen, en die eenheid word verkry deur die hoofpersoon
wat die verskillende uiteenlopende gebeure chronologies en tematies verbind:
chronologies deur in die tyd van die een na die ander situasie of plek te beweeg, en
tematies deurdat al die gebeurtenisse ten nouste met sy karakter saamhang en in die
meeste gevalle deur hom ontketen word. In elkeen van die reeks kort hoofstukke selfs in dié waarin Booysen nie regstreeks as karakter optree nie - val die aksent op
die lewe en stryd van die hoofkarakter en het die groot en uiteenlopende getal byfigure
die funksie om bepaalde fasette van Booysen verder te belig, sodat die
+

+ Dawid Booysen word eensydig-negatief bespreek deur S.P.E. Boshoff (O.E.B., IX: 4), terwyl
M.S.B. Kritzinger (Studies en kritieke, Pretoria, 1934) positiewer reageer. Meyer de Villiers
(O.E.B., XVI: 4) bespreek die roman met groter insig en aanvoeling.
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geheel iets van 'n ‘mosaïekpatroon’ (W.F. Jonckheere) vorm en die indruk van 'n
reeks episodes of verhale maak. Naas die hoofkarakter is daar veral twee motiewe
wat tot die eenheid bydra, nl. dié van die brief wat Maria (Booysen se eerste vrou)
kort voor haar dood aan hom skryf en waarin sy hom aanspoor tot die Christelike
naasteliefde, en dié van die humanitêre taak wat die handeling in die laaste derde
van die roman oorheers. Die brief - en dit kan as 'n beswaar teen die aanwending van
dié motief genoem word - dien egter nie reptreeks as stimulus vir sy optrede nie,
aangesien hy dit eers vyftien jaar ná haar dood ontvang en in daardie stadium reeds
aktief besig is met sy opheffingswerk. Die brief stuur dus nie sy lewe in 'n bepaalde
rigting nie, maar help hom hoogstens om daadwerkliker in 'n ingeslane koers te werk.
In vergelyking met Die meulenaar van Malherbe gee Van Melle in Dawid Booysen
'n aardser beeld van die boerelewe, terwyl sy karakters nie in die versukkeldheid van
Van Bruggen se figure bly vassteek nie. Saam met die treffende beeld van 'n mens
wat ons hierin aantref, is die sierlose styl en die objektiewe aanbieding Van Melle
se grootste verdienste. In sy voorstelling van die hoofkarakter is daar egter, veral in
die geval van sleuteltonele, nog 'n ontoereikende psigologiese motivering en
uitbeelding van psigiese toestande. Ná ontvangs van die brief word daar bv. wel soos Elize Botha aangetoon het - enkele bladsye lank aan Booysen se reaksies aandag
gegee, maar dan eis die ontluikende liefde tussen Willem en Booysen se dogter die
aandag op en word daar betreklik min uitgewei oor die hoofkarakter se innerlike
ommekeer. In die handelingsverloop kom daar, ook soms hinderlike spronge na die
verlede voor, 'n procédé wat breuke in die tyd en 'n versnippering van die geheel tot
gevolg het. Daarby ervaar die leser die motief van die maatskaplike opheffingstaak
wat die hoofkarakter hom ten doel stel, as 'n te duidelike tendens en 'n toegevoegde
stuk lering. Ten spyte van hierdie besware is Dawid Booysen terugskouend van groot
literêr-historiese betekenis as eerste Afrikaanse roman met 'n volgehoue tragiese
karakterbeelding, geskryf in 'n styl wat lynreg ingaan teen die uiterlike en bewustelike
mooidoenery van die meeste van Van Melle se tydgenote.
Vir sy tweede roman, Bart Nel, de opstandeling (1936), keer Van Melle terug na
die medium van sy Zuid-Afrikaanse schetsen deurdat die lopende teks in Nederlands
en die dialooggedeeltes in Afrikaans gegee word. In 1942 verskyn die hele roman
egter in 'n Afrikaanse bewerking met as titel die slotwoorde van die gelouterde en
vereensaamde hooffiguur (En ek is nog hy), terwyl die herdruk van 1950 weer die
titel Bart Nel dra. Die gebeure speel af teen die agtergrond van die Rebellie van 1914
met die onmin en tweedrag wat daardeur onder die Afrikaners ontstaan het, maar dit
maak nie van Bart Nel 'n historiese roman nie. Basies handel dit oor die botsing
tussen twee karakters wat as gevolg van finansiële probleme, politieke omstandighede
en hulle trots as mense onwrikbaar by hulle onderskeie standpunte staan en uiteindelik
van mekaar wegdryf. Soos die roman vorder, leer ons die twee hooffigure geleidelik
ken: Bart as 'n standvastige, besliste man wat bereid is om vir sy oortuigings te veg
en die wapen teen die vroeër bewonderde Louis Botha op te neem; Fransina as 'n
ewe besliste en standvastige vrou, maar iemand wat van mening is dat 'n mens eers
vir sy huisgesin moet sorg voordat hy hom met ander dinge bemoei. Uit hierdie
basiese gegewe ontwikkel die roman deur 'n bewustelike dramatisering van die
gebeure oor 'n geheel van vyf hoofstukke wat telkens die aksent op een
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dominerende karakter laat val, alhoewel terugverwysings na vroeër gebeurtenisse
en kerntonele wat - soms met die herhaling van sleutelwoorde - op mekaar aangewys
is, die eenheid van die roman in 'n groot mate herstel. Met die afsonderlike
behandeling en isolasie van die twee karakters in aparte hoofstukke suggereer Van
Melle die wesentlike eensaamheid van die mens. Dit word versterk deur die sober
natuurbeskrywings, waarin die mens telkens as nietige en onbeduidende wese teenoor
die weidsheid van die eindelose landskap afgeëts word.
Die verdeling in vyf hoofstukke hang saam met 'n duidelike ordening wat die
tydsverloop in die roman betref. In die eerste hoofstuk val die aksent hoofsaaklik op
Bart: dit begin met sy situasie op die plaas, sy reaksie op die berigte wat hy ontvang,
sy verhouding met Fransina, sy toetrede tot die Rebellie en sy uiteindelike oorgawe.
Die tweede hoofstuk gryp chronologies terug: dit begin met Bart se vertrek van die
plaas, maar die aksent verskuif nou hoofsaaklik na Fransina - haar reaksie op berigte,
veral op die onkoste wat Bart in hoofstuk I aangegaan het, die toenemende
vervreemding en uiteindelik haar verkoop van die plaas, egskeiding en huwelik met
Ferdinand Basson. Die tweede hoofstuk dek dus dieselfde tydsverloop as dié van die
tweede helfte van hoofstuk I, maar voer dit nog verder. Daarby toon die twee
hoofstukke 'n ooreenkoms deur die parallelisme in die bou: in die eerste helfte ontvang
albei karakters hoofsaaklik berigte oor gebeurtenisse en bly hulle op die plaas; in die
tweede helfte tree hulle handelend op, verlaat hulle die plaas en lei hulle dade tot 'n
beslissende moment in hulle lewens (Rebellie en oorgawe in die geval van Bart,
verkoop van die plaas, egskeiding en huwelik met Basson in die geval van Fransina).
In hoofstuk III is Bart weer in die middelpunt en sluit die gebeure direk aan by die
einde van hoofstuk I: Bart en oom Gawie word gevange geneem, hulle bly aanvanklik
saam met die ander gevangenes in 'n sel, later word hulle oorgeplaas na Johannesburg
en uiteindelik na die fort. Soos Fransina in hoofstuk II die rekeninge ontvang het,
kry Bart nou briewe van die prokureur oor die verkoop van die plaas en van Fransina
oor 'n moontlike egskeiding, wat terugverwys na gebeurtenisse uit hoofstuk II. Die
slot van hierdie hoofstuk strek
+

+ Oor Bart Nel bestaan daar 'n omvattende en uitgebreide literatuur. W. Kempen (O.E.B., III:
1) en M.P.O. Burgers (Br., 5.3.43) het weinig begrip vir die belangrikheid van die roman.
Sedertdien het verskeie literatore die roman of aspekte daarvan indringend ondersoek. J.L.
Steyn bespreek die ‘mensbeelding’ (T.L., IX:4, Desember 1959), terwyl Elize Botha op die
kritiek van G. Dekker antwoord (Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle, Kaapstad,
1980). In sy bespreking van die roman konsentreer E. Lindenberg veral op die styl en karakters
(Onsydige toets, Kaapstad/Pretoria, 1965), J.C. Kannemeyer op die verteller (Die stem in
die literêre kunswerk, Kaapstad, 1965), P.D. vander Walt op die natuuragtergrond (Mené
tekél, Kaapstad, 1969), J.P. Smuts op die karakterisering (Karakterisering in die Afrikaanse
roman, Kaapstad, 1975), Elsabe Steenberg op ‘Annekie se rol in Bart Nel’ (T.L., XIII:2, Mei
1975) en André P. Brink op Bart se groei tot ‘metafisiese opstandeling’ (T.L., XIV:3, Augustus
1976). Elize Botha bespreek Bart Nel in Handleiding by die studie van die letterkunde
(Kaapstad, 1966, pp. 50-56), J.C. Kannemeyer ontleed enkele kerntonele (Prosakuns,
Kaapstad, 1968), Meyer de Villiers bring dit ter sprake in sy artikel oor ‘Die aanduiding van
tyd in Afrikaans’ (St., XVI:2, Desember 1962) en André P. Brink beskou dit in Aspekte van
die nuwe prosa (Pretoria/Kaapstad, 1967) as die belangrikste Afrikaanse roman voor die
vernuwing van Sestig. Mavis de Villiers wy reeds in 1961 'n ongepubliseerde M.A.verhandeling aan 'n Ondersoek van struktuurprobleme in die roman Bart Nel van J. van
Melle (Unisa). Die volledigste en deeglikste studie is egter dié van J. Botha: Bart Nel: 'n
Interpretasie (Ph.D.-verhandeling, Universiteit van Kaapstad, Junie 1976). Botha maak ook
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verder as dié van hoofstuk II, net soos hoofstuk II op sý beurt chronologies verder
as hoofstuk I ontwikkel is. In hoofstuk IV wissel die perspektief. Aanvanklik val die
aksent op Bart, en dit sluit onmiddellik aan by hoofstuk III: Bart se loslating en
ontvangs deur Annekie en die ruiters, en sy besluit om na die Hoëveld te gaan. Die
tweede gedeelte voer die gebeurtenisse verder in die tyd deur die konsentrasie op
Fransina se lewe ná haar tweede huwelik, terwyl die derde afdeling hoofsaaklik die
perspektief van Basson gee. In die volgende deel is die drie karakters slegs vir 'n
vlugtige oomblik bymekaar, gevolg deur die reaksies van Fransina en Basson, en die
slot van die hoofstuk is dan 'n voorkamertoneel waar Fransina nog by Basson is, ten
spyte van haar mislukte poging om Bart terug te kry. Die vyfde hoofstuk bied
uitsluitlik die perspektief van Bart en volg temporeel op die vierde. Die chronologie
word dus deur die hele boek heen versteur, hoofsaaklik omdat die lewensloop van
Bart of Fransina tot op 'n bepaalde punt noukeurig gevolg word. Die resultaat is dat
die verskillende hoofstukke taamlik los van mekaar staan en dat Van Melle sy
hoofstukke soos uitgebreide kortverhale opbou, amper soos novelles waarin die
aksent hoofsaaklik op één karakter val.
As 'n mens Bart Nel met heelparty van die vroeëre romantiese verhale in Afrikaans
vergelyk, is dit opvallend dat Van Melle die tradisionele resep van held, heldin en
skurk hier verder uitbou en verfyn. Alhoewel Basson in 'n groot mate daarvoor
verantwoordelik is dat Fransina uiteindelik tot die besluit kom om Bart te verlaat en
'n egskeiding aan te vra, word hy tog só genuanseerd voorgestel dat hy geen
romanskurk in die tradisionele sin van die woord is nie. Opvallend is ook die feit dat
die hoofkarakter geen ontwikkeling toon nie, aangesien hy by sy aanvanklike
standpunt bly en aan die slot van die roman dieselfde oortuigings het, alhoewel hy
nou meer uit die kern geryp is. Bart Nel teken die geleidelike afstroping van die
hoofkarakter van 'n man met besittings en 'n gesinslewe totdat hy aan die einde
heeltemal alleen oorbly, met alle sekerhede van hom weggeneem. Aan die begin van
die boek word ges/^e dat Bart op die plaas Kafferkraal tussen die Vermaaks en Le
Rouxs gewoon het, ‘algar familie van mekaar, broers en swaers en neefs’, sodat hy
reeds met die inset van die verhaal bewustelik van die res geïsoleer word. As sy
moontlike aansluiting by die rebelle tot 'n verskil met Fransina lei, besef hy dat hy
‘hierdie paadjie ... alleen (sal) moet loop’, 'n uitspraak wat die leser voorberei op die
derde hoofstuk waar Bart, ná ontvangs van Fransina se brief met die nuus van haar
en Basson se verhouding, ook nie van sy koers afgedwing word nie, maar by homself
sê: ‘Laat haar dan maar gaan ... Ek kan alleen wees. Ek kan alleen staan. Alleen sal
ek my pad deur die beroerde wêreld loop.’ In hierdie hoofstuk gaan die bewustelike
isolasie van die hoofkarakter voort deurdat hy afgeskei word van die ander
gevangenes, in hoofsaak met oom Gawie gesels en toenemend in sy eie gedagtes
versink. In die vierde hoofstuk beklemtoon Bart se woorde teenoor Annekie, ‘Jou
het ek darem nog’, sy groot eensaamheid, groter nog as dié van Fransina, wat aan
die einde van die hoofstuk saam met Basson is. Maar veral in hoofstuk V

‘Opmerkings in die kantlyn oor Bart Nel’ (T.L., XVII:4, November 1979), terwyl D.F.
Spangenberg - in teenstelling tot die gunstige kommentaar van die meeste kritici vanaf die
sestigerjare - op enkele aspekte konsentreer wat volgens hom swakhedeis (St., XXXIII:1,
Februarie 1980). Hieroor tree Gerrit Olivier (St., XXXIV:3, Junie 1981) met hom in debat.
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word alles wat Bart nog besit, finaal van hom afgestroop. Hy is finansieel geruïneer,
sy vrou is verwyder van hom, en dan kom sy suster en swaer om ook vir Annekie
na hulle toe te neem. Martha se woorde by Annekie se vertrek, ‘Ons het nou alles,
dink ek’, verwys nie alleen na die bagasie nie, maar op 'n ironiese wyse ook na alles
wat van Bart afgeneem is. Ná hulle vertrek wil Maritz hom troos, maar Bart het nie
meer 'n begeleidende karakter nodig nie. Sy eensaamheid is absoluut, die ‘klankbord’
het oorbodig geword, en in die gesprek wat volg, praat hy in hoofsaak met homself.
As Bart sê: ‘Ja, alles het hulle nou’, dan verwys die ‘hulle’ na die mistieke mag wat
die vervreemdingsproses veroorsaak het. Ná Maritz se vertrek praat Bart vir die
eerste keer met homself: ‘‘Ek kan nou sê soos Job,’ sê hy. ‘Kaal het ek op die wêreld
gekom en kaal sal ek daaruit gaan.’’ Die vergelyking met Job is hier nie toevallig
nie. Die hele boek is 'n beeld van sy toenemende vereensaming en die afstroping tot
aan die einde waar hy alleen oorbly. En die slotsin, waar hy ‘oor die donker veld,
swaar en swart, vermoeid, alleen in die wye eensaamheid (loop), maar al gaande na
die ver ruim lig; en sy siel in hom’ (my kursivering), roep 'n kontras op met die einde
van hoofstuk IV, waar Fransina en Basson by 'n enkele kers ‘lyk soos twee jong
mense wat opsit’. Teenoor hulle ‘wye weemoed’ by die ‘opflikkering’ van 'n enkele
kers staan Bart se ‘wye eensaamheid’, maar hy groei na die ‘ver ruim lig’. Iets
hoopvols vind hy dus tog in die natuur, al is dit dan net 'n beeld van die nietigheid
van die mens teen die oneindigheid van die ruimte. En daarmee verbreed die enkele
geval van Bart Nel tot die ewige rebel wat deur 'n onbepaalbare en oorheersende
‘hulle’ tot eensaamheid gedryf word. 'n Grootser beeld van 'n lydende mens is daar
in die Afrikaanse prosa tot Sestig nie te vind nie.
Intussen het Van Melle hom met Die huwelik van Pop le Roux (1935), 'n toneelstuk
bestaande uit sewe bedrywe wat epies en tafereelmatig met mekaar verbind is, op
die gebied van die drama gewaag. Hierdie drama - wat 'n uitbreiding van ‘Pop's
huwelik’ uit Zuid-Afrikaanse schetsen is - dien ook as die boustof van die eerste deel
van 'n vervolgverhaal wat Van Melle in 1941 in Die Huisgenoot publiseer en wat
daarna as 'n novelle onder die titel ‘Pop’ in Paaie wat wegraak (1941) opgeneem
word. Op versoek van baie lesers wat ‘graag wou verneem wat ná haar huwelik met
Pop gebeur het’ (Die Huisgenoot, 6.2.42), volg dan twee verdere reekse,
onderskeidelik ‘Pop se huwelik’ (1942) en ‘Pop se tweede huwelik’ (1943). Die drie
reekse word daarna as roman in Nederlands (Een lente verspeeld) en Engels (Lost
years; albei 1949) gepubliseer, en eers in 1961 volg die Afrikaanse uitgawe onder
die titel Verspeelde lente, geredigeer deur Jan Scannell, wat enkele (hoofsaaklik
niefunksionele) paragrawe geskrap en die hoofstukindeling gewysig het. Die geheel
van die roman bestaan dus uit drie dele: in die eerste ses hoofstukke word die drama
in verhaalvorm verwerk, terwyl hoofstuk 7-12 die geskiedenis van Pop se eerste
huwelik en die tweede helfte van hoofstuk 12 tot die einde die verhaal van haar
toenadering tot en huwelik met haar vroeëre jeugminnaar vertel.
Die sonderlinge ontstaansgeskiedenis van die boek laat 'n mens vermoed dat dit
nie Van Melle se oorspronklike bedoeling was om 'n roman te skryf nie, iets wat
+

+ Oor Verspeelde lente is daar die besprekings van G, Rykheer (Ins., II: 1, Maart 1962) en T.T.
Cloete (Kaneel, Kaapstad, 1970).
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deur die spronge in die vertelling en die tydsverloop bevestig word. Die roman handel
basies oor die lotgevalle van 'n vrou wat teen haar beterwete in haar jeugliefde verstoot
en ter wille van geld 'n veel ouer man as eggenoot neem, net om later, ná haar tweede
huwelik met die eertydse minnaar, te besef dat 'n mens die verlore tyd nie sonder
meer kan vergoed nie. Dat die roman fragmentaries gekonsipieer is, blyk onder meer
uit die derde gedeelte, waarin die hooffiguur, Pop, wat tot sover sentraal in die
handeling gestaan het, na die agtergrond verskuif word en haar man toenemend in
die kalklig kom tot waar hy aan die einde, by die vertrek van sy seun, alleen agterbly.
Alhoewel die slottoneel nie sonder sy indrukwekkende momente is nie, vergelyk dit
ongunstig met die einde van Bart Nel, juis omdat Manie te laat in die roman sy vrou
as prominente sentrale figuur opvolg. As 'n mens verder die eerste ses hoofstukke
(wat op die dramateks steun) met die laaste twee dele van die roman vergelyk, is dit
opvallend dat Van Melle hier lang stukke dialoog sonder meer oorgeneem het. Die
gevolg hiervan is dat daar haas geen psigologiese motivering vir Pop se keuse gegee
word nie en dat daar van 'n gewetenskrisis geen sprake is nie. By die lees word 'n
mens ook bewus van 'n duidelike tweespalt in die verwerking van die stof deurdat
die eerste ses hoofstukke veel meer as die res van die dialoogtegniek gebruik maak,
terwyl die laaste twee dele van die roman 'n sekere epiese dimensie het. Ten spyte
van die inherente gebreke munt die roman tog uit deur sy tooilose styl en sober
vertelwyse. Daarby gaan - soos Elize Botha aangetoon het - die motief van die
verspeelde lente geleidelik oor in die groter motief van die onvolkomenheid van die
menslike geluk in die algemeen en bereik Van Melle 'n mate van eenheid deur die
terugkerende danstonele en die herhaling van die aanvanklike liefdesdriehoek in die
verhouding tussen Corrie, Org en Gert later in die roman. Saam met die ontwikkeling
van die verspeelde lente-motief is dit ook die besondere kwaliteit van die roman dat
dit plek-plek 'n aangrypende beeld van Pop se ontwikkeling van onskuldige en naïewe
meisie tot volwasse vrou en ryper mens gee.
Wraak (1937), Van Melle se tweede toneelstuk, berus - net soos Die huwelik van
Pop le Roux - op 'n verhaal uit Zuid-Afrikaanse schetsen en handel oor 'n stuk
geskiedenis uit die Anglo-Boereoorlog. Die verhaal is later in Afrikaans vertaal en
opgeneem in die bundel Begeestering (1943). Dat Van Melle, wat sy romans plek-plek
soos uitgebreide kortverhale opbou en in wie se langer werk soms lastige tydspronge
en ander konstruksiefoute voorkom, juis tot die korter verhaalgenres aangetrokke
sou voel en daarin van sy beste bydraes sou lewer, hoef geen verbasing te wek nie.
Sedert die twintigerjare dra hy sporadies by tot verskillende tydskrifte en koerante.
Hierdie verhale is tydens sy lewe gebundel in 'n agttal versamelings, terwyl 'n verdere
bundel 'n keur uit nagelate werk bevat; Oom Freek le Grange se derde vrou (1935),
Oom Daan en die dood (1938), waarin sewe verhale Afrikaanse bewerkings (en
verbeterings) van die Nederlandse oorspronklikes in Zuid-Afrikaanse schetsen is,
Vergesigte (1938), Oom Gideon ontmoet die Voortrekkers (1938), Mense gaan verby
(1940), waarin Oom Gideon opgeneem is, Venster aan die straat (1940), waarin ses
bewerkte dorpsvertellings uit Het stadje op 't groene eiland voorkom, Paaie wat
wegraak (1941), Begeestering (1941), waarin slegs vier nuwe verhale opgeneem is
terwyl die res van die bundel herdrukke van verhale uit Oom Daan en die dood bevat,
en Woorde wat saamvloei (1972), wat 'n keuse uit ongebundelde en nagelate werk
bevat. In 1949 versamel
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Uys Krige 'n Keur uit die verhale van J. van Melle, voorafgegaan deur 'n geesdriftige
inleiding, terwyl A.P. Grové in 1982 'n verdere keur met 'n kundige begeleidende
opstel as Oom Karel neem sy geweer saam en ander verhale bundel. Uit die
liefdesverhale stel Hennie Aucamp die bloemlesing Mense wat maar eenmaal liefhet
(1983) saam, andermaal met 'n voortreflike inleidingstuk.
Die verhale handel meestal oor die Afrikaanse (Transvaalse) lewe op die plaas en
platteland, met bywoners, kleinboere en winkeliers as karakters; die Suid-Afrikaanse
geskiedenis, in die besonder die Anglo-Boereoorlog en die Rebellie; die lewe in
Seeland met konsentrasie op die dorpslewe en tipes uit sy jeug; die grootstadslewe
(Johannesburg) met onderwysers, prokureurs of figure wat hulle politieke of religieuse
oortuigings uitleef; en mense wat met huweliks- en ander probleme te make het.
Heelparty van die verhale misluk as gevolg van 'n gebrekkige konstruksie, veral wat
die onbeholpe hantering van die tydsverloop of 'n geforseerdheid aan die slot betref;
'n neiging tot moralisasie abstraksies en redenasies wat die karakterisering skaad en
die gebeure op die agtergrond dring ter wille van sosiale opheffing of godsdienstige
oortuiging; en te veel aandag aan die opbou van 'n stemming met die gevolglike
verwaarlosing van die intrige. ‘Dinge wat rus gee’ (Vergesigte) is bv. die verhaal
van 'n man wat met sy reis deur die Karoo, die herinnering aan 'n Russiese verhaal
wat hy gelees het en die weeklange ervaring van die see 'n nuwe kyk op sy huwelik
vind. Die tegniek van die verhaal-in-die-verhaal moet hier blykbaar 'n emblematiese
funksie vervul, maar die beswaar is dat die karakter hoofsaaklik op beskoulike wyse
tot insig kom en dat die uitweidings oor die Karoo en die see en die verhaal van die
Rus na verhouding te lank is vir die aandeel wat hulle aan die insig het. Daarby kom
die beswaar dat die Rus se ervaring nie werklik 'n analogie vir die hoofkarakter se
probleme bied nie en dat Van Melle aan die slot dus nie daarin slaag om die
verskillende drade bymekaar te bring nie. In ‘Die laaste skof’ (Mense gaan verby),
die simpatieke beeld van 'n swak onderwyser wat in sy laaste werkjaar die geleentheid
gegee word om van die indiwiduele onderrigmetode gebruik te maak, breek die
tendens soms direk deur en word die handeling verdring deur regstreekse gedagtes
oor die onderwys. Op dieselfde wyse oorheers lewensbeskoulike sake in ‘'n Nuwe
verwagting’ (Venster aan die straat), die verhaal van 'n Duits-Joodse skoenmaker
wat selfmoord pleeg, en bly die gegewe te sketsmatig. ‘Verjonging’ (Vergesigte)
handel oor 'n predikant se stryd van geestelike doodsheid tot 'n nuwe geesdrif vir die
geloof, maar ook hier kom Van Melle nie los van 'n sekere tendens nie en bestaan
die verhaal in hoofsaak uit regstreekse gedagtes van die sentrale karakter. ‘Weer by
die huis’ (Mense gaan verby), wat oor 'n regeringsonder+

+ 'n Algemene (en weinig insiggewende) oorsig oor Van Melle se kortverhale kom voor in
F.V. Lategan se Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans (Kaapstad, 1956). Die beste
globale beskouing is Uys Krige se inleiding tot Keur uit die verhale (Pretoria 1949), waarop
J.A. Verhage reageer met 'n duideliker omskrywing van die begrip ‘ironie’ (St, IX:6, Junie
1955). 'n Verdere inleiding is dié van A.P. Grové tot Oom Karel neem sy geweer saam en
ander verhale (Kaapstad, 1982); hieroor Hennie Aucamp (Va., 26.8.82). Insiggewend is ook
die inleiding van Hennie Aucamp tot Mense wat maar eenmaal liefhet (Pretoria, 1983).
Noemenswaardige besprekings van die onderskeie bundels is die volgende: Oom Freek le
Grange se derde vrou deur W. Kempen (Hg., 20.12.35), Mense gaan verby deur Elisabeth
Eybers (Voetpad van verkenning, Kaapstad/Pretoria, 1978), Venster aan die straat deur H.A.
Mulder (Die Suiderstem, 27.8.38), W.E.G. Louw (Hg., 27.12.40) en Ernst van Heerden
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steuner tydens die Rebellie handel, mis die nodige slaankrag aan die slot, terwyl die
tydsverloop in ‘Versoening’ (uit dieselfde bundel) onbevredigend aangewend word.
Geslaagder as hierdie verhale is ‘Verdoke skoonheid’ (Begeestering), wat die
ontnugterende herbesoek aan 'n kluisenaar, 'n klofie en 'n meisie ná 'n afwesigheid
van veertig jaar uitbeeld en die hoofkarakter se besef dat waarheid, skoonheid en
jeug - wat agtereenvolgens in dié drie verteenwoordig word - verganklik is. In ‘'n
Goeie dag’ (Mense gaan verby) werk Van Melle met die kontras tussen die vreugde
oor die inwyding van 'n nuwe skool en die onderwyser se liefde vir en gehegtheid
aan die ou skool, iets wat tot uiting kom in die ironiese toespraak wat hy aan die slot
lewer. In ‘Nagedagtenis’ (Venster aan die straat) speel die gebeure sowel op 'n
realistiese as 'n irreële vlak af, sonder dat die twee vlakke mekaar versteur of hinderlik
in mekaar oorgaan. ‘Betyds’ (Vergesigte) is die verhaal van 'n prokureur wat teenoor
sy siek vrou 'n beeld van welstand en welvaart moet voorhou, terwyl dit in werklikheid
finansieel met hom beroerd gaan. Die verhaal beeld slegs een dag in sy lewe uit,
maar konsentreer op kernmomente wat - met behulp van die ironie - die hoofpersoon
se lewe tragies belig. In vergelyking hiermee gee ‘Drusse’ (Venster aan die straat)
- die hoogtepunt van Van Melle se Seeuse verhale - 'n stemmingsteen-stelling tussen
die uitbundige optog van die vrolike kinders (wat tog van die begin af sekere
ooreenkomste met 'n lykstoet vertoon) en die onbeweeglike siek seuntjie in die
Nonnestraat.
Van Melle se beste verhale, wat hoofsaaklik tussen 1935 en 1938 geskryf is, gee
soms 'n besonder noue samehang tussen mens en natuur, soos in die voortreflike
‘Die tuiskoms’ (Oom Daan en die dood), wat - soos W.F. Jonckheere opgemerk het
- in die vorm van 'n drieluik agtereenvolgens 'n statiese siening van die vrou, 'n
dinamiese tafereel met die man en by hulle ontmoeting die eensaamheid en
magteloosheid van die mens treffend uitbeeld. Van die beste verhale gee egter 'n
siening van die mens wat in konflik met homself of die wêreld rondom hom is.
Daardeur word hy gedwing tot optrede om sy eie situasie of bestemming beter te
begryp. Deur die hele proses verkry die hooffiguur insig in sy eintlike menswees en
die sin van sy bestaan. Dit is bv. die geval in ‘Die joiner’ (Vergesigte), wat 'n beeld
van die hoofkarakter gee in sy teleurstelling ná die mislukte opstand van die rebelle,
sy toenemende selfvertroue as hy wel 'n paar skote kan skiet en die uiteindelike
gevoel dat hy vir sy misstap vergoed het en weer deel is van sy volk. Die hele verhaal
is 'n pragtige spel met die ironie: Nortjee was 'n, joiner’ tydens die Anglo-Boereoorlog
wat graag sy verlede wil regstel, maar die rebelle skiet beswaarlik 'n koeël af; in sy
poging om vir sy verkeerde dade te vergoed, veg hy nie teen Engelse nie maar wel
teen mede-Afrikaners; as hy aan sy dogtertjie 'n naam moet gee, verkies hy die

(O.E.B., VII:1), Paaie wat wegraak deur S.P.E. Boshoff (O.E.B., VIII: 1), Begeestering deur
H.A. Mulder (Hg., 17.9.43), Keur uit die verhale deur F.V, Lategan (O.E.B., XVI:3) en
Woorde wat saamvloei deur Hennie Aucamp (Bu., 16.5.72), J.C. Kannemeyer (Rap., 25.6.72)
en A.P. Grové (Hoof., 10.11.72). T.T. Cloete ontleed ‘Die tuiskoms’ (T.L., XII:3, Augustus
1974) en ‘Oom Karel neem sy geweer saam’ (T.L., XVI:4, November 1978). Oor ‘Die joiner’
en ‘Oom Daan en die dood’ skryf E. Pienaar (Kl., XIII: 1, Mei 1978), terwyl H. Ohlhoff 'n
hele paar stukke in sy artikel oor ‘Van Melle se kortverhale’ (Kl., XII: 3-4, November 1978)
ter sprake bring en ook ‘Ruimte in enkele kortverhale van Van Melle’ (T.L., XVII:3, Augustus
1979) bespreek.
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Engelse naam Hope bo Maria, omdat hy onbewus só vas aan die Engelse tradisies
en gewoontes geword het dat hy die ironie van die ‘vreemde’ naam nie besef nie.
In vier ‘oom’-verhale lewer Van Melle van sy voortreflikste werk. Die verhaal
‘Tyd’ (Woorde wat saamvloei) gee 'n beeld van 'n ou man wat op die naderende dood
wag en helderheid omtrent begrippe soos ‘tyd’ en ‘ewigheid’ soek, soms met die
gebruik van 'n milde humor. In ‘Oom Daan en die dood’ uit die gelyknamige bundel
kry ons, ten spyte van die swak hantering van die tydsverloop, wat meebring dat die
verhaal 'n bietjie brokkelrig verloop, 'n mooi ironiese afronding aan die slot deurdat
die seuntjie wat vroeër gekwel is deur die verskyning van 'n ‘wit ding’, ná die dood
van sy vader rustig soos 'n gewone kind kan speel. Sterker is ‘Oom Diederik leer om
te huil’ (Vergesigte), wat - na Sangiro se ‘Koors’ - een van die vroeë voorbedde van
die uitbeelding van 'n hallusionêre droom in die Afrikaanse prosa is. Die vrees vir
die dood lei tot die stryd in die figuur, en die oplossing kom eers as hy begin te huil
oor die skuld van 'n hele wêreld wat in nood en sonde leef. Die hoogtepunt van Van
Melle se kortverhaalkuns is ‘Oom Karel neem sy geweer saam’ (Oom Daan en die
dood), waarin ruimte en karakter van die begin af funksioneel saamhang, in so 'n
mate dat oom Karel homself in terme van dinge uit sy vertroude plaaswêreld voorstel.
Daarom kan hy die hemel dan ook slegs sien in terme van sy wese as vegter en jagter,
nie as 'n plek waar altyd en orals vrede sal heers nie. Soos in soveel van sy ander
verhale kry ons hier ook 'n pragtige spel met die ironie. Oom Karel verlang bv. na
die Bosveld en dwaal lank daar rond, sonder dat hy egter iets skiet of veel van die
streek hou waarvoor hy vroeër so lief was. En as hy aan die einde sterf en ‘vredig’
daar lê, lyk hy soos 'n vegter, soos iemand wat ‘nog sommer weer sal kan opstaan
en 'n vyand storm of 'n geweer gryp en 'n leeu afwag’. Saam met enkele verhale van
Eugène Marais, M.E.R. en later Elise Muller bereik die Afrikaanse kortverhaalkuns
tot Sestig met die beste werk van Van Melle sy hoogtepunt.
Afgesien van die teksbeskouings en die verhandelinge oor die Bybel publiseer
Van Melle in die veertigerjare nog twee werke wat 'n dalende lyn in sy oeuvre
verteenwoordig. In Denker! Kom kyk! (1944) neem 'n gestorwe vriend sy lewende
metgesel op reis deur 'n onwerklike wêreld om hom, soos Bunyan in The pilgrim's
progress, te leer om tussen goed en kwaad te onderskei, sonder dat die karakters of
voorstellings van lewensvorme aanneemlik gemaak word. Die etiese problematiek
wat hy hierin verwerk, is ook die hoofmotief in die roman Saad wat opkom (1947),
wat hoofsaaklik bestaan uit 'n eindelose gepraat, sonder dat daar van 'n werklike
botsing tussen standpunte sprake is. In albei hierdie werke het Van Melle die
kunstenaar vir Van Melle die etikus gewyk.
Naas dikwels onbeholpe konstruksie word 'n groot deel van Van Melle se oeuvre
ontsier deur 'n neiging tot abstraksie, 'n eties-religieuse problematiek en 'n
maatskaplike bekommernis wat die verhaal laat veryl en die karakterisering vervlak.
In sy belangrikste werk word 'n mens egter getref deur die voortreflike
karakterbeelding, in die besonder deur die voorstelling van die mens in sy
eensaamheid en krag
+

+ Die meeste van die werke wat in hierdie afdeling bespreek word, kom ter sprake in P.J.
Nienaber se Die Afrikaanse roman-tematologie (Amsterdam, 1938). Oor die romans met die
armblanketema skryf Abr.
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en in sy loutering tot 'n suiwerder wese. Sowel wat hierdie karakterisering as die
aanwending van 'n naakte, funksionele prosa betref, was hy 'n welkome korrektief
en reaksie op die stilistiese mooiskrywery en onwerklike mense van Malherbe
enersyds en op die tipebeelding en eenvoudige tablokuns van Van Bruggen andersyds.
'n Hele paar van sy verhale behoort tot die beste korter prosa in Afrikaans, terwyl sy
Bart Nel die voortreflikste tradisionele roman in Afrikaans is. Met sy gebruik van
die ironie en die wending na 'n meer tragiese realisme verken hy nuwe moontlikhede
vir Afrikaans.

II. Voortsetting van die probleemroman en die realistiese tradisie
Die eerste skrywer wat - ná J.H. Kruger, E.W. Fichardt, J.R.L. van Bruggen en Marie
Linde - die probleemroman 'n stappie verder voer in die rigting van 'n enigsins
aarselende naturalisme, is PIERRE DE VILLIERS PIENAAR (1904-1978), fonetikus,
leksikograaf, kultuurgeskiedkundige en hoogleraar in Johannesburg en Pretoria. Met
Skakels van die ketting (1929), die verhaal van 'n sensuele seun se worsteling teen
die vlees en sy (tydelike) ondergang in die grootstad, sit Pienaar enersyds deur die
sielkundige kommentaar en beredeneerde uitpluisings die lyn van J.R.L. van Bruggen
se Japie voort, terwyl hy andersyds deur die teenstelling tussen droom en werklikheid,
die swaarmoedigheid en eensaamheidsgevoel van die hoofkarakter en die idee van
'n donker noodlot by C.M. van den Heever se vroeë werk (vgl. Langs die grootpad)
aansluit. Die uitbeelding van die geslagtelike was indertyd 'n tematiese wins vir die
Afrikaanse letterkunde, maar die roman misluk as gevolg van die herhaalde redenasies,
los uitweidings, voortdurende kommentaar van die verteller, die opsetlikheid van
simboliek en idee en die hipersensitiewe en teatrale aanslag wat dikwels tot melodrama
lei. Wesentlik aarsel Pienaar tussen 'n realisties-naturalistiese uitbeelding van die
werklikheid en 'n liries-romantiese waas waarmee die natuurbeskrywings omhang
word, terwyl die geforseerde en foutiewe taal op die lange duur van Skakels van die
ketting 'n onleesbare boek maak. Die basiese tweespalt tussen romantiek en realisme
ontsier ook verskeie van die kortverhale wat Pienaar in die bundels Ruth (1934),
Magte (1936) en Die oorlogskind (1940) versamel. Die sentrale motiewe in dié
verhale is die mens wat deur noodlotsmagte vernietig word
+ +

+ H. Jonker (Prosarigtings en ontleding, Kaapstad, 1940), terwyl P.J. Nienaber die stad (Br.,
6.12.40), G. Dekker die pessimisme (Hg., 1.12.39) en Phil Olivier die godsdiens (Hg., 30.5.58)
in die Afrikaanse roman bespreek.
+ 'n Outobiografiese stuk van P. de V. Pienaar kom voor in Afrikaanse skrywers aan die woord
(onder redaksie van P.J. Nienaber, Johannesburg, 1947), terwyl P.J. Nienaber oor sy
naturalisme skryf (Br., 10.12.37). Skakels van die ketting word bespreek deur M.S.B.
Kritzinger (Oor skrywers en boeke, Pretoria, 1932), J.H. Rademeyer en G. Dekker (albei
N.B., I: 4, November 1929), terwyl F.C.L. Bosman en C.J. Langenhoven na aanleiding
daarvan polemiseer (Bu., 27.1, 3.2, 8.2, 17.2.30). Ruth word bespreek deur S.P.E. Boshoff
(O.E.B., V: I en VII: 2), Magte deur F.E.J. Malherbe (Hg., 25.9.36) en M.S.B. Kritzinger
(O.E.B., V: 2) en Die oorlogskind deur H.A. Mulder (Twee wêrelde, Pretoria, 1942) en P.C.
Schoonees (Tien jaar prosa, Johannesburg, 1950).
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(vgl. C.M. van den Heever), die raaisel van lewe en dood, die doel van die lewe en
die lyding van die mensdom. Soms hinder die mooiskrywery en die opsetlike
simbolisering, soos in die titelstuk van die eerste bundel, waarin die Bybelse
geskiedenis te veel die handelingsverloop bepaal. In enkele gevalle lewer Pienaar
egter 'n geslaagde kortverhaal. Dit is bv. die geval met ‘Trofee’ (Magte) waarin hy
- ten spyte van die hinderlike woordgebruik - 'n ou jagter oortuigend uitbeeld en met
die insig aan die slot die verhaal tot 'n bevredigende eindpunt voer. Die siening van
die mynteringlyer in ‘Winkende liggies’ uit dieselfde bundel vergelyk gunstig met
‘Die laaste stadium’ van Jochem van Bruggen, al kom daar 'n ongelukkige
perspektiefverskuiwing aan die slot.
In die dertigerjare is daar 'n hele stroom skrywers wat met romans en verhale oor
verarmde boere, sukkelaars in die stad, weeskinders wat 'n beter heenkome vind
e.d.m. die bekende motiewe van die twintigerjare voortsit. In Frans (1931) teken
P.J. Groenewald met slegs gedeeltelike welslae in onderdele die lewensloop van 'n
jong seun wat as kunsstudent in Johannesburg deur verkeerde geselskap verlei word,
maar wat uiteindelik sy ewewig herwin en met sy vervreemde vader versoen raak.
In Hugenotebloed (1933) vertel Hélène van Rhyn die verhaal van 'n seun se lang
stryd teen armoede, maar gebrekkige karakteruitbeelding en 'n sterk moraliserende
inslag ontsier die verhaal. In Armoede en hartkwaal (1933) wil Dawid J. Coetzee 'n
beeld van 'n bywonerslewe skets met behulp van 'n presiese weergawe van hierdie
mense se taal, maar die roman word bederf deur beskouende gedeeltes en 'n
didakties-patronerende oplossing. Soos J.R.L. van Bruggen en Marie Linde vroeër
vertel P.W. Botha in Joggie (1934) die verhaal van 'n mishandelde weeskind wat
later 'n nuwe lewe begin, terwyl J.A. Coetzee - naas historiografiese werke oor die
Dorslandtrek en romantiese verhale oor die Franse Rewolusie en die
Anglo-Boereoorlog - met Stompie Kinkelman (1938) die ontwikkeling van 'n
armoedige seun tot plaaslike leier skets. Een van die produktiefste outeurs, wat haar
later uitsluitlik met die skryf van ontspanningsverhale besig hou, is TALITHA
CATHARINA PIENAAR (1902-), wat in Die duistere sluier (1934) die lotgevalle van 'n
armblanke-gesin en 'n selfopofferende dogter op oppervlakkige wyse uitbeeld, terwyl
sy in Verlate vlaktes (1936) die geskiedenis van 'n mislukte huwelik vertel. In 'n
Merk vir die eeue (1937) baseer sy haar verhaal op die feite in verband met die
Klerksdorpse konsentrasiekamp tydens die Anglo-Boereoorlog (vgl. J.R.L. van
Bruggen se Bittereinders), terwyl sy haar roman Wording (1939) teen die agtergrond
van die eerste Britse oorname en die burgerlike opstand situeer. Telkens maak T.C.
Pienaar gebruik van die tradisionele driehoeksverhouding, en haar latere romans o.m. Gebroke (1941), Wêreldsloon (1945), My lewe is my eie (1945), Die liefde is
lankmoedig(1948), Twee paaie (1952) en Gister en môre (1954) - bring geen
vooruitgang in haar werk nie. Maarten E. Conradie (pseudoniem van C.P. van Amstel)
se Die ondergang van 'n medemens (1935) handel oor verarming en werkloosheid,
maar die power karaktervoorstelling laat die roman misluk. In Kykies in ons volkslewe
(1930), 'n bundel van ses kortverhale, gee W.P. Steenkamp 'n enigsins tendensieuse
kyk op die lot van die verarmdes, terwyl sy in By die swart tente (1943) oor 'n
grootwildjag in Portugees-Oos-Afrika skryf.
Op 'n enigsins hoër vlak is die werk van KOOTJIE (ABRAHAM JACOBUS) VAN DEN
HEEVER (1906-l965), jonger broer van C.M. van den Heever, wat in sy kortverhale
-
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gebundel in Vlugtige skaduwees (1936), Gebroke lig (1942) en Vlees van een vlees
(1954) - 'n beeld van die eenvoudige lewe op die platteland, die landelike lewe van
die kleinboer en die armoedige bestaan van verarmdes en mynwerkers in die stad
gee. Soos in die werk van Jochem van Bruggen word hierdie mense op 'n
humorrealistiese wyse voorgestel en beklemtoon Van den Heever die komiese en
potsierlike in so 'n mate dat sy karakters in karikature ontaard. In die roman Skagte
teken hy met die gebruik van motiewe soos gesinsvetes, haelstorms en droogtes en
karakters soos die eiesinnige vader en die opstandige seun (vgl. C.M. van den Heever)
'n groep mynwerkers in hulle sukkelbestaan, terwyl hy in Brakgrond (1943; vgl. ook
die verhaal ‘Wraak’ uit Vlugtige skaduwees) die Kleurling as die slagoffer van die
blanke beskawing sien. Soos by P. de V. Pienaar ly Van den Heever se werk dikwels
aan 'n tweespalt tussen romantiek en realisme (Danie se droom, 1940), terwyl
sommige van sy latere romans nie veel meer as onbeduidende liefdesverhaaltjies is
nie (Uitdraai-paaie, 1944). ABEL JACOBUS COETZEE (1906-1975) -outeur van
taalkundige en volkskundige studies, hoogleraar in Johannesburg en redakteur van
die Tydskrif vir Volkskunde en Volkstaal en die Tydskrif vir Letterkunde - lewer
kleinrealistiese verhale en sketse in Skimme van die Goudstad (1936), gee 'n
omslagtige beeld van 'n kinderlewe in Aan die dag se soom (1946) en skryf 'n novelle,
Waar die waterbul brom (1947), wat op folkloristiese materiaal gebaseer is, en
wysgerig-besinnende sketse oor die lewe in die grootstad in Lewenslank (1958) en
Naatloos (1973). Belangriker is egter die roman ‘Waarheen, vader?’ (1940), waarin
Coetzee wil aantoon - sonder om 'n oplossing te gee - hoe die blanke gemeenskap
deur 'n ekstremistiese aksentuering van hulle huidkleur dié mense verstoot en verneder
wat in die tussengebied van Kleurling en blanke moet lewe. As digter onder die
pseudoniem Soul Erasmus Smit publiseer Coetzee twee bundels vae ‘wysgerige’
verse: Die halwe god (1959) en Ruiter in die wind (1961). Oor die leed van die
mynwerker skryf Hilgard Smit in Langs die weg van die mynwerker (1939) en Roelf
Britz in Mammon se afgronde (1944), Goudkoors (1945) en Die lokstem van
verleiding (1945) met gebruikmaking van die bekende temas van verarming en
myntering. Oor die algemeen staan hierdie verhale egter agter by die sketse van Lub
en selfs Imker Hoogenhout.
Naas hierdie romans en verhale oor mense wat in die maatskappy 'n minderwaardige
posisie inneem, is daar ook 'n hele reeks werke oor liefdes- en gesinskon+ +

+ Kootjie van den Heever se Vlugtige skaduwees word bespreek deur F.E.J. Malherbe (Hg.,
28.8.36), Gebroke lig deur H.A. Mulder (O.E.B., VIII: 4), Vlees van een vlees deur M.
Nienaber-Luitingh (O.E.B., XX: 3) en Rob Antonissen (St., IX: 5, 1955), Skagte deur B. Kok
(Hg., 15.1.43) en L.C. Bruwer (O.E.B., IX: 1), Brakgrond deur D.J. Opperman (Verspreide
opstelle, Kaapstad/Pretoria, 1977), Danie se droom deur P.C. Schoonees (O.E.B., VII: 1) en
M.S.B. Kritzinger (O.E.B., VIII: 4) en Uitdraai-paaie deur D.J. Opperman (Hg., 19.1.45).
+ Abel J. Coetzee skryf oor homself in Jonger skrywers oor eie werk (onder redaksie van P.J.
Nienaber, Johannesburg, 1951). Oorsigte oor sy werk is dié van S.C. Hattingh (T.L., II: 1 en
3, Maart en September 1961) en André Demedts (T.L., nuwe reeks I: 2, Mei 1963 en T.V.V.,
XIV: 4, Mei 1958). Skimme van die Goudstad word bespreek deur M.S.B. Kritzinger (Hg.,
25.9.36) en ‘Waarheen, vader?’ deur P.C. Schoonees (Hg., 16.5.41), M.S.B. Kritzinger
(O.E.B., VII: 2) en D.J. Opperman (Verspreide opstelle) en Naatloos deur Elize Botha (T.G.,
XIV: 3, September 1974). Die T.V.V., XXIX: 2-3, April-Julie 1973 word by sy dood aan
hom gewy.
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flikte, mense met psigologiese of religieuse probleme en sketse uit die lewe van elke
dag. In Mirre en wierook (1931) teken Helmüth Luttig (pseudoniem van J.D.
McDermid) die lewensgeskiedenisse van twee vroue teen die agtergrond van 'n
volstruisplaas. Die aksent val hier op die loutering wat albei moet deurmaak, maar
die sterk tendens laat die karakteruitbeelding verflou. Tematies verwant hieraan is
Broers (1937) met Knysnase boswerkers as karakters, terwyl In offerande ryk (1938)
en Nasleep (1941) deur die uitgerektheid en moralisering minder oortuig. In Sketse
van vreugde en leed (1931) vertel Gebbina Dekker iets van die wedervaringe van 'n
verpleegster in haar daaglikse werk. 'n Skryfster wat oor 'n hele aantal dekades 'n
uitgebreide maar vlak oeuvre opgebou het, is REGINA NESER (1890-), wat met
sentimentele kortverhale, versamei in Biesies in die wind (1932) en Maats (1933),
debuteer. In twee langer werke, Die verstoteling (1932) en Kinders van Ismael (1933),
gee sy onderskeidelik 'n beeld van die lewensloop van 'n gevalle vrou en van
Kleurlinge in 'n ‘try for white’ -situasie (vgl. Coetzee se ‘Waarheen, vader?’), sonder
dat sy bo die oppervlakkige intrige en kleinmenslike hartstogte uitkom.
Stroperigsentimenteel is ook die meeste van haar latere werke, waaronder Die
Bosveldhuisie (1939), Blare wat val (1942) en Porseleintjie (1943) - laasgenoemde
twee oor 'n huweliksprobleem -, Die jakarandas sal weer blom (1945) - die haas
onmoontlike verwerking van 'n Aspoestertjie-tema -, Die bouertjie (1946), Blomme
van papier (1947) en Hoe ver is die nag? (1950). Naas Bybelse toneelstukke skryf
Jurg Vaber (pseudoniem van A.J.V. Burger) oor die jeug se houding teenoor die kerk
in Moderne jongmense (1933), Worsteljare (1936) en Wankelende jeug (1938), terwyl
hy in 'n Boompie in die wapad (1951) en Die ou garde (1956) kortverhale bundel.
Soos Regina Neser behandel SOPHIE (SOPHIA JACOBA ELIZABETH) ROUX (1907-) die
tema van die gevalle meisie in Wrede grense (1935). Beter geslaag is Fyn en broos
(1937) en Daar sal gras oor groei (1941), alhoewel die wydlopigheid en vlak
karakterisering hinderlik aandoen. In die veertiger- en vyftigerjare skryf sy oorwegend
oppervlakkige ‘sielkundige’ romans, soos Vertraagde lente (1944), Onvermydelike
lewe (1945), Wilde jasmyn (1949) en Helder oomblik (1952). Afgesien van enkele
dramas lewer Karin (pseudoniem van C.M. Marais) met Orion (1937) en Die
Suiderkruis (1943) twee liefdesromans wat 'n sekere belofte ingehou het, alhoewel
die verteller van tyd tot tyd steurend in die verhaal ingryp. Leed as gevolg van 'n
seun se huwelik sonder sy ouers se toestemming is die boustof in Nic J. Strydom se
Wiele wat rol in die nag (1938), wat tereg die eerste Afrikaanse patologiese roman
genoem kan word, terwyl Ella Fischer die val en herstel van 'n predikant as tema vir
Die loutering van Petrus (1939) kies. In Die jare daarna (1939) behandel Aletta
Steyn die konflik tussen 'n jong weduwee en haar skoonmoeder, terwyl sy in Aan
die einde van die laan (1945) 'n liefdesgeskiedenis teen die agtergrond van 'n Bolandse
plaas situeer. Sannie Steyn skryf enkele liefdesromans - Riemlandse nooientjie (1943)
en Voor die hek (1947) - maar lewer haar beste werk met geestige sketse uit die lewe
van 'n huisvrou in Gebeurlikhede in en om die huis (1938). Die Transvaalse lewe op
dorp en plaas bied die boustof vir M.J. Harris se geestige en karakterverhale in
Bruisende waters (1939) en Uit die buurt (1945), terwyl N.A. Potgieter met Petaljes
op die platteland (1939) en Botsings (1942) by die geestige tradisie van Mostert se
Oom Bart-sketse aansluit en met die vervolgreeks Oorwinning (1941), Vervulling
(1943), Rooi Bêrend (1949) en Onblusbare kole (1950) die eenvoudige plaasroman
in die trant van D.F. Malherbe beoefen.
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In Stryd en oorwinning (1939) neem Magda Boyce die konflik tussen liefde en
godsdiens tot boustof, terwyl sy in Die ontblote swaard (1941) en Marya (1945) die
innerlike lewe en ontwikkeling van 'n kind weergee.
Opvallend in hierdie kleinrealistiese en ander prosa van die dertigerjare is die
eenselwigheid en beperktheid van temas, die power taal en styl van die skrywers en
die verbeeldingloosheid en eensydigheid van die meeste romans, terwyl die lewe in
sy verwikkeldheid gerieflik vermy word. Daarby kom die toenemende gerigtheid op
'n populêre mark, iets wat 'n sekere resepmatigheid en geyktheid meebring. In die
veertigerjare sal hierdie patroon homself voortsit met 'n geweldige toename in die
produksie van die oppervlakkige liefdesverhaal wat bloot as ontspanningslektuur
geskryf word.

III. Die Nuwe Saaklikheid
Terwyl Jochem van Bruggen en ander skrywers in die dertigerjare belangrike
toevoegings tot die humorrealistiese rigting in die prosakuns maak, is daar twee
Afrikaanse outeurs, Abr. H. Jonker en Holmer Johanssen, wat met hulle werk op die
eensydige en beperkte siening van die verarmde en die armblanke reageer deur die
tragiese lewensloop van dié mense sonder die intrede van 'n patronerende karakter
tot 'n eindpunt te voer. Daarby sluit hulle in enkele verhale en romans regstreeks aan
by die rigting van die Nuwe Saaklikheid, wat omstreeks 1920 in verskillende Europese
lande ontstaan het. In hierdie stroming word, as 'n reaksie op die lang psigologiese
roman, voorkeur gegee aan 'n tipe verhaal wat - volgens Jonker - ‘tred kan hou met
die rasende vaart van die moderne wêreldgebeure’ en 'n ‘saaklike kuns... (wat) die
naakte, skokkende werklikheid’ (Abr. H. Jonker, Prosa-rigtings en ontleding, pp.
34-35) wil uitbeeld. In die praktyk beteken dié rigting 'n objektiewer waarneming,
'n uitskakeling van alle emosionele reaksies, 'n konsentrasie op klein besonderhede
wat suggestief of illustrerend werk en 'n kernagtige staccato-aanslag in die skryftrant.

1. Abr. H. Jonker
ABRAHAM HENDRIK JONKER is op 23 April 1905 op Kalkfontein, Boshof gebore. Ná

sy skoolopleiding gaan hy na die Universiteit van Stellenbosch waar hy in die
Teologie, Klassieke Tale, Regte en Letterkunde studeer en in 1942 met 'n proefskrif
oor Die roman: Sy aard, ontstaan en soort promoveer. Daarna is hy as joernalis by
Die Huisgenoot en Die Suiderstem werksaam, totdat hy tot die politiek toetree en
agtereenvolgens die Verenigde Party, die Konserwatiewe Party en die Nasionale
Party in die Volksraad verteenwoordig. Afgesien van sy proefskrif publiseer hy
letterkundige beskouinge in Prosa-rigtings en ontleding (1940) en 'n bloemlesing
uit tydskrifverhale in Uit dorp en veld (1937), terwyl hy in die twintigerjare 'n
belangrike aandeel het in die polemiek oor Toon van den Heever, wie se bundel
Gedigte hy teen E.C. Pienaar en G. Dekker verdedig. Saam met F.E.J. Malherbe en
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Vereniging vir die Vrye Boek dien. In Israel die sondebok (1940) en
Nasionaalsosialisme as godsdiens (1941) skryf hy oor kontemporêre politieke
vraagstukke. Hy is op 10 Januarie 1966 in Kaapstad oorlede.
As jong man skryf Jonker gedigte wat in Die Huisgenoot en Die Suiderstem verskyn
en waaruit hy 'n enkele voorbeeld in sy bydrae tot P.J. Nienaber se Jonger skrywers
oor eie werk aanhaal. In 1950 vertaal hy sewe en sestig aaba- en aabb-rymende
kwatryne uit Edward FitzGerald se weergawe van die Rubáiyát van Omar Khayyám
as Die onherwinbare hede, maar die oorsetting staan oor die algemeen - o.m. as
gevolg van geforseerdhede in die rymposisie - agter by Langenhoven se vertaling.
In die vroeë dertigerjare skryf Jonker ook 'n drietal ontspanningsverhale. In
Gebeurtenisse (1931) bundel hy twee stukke met 'n negentiende-eeuse Transvaalse
agtergrond, maar albei misluk as gevolg van die omslagtige aanbieding en die
hinderlike inligting en manipulasies van die verteller. In Die kanker van die jare
(1931), die geskiedenis van 'n Bosveld-moord uit die tagtigerjare van die vorige eeu,
toon hy 'n groter vaardigheid deurdat die verteller objektiewer teenoor sy stof staan
en die ontrafeling van die geheim subtiel gedoen word. In die jare 1950-1953 skryf
hy - onder die skuilname R. Bezema, Maurice Becker en Marcellus Prins - weer
speurverhale en vertaal hy enkele boeke uit Engels.
Jonker se belangrikste literêre werke verskyn in die sewe jaar van 1932 tot 1938.
In 1932 publiseer hy Die plaasverdeling, wat in 1934 opgevolg word deur Die
trekboer. In hierdie twee romans teken hy die lewensloop van 'n jong boer wat as
gevolg van sy goedgelowige naïwiteit, geestelike minderwaardigheid en die hebsug
van sy ouer broer sy plaas tydens 'n droogte verloor, met sy skape op die trekpad
gaan, tydelik by die delwerye 'n heenkome vind maar as gevolg van geestelike verval
(dronkenskap en huweliksonmin) en liggaamlike ineenstorting uiteindelik die ongelyke
stryd teen die noodlotsmagte verloor. In Die plaasverdeling hinder die langdradigheid
en gebrek aan konsentrasie, bly die botsing tussen die twee broers te ongemotiveerd
en is die hoofkarakter se optrede - selfs in die lig van sy geestelike agterstand - te
naïef, al bereik Jonker daarmee tog plek-plek, bv. waar Antonie sy plaas netjies
omhein terwyl die droogte reeds 'n wrede realiteit is, besondere effekte. In vergelyking
hiermee gee Die trekboer, ten spyte van spronge in die chronologie en die te lang
uitgerekte weergawe van die doellose trek, 'n naakter en wranger werklikheidsbeeld
in die hoofkarakter se troostelose soektog na uitkoms, sy geleidelike ontaarding en
veral die sterk weerbaarheid wat sy vrou in hierdie omstandighede ontwikkel totdat
sy in staat is om deur haar man se swakhede te sien. Literêr-histories is dié twee
romans van belang deurdat die armblanke hier die eerste keer tot die einde toe tragies
belig word, al lê die oorsprong van sy uiteindelike vernietiging nie in die
armblanke-probleem as sodanig nie, maar in persoonlike beperktheid en die hebsug
van 'n familielid. Deur die gebrekkige taal en styl moet Jonker se romans egter, ten
spyte van hierdie tragiese visie, agterstaan by dié van Jochem van Bruggen.
Die naakter beeld van die werklikheid wat Die trekboer in vergelyking met Die
plaasverdeling gee, word verder gevoer in 'n viertal bundels kortverhale waaruit 'n
sterker konsentrasie en 'n toenemende versaakliking duidelik blyk, al slaag Jonker
dan ook selde daarin om 'n werklik suiwer en heg gekomponeerde stuk prosa te skryf.
Elkeen van hierdie bundels toon 'n sterk eenheid deurdat die verhale telkens na een
of ander sentrale motief, wat met die bundel-titel saamhang, teruggevoer
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kan word. In Bande (1933) handel die verhale - met 'n oorkoepelende motto uit
Goethe - oor die mens se gebondenheid aan die aarde, sy werk en posisie in die
samelewing, sy eie ego en die konvensies van die maatskappy. In die meeste gevalle
probeer die hoofpersone hulle by wyse van 'n heftige klag of verbittering verset teen
die besef van 'n verlore vryheid, al is daar ook verhale waarin die karakter hom met
sy lot versoen. In Najaar (1935) word die gevoel van gebondenheid vervang met die
milde besef van 'n beperkte vreugde wat daar ook vir die mens is (vgl. die motto uit
Schiller), dikwels met 'n humoristiese kyk op die gang van sake. In Maskers (1938),
waarin die stads- en sakewêreld in toenemende mate as milieu gebruik word, wil
Jonker aan die hand van 'n sewetal gestaltes uitbeeld hoe elke mens sy diepste wese
probeer verberg, terwyl 'n krisis telkens die masker verbreek, die skyn ophef en die
werklikheid blootlê. Tematies verwant hieraan is die teleurstellende bundel Leiers
(1948), waarin die gewetenloosheid, hovaardigheid, ambisie en kleinlikheid van die
mens ontmasker word. In Die tien beste (1956) stel Jonker 'n keur uit die eerste drie
bundels saam, terwyl hy verder 'n tot dusver ongebundelde verhaal, ‘Deur die venster’,
byvoeg wat oorspronklik in Die Suiderstem (19.11.38) verskyn het.
Alhoewel Jonker in hierdie verhale aan konsentrasie wen, is die aanlope soms te
lank en nie essensieel vir die verdere gang van die gebeurtenisse nie (soos in ‘Die
persman’), terwyl die slot dikwels bederf word deur 'n sekere naïwiteit (soos in
‘Oumatjie gaan winkel toe’), 'n te eksplisiete verklaring (soos in ‘Die troos’) en 'n
te onverwagte wending (soos in ‘Antula-Jan’, waar die skielike konsentrasie op die
ek nie voorberei is nie, al word die sprokiesagtige sfeer in die res van die verhaal
pragtig volgehou). Soms word die motief (veral die maskertema in die derde bundel)
te opsetlik onderstreep en dikwels kom daar 'n diskrepansie tussen gebeure en idee,
bv. in ‘Soos die gras’, waarin die erns aan die einde nie genoegsaam met die geestige
situasies aan die begin skakel nie en die verhaalgebeure te ontoereikend is om die
verdieping aan die slot te dra. Veral in die bundel Maskers lewer Jonker met die
gebruik van 'n flitstegniek, die springende gang van een situasie na 'n ander, die
verbrokkeling van die volsin, die weglating van die werkwoord en die kort, kernagtige
sinne die eerste voorbeelde van die Nuwe Saaklikheid in Afrikaans, al bly die
‘skokkende werklikheid’ meestal beperk tot geïsoleerde maatskaplike ‘gevalle’ en
al is daar van die strewe om - soos Jonker teoreties betoog het - die werklikheid van
‘die ganse mensdom as geheel... in al sy samehorigheid’ weer te gee, nog maar weinig
sprake. 'n Wegbreek van die beperkende temas van armblanke en versukkelde
stadsmens is hierdie bundel ook nie en die meeste verhale - selfs 'n bevredigende
stuk soos ‘Die geheim’ - maak vandag 'n gedateerde indruk. Die beste enkele twee
verhale van Jonker, ‘Droogte’ en - ten spyte van die slot - ‘Antula-Jan’, is dan ook
nie in die styl van die Nuwe Saaklikheid geskryf nie.
+

+ 'n Outobiografiese stuk van Abr. H. Jonker verskyn in Jonger skrywers oor eie werk onder
redaksie van P.J. Nienaber (Johannesburg, 1951). Oorsigte oor sy werk is dié van P.C.
Schoonees (Die prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging3, Pretoria/Kaapstad, 1939) en
F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer, Kaapstad, 1948). Oor sy kortverhale skryf F.V. Lategan
(Die kortverhaal en ry ontwikkeling in Afrikaans, Kaapstad, 1956). Prosa-rigtings en ontleding
word bespreek deur W.E.G. Louw (Hg., 11.10.40), Die roman: Sy aard, ontstaan en soort
deur G. Dekker (Hg., 17.12.43) en H.A. Mulder (Trek, 10.9.43) en Die tien beste deur P.D.
van der Walt (Tg., Desember 1966) en J.A. Verhage (T.G., VII: 2, Junie 1967).
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Alhoewel Jonker in sy plaasromans met die volgehoue tragiek van die armblanke 'n
waaragtiger realisme as dié van Jochem van Bruggen beoefen, verhoed die inherente
styl- en struktuurgebreke dat hy 'n wesentlike bydrae lewer. Dit geld - enkele
uitsonderings daargelate - ook vir sy kortverhale, wat deur onverwagte wendings en
'n te opsetlike strekking ontsier word. As eksperimenteerder in die rigting van die
Nuwe Saaklikheid is hy wel literêr-histories van belang, al bring hy daarmee nie 'n
daadwerklike vernuwing nie en al het ander skrywers - in die besonder Van Melle die versaakliking reeds voor hom met veel meer sukses en met minder programmatiese
vertoon in hulle werk ingevoer.

2. Holmer Johanssen
is die pseudoniem van JOHAN FREDERIK HOLLEMAN wat op 18
Desember 1915 in Tulung Agung, Java gebore is. Ná sy skoolopleiding in Java en
Nederland kom hy in 1935 na Suid-Afrika om aan die Universiteit van Stellenbosch
in die Volkekunde en Regte te studeer. Tydens sy studentejare verskyn sy eerste
verhale en sketse in Die Stellenbosse Student, die Afrikaanse byblad van The Cape
Argus en Die Huisgenoot. Ná 'n periode op Riversdal, waar hy met die verarmde
Afrikaner in aanraking kom, keer hy terug na Stellenbosch, waar sy roman Die
onterfdes in 1943 geskryf word. As antropoloog maak hy 'n studie van The pattern
of Hera kinship (1949) en in die jare 1945 en 1951 versamel hy onder die
Masjona-stamme van Rhodesië materiaal vir sy omvattende werk oor Shona customary
law (1952). In African interlude (1958) vertel hy, met 'n besondere inlewing in die
gees van die primitiewe mens, die agtergrondsverhaal van hierdie navorsing, terwyl
hy in Experiment in Swaziland (1964) verslag doen oor 'n volkekundige ondersoek
wat hy in 1960 onderneem het. Saam met S. Biesheuvel ondersoek hy die posisie
van die White mine workers in Northern Rhodesia (1973). Van 1957 tot 1962 is hy
hoogleraar in Volkekunde aan die Universiteit van Natal in Durban. Sedert 1963
beklee hy die leerstoel in dieselfde vak aan die Universiteit van Leiden, Nederland.
In die lig van hierdie omvattende aktiwiteit op 'n vakgebied wat buite die
letterkunde lê en in lande en onder volksgroepe wat hom van Afrikaans as medium
afgesluit het, kon 'n mens eintlik verwag dat Johanssen se literêre werk nie omvangryk
sou wees nie en dat daar met die jare ‘'n konflik... tussen (sy) wetenskaplike en
romantiese skrywe’ (Die swerftog van die Helena, p. 14) sou kom wat uiteindelik
deur sy werk as volkekundige gewen sou word. Afgesien van die jeugverhaal
Klos-hulle (1939) en die speurroman Die moordenaar was ‘G.B.’ (1950) bestaan sy
totale oeuvre dan ook net uit drie werke. In 1938 - slegs drie jaar ná sy aankoms in
Suid-Afrika - debuteer hy met die roman Gety, waarmee hy regstreeks by die rigting
van die Nuwe Saaklikheid aansluit. In teenstelling tot Abr. .H. Jonker se uitspraak
dat die ‘Bekenntnis, bieg... uiteraard dié vorm van die individualistiese, sielkundige
ontboeseming en uitrafeling’ is en dat die Bekenntnis-roman hom nie maklik tot die
Nuwe
HOLMER JOHANSSEN

+

+ Holmer Johanssen verskaf outobiografiese inligting in die inleiding tot Die swerftog van die
Helena (1963) en in P.J. Nienaber se Hier is ons skrywers! (Johannesburg, 1949). Oor haar
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Saaklikheid leen nie (Prosa-rigtings en ontleding, p. 37), is Gety die verhaal van 'n
jong man wat, vervul met die futiliteit van die lewe, jeugdige romantiek en 'n drang
tot introspeksie, gaandeweg deur middel van vriendskappe en liefdes sy eie geluk
verower tot die eksistensiële besef ‘Ek lééf!’ aan die slot by hom daag. Wat Johanssen
dus doen, is om - volgens sy eie getuienis onder invloed van Aart van der Leeuw se
selfueskouende De kleine Rudolf en die sober styl vanJefLast se Marianne - 'n
belydenisroman te skryf wat stilisties van die Nuwe-Saaklike rigting gebruik maak,
al kom die hoofkarakter plek-plek van sy selfgesentreerdheid los deur sy sosiale
bewussyn en sy (soms sentimentele) meegevoel met maatskaplike verskoppelinge
(vgl. die tonele met Dora). Daardeur benader Johanssen se roman ook Jonker se ‘eis’
om die werklikheid van ‘die ganse mensdom as geheel’ weer te gee. Alhoewel die
sosiale motief en die ek se emosies dikwels tot melodrama lei en die veelvuldige
Neerlandismes en slordige taal die roman ontsier, is Gety vir die Afrikaanse literatuur
van belang as voorloper van die eksistensiële belewing wat later deur die Sestigers
(bv. André P. Brink in Lobola vir die lewe) verder gevoer sal word.
Die maatskaplike bewussyn wat reeds in Gety aanwesig was, kom veral tot uiting
in Die onterfdes (1944), 'n roman oor twee armblanke-gesinne wat daagliks deur
gebrek aan geld en werk en hulle vrees vir honger en siektes bedreig word. In 'n
sekere sin is Die onterfdes 'n kruising tussen Van Bruggen se humorrealisme,
tablotegniek en episodiese verhaalkuns enersyds en Van Melle se soberheid,
atmosfeerskepping, effek deur stiltes en veelvuldige dialoog andersyds. Deur die
boustof toon dit 'n ooreenkoms met Van Bruggen se Ampie: Die natuurkind, al is
die raadgewende en wysgerige Hennie Portjee as vader van Sjakkie 'n natuurliker
en aanneemliker mentor as Kasper Booysen. In vergelyking met Van Melle se tragiese
gestaltegewing bly Johanssen se mense egter klein en beperk en word daar telkens
- by monde van Hennie Portjee - berusting gepredik. Aan die einde van die roman
is daar selfs die moontlikheid dat 'n patronerende ‘Gowwerment’ deur middel van
nuwe huise die maatskaplike probleme sal oplos. In plaas van 'n volgehoue tragiese
realisme (soos by Jonker) word die kernvraagstukke dus skynbaar versag deur nuwe
wette wat 'n ander bedeling sal bring. Die belangrikste verdienstes van die roman lê
in die effektiewe dialoog (met heelwat gebruik van kragwoorde), die voorstelling
van die skrynende toestande waarin die mense lewe en die milde humor waarmee
die skrywer plek-plek mooi effekte bereik. Daarby maak Johanssen in die eerste
helfte gebruik van 'n mosaïekpatroon rondom 'n kerngebeurtenis, met die gevolg dat
elke hoofstuk - ten spyte van die reeks flitse - tog 'n hegte eenheid vorm. In die tweede
helfte verbrokkel hierdie eenheid, kom daar hoofstukke voor wat blote vulsel is (bv.
XIII), ontwikkel die roman al hoe meer sprongsgewyse en word die verhaal onnodig
kennismaking met Johanssen skryf Lina Spies (‘Terugkeer en tjienkerientjees’, Ontmoetings,
Kaapstad, 1979). Gety word bespreek deur Abr. H. Jonker (Die Suiderstem, 12, 11. 38),
Arnold Benadi (pseudoniem van D.J. Opperman, Die Natalse Afrikaner, 20.3.39), F.E.J.
Malherbe (Wending en inkeer) en P.C. Schoonees (Tien jaar prosa, Johannesburg, 1950).
Die onterfdes word bespreek deur F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer), P.C. Schoonees
(Tien jaar prosa), Castor en Pollux (Vandag, Januarie 1946), M.P.O. Burgers (Br., 22.3.46),
Meyer de Villiers (St., III:3, Augustus 1948), M. Nienaber-Luitingh (Critisch Bulletin, XVII,
1950, pp. 321-324) en E. Lindenberg (T.L., VI:4, Desember 1956). Besprekings van Die
swerftog van die Helena is dié van Rialette Wiehahn (T.G., IV:2, Junie 1964), J.C.
Kannemeyer (St., XVII:5, Junie 1964) en Hennie Aucamp (Krit., 11:2, Julie 1964).
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ling, wat struktuurbepalend gaan word, maar die skrywer laat Anna selfmoord pleeg
en Japie uit die roman vertrek, terwyl die Portjee-lyn onbevredigend eindig deur die
‘metafisiese’ simbool van 'n verskietende ster wat aan die slot 'n vervagende
uitwerking het. Wesentlik aarsel die skrywer, soos E. Lindenberg tereg opgemerk
het, tussen ‘'n agterbuurt-panorama en 'n familie-drama’ en is die brokkelrige bou
die belangrikste beswaar teen 'n roman wat die kleinrealisme in die Afrikaanse prosa
deur die funksionele aanwending van die Nuwe Saaklikheid 'n trappie verder voer.
In Die swerftog van die Helena bundel Johanssen 'n sestiental kortverhale, sketse
en vertellings wat in die periode 1936-1959 ontstaan het en romantiese en
liefdesverhale, 'n spookstorie, enkele vertellings en karaktersketse van 'n paar
Masjonas bevat. 'n Aansienlike deel van die bundel word ontsier deur die kunsmatige
wyse waarop Johanssen die tegniek van die raamvertelling gebruik, die naïewe spel
met die identiteit van 'n verteller en die losheid van bou waardeur sommige verhale
nie veel meer as 'n reeks los anekdotes word nie. Veel geslaagder is die korter sketse,
veral dié oor Masjonaland, waarin die primitiwiteit van die hoofpersone 'n ekstra
bekoring het. In die titelverhaal strek die vertelling, soos dikwels by Johanssen, oor
'n lang periode, maar in dié geval is die twee sentrale gebeurtenisse in 'n sterk
dramatiese kontras met mekaar: die jeugervaring van die verteller, wat saam met
Helma 'n verbeelde kinderreis aflê oor die sewe seë met die bed as boot, en die
ontnugtering van die jong man as hy jare later vir Helma herontmoet en sy onder
invloed van drank weer 'n ‘tog’ wil onderneem, die bed wil banaliseer en die simbool
wil ophef. Saam met enkele van die sketse is hierdie verhaal Johanssen se belangrikste
toevoeging tot die Afrikaanse korter prosa.
Met sy debuutwerk eksperimenteer Johanssen verder in die rigting van die Nuwe
Saaklikheid, terwyl hy in sy kortverhale en sketse vir ons 'n kyk op die primitiewe
mens en - in die geval van ‘Die swerftog van die Helena’ - die enorme verskil tussen
kinder- en grootmenswêreld gee. Dit is egter met Die onterfdes en die nuwe nuanse
wat hy aan die realistiese rigting in die Afrikaanse prosa toevoeg dat hy sy belangrikste
bydrae lewer.

IV. Maatskaplike probleem - en ander drama
Afgesien van die werk van outeurs wat reeds in die twintigerjare en vroeër gedebuteer
het, is daar sedert 1930 'n aansienlike stroom toneelstukke oor motiewe soos die
Groot Trek (o.a. Annie Hofmeyr en W. Hessels, laasgenoemde in die simboliese spel
Die geboorte van Suid-Afrika, 1938), die Anglo-Boereoorlog en - veral tydens die
volksfeeste teen die einde van die dekade - die Franse Hugenote wat die rigting van
die historiese drama sonder noemenswaardige verdieping voortsit. Oor die lewe van
Oom Paul (1935) skryf D.C. Postma, terwyl A.J. Hanekom en S.W. Liebenberg die
geskiedenis van Gideon Scheepers (1939) vir die toneel verwerk. Oor die stryd teen
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W.A. van der Stel skryf A.C. Bouman in Dieu et mon droit of Die heilige pand (1939)
en Grunius in Willem Adriaan van der Stel (1941), terwyl C.K. Johnman (met
medewerking van H.T. van Huyssteen), Dahldif en Meyer de Villiers verskillende
motiewe uit die geskiedenis van die Hugenote verwerk. Hiernaas is H. van der Merwe
Scholtz, W. Spiethoff, Louie Boshoff en Leonius op die gebied van die blyspel en
klug aktief, terwyl A.J. Bruwer, Tj. Buning en Rud. P. Visser met enkele
oppervlakkige stukke die mens meer sentraal stel. Op 'n enigsins hoër vlak is J.C.B.
van Niekerk se behandeling van rassevermenging in Van Riet tot Rietfontein (1930),
'n tema wat hy reeds vroeër teen die historiese agtergrond van die opstand teen W.A.
van der Stel in Slagoffers (1928) aangepak het.
Deur die werk van Grosskopf en Jochem van Bruggen - wat juis in dié tyd met sy
toneelverwerking van Ampie op reis gaan - is die armblanke-probleem die belangrikste
aktuele tema vir dramaturge in die dertigerjare en dien dit as boustof vir Dawid J.
Coetzee se Agterstevoorboerdery (1932) en Die skeidsmuur (1938), 'n drama van
A.J. Hanekom oor die standeverskil. Onder die outeurs wat tussen 1930 en 1940
debuteer, is dit egter slegs PETER WILLEMS STERRENBERG SCHUMANN (1893-1981),
onderwyser en later inspekteur van skole en lid van die Krugersdorpse Munisipale
Vereniging vir Drama en Opera, wat die rigting van Grosskopf verder deurvoer. Naas
'n onbeholpe Bybelspel oor Die verlore seun (1930) en Elkeen sy eie (1932), 'n klug
in een bedryf, publiseer hy in 1933 Hantie kom huis toe, 'n drama oor 'n jong sosiale
werkster wat, ná haar kinderjare en skoolopleiding by 'n tante in die Boland, by haar
terugkeer na haar ouerhuis in 'n Johannesburgse voorstad tot die ontdekking kom
dat haar familie agterlike armblankes is. Ná 'n hewige krisis verbreek sy haar
verlowing en aanvaar sy in 'n feitlik mistieke vervoering die taak om hierdie mense
tot 'n beter lewenspeil op te voed. Die uitbeelding van die armblankes in hulle
verslegting is die geslaagdste deel van hierdie drama, terwyl die selfopofferende
aanvaarding van 'n haas onmoontlike taak - veral deurdat dit met mistieke en
visioenêre middele gepaard gaan - minder oortuig. Daarby haper daar nog veel aan
die bou van die stuk. Die drama bestaan uit 'n voorspel en drie bedrywe, maar veral
in die derde bedryf voel 'n mens, deur die laat intrede van 'n prominente karakter
soos Annie Oosthuizen en die groot rol wat sy ten opsigte van Hantie se kentering
speel, dat Schumann sy drama nie heg gekonstrueer het nie, terwyl die sosiale
didaktiek plek-plek te opsigtelik is. Ten spyte van enkele sterk dramatiese momente
moet Katrina (1937; drie bedrywe), wat teen die agtergrond van die Randse staking
van 1922 afspeel, as 'n mislukking beskou word. Die drama wil 'n beeld gee van die
kulturele verbastering, die verloëning van die nasionale verlede en die ekonomiese
probleme wat ontstaan as die Afrikaner in 'n grootstad geplaas word, maar pleks van
'n dramatiese verkenning van hierdie mense se lewenslot word hulle gerieflik
teruggestuur plaas toe om hulle ‘siele’ te vind. Tot die bundel Die lewe is 'n
speeltoneel (1952) dra Schumann die klug Om Lettie se ontwil by.
Ook FRITZ (FREDERIK SIMON) STEYN (1913- ), wat hom na sy regstudie in Pretoria
in
+

+ P.W.S. Schumann skryf oor homself in P.J. Nienaber se Jonger skrywers oor eie werk
(Johannesburg, 1951), terwyl F.C.L. Bosman (Hg., 29.12.33 en 18.3.38) en F.E.J. Malherbe
(Wending en inkeer, Kaapstad, 1948) sy werk bespreek. Oor Hantie komhuis toe handel
M.S.B. Kritzinger (O.E.B., VI: 1). Fritz Steyn skryf oor homself in P.J. Nienaber se Jonger
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Johannesburg as sakeman en advokaat vestig, later as volksraadslid tot die politiek
toetree, Suid-Afrika as ambassadeur in België verteenwoordig en daarna regter in
Pretoria word, wil in sy eerste drama Grond (1938; drie bedrywe) die Afrikaner wys
op die plig om die tradisies van die verlede en die waarde van die landelike leefwyse
te beskerm, maar die ideologiese beskouing word hoofsaak en verdring die handeling,
terwyl die slot volkome onaanvaarbaar is. Met Die laaste passasiet (1941), Die
penkopkommando (1941), Drie man sweet (1944) en Die verste blou berge (1948)
betree hy die gebied van die avontuurverhaal, heel dikwels teen die spannende
agtergrond van die Anglo-Boereoorlog, heldedade en wapensmokkelaars, terwyl hy
in Die wêreld wat was (1960) nostalgies op 'n verlore Bosveldwêreld terugkyk. Van
groter opset is die roman Ons bou 'n stad (1945), die verhaal van 'n Boerseun wat
homself geleidelik opwerk tot hoofbestuurder van 'n groot motorsaak in Johannesburg.
Afgesien van die stadige eksposisie, langdradige ontwikkeling, woordoordaad en
enkellynige karakters voldoen die roman nie aan die verwagting dat hier inderdaad
'n stad vir die Afrikaner gebou word nie. In plaas van 'n beeld van die jong wêreldstad
wat uit die voormalige tentdorp groei, word die fokus gerig op die ontwikkeling van
die hoofkarakter wat eerder as 'n uitsonderingsgeval beskou moet word. Die blyspel
Vername mense (1951; vier bedrywe) misluk as satire op die Afrikaners-van-stand.
Steyn se belangrikste bydrae is Die wildsboudjie (1941; vier bedrywe), waarin vyf
onwettige Bosveldse wildjagters ontmasker word, op so 'n wyse dat daar telkens 'n
geestige verwisseling van aanklaer en aangeklaagde plaasvind. Die stuk handel oor
die geskiedenis van drie gevalle van wilddiefstal waarin Sarel du Plessis, Abel
Potgieter en ds. Gompel en uiteindelik konstabel Pieterse aan die pen ry, sodat Die
wildsboudjie as 'n reeks ‘dramas’ binne 'n drama beskou kan word. Wat veral bevredig,
is die behendige oorgange tussen motiewe en tonele, die wyse waarop die aanklaer
telkens sy opponent in ongemaklike situasies vaskeer en die karakter van Doors
Visagie, wat met sy lewenswysheid, sy berekende ‘ware’ leuens en sy taalgebruik
veel tot die geestigheid bydra. As beswaar teen die drama kan genoem word dat die
derde diefstal-‘drama’ tot 'n te maklike oplossing kom en dat die verdere geskiedenis
op die vlak van die newetema (die liefde tussen Elsa Meiring en Kobus Pieterse) nie
heeltemal oortuig nie. Afgesien van die lang verduidelikings wat hierdie nuwe
verwikkeling vereis, is die hooftema betreklik vroeg in die vierde bedryf reeds
afgeloop en moet die drama tot aan die einde deur die liefdestema gedra word, iets
wat struktureel hinderlik is in die lig van die mooi afwisseling van die temas vroeër
in die spel. Ten spyte van hierdie besware is Die wildsboudjie nog steeds een van
die beste blyspele in Afrikaans en kan slegs enkele werke van Uys Krige, N.P. van
Wyk Louw en Bartho Smit daarmee vergelyk word.

skrywers oor eie werk. Grond word bespreek deur F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer) en
M.S.B. Kritzinger (Hg., 20.1.39), Die penkopkommando deur W.E.G. Louw (Hg., 3.10.41),
Die verste blou berge deur A.P. Grové (Hg., 19.11.48), Ons bou 'n stad deur D.J. Opperman
(Verspreide opstelle, Kaapstad, 1977), Vername mense deur W.J.B. Pienaar (O.E.B., XVIII:3)
en Die wildsboudjie deur F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer), F.C.L. Bosman (O.E.B.,
VIII: 1) en J.H. Senekal (Beeld en bedryf, Pretoria, 1978).
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V. Mikro en die voortsetting van die humorrealisme
is die skrywersnaam van CHRISTOFFEL HERMANUS KÜHN, wat op 8 Oktober
1903 in die distrik Williston gebore is, sy skoolopleiding op sy tuisdorp, Robertson
en Carnarvon ontvang en daarna 'n Landboukursus aan die Universiteit van
Stellenbosch voltooi. Aanvanklik gee hy onderwys op Kuilsrivier en Ritchie, wy
hom van 1944 tot 1949 voltyds aan sy skryfwerk, word daarna lektor aan die
Oudtshoornse Opleidingskollege (1950-1955), behartig die redaksie van Boerdery
in Suid-Afrika in Pretoria (1956-1960) en dien tot met sy uittrede in 1964 as hoofleier
van die Landsdiensbeweging in die Departement van Landbou. Vir Toiings en
Pelgrims ontvang hy in 1936 die Hertzogprys vir Prosa, vir Die porseleinkat die
W.A. Hofmeyrprys in 1956 en vir Die jongste ruiter die Scheepersprys vir Jeuglektuur
(1957), terwyl hy in 1961 ook 'n toekenning van die Nasionale Boekhandel verwerf.
Op 17 April 1968 is hy in Somerset-Wes oorlede.
Met sy nie minder nie as een honderd en elf boeke is Mikro nie alleen een van die
vrugbaarste skrywers wat die Afrikaanse letterkunde nog opgelewer het nie, maar
toon hy ook 'n groot verskeidenheid wat genres betref. Afgesien van 'n aantal (oor
die algemeen swak) gedigte in Die Huisgenoot van 1930-1931 beoefen hy die roman
(-trilogie), novelle, skets, ‘skets-novelle’, kortverhaal, drama, jeugverhaal,
speurroman, spanningsverhaal en outobiografie. Met boeke soos Kompartement
1001E (1939), Daar was nege (1944), Die geheimsinnige M9 (1945) en Moord na
ete (1948) lewer hy - ná die werk van Langenhoven, Brand en Leipoldt - 'n belangrike
bydrae tot die tradisie van die Afrikaanse speurverhaal, al word die intrige van tyd
tot tyd te resepmatig en nie veel meer as 'n vernuftige rondstoot van papierkarakters
nie. Teen die agtergrond van die vroeë jare van die Kimberleyse diamantvelde, die
Witwatersrandse goudontdekkings, die Kaapse Oosgrens in die eerste kwart van die
negentiende eeu en veral die Anglo-Boereoorlog skryf hy 'n aantal spannende en
boeiende avontuurverhale vir die jeug, soos Die ruiter in die nag (1936), en die
vervolg daarop, Kaptein Gereke (1937), Boerseun (1943), Wagters in die nag (1950),
Die jongste ruiter (1954), Die wit arend (1955), Die eensame wag (1956), Die
Kleingeld-trilogie (1956-1958), Die bont takbok-drieluik (1957-1958), Die jongste
veldkornet (1963) en Die poskoetsrower (1965). In die Sias en Mias-reeks (1960-1968)
dien die spannende en dikwels vermaaklike avonture van twee seuns as boustof vir
'n veertiental jeugverhale, terwyl hy ook stories vir die kleiner kind skryf. In die
dertigerjare publiseer hy drie dramas, wat hy in die vyftiger- en sestigerjare met 'n
verdere vier opvolg, meestal (flou) satires op politieke ambisies en maatskaplike
standsverskille.
Sy belangrikste en betekenisvolste bydrae tot die Afrikaanse literatuur lewer
MIKRO

+

+ 'n Bibliografie van Mikro se werk is saamgestel deur P.T. Ferreira (Universiteit van Kaapstad,
1964). Outobiografiese gegewens kom voor in P.J. Nienaber se Afrikaanse skrywers aan die
woord (Johannesburg, 1947), C.M. van den Heever se My jeugland (Johannesburg, 1953)
en Hy koop toe vir hom 'n pen (Johannesburg, 1968), terwyl hy - in antwoord op B. Kok in Br., 29.3.46 sy standpunt oor populêre lektuur stel. Verdere biografiese inligting is te vinde
in J.M.H. Viljoen se 'n Joernalis vertel (Kaapstad, 1953, pp. 125-126) en in die
Huisgenoot-artikels van Fré Bosman (29.11.57) en Hettie Smit (30.7.65), terwyl P.D. van
der Walt 'n huldigingstuk by sy dood skryf (Mené tekél, Kaapstad, 1969).
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Mikro egter op die gebied van die roman en die novelle. In aansluiting by en as
voortsetting van Jochem van Bruggen se humorrealistiese werke met hul episodiese
struktuur en tweedimensionele karakters skryf hy in die dertiger- en veertigerjare
die Toiings-trilogie, waarin hy die bestaan en gedrag van die plattelandse Kleurling
as boustof neem en waarin hy - soos trouens ook in enkele korter sketse en novellesdie leefwyse van die hoofpersoon en veral die groepe op die plaas en in die lokasie
vir die eerste keer in Afrikaans oortuigend uitbeeld. Waar hy in sommige latere werke
te ‘wysgerig’ oor die Kleurling raak of die aktualiteit van die rasseproblematiek wil
voorstel, word die verhaal en karakterisering verdring deur die moralisering en
verkondiging van idees. In die vyftigerjare skryf hy, in die trant van die kleindorpse
verhaaltradisie, 'n reeks ‘skets-novelles’ oor die mense van Gonnakolk en Soetwater,
waarin hy o.m. die lewe en lotgevalle van Meraai Botes aanskoulik uitbeeld. In
teenstelling tot die kleinrealisme van die meeste skrywers voor hom slaag Mikro
egter daarin om in sy beste stukke 'n nuwe element tot die tradisie by te dra deurdat
hy met die doelbewuste manipulering van die karakters as marionette en met die
geestigheid en oordrywings iets fantasties, onwerkliks, soms selfs sprokiesagtigs,
aan die realistiese verhaal toevoeg. Daardeur word dit bo blote werklikheidsbeelding
verhef.
Mikro se eerste werk is 'n tweetal onbeduidende toneelstukke wat as Diplomaties
(1930) en Die grootste genot (1931) gepubliseer word. In 1936 volg hy dit op met
Net een dag of Die vakansiegangers - soos die eerste twee in drie bedrywe - waarin
hy op onoortuigende en geforseerde wyse wil aantoon hoe 'n ingrypende gebeurtenis
'n radikale ommekeer by 'n groep mense kan teweegbring.
Sy eerste belangrike werk op die gebied van die roman lewer Mikro met die trilogie
Toiings (1934), Pelgrims (1935) en Vreemdelinge (1944), waarin hy episodes gee
uit die lewe van 'n bruin skaapwagter op 'n idilliese plaas met 'n blanke boer as
mentor. Van tyd tot tyd vertrek die hoofpersoon ook na die wêreldser bestel van die
lokasies, waar hy hom meestal sonder die toesig van 'n patronerende figuur aan die
verleidings van drank en seks oorgee, alhoewel hy altyd na die vertroude landelike
tuiste terugkeer en algaande, naas sy soektog na geluk wat vir hom in die beskermende
liefde van 'n vrou beliggaam word, tot die besef kom dat die mens slegs 'n pelgrim
en vreemdeling op aarde is. Terwyl Von Wielligh se uitbeelding van die nie-blanke
tot 'n optekening van gewoontes en taaleienaardighede beperk bly en
+ +

+ Algemene oorsigte oor Mikro se werk is dié van P.C. Schoonees in Die prosa van die Tweede
Afrikaanse Beweging3 (Pretoria/Kaapstad, 1939) en Tien jaar prosa (Johannesburg, 1950),
F.E.J. Malherbe in Wending en inkeer (Kaapstad, 1948), S.C. Hattingh in P.J. Nienaber se
Perspektief en profiel (Johannesburg, 1951) en F.V. Lategan in Skrywers en rigtings (Pretoria,
1952). Die beste algemene studie is egter dié van Elize Botha (Perspektief en profiel5,
Johannesburg, 1982). Oor Mikro se taalgebruik skryf Oom Taalwag (O.E.B., X:1), terwyl
H.S. Wolvaardt 'n studie maak van Mikro die verteller (ongepubliseerde D. Litt.-verhandeling,
U.O.V.S., 1979).
+ Die beste oorsigtelike beskouing van Die Toiings-trilogie is dié van A.J. Coetzee (Blokboeke,
nr. 8, Pretoria/Kaapstad, 1967), terwyl C.M. van den Heever oor Pelgrims (Hg., 17.1.36) en
P.D. van der Walt (T.G., III: 3, September 1963), F.A.M. Mulock-Houwer (Krit., I: 3, Oktober
1963) en M.P.O. Burgers (Br., 9.3.45) oor Vreemdelinge skryf Oor Toiings handel J.P. Smuts
(Karakterisering in die Afrikaanse roman, Kaapstad, 1975).
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D.F. Malherbe en C.M. van den Heever in werke soos Die meulenaar en Somer die
bruinman tot potsierlike bykarakter reduseer, stel Mikro in sy trilogie die Kleurling
vir die eerste keer sentraal en laat val hy - naas die gebruik van geestige idiome en
segswyses en die uitbeelding van spesifieke gewoontes - ook die aksent op die
geesteslewe van sy karakters, al bly dit dan - binne die kader van die Toiings-figuur
- hoofsaaklik 'n naïewe belewing van sekere religieuse vraagstukke. Wat die bou en
wyse van behandeling betref, sluit Mikro regstreeks aan by Jochem van Bruggen se
humorrealisme, veral soos dit tot uiting kom in die Ampie-trilogie. Soos die Ampies
is die Toiings-trilogie wesentlik episodiese verhaalkuns wat van toneel tot toneel
(Kersaand, ploeëry, doop, tweede huwelik, voetbalwedstryd e.d.m.) en van plek tot
plek (Kareeplaas, Blikkiesdorp, Rooiwal) wissel, telkens met 'n ander karakter (Siena,
Griet, Drieka, Dawid, Jannetjie) wat in die sentrum van Toiings se aandag staan.
Soos Kasper Booysen vir Ampie is Fanie Naudé (in Vreemdelinge die sendeling
Herklaas van der Vyver) die blanke leenheer wat vir Toiings die Christelike ideaal
leer en hom op die regte pad hou, terwyl die wêreld van Kareeplaas (vgl. Booysen
se plaas) vir die hoofkarakter die nodige ankerplek is en die sielerus verskaf wat hy
in die bose wêreld van Blikkiesdorp en Rooiwal (vgl. Ampie se besoek aan
Blikkiesdorp en later aan die diamantvelde) moet ontbeer. Soos Ampie telkens deur
'n reeks listige karakters verlei raak terwyl 'n aantal goeie mense hom teen die aanslae
van bui te probeer beskerm, word Toiings in sy swerftog deur die lokasie ook deur
'n reeks bose en goeie ‘sinnekens’ begelei, o.a. verteenwoordig in Daat Plakkies,
Helmet, Bakkies Spyker en Abraham Jollie enersyds en oompie Dissel en tant Bet
andersyds. Wesentlik berus die spanning, soos vroeër reeds by Van Bruggen en Van
den Heever, op die teenstelling tussen 'n positiewe, rustige en gelukkige landelike
leefwyse teenoor 'n nie-landelike bestaan wat deur die bekoring van vrou en drank
verleidelik lok.
In al drie die romans is Toiings die hoofkarakter deurdat die gebeure om hom
sentreer en die handeling binne-in sy bewussyn geplaas word, al verskuif dit plekplek
na Fanie Naudé, Jannetjie of Dawid en al gee die verteller soms onnodige informasie
of regstreekse kommentaar waaruit 'n mens kan aflei dat hy op 'n ander vlak as dié
van sy karakters staan. Van die drie romans is Toiings die geslaagdste. Struktureel
toon dit die hegste eenheid deurdat haas elke hoofstuk 'n afgeslote geheel vorm,
Toiings se terugkeer aan die einde ná 'n periode van uitspattighede 'n sikliese element
aan die roman gee en die verhaal by wyse van drie sentrale gebeurtenisse (die dood
van Siena, die mislukking van sy huwelik met Griet en die siekte van Dawid) wat
motories funksioneer, telkens in 'n bepaalde rigting gestoot word. Die dood van
Siena, wat tot in daardie stadium sy leidster was, bring 'n persoonlike krisis in sy
lewe en lei tot sy vertrek na Blikkiesdorp om vir Dawid 'n nuwe moeder te vind. As
die huwelik met Griet 'n mislukking blyk te wees, jaag hy haar van die plaas af weg
en lei dit tot sy geestelike verval as hy hom in die lokasie aan vrouens en drank
oorgee, die herinnering aan die gestorwe Siena vervaag en die dwaallig van Drieka
sy lewe begin oorheers. Eers deur die ernstige siekte van Dawid (vgl. Ampie: Die
kind) word hy gelouter en ontdek hy dat Jannetjie, wat al die tyd vir hom gewag het,
maar net soos Siena is. Aan die einde neem hy haar as vrou terug na die stilte van
Kareeplaas. In vergelyking met Toiings is Pelgrims (soos Ampie: Die meisiekind)
skraler wat materiaal betref en word die verhaal - soos A.J. Coetzee
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aangetoon het - verweef rondom drie basiese motiewe: Toiings se verbondenheid
aan die gestorwe Siena en sy verhouding tot sy nuwe vrou, sy strewe na groter besit
en rykdom ten tyde van 'n knellende droogte en sy besef van die verganklikheid van
alles en van die mens se pelgrim-wees op aarde. Opvallend is die feit dat Toiings
ook hier 'n periode van aardse uitbundigheid beleef as die herinnering aan Siena en
die gebondenheid aan Jannetjie vervaag, terwyl Gasie Flink se stroois, soos
Blikkiesdorp in Toiings, die plek van onheil is. Soos die aarde toenemend uitdor en
die skape vrek, ontwikkel daar ook 'n geestelike droogte by Toiings, iets wat tot 'n
einde kom as die beeld van die gestorwe Siena weer met 'n skok tot hom terugkeer
en hy besef dat die strewe na rykdom hom tydelik verkeerde waardes laat aanhang
het. Die wêreld van die roman is hier wel yler as in Toiings, maar dit het die voordeel
dat die spanninge deur 'n kleiner getal karakters effektief gedra word, al voel 'n mens
dat die ontknoping, veral die geboorte van Jannetjie se kind, nie genoegsaam in die
verhaal voorberei word nie. In Vreemdelinge verskuif die aksent na Dawid, Toiings
se seun, wat slegte neigings begin ontwikkel, deur Fanie Naudé van die plaas
weggejaag word en uiteindelik op Rooiwal in die tronk beland, 'n gebeurtenis wat
Toiings daartoe bring om tydelik op die dorp te gaan woon om sy seun te help. In
vergelyking met die ander twee dele is Vreemdelinge minder heg gekonstrueer. Sowel
Dawid se aanvanklike oorgawe aan die bose as sy skielike herstel nadat hy uit die
tronk ontslaan word, is nie oortuigend gemotiveer nie, en Mikro laat hier die kans
verbygaan om die motief van Katryn se liefde as 'n deurslaggewende faktor vir Dawid
se regenerasie te benut. Daarby laat die aksent op die sendeling en sy gedagtes oor
die bearbeiding van die gemeente die roman te veel wegswaai van Toiings as sentrale
karakter, terwyl die perspektiefverskuiwing na Dawid - in die besonder in hoofstuk
19 - die eenheid van die roman versteur en die ongeluk van Dawid by die meul te
veel aan die slot van Die meulenaar van D.F. Malherbe herinner. Die idee van
vreemdelingskap wat hier 'n verdere uitbouing van die pelgrimsgedagte is, lei tot 'n
kunsmatige en geforseerde verdieping van die verhaal en is nie genoegsaam veranker
in die romangebeure nie. 'n Vraag wat by die lees van die trilogie ontstaan, is of ons
hier te make het met drie outonome romans en of die tweede en derde deel nie net
verdere hoofstukke van die Toiings-verhaal vorm nie. Pelgrims en Vreemdelinge
steun op gegewens uit Toiings en in albei gevalle begin die latere romans 'n bietjie
stroef omdat die verteller die nodige inligting in verband met die karakters en situasie
opsommenderwys gee, al slaag hy daarin om deur middel van die dialoog en die
gerapporteerde gedagtes van Toiings die leser betreklik gou mee te voer. Ten spyte
van die gedeeltelike verskuiwing van die aksent na Dawid in die derde deel neem
Toiings in die trilogie die sentrale posisie in. Alhoewel hy deur sy segswyse en die
geestige situasies wesentlik 'n tipe is wat geen ontwikkeling toon nie, word hy tog
op enkele plekke (bv. by Siena se dood en Dawid se siekte in Toiings, die besef van
sy foutiewe optrede in Pelgrims en sy reaksie by Dawid se dood in Vreemdelinge)
verdiep, sodat daar sprake van 'n derde dimensie is. In vergelyking met hom het die
ander figure hoofsaaklik die funksie om die wêreld van Toiings te vul, om hom te
help of te verlei en om die geestigheid deur hulle aandeel te versterk.
Afgesien van die Toiings-trilogie gebruik Mikro ook in 'n hele paar ander romans,
verhale en novelles die wêreld van die bruinman as boustof. Rou rieme (1935) bevat
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twee verhale oor die Kleurlinglewe, waarvan ‘Ou Sampie van die Rôeveld’, flitse
uit die latere lewe van die onverskrokke figuur wat terloops in Toiings sy verskyning
maak, die beste is. In Oeslande (1938) gee Mikro ook 'n beeld van 'n groep Kleurlinge,
maar die handeling is gekonsentreer op die idealistiese pogings van 'n blanke sendeling
om hulle op te hef. Die karakters word egter te oppervlakkig voorgestel, sodat die
botsing tussen blank en bruin tot 'n momentele uitbarsting vervlak en nie tot 'n
wesentlike konflik tussen twee wêrelde uitgebou word nie. Op 'n hoër vlak staan
Huisies teen die heuwel (1942), waarin die lotgevalle van die verskillende gesinne
op die plaas van 'n Bolandse wynboer tot 'n mosaïekstruktuur lei en plek-plek 'n
aangrypende beeld van hierdie mense se vrees vir die dood en oorgawe aan die drank
word, al gee die karige verhaal aan die geheel 'n trae gang en al is die simboliek van
die populierbos 'n bietjie gesog. Soos Huisies teen die heuwel is Stille uur (in dieselfde
bundel) sketsmatig opgebou en gee dit 'n beeld van 'n plaasgemeenskap met die
sendeling in hierdie geval as 'n enigsins swak mentor. Oor die algemeen is dit egter
geslaagder as die meeste ander werk van Mikro uit hierdie jare deurdat die verhaal
mooi saamgetrek word op die lewe en leed van Boetsap, die koster van die gemeente,
terwyl Mikro se humor en geestigheid een van sy hoogtepunte in afdeling 5 van die
verhaal bereik met die sendeling se besoek aan Koos Makatees, die man met die
twee vrouens. In drie ander werke oor die bruinmens het Mikro die tipering van
groepe opgeoffer ter wille van regstreekse lering en die verkondiging van idees. In
Die donker stroom (1946) wil hy waarsku teen die ligsinnige hantering van
kleurvraagstukke, maar die teenstellings tussen die groepe word geforseer en die
simboliek van die donker stroom opsetlik uitgewerk, terwyl die roman as geheel in
tendenswerk verval. In Die koperkan (1959) wou Mikro die skrynende toestande wat
as gevolg van die apartheidswetgewing ontstaan, in die ervarings van 'n
Kleurlingonderwyser en -digter beliggaam, maar die situasies word onbeholpe
gehanteer, die gesprekke monotoon afgestem op ras en kleur en die karakters blote
spreekbuise in diens van bepaalde idees. Daarby gee die herhaalde
perspektiefverskuiwings iets onrustigs aan die struktuur van die geheel en is die
roman as sodanig onoortuigend deurdat die menslike leed van die hoofpersoon gestalte
vind in gedigte wat - ten spyte van die ‘gesaghebbende’ oordele van kriticiliterêr
gesproke geen ernstige aandag verdien nie. Ewe onoortuigend is Osse van klei (1969),
waarin die bitterheid van die Kleurling hoofsaaklik by wyse van 'n eindelose gepraat
en te min deur handeling voorgestel word.
Intussen het Mikro - in aansluiting by die werk van Van Bruggen, Jonker en
Johanssen - ook die wêreld van die verarmde Afrikaner of die leefwyse van die
plattelandse mens in sy werk betrek. In Rou rieme (1935) bundel hy 'n viertal verhale
oor dorpstipes wat deur die onbeholpe struktuur nie bevredig nie. In Huurlinge (1940)
behandel hy die probleem van 'n onderwyser in 'n kleindorpse gemeenskap,
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+ Huisies teen die heuwel word bespreek deur Elisabeth Eybers (Hg., 31.7.42), Die koperkan
deur Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963) en A.P. Grové (‘Die Afrikaanse prosa
- diagnose en voorskrif’, Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965) en Osse van klei deur
P.D. van der Walt (T.G., X: 1, Maart 1970).
+ Huurlinge word bespreek deur H.A. Mulder (Twee wêrelde, Pretoria, 1942), Basjan Bastiaanse
deur M.S.B. Kritzinger (O.E.B., XI: 2) en D.J. Opperman (Verspreide opstelle, Kaapstad,
1977), Vier mense deur Ernst van Heerden (O.E.B., X: 2), Klaradynstraat deur J.K. Swart
(O.E.B., XIII: 3), B. Kok (Hg., 10.10.47) en Hertzog Venter (Koers, XV: 2, Oktober 1947),
Môre is dit nuwemaan deur B. Kok (Hg., 16.10.59) en 'n Span van 20 muile deur P.D. van
der Walt (Tg., Desember 1965).
+ Lente word bespreek deur Ina Rousseau (O.E.B., XVIII: 4) en P.C. Schoonees (Hg., 19.12.52),
Die wa-as deur Rob Antonissen (St., VIII: 2, Desember 1953), Ina Rousseau (O.E.B., XIX:
2) en P.C. Schoonees (Hg., 3.4.53), Die houtswaan deur Rob Antonissen (St., IX: 5, 1955)
en Dirk Richard (O.E.B., XXI: 1-2), Die porseleinkat deur Rob Antonissen (Kern en tooi)
en E. Lindenberg (Hg., 19.12.55), Die nooiensuil en Gonnakolk deur Rob Antonissen (St.,
XI: 5-6, Mei-Desember 1957), Die weduwee Meraai deur Gerhard J. Beukes (Hg., 13.11.59),
Drie vroue en 'n hond deur Elize Botha (T.G., II: 4, Desember 1962) en Kinders van Meraai
deur Ria van Rensburg (Unie, Januarie 1963). 'n Vergelyking tussen die Toiings- en die
Meraaifiguur (laasgenoemde veral na aanleiding van Die weduwee Meraai) word gemaak
deur M.J. Prins (Kl., IV: 1, Augustus 1968). Oor die Gonnakolk- en Soetwater-novelles skryf
J.C. Kannemeyer in Die stem in die literêre kunswerk (Kaapstad, 1965, pp. 92-94).
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maar die roman misluk as gevolg van gebrekkige karakterisering en hinderlike
toeligting deur die verteller. In Basjan Bastiaanse (1944), waarin Mikro, naas die
lewe van die hoofpersoon, ook die ontwikkelingsgang van die Afrikaner in die
twintigste eeu wou uitbeeld, is die agtergrond te ruim vir die simplisties voorgestelde
hoofkarakters. Nog swakker is die godsdienstige roman Vier mense (1944), waarin
die mensbeelding soms potsierlik aandoen. Op 'n hoër vlak is Klaradynstraat (1947),
waarin die lewe van die verarmde Afrikaner in die stad as boustof dien, al gee die
afwesigheid van 'n sentrale verhaal iets fragmentaries aan die geheel. Tematies hieraan
verwant is Ons lampe gaan dood (1949), wat veral op die vlak van die karakterisering
'n mislukking is. In Môre is dit nuwemaan (1959) wil Mikro die mens se reaksie by
die uitbreek van 'n epidemie en voor die aangesig van die dood uitbeeld, maar die
hele situasie word te oppervlakkig gehanteer en die satire te simplisties aangewend.
Geslaagder is 'n Span van 20 muile (1965), wat op twee tydsvlakke afspeel en oor
'n landelike gemeenskap handel wat deur die totstandkoming van 'n nuwe goudmyn
sy tradisionele leefwyse verloor. Dit is egter opvallend dat Mikro nie met één van
hierdie werke 'n wesentlike bydrae kon lewer nie, waarskynlik omdat hy meestal nie
- soos in die geval van die Toiings-trilogie - 'n afstandelike verhouding tussen hom
en sy stof behou nie en omdat die verteller telkens as kommentator, pleitbesorger en
moraliseerder regstreeks in die romangebeure intree.
Dit is juis deur die besondere aanwending van die vertellersrol dat Mikro in die
vyftigerjare met 'n hele aantal van sy novelles en ‘skets-novelles’ 'n verrassende
vernuwing in sy werk bring en iets aan die tradisie van die kleinrealisme van dorp
en plaas in die Afrikaanse literatuur toevoeg. Hierdie reeks novelles, waarop Elke
huis het sy kruis (1946; radiosketse deur Marie Schoeman verwerk) 'n klein
prefigurasie was, word gebundel in Nog geen herberg (1949), Lente (1952), Die
wa-as (1952), Die houtswaan (1954), Die porseleinkat (1955), Die nooiensuil (1957),
Gonnakolk (1957), Die weduwee Meraai (1959), Drie oroue en 'n hond (1961) en
Kinders van Meraai (1962). Nie al die novelles is op dieselfde bevredigende peil
nie. In Nog geen herberg bundel Mikro twee stukke oor die lewe van 'n predikant
en 'n toneelspeler onderskeidelik, maar die idee van 'n begrypende liefde in albei se
lewens lei tot 'n hinderlike strekking in die verhale, terwyl Lente, wat beelde uit die
lewe van 'n opgroeiende dogter teen die agtergrond van 'n Bolandse wynplaas bevat,
plek-plek te sentimenteel ontwikkel word. Die verhale in Drie vroue en 'n hond gee
ook 'n beeld van die bestaan van die
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eenvoudige dorpstipes, maar soms - soos in die titelstuk -lei die gebeurtenisse tot 'n
skokkende ontknoping wat nie alleen nie deur die rustige, gemoedelike inset in die
vooruitsig gestel word nie, maar ook aan die slot van die skrywer 'n onaanvaarbare
uitbouing van die vertellersperspektief vereis en die indruk van 'n epiloog maak.
Daarteenoor is die verhale oor Gonnakolk en Soetwater wat in die ander bundels
verskyn, van die beste werk wat Mikro gelewer het. In hierdie ‘skets-novelles’ - met
Meraai Botes as die sentrale karakter in die Gonnakolk-verhale - rig die verteller
hom telkens tot die leser om die milieu te skets, hom direk aan te spreek, kommentaar
te lewer of te interpreteer. Op dié wyse stel hy die milieu - in die trant van Dylan
Thomas se Under Milk Wood - amper soos 'n legkaart voor en word 'n onwerklike
dorp opgebou waarin die verteller kan doen wat hy wil. Daar bestaan dus geen afstand
tussen die verteller en die werklikheid nie, sodat hy doelbewus die wêreld onreëel
kan maak en tot 'n marionettespel kan vervlak, al kan hy met die ‘liewe leser’ -procédé
'n beroep op die leser doen om hom sy volledige vertroue te skenk en die
gekonstrueerde wêreld van die novelle te aanvaar. Ook met die voorstelling van die
figure distansieer die verteller sy karakters van die werklikheid en staan hy tussen
sy persone en die leser om hulle kunsmatigheid, hulle semirealiteit amper, te
beklemtoon. Binne so 'n wêreld is die naïwiteit van die verteller, bv. sy voorstelling
van die karakters soos die verhaal vorder en sy strukturele ‘oorslane’, heeltemal
aanvaarbaar en word die leser algaande 'n vertroueling van die verteller en deel hy
bepaalde kennis met hom. As argitek van die wêreld van Gonnakolk en Soetwater
en as vertroulike metgesel van die leser is die verteller 'n organiese noodsaak vir die
novelles en beklemtoon hy telkens die onwerklikheid van die situasies waaraan hy
die leser voorstel.
Met die Gonnakolk- en Soetwater-novelles (wat as Mattewis en Meraai in 1971
voortreflik deur P.G. du Plessis vir die toneel verwerk en met groot sukses deur
TRUK opgevoer is) bring Mikro dus 'n nuwe nuanse in die kleindorpse realisme
deurdat hy nie slegs 'n beperkte stuk werklikheid uitbeeld nie, maar deur die
manipulering van figure, die fantastiese en selfs sprokiesagtige 'n belangrike nuwe
faset daaraan toevoeg. Soms word die siening te karikaturaal of oordrewe (‘Hier kom
Gawie Jordaan’ in Die houtswaan), soms skort daar iets aan die struktuur (soos in
‘Liewe (Beste) Maans’, waarin die briefvorm en die liefdesraamwerk nie essensieel
vir die Soetwater-wêreld is nie) en soms is die gebeure te wydlopig en word die
simboliek onhelder (soos in ‘Die wa-as’). In sy beste novelles bereik Mikro egter
iets besonders, soos in die mooi, ingehoue, fyn gang van die gebeurtenisse in ‘Nag,
Mattewis’ (Die wa-as), die verlange van die mens na iets anders en mooiers as die
gewone bestaan in ‘Soppenhoef’ (Die porseleinkat) en Meraai se strewe om ná sy
dood met Mattewis kontak te maak in ‘Tot siens, Mattewis’ (Die weduwee Meraai;
vgl. hiermee die gesprekke van Toiings by Siena se graf). Ongelukkig lei die lang
reeks ‘skets-novelles’ tot 'n herhaling van dieselfde tipe probleemstelling ('n
moeilikheid wat oorbrug moet word) en boustof (die klein probleme
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van huwelik, kinders, sterftes e.d.m.) wat op die duur 'n sekere eenselwigheid en
resepmatigheid in die hand werk. Daarby is Langenhoven se opbou van so 'n
realisties-denkbeeldige wêreld in werke soos Sonde met die bure en Herrie op die
oú tremspoór boeiender deurdat die geestigheid met behulp van oordrywings en
plekplek absurde situasies bereik word wat die gemoedelikheid van Mikro oortref.
By die oorblywende gedeelte van Mikro se oeuvre hoef ons nie lank stil te staan
nie. In die vyftiger- en sestigerjare begewe hy hom weer op die gebied van die drama
met die koorspel Die dae van ons jare (1956), wat met gebruik van kore en figure
en die aanwending van tekste uit die Bybel en Psalms 'n beeld van die menslike lewe
wil gee. In Die rooi lêer (1961), T in die blou kamer (1963) en Twee goue beddens
(1963) spot hy met die amptenaredom, snobistiese damesklubs en politieke ambisie,
maar in al drie die gevalle is die satire 'n bietjie goedkoop en raak die spot te eenders
en eenselwig. Die novelles en verhale wat nog in die sestigerjare van hom verskyn,
wissel meestal wat gehalte betref. In Die dames sestien (1962) bundel Mikro twee
novelles wat ten spyte van 'n kwasie-diepsinnigheid tog oppervlakkig aandoen, terwyl
die novelle ‘Konings, boere en narre’ in Drielaag (1963) niks meer as 'n oppervlakkige
verhaal oor oppervlakkige mense is nie. In die bundel Dankie Adrianos (1965) is
daar 'n tweespalt tussen 'n wrang realisme en begrypende menseliefde. Op 'n hoër
vlak is die kortverhale in Waar die bokmakierie fluit (1966), waarin die mens verlang
na 'n plek waar hy sy suiwerheid kan behou en idealisme kan uitleef. Dieselfde
sprokiesagtige sfeer en mooi naïwiteit kom ook voor in Droomberg (1967), waaruit
die geluksverlange van die mens andermaal spreek. By dié soeke na skoonheid,
geluk, liefde en suiwerheid sluit ook die drie novelles in Die winkelvenster (1967)
aan. In Hy koop toe vir hom 'n pen (1968) skryf Mikro sy outobiografie in die enigsins
kunsmatige vorm van 'n derde-persoonsvertelling. Afgesien van 'n mooi weergawe
van sy jeugjare word die boek ontsier deur 'n byna obsessionele sug om erkenning
en 'n sterk gevoel teen die kritici wat sy werk blykbaar nie na waarde geskat het nie.
In die Afrikaanse literatuur is Mikro dus veral van belang as skepper van die
Toiings- en die Meraai-figuur en vir die twee wêrelde (Kareeplaas, Rooiwal en
Blikkiesdorp in die geval van Toiings; Gonnakolk in die geval van Meraai Botes)
waarin hulle beweeg. Wat eersgenoemde betref, sluit hy regstreeks aan by Van
Bruggen. Deur die boustof bring hy wel iets nuuts in die humorrealistiese tradisie
en oor die algemeen toon sy verhale 'n sterker komposisie, al is Van Bruggen
oortuigender in sy uitbeelding van bepaalde insidente uit Ampie se lewe. Met die
Gonnakolknovelles en die fantasie-wêreld bring Mikro 'n nuwe nuanse in die
kleindorpse realisme in Afrikaans, maar deur die opbou van 'n ‘onmoontlike’
denkbeeldige wêreld op die basis van 'n stuk realiteit is Langenhoven se werk
oortuigender.
+

+ Oor Die dae van ons jare skryf Rob Antonissen (St., XI: 5-6, Mei-Desember 1957), oor T
in die blou kamer W.E.G. Louw (Bu., 13.12.63) en Rob Antonissen (St., XVII: 3, Februarie
1964) en oor Twee goue beddens Betty Botha (Hg., 17.4.64). Drielaag word bespreek deur
R.K. Belcher (Krit., III: 2, Julie 1965), Dankie Adrianos deur P.D. van der Walt (Tg.,
Desember 1965), Waar die bokmakierie fluit deur P.D. van der Walt (Tg., Februarie 1967),
Droomberg deur P.D. van der Walt (Tg., April 1968) en Hy koop toe vir hom 'n pen deur
Rosa Nepgen (Hg., 23.1.70).
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Daarby mis Mikro, ten spyte van pittige segswyses en mooi vondste, ook
Langenhoven en Van Bruggen se taalvermoë en doen sy werk - waarskynlik as gevolg
van 'n oorproduksie oor baie jare - dikwels onversorg aan, terwyl hy deur die herhaalde
hantering van dieselfde boustof en tegnieke op die lange duur sy eie epigoon word.
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Hoofstuk 6
Dier, inboorling en folklore in die verhaalkuns
Terwyl die ervarings met wilde diere op avontuurlike jagtogte aanvanklik die
folkloristiese rigting in Afrikaans oorheers, is die uitbeelding van die dierelewe en
die siening van die dier as 'n persoonlikheid sentraal in die werk van Sangiro en die
Hobsons, al verfyn Sangiro óók die rigting van die joernalistieke verslag oor die
jagavontuur. Die inboorling wat saam met die wilde dier in die ruigtes of woestyne
van Afrika sy tuiste het, is in dié eerste werke op die agtergrond. Tog gee G.R. von
Wielligh en E. de Roubaix, A.J. van Zyl en H. Luhis in hulle sketse en verhale reeds
aandag aan die leefwyse, legendes en gewoontes van die Boesman, Zoeloe en Xhosa
onderskeidelik. In die dertigerjare word die Swazilewe in verskillende werke van
J.M. Friedenthal uitgebeeld, terwyl die Boesman in die Hobsons se Skankwan van
die duine en die Bantoe in J.R.L. van Bruggen se Barolong-verhale figureer.
Sedert 1930 staan die inboorling met sy besondere leefwyse, sy geskiedenis en
herkoms, sy mites en sprokies en sy jaggewoontes al hoe meer sentraal in die
folkloristiese prosa en word die uitbeelding van die dier geleidelik na die agtergrond
verskuif. In Fiela van die oermense (1932) skryf J.D. Olwagen 'n spannende
avontuurverhaal in 'n enigsins geykte styl oor die primitiewe mens, terwyl M.J. Harris
in Bruisende waters (1939) en Uit die buurt (1945) 'n aantal oppervlakkige sketse
oor die Zoeloes bundel. Indringender is Frank H. Brownlee se stukke oor die
inboorlinglewe in Die klein bruin voëltjie (1938) en Suid-Afrikaanse sketse in swart
en wit (1940), waarin die aanraking met die Europese kultuur ook ter sprake kom.
Die geskiedenis van die Bantoestamme in die negentiende eeu is die boustof van
C.F. en M.A. Gronum se Kinôsie (1940), terwyl Ben M. Botha in Die witmense, au!
(1949) oor die langdurige oorlog tussen die Xhosas en Fingo's en hulle stryd teen
die blankes skryf. In Die swart Atilla (1946) neem P.P.R. van Coller die lewe van
Shaka as boustof, terwyl die geskiedenis van Shaka, Moshoshoe en Khama in J.P.
Bruwer se goed gedokumenteerde Manne van die Bantoe (1956) verwerk word. Van
groter belang is die geskrifte van OSWALD PIROW (1890-1959), wat - benewens die
seunsverhaal Piet Potlood (1948) en 'n biografie oor James Barry Munnik Hertzog
(1957) - in Sjangani (1950) 'n fyn beeld van die wedervaringe van 'n klein
inboorlingseun gee en in Sikororo (1952) mites, legendes en sprokies van die Bantoe
op 'n enigsins amorfe wyse in 'n groter verhaalverband oorvertel. Die optekening
van Bantoelegendes en -sprokies bereik 'n hoogtepunt in die werk van MINNIE
(MAGDALENA JACOMINA) POSTMA (1908-), wat in Legendes uit die misrook (1950),
Legendes uit Basoetoland (1954) en Litsomo (1964) verhale oor mensvreters,
gedrogte, diere, prinse en prinsesse met wraak, liefde en dood as motiewe in die
beeldende en plek-plek poëtiese styl van die inboorling opneem, al ervaar die leser
die tegniek van die raamvertelling in die eerste twee bundels meestal as 'n
oortolligheid. Minnie Postma is ook die skryfster
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van kinderboeke (waaronder die Meintjie-reeks vir dogters), vermaaklike sketse oor
bediendes (Ek en my bediende, 1955, en Alweer my bediende, 1959), tiperende
uitbeeldings van 'n plattelandse vrou (Lettie Bock kom kuier, 1956, en Tot siens,
Talettie, 1957), verhale van 'n baasverteller uit die Noordweste (Toon Prens, 1958)
en ligte ontspanningslektuur.
Na Sangiro en die Hobsons se romans en novelles bereik die uitbeelding van die
dier en die inboorling hoogtepunte in die werk van P.J. Schoeman en G.H. Franz.
Albei hierdie skrywers wyk in mindere of meerdere mate van die tradisie voor hulle
af en lewer 'n eie bydrae tot die folkloristiese prosa in Afrikaans.

I. P.J. Schoeman
PIETER JOHANNES SCHOEMAN,

wat op 20 September 1904 in Utrecht, Natal gebore
is, matrikuleer aan die Helpmekaar-Hoërskool in Johannesburg en bestudeer daarna
Volkekunde en Bantoekunde aan die Universiteit van Stellenbosch, waar hy in 1933
met 'n verhandeling oor Grepe uit die lewe van die Swazies promoveer. Ná verdere
studie in Londen en 'n periode as joernalis word hy dosent en later hoogleraar in
Bantologie aan sy alma mater, 'n aanstelling wat hom die geleentheid gee om sy
navorsing oor die inboorlingstamme voort te sit, o.m. gepubliseer as Die Swazies se
jaarlikse seremonie van die eerste vrugte (1937) en Gevalle van onwettige bevrugting
by die Zoeloe (1940). In 1946 bedank hy om hom uitsluitlik aan skeppende werk te
wy, terwyl hy in die jare 1950-1955 as hoofwildkurator in Suidwes-Afrika diens
doen. Sedert 1956 woon hy weer op Stellenbosch, waar hy voltyds skryf.
In vergelyking met Sangiro en die Hobsons is daar by Schoeman veel groter aandag
aan die inboorling in sy natuurlike omgewing, alhoewel die avonture op die jagtog
en die waarneming van die wilde dier ook by hom voorkom. Wesentlik beoefen hy
egter 'n romantiese tipe prosa waarin hy by voorkeur swerwers of heroïese figure
laat optree, by herhaling die primitiewe wysgeer met sy lewenswysheid en
gebondenheid aan die voorvaderlike sedes as karakter invoer en die aandag toespits
op die geheimsinnige en bekoorlike in die lewe van die oerwoud- of
+

+ W.C. van der Merwe stel 'n bibliografie saam oor Die dierverhaal in die Afrikaanse letterkunde
tot 1947 (Universiteit van Kaapstad, 1948), terwyl G.S. en P.J. Nienaber 'n bloemlesing uit
Die Afrikaanse dierverhaal (Johannesburg, 1942) besorg. In Skrywers en rigtings4 (Pretoria,
1961) skryf F.V. Lategan hoofstukke oor die dier en die nie-blanke in die Afrikaanse
prosakuns, waarin die werk van P.J. Schoeman en G.H. Franz o.m. ter sprake kom.
Minnie Postma se Legendes uit die misrook word bespreek deur Meyer de Villiers (St., VI:3,
Maart 1952), Legendes uit Basoetoland deur Rob Antonissen (St., IX:5, 1955) en B. Kok
(Hg., 21.1.55) en Litsomo deur P.D. van der Walt (Tg., September 1964) en M.E. van Zyl
(Krit., II:3, Oktober 1964).
Oor die lewe van P.J. Schoeman skryf J.M.H. Viljoen ('n Joernalis vertel, Kaapstad, 1953,
p. 126), Pierre Coetzee (Br., 23.7.65) en Chris Barnard (Hg., 23.8.68). 'n Vroeë oorsig oor
sy eerste werk is dié van P.C. Schoonees (Die prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging3,
Pretoria/Kaapstad, 1939). F.V. Lategan skryf by herhaling beskouinge oor sy werk (T.L.,
V:4, Desember 1955; Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans, Kaapstad, 1956;
Skrywers en rigtings4, Pretoria, 1961; en Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982). Die
kunstenaarskap van P.J. Schoeman word ondersoek deur P.B. Malherbe (ongepubliseerde
M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1977).
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woestynbewoner. Hierdie romantiese sfeer in sy verhale word nog verder versterk
deur die botsing tussen die kultuur van die Bantoe en die blanke en die weemoed
oor die verdwynende primitiewe stamlewe en -gewoontes wat daarmee saamhang.
Veel meer as in die geval van Sangiro word sy werk egter ontsier deur hinderlike
interpolasies van volkekundige en moraliserende aard, iets wat tot 'n basiese tweespalt
tussen suiwer woordkuns en populêr-wetenskaplike inligting of didaktiek in sy verhale
lei. In sy werk vind ons ook die aanwending van die uitdrukkingswyse van die
inboorling deurdat die Afrikaans by die besondere idioom van die ander medium
aangepas word en deurdat hy verskeie woorde uit die Bantoetaal opneem. Met hierdie
werkwyse verkry hy soms mooi poëtiese en beeldende effekte, maar dikwels moet
hy die woorde regstreeks vertaal of omskryf om die volle drakrag by sy potensiële
leser by te bring.
In sy eerste twee werke, Die swerwerjagter (1933) en Die jagterprins (1935),
versamel Schoeman 'n uiteenlopende reeks verhale en sketse, waaronder verslae oor
jagavonture in Zoeloeland, Swaziland en Oos-Afrika, uitbeeldings van Zoeloe- en
Swazifigure, optekeninge uit hulle verhaalskat van legendes en sprokies en grepe uit
hulle geskiedenis die belangrikste is. In die verhale oor bepaalde inboorlingkarakters
gee Schoeman voorkeur aan heroïese of eensame romantiese figure, terwyl hy in die
jagverhale (wat in die ek-vorm geskryf is) sketsmatig te werk gaan en sy beskrywing
by herhaling met verduidelikings en inligting onderbreek. In die verhaal ‘Strepies die sebratjie’ (uit Die swerwerjagter), wat oor 'n sebra-wesie handel (vgl. Sangiro
se ‘Renosterlewe’ in Uit oerwoud en vlakte), probeer Schoeman Sangiro se inlewing
in die dier se ‘sielelewe’ met die ek-perspektief van die jagter verbind, maar die
aanwesigheid van die verteller as karakter gee aan die inlewing 'n sekere
ongeloofwaardigheid en ‘kunsmatige’ dramatisering.
In vergelyking met hierdie twee mengelbundels toon Mboza, die Swazi (1939) 'n
hegter eenheid deurdat die grootste deel van die boek oor 'n jong inboorling handel
wat deur die beskawende invloed van die blanke skole van die voorvaderlike paaie
afwyk en ontwortel word, 'n tipe boustof wat hy later in Rook op die horison (1949)
en Jabula, die Zoeloe (1972) - verhale oor die verderflike invloed van die goudstad
op 'n ontstamde inboorling - weer sal aanwend. Op die groot spore (1942) bestaan
uit twee langer verhale. In die titelverhaal skryf hy oor die gewoontes en tradisies
van die Zoeloe binne 'n spannende jagraamwerk, terwyl hy in ‘Nobiyane, die ou
Zoeloefilosoof’ (in 1963 ook afsonderlik gepubliseer) 'n inboorling aan die woord
stel wat oor die grootse verlede van sy volk en die afvalligheid van die voorvaderlike
gebruike treur.
Met hierdie laaste verhaal - een van sy beste enkele stukke - lê Schoeman 'n ander
patroon in sy werk vas wat hy later by herhaling gebruik: 'n wyse ou inboorling wat
vir die grootste deel van die verhaal aan 'n blanke ek-verteller die mites, legendes,
wette en gewoontes van sy volk verduidelik en uitlê. Met so 'n procédé slaag
Schoeman daarin om die primitiewe idioom uit te buit, maar meestal mis die volgorde
waarin die opgenome verhale en die verskillende tonele aangebied word, enige
noodwendigheid en verval die geheel in fragmente wat slegs deur 'n dun epiese
draadjie met mekaar verbind word. Dit is die geval in Jagters van die woestynland
(1951), waarin Schoeman - soos vroeër Von Wielligh en die Hobsons - die lewe en
gewoontes van die Boesman as boustof neem en waarin Xameb saans om

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

359
die kampvuur van sy voorgeslagte en hulle opvattinge oor die skepping, hulle sedelike
oortuigings en hulle sprokies vertel. Dieselfde tipe gekamoefleerde inligting in die
vorm van 'n betreklik struktuurlose roman vind ons in Trados, die swerwer-Boesman
(1963) en Vulindaba (1964), waarin 'n Boesman en 'n Zoeloe onderskeidelik oor
hulle volk se verlede praat en uit hulle verhaalskat aan 'n luisterende ek vertel.
Gedeeltelik, veral in die eerste helfte, word hierdie patroon ook aangewend in
Pampata (1978), wat die geskiedenis van Tsjaka as boustof het. Die hooffiguur in
dié verhale is gewoonlik 'n tolk vir die geskiedenis, mites en verhale van sy volk, en
van enige genuanseerde karakterisering is daar haas geen sprake nie. Die hoofsaak
is die inligting wat die sentrale figuur by wyse van 'n vraag-en-antwoord-tegniek aan
die ek-spreker verskaf.
'n Verdere patroon in Schoeman se werk is dié verhale waarin hy teen die
agtergrond van 'n jagavontuur 'n liefdesverhaal vertel of 'n stuk romantiese simboliek
verweef wat aan die gebeure 'n dieper dimensie gee. Op ver paaie (1949) handel oor
'n reis wat die vertellende ek deur die Kaokoveld in Suidwes-Afrika onderneem,
maar deur die aksent op die ‘ver paaie’ en die soektog na 'n wilde perd ontwikkel
die reis in 'n verkenning van die gees en word die uiterlike gebeure met die romantiese
verlange en die strewe na 'n onvervulde droom verbind. Op sigself is hierdie
verdieping van die verhaalvlak nie steurend nie, maar dit bots met die beskrywings
van die nugter werklikheid wat ook 'n aansienlike deel van die boustof vorm. Terug
op die ver paaie (1962) kan as die vervolg hierop beskou word, terwyl Jetwa - die
buffelbul (1965) wesentlik - met die legendariese buffelbul as die romantiese simbool
- 'n variasie op dieselfde resep is. In Waar ver winde waai (1957) word die liefdestryd
van 'n meisie verbind met die uiterlike gegewe van 'n reis, maar die geheel kry iets
tweeslagtigs deurdat die jagavonture nie heg genoeg met die romantiese verhaal
skakel nie. Telkens, soos trouens ook in ander verhale van Schoeman, word informasie
en verhaal, werklikheid en verbeelding, uiterlike gebeure en simboliek nie bevredigend
verbind nie. Daarby lei die herhaling van dieselfde basiese patroon tot 'n sekere
eenselwigheid, iets wat nog verder versterk word deur die retoriek van die ‘ver paaie’,
die ‘ver plekke’ en die ‘groot spore’ wat telkens voorkom.
Naas die romantiese jag- en inboorlingverhale is Schoeman verder van belang vir
sy uitstekende jeuglektuur, wat wesentlik op dieselfde basiese gegewe berus: Drie+

+ Die swerwerjagter word bespreek deur P. de V. Pienaar (Hg., 22.9.33) en S.P.E. Boshoff
(O.E.B., VII:2).
Mboza, die Swazi word bespreek deur E.B. Grosskopf (O.E.B., VI: 1), F.J. Labuschagne
(Koers, VIII: 6, Junie 1941) en S.P.E. Boshoff (O.E.B., VII: 2), Jabula, die Zoeloe deur W.A.
de Klerk (Hg., 1.12.72) en Op die groot spore deur P.C. Schoonees (Tien jaar prosa,
Johannesburg, 1950) en F.E.J. Malherbe (O.E.B., IX: 1).
Jagters van die woestynland word bespreek deur F.V. Lategan (O.E.B., XVIII:1), Trados,
die swerwer-Boesman deur P.D. van der Walt (T.G., IV:2, Junie 1964), Vulindaba deur C.
van Heerden (T.G., V:2, Junie 1965) en Pampata deur C.I. Steenkamp (Ogg., 27.7.78).
Op ver paaie word bespreek deur Tj. Buning (O.E.B., XV:4), Terug op die ver paaie deur
P.D. van der Walt (T.G., III: 2, Junie 1963), Jetwa - die buffelbul deur P.D. van der Walt
(Tg., Oktober 1965) en Waar ver winde waai deur J.M. de Vries (Z.A., Mei 1959).
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jong jagters (1935), Sonogies, die Swazie-prinsessie (1938), Op die klein spoortjies
(1944) en Waar motors nie kan kom nie (1948) - die vervolg daarop -, die Fanie-reeks
(1948-1961), ‘ Uitspring, kêrels!’ (1951) en ‘Inspring, kêrels!’ (1960), die
Dronkie-reeks (1965-1966), Katjieland (1965), Kampvure wat nie uitbrand nie (1966)
en Spore wat nie toewaai nie (1979). Vir sy bydrae tot die jeuglektuur, waaronder
Drie jong jagters - die verhaal van 'n Bosveldse jagavontuur met drie seuns as sentrale
karakters - 'n hoogtepunt vorm, is Schoeman twee keer met die Scheepersprys
bekroon. In Uit die dagboek van 'n wildbewaarder (1967), Van jagter tot
wildliefhebber (1969) en Geliefde ou Afrika-vriende (twee dele, 1975 en 1976) skryf
hy onderhoudend oor sy jagervarings en waarnemings van wilde diere, gebaseer op
sy veldnotas oor 'n periode van bykans sestig jaar. Hierdie populêr-wetenskaplike
werke is egter streng gesproke nie meer deel van die literatuur nie.

II. G.H. Franz
GOTTFRIED HEINRICH FRANZ is op 30 September 1896 op Mphome in die omgewing

van Houtbosdorp in Noord-Transvaal as die seun van 'n Duitse sendeling gebore.
Ná sy skoolonderrig op sy tuisdorp, Pietersburg, Germiston en Pretoria gaan hy na
die Transvaalse Universiteitskollege, waar hy as onderwyser opgelei word. Daarna
is hy sewe jaar lank verbonde aan die Pietersburgse Hoërskool. In 1926 word hy
inspekteur van Bantoe-onderwys in die Oranje-Vrystaat, terwyl hy in 1930 in dieselfde
hoedanigheid na Transvaal verhuis, waar hy van 1947 tot sy aftrede in 1956
hoofinspekteur is. Afgesien van sy skeppende werk in Afrikaans skryf hy dramas,
prosawerke en leerboeke vir skoolgebruik in Noord-Sotho. Verder stel hy vir
Afrikaanse beginners 'n handleiding van Noord-Sotho op (Thellenyane, 1938), terwyl
hy in Bantoestories uit die Transvaal (1930; saam met C.A. Hoffman) en Mooi loop
(1956) verhale bundel waarin die Bantoe as motief verskyn. Vir sy roman Rabodutu
die eensame ontvang hy in 1954 die Hofmeyrprys vir Prosa. Op 7 Desember 1956
is hy in Pretoria oorlede.
Franz se eerste werk verskyn in Engels as Tau, the chieftain's son (1929) en
Makinta tales (1936), waarin hy verhale en sketse uit die lewe van die Bantoe bundel
en waaruit sy besondere kennis van die Basotho se lewenswyse en denkpatroon reeds
spreek. Op aandrang van Markus Viljoen skryf hy van 1936 af ook verhale in
Afrikaans, waarvan die meeste oor 'n periode van twintig jaar in Die Huisgenoot,
Die Brandwag en Die Vaderland verskyn. Hierdie verhale is gebundel in Moloisi
die wyse (1942), Verhale van Hananwa en Laaste verhale (albei postuum, 1965). In
die eerste bundel lei Moloisi, een van die oudstes van die stam, 'n jong blanke
sendeling deur middel van lang gesprekke in die wysheid, gebruike en verhaalskat
van die primitiewe mens in. Die twee bundels wat ná Franz se dood gepubliseer is,
sit die patroon van hierdie verhale voort deur die aanwending van die wydlopige
vertelwyse, die Sotho-idioom en die wyse lering. Van die beste stukke is dieresketse
(‘Adonese - kind van Roto Bobbejaan’) en verhale waarin die karakters in 'n konflik
uitgebeeld word, soos dié oor die jong hoofman wat, ná 'n opleidingsperiode onder
die blankes, opnuut die besondere leefwyse van sy eie mense moet leer waardeer
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Hananwa ook ‘Die bekentenis’, die geskiedenis van 'n Basotho-vrou wat twee Blanke
kinders tydens 'n botsing met die Halaka-stam red en verder versorg. Hierdie
geskiedenis van moed en uithouvermoë, wat op 'n ware gebeurtenis uit die
pionierstydperk van Noord-Transvaal gebaseer is, roep 'n vergelyking op met ander
soortgelyke uitbeeldings, soos G.S. Preller se ‘Moedersmart’ en A.G. Visser se
‘Amakeia’. In Die Afrikaanse kortverhaalboek (1978) neem Abraham H. de Vries
die ongebundelde ‘Makhwibitsana’, die Sotho-weergawe van die Rooikappieverhaal,
op.
In sy kortverhale leer 'n mens reeds die wêreld ken wat Franz later ook as boustof
vir sy romans sal gebruik. Soos by P.J. Schoeman is daar haas in elke verhaal 'n wyse
ou man aanwesig wat sprekend ingevoer word om die wyshede en verhale van die
stam te vertel. Die besondere perspektief van die verteller gee die skrywer die
geleentheid om tydsaam en omslagtig te praat, deur die vertelling heen te karakteriseer,
ruim gebruik te maak van die idioom, stel- en denkwyse van die Basotho en om die
inligting oor hierdie mense se lewe en die didaktiek esteties te regverdig. In
vergelyking met Schoeman bly die aanwending van hierdie tegniek nie tot die
weergawe van sprokies en legendes en 'n beeld van die spesifieke stam se lewe en
tradisies in oorwegend fragmentariese verhale beperk nie, maar slaag Franz daarin
om, veral in sy romans, die vertelling tot 'n hegter eenheid te konstrueer en ook die
primitiewe mens se kyk op die lewe van die Afrikaner in 'n idilliese verband te gee.
Daarby buit hy, veel meer as Schoeman, die konkrete voorstellingswyse, die idioom
en die spreekwoord van die mense op 'n volgehoue wyse uit, in so 'n mate dat hy
daarmee nuwe moontlikhede vir die Afrikaanse taal open.
Die belangrikste deel van Franz se oeuvre bestaan uit 'n drietal romans, wat hy in
die veertiger- en vyftigerjare publiseer. In Moeder Poulin (1946) vertel 'n ou
Basothovrou vanuit 'n agterna-perspektief van haar lewe op 'n idilliese plaas waar
sy help om die kinders groot te maak, waar sy die liefde en eerbied van die blankes
ontvang en in hulle eenvoudige maar egte lewe deel. Hierdie vreedsame bestaan
word
+

+ Biografiese gegewens oor G.H. Franz is te vinde in P.J. Nienaber se Jonger skrywers oor
eie werk (Johannesburg, 1951), C.M. van den Heever se My jeugland (Johannesburg, 1952),
J.M.H. Viljoen se 'n Joernalis vertel (Kaapstad, 1953, pp. 129-132) en H.J. van Zyl se
inleiding tot Verhale van Hananwa (Johannesburg, 1965). By sy dood skryf Rob Antonissen
'n huldigingsartikel met 'n mooi oorsig oor sy werk (Hg., 14.1.57). Ander oorsigtelike
beskouings is dié van F.V. Lategan (Skrywers en rigtings4, Pretoria, 1961 en Die kortverhaal
en sy ontwikkeling in Afrikaans, Kaapstad, 1956), J.H. van Dyk (Perspektief en profiel2,
Johannesburg, 1960 onder redaksie van P.J. Nienaber) en Koos Meij (ibid., derde druk,
Johannesburg, 1969). In Kern en tooi (Kaapstad, 1963) bespreek Rob Antonissen drie romans
(Rabodutu die eensame, Kobus en Dillo) van Franz, terwyl F.A.M. Mulock-Houwer Moeder
Poulin, Rabodutu die eensame en Kobus in haar ongepubliseerde M.A.-verhandeling oor
Roman-waarheid en roman-fiksie (Rhodes-Universiteit, 1963) ter sprake bring.
Moloisi die wyse word bespreek deur G. Dekker (Hg., 23.4.43) en P.J. Schoeman (O.E.B.,
IX:2), terwyl P.D. van der Walt sowel Verhale van Hananwa (Tg., Februarie 1966) as Laaste
verhale (Tg., Junie 1966) resenseer. Verhale van Hananwa word verder bespreek deur C.
van Heerden (T.G., VII:2, Junie 1967).
Naas die reeds genoemde stukke van Rob Antonissen en F.A.M. Mulock-Houwer word
Moeder Poulin bespreek deur J.K. Swart (O.E.B., XVI: 2) en Jaco van der Merwe (O.E.B.,
XIII: 2).
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verstoor deur die Anglo-Boereoorlog (vgl. Celliers se Martjie) waarvan die lyding
plek-plek, soos dit die gesin van die blankes raak, deel van haar vertelling uitmaak.
Ten spyte van hierdie gewelddadige ingryp in die bestaan van ongekornpliseerde
mense gaan die lewe egter onverwoesbaar voort en lei dit uiteindelik tot 'n gelukkige
afloop aan die slot. Moeder Poulin is die vertelster in die verhaal en deur haar optrede
as moeder, opvoedkundige en dienende mens word die wysheid van die Basotho,
soos beliggaam in die talle spreuke en lewenslesse, 'n integrerende deel van die
roman. Daarby is die enigsins eensydige perspektief waaruit sy haar verhaal vertel,
juis aanvaarbaar omdat dit regstreeks by haar siening en insig aansluit en omdat die
skrywer hom daarvan weerhou om ander gedagtes in haar mond te lê of haar as
spreekbuis te gebruik. Die belangrikste besware wat teen die roman geopper kan
word, is die effense insinking in die middel, waar die vertelster minder regstreeks
met die handeling te make het en te veel op rapporte moet steun (vgl. veral die
hoofstukke ‘Koors’ en ‘Konsentrasiekamp’) en die ooreising van die Pietafiguur,
wat as moeilike seun, swierige en verwaande jongman en ‘joiner’ te veel in die rigting
van die tradisionele romanskurk beweeg. Daarby is die onwettige teregstelling van
Pieta deur Diel en Jannie (hoofstuk V) hoogs onwaarskynlik as 'n mens die waardes
van hulle behoudende en konserwatiewe opvoeding in ag neem. Ten spyte van hierdie
besware is Moeder Poulin 'n besondere roman deur die volgehoue verteltegniek, die
karakterisering van die Poulin-figuur en die ordening van die verhaal deur die
hoofstukindeling.
Minder gelukkig was Franz met sy ander twee romans, waarin hy wesentlik
dieselfde idilliese leefwyse en die goeie verhouding tussen wit en swart uitbeeld, al
is hulle tog nie sonder verdienste nie. Rabodutu die eensame (1954) vertel die verhaal
van 'n jong man, Rabodutu, wat ná die dood van sy ouers op 'n afgeleë plaas in die
Bosveld alleen met Bantoe-bediendes agtergelaat word. By hulle ontstaan dan die
vrees dat daar uiteindelik verbastering sal plaasvind en ‘mensmuile’ gebore sal word
(vgl. ‘Pundudu, die brandwag’ uit Moloisi die wyse), iets wat hulle laat besluit om
'n wit vrou vir Rabodutu te soek. Hierdie poging slaag uiteindelik en die slot eindig,
soos Moeder Poulin, met 'n dubbele huwelik. Die basiese beswaar teen die roman is
dat die problematiek wat by die aanvang gestel word, slegs 'n skynproblematiek is
en dat die gevaar wat die gryskoppe van die stam sien, deur elke optrede van Rabodutu
in die loop van die roman geloënstraf word. Daarby ontwikkel die verhaal aanvanklik
uiters stadig en dien die ‘Nkutu’-gedeelte slegs as 'n reeds te lang inleiding tot die
eintlike gebeure, terwyl die verdere verloop telkens op toevallige ontmoetings en
terloopse vriendskappe tussen ou bekendes steun. In teenstelling tot Moeder Poulin
kon die verteller in hierdie verhaal hom nie self tipeer nie, omdat hy as karakter nooit
werklik in die roman optree nie en die intieme kennis waaroor hy wel beskik,
onwaarskynlik klink. In deel II probeer Franz hierdie gebrek verdoesel deur vertelling
en dialoog af te wissel, maar dié tegniek werk verwarrend op die leser in. In Kobus
(1956) verskuif die aandag van die afgeleë plaas na 'n plattelandse dorp waarheen
Kobus, die seun van 'n hoofman, gaan om by witmense te werk en in die leefwyse
en gewoontes van die blankes ingelei te word. In 'n sekere sin moet Kobus dus 'n
inisiasieproses ondergaan, en hierdeur sluit Franz aan by Van Bruggen se Ampie,
Mikro se Toiings-trilogie en gedeeltelik ook F.A. Venter se Swart pelgrim met Kolom
as die begeleier en inisieerder wat Kobus
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moet touwys maak en baas Hendrik as die patroneerder wat sy belange op die hart
dra. Met so 'n problematiek kon Franz iets nuuts aan die tradisie van die
ontwikkelingsroman toegevoeg het. Die probleem is egter dat die vertellende
hoofpersoon hom telkens self feitlik as 'n karikatuur sien en dat die tendens op die
lange duur steurend raak, veral omdat die veroordeling en afwysing in die mond van
'n onbeskaafde mens gelê word wat weens sy beperkte ervaring en gebrekkige kennis
nie die Bantoe se rede tot ontevredenheid kan verstaan of perspektiveer nie.
Die oorblywende vier publikasies van Franz toon geen vooruitgang op sy werk
nie en kan eerder as insinkings gesien word. In Dillo (1956) word die kinderjare van
'n sendelingseun en sy intieme omgang met die Basotho en hulle liedere en verhale
en sprokies vertel, maar die verhaal is slegs 'n dekmantel vir die inligting oor die
Sotho-geskiedenis en die invlegting van sprokies. Masilo se oorwinning (1957) is 'n
blote spanningsverhaal oor die stryd tussen twee Bantoestamme, terwyl Twee wêrelde
(1957) - die enigste werk van Franz wat buite die Bantoe-wêreld staan - oor die
verdeeldheid onder die Afrikaners tydens die Rebellie van 1914 handel. In Modjadji
(1957) (vgl. die vroeëre vertelling deur Eugène N. Marais in Sketse uit die lewe van
mens en dier en die sonnette-reeks in Die koue tye van S. Ign. Mocke) neem Franz
die lewe van die legendariese reënkoningin as boustof vir 'n drama, maar die trae
handeling en die afwesigheid van enige werklike konflik laat die geheel in 'n stuk
geskiedenis in dialoogvorm ontaard. Uit Sotho vertaal hy ook die indrukwekkende
‘Loflied van die Alskepper’ (Standpunte, V: 2, Desember 1950).
Die bekoring van Franz se werk berus dus in hoofsaak op die besondere
verteltegniek en die uitbuiting van die Sotho-idioom wat daarmee gepaard gaan.
Deurdat hy hierdie tegniek suiwerder hanteer en in romans van groter omvang
aanwend, moet sy werk as 'n belangriker bydrae as dié van Schoeman beskou word.
Die nadele van dié tegniek is dat die talle woordverklarings soms hinderlik-eksegeties
aandoen en dat die hoofkarakter nie altyd alles kan waarneem wat hy of sy moet
vertel nie. Saam met hierdie tegniek lei die wêreld van Franz (die primitiewe
omgewing in stamverband, die afgesonderde sendingstasie, boereplaas of plattelandse
dorp, die situering van die gebeure in 'n idilliese tydperk uit die verlede en die
liefdevolle vader-kind-verhouding tussen wit en swart) op die lange duur tot 'n
eenselwigheid, al kon hy binne hierdie beperkinge tog 'n aantal voortreflike werke
lewer.
+

+ Rabodutu die eensame word bespreek deur Meyer de Villiers (Hg., 18.2.55) en Merwe Scholtz
(O.E.B., XXI: 1-2).
Dillo word bespreek deur C.W. Hudson (Hg., 18.2.57), Twee wêrelde deur Abel J. Coetzee
(T.L., VII:3, September 1957) en Modjadji deur M.P.O. Burgers (Hg., 21.10.57) en Rob
Antonissen (St., XI: 5-6, Mei-Desember 1957).
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Hoofstuk 7
Die Dertigers
Terwyl die algemene beeld van die Afrikaanse poësie aan die begin van die
dertigerjare iets van 'n insinking vertoon, was skrywers soos I.D. du Plessis, N.P.
van Wyk Louw, Uys Krige en W.E.G. Louw reeds besig om gedigte aan tydskrifte
soos die Kwartaalblad van die Uniwersiteit van Kaapstad, Die Stellenbosse Student,
Die Huisgenoot en Die Nuwe Brandwag te lewer waarin 'n subtieler aanwending van
die woord en 'n toespitsing op die indiwiduele sielelewe merkbaar is. Die wegswaai
van die tradisionele Afrikaanse ‘motiewe’-kuns in die rigting van 'n persoonlike
belydenispoësie wat deur die artistieke versorging van die woord van 'n groter
professionaliteit getuig, vind - soos D.J. Opperman in Digters van Dertig, p. 63
aantoon - sy eerste neerslag in boekvorm in C.M. van den Heever se Deining (1932).
Dit word gevolg deur W.E.G. Louw se Die ryke dwaas (1934), ‘dié bundel waarin
die kritiek indertyd die eerste teken van 'n vernuwing in ons poësie gesien het’
(Opperman, op. cit., p. 305). Daarna debuteer N.P. van Wyk Louw en Uys Krige in
1935 met Alleenspraak en Kentering onderskeidelik, terwyl Elisabeth Eybers - wat
veel minder verse in tydskrifte publiseer - met Belydenis in die skemering (1936)
haar intrede maak. In bundels soos Stryd (1935) en Vreemde liefde (1937) beoefen
I.D. du Plessis, wat in sy vroeëre poësie by 'n ouer geslag aangesluit het, 'n
persoonliker biegvers waarin hy deur die Dertigers, veral deur die Louws, beïnvloed
word. By hierdie poësie sluit ook Hettie Smit se belydenisroman Sy kom met die
sekelmaan aan, wat uit die jare 1932-1935 dateer, maar eers in 1937 in boekvorm
gepubliseer word.
By 'n beskouing oor die Dertigers ontstaan die vraag in watter chronologiese
volgorde hierdie skrywers behandel moet word ten einde die getrouste literêrhistoriese
beeld van die periode te gee. In sy standaardwerk oor die Digters van Dertig gaan
Opperman uit van die vroegste gepubliseerde tydskrifverse en kom hy tot die volgorde
I.D. du Plessis, C.M. van den Heever, N.P. van Wyk Louw, Uys Krige, W.E.G. Louw
en Elisabeth Eybers. As die vernuwing ten volle deurbreek, kry ons ‘aanvanklik ...
'n noordelike impuls wat uitgaan van C.M. van den Heever; dan ... 'n veel sterker
suidelike impuls wat skielik deurbreek met W.E.G. Louw en spoedig al sterker uitgaan
van N.P. van Wyk Louw wat die hooffiguur van die hele vernuwing van Dertig word’
(Opperman, op. cit., p. 385).
Terwyl Opperman dus groot waarde aan tydskrifpublikasies heg en die verskyning
van 'n digbundel nie as deurslaggewend vir die literêr-historiese volgorde beskou
nie, meen Rob Antonissen dat die aksent in 'n literatuurgeskiedenis ‘nie soseer (op)
die nog nie of nog nouliks gemanifesteerde groei van die nuwe (moet val) nie, maar
(op) die deurbraak van die nuwe’ en dat daar by die beskrywing van die deurbraak
‘retrospektief ... aandag op die groeiverskynsels gevestig (moet) word’ (Kern en tooi,
p. 22). Met so 'n uitgangspunt meen Antonissen dat daar aan sowel Deining as Die
ryke dwaas reg geskied, die persoonlike optrede van die Louw-broers in
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die belangrike aanvangsjare beter beligting ontvang en aan W.E.G. Louw se besielende
invloed op N.P. van Wyk Louw in 'n moeilike stadium van laasgenoemde se
ontwikkeling die nodige prioriteit gegee word. Met hierdie uitgangspunt kom
Antonissen dan daartoe om W.E.G. Louw voor N.P. van Wyk Louw te behandel en
die invloed wat daar reeds in Die ryke dwaas van die ouer broer uitgaan, in die
afsonderlike bespreking van W.E.G. Louw te agterhaal.
Sowel vir Opperman as vir Antonissen se uitgangspunte is daar veel te sê. In die
geskiedenis van die literatuur kom daar telkens gevalle voor waar die publikasiedatum
van 'n bundel van ondergeskikte belang is, terwyl die tydskrifverse nie altyd die
voorteken van 'n nuwe rigting hoef te wees nie. Tog lyk dit, in die lig van Antonissen
se argument oor die daadwerklike deurbraak van Dertig, sinvol om binne 'n konteks
waarin die hele Afrikaanse literatuur nagegaan en chronologies gesitueer word,
voorkeur te gee aan die publikasiedatums van afsonderlike bundels as uitgangspunt,
behalwe as daar ander literêr-historiese getuienis van 'n vroeër deurbraak is. Met
hierdie uitgangspunt is die volgorde van die skrywers dus C.M. van den Heever, I.D.
du Plessis, W.E.G. Louw, N.P. van Wyk Louw, Uys Krige, Elisabeth Eybers en
Hettie Smit, al is dit moontlik om by wyse van retrospeksie die prioriteit van sekere
groeipunte by latere skrywers aan te toon. Aangesien C.M. van den Heever en I.D.
du Plessis slegs gedeeltelik deur hulle belydenispoësie, die bewussyn van die
digterstaak en die groter aandag aan die woord tot Dertig behoort en eintlik as
oorgangsfigure beskou kan word, is hulle werk reeds - met die nodige aandag aan
hulle bydrae tot die vernuwing - in hoofstuk 4 bespreek. Hettie Smit se enigste
gepubliseerde roman, wat tematies regstreeks by die Louws se vroeë belydenispoësie
aansluit en as dokumentering van die ‘kring van Dertig’ ook literêr-histories van
belang is, was reeds in 1935 voltooi. Daar kan dus 'n saak voor uitgemaak word om
van ‘die deurbraak van die nuwe’ as uitgangspunt in dié geval af te wyk en haar
werk te behandel voor dié van Elisabeth Eybers, wat in die beginjare weinig kontak
met die suidelike digters het en nie aan die literêre stryd meedoen nie. Daarom word
die skrywers wie se werk in hierdie hoofstuk ter sprake kom, in die volgorde W.E.G.
Louw, N.P. van Wyk Louw, Uys Krige, Hettie Smit en Elisabeth Eybers behandel.

I. W.E.G. Louw
WILLIAM EWART GLADSTONE LOUW,

die jongste broer van N.P. van Wyk Louw, is
op 31 Mei 1913 op Sutherland gebore. In 1920 vestig die gesin hom in Kaapstad en
ontvang Louw sy skoolopleiding onder meer aan die South African College School.
Van 1931 tot 1935 studeer hy aan die Universiteit van Kaapstad, waar hy die graad
M.A. met 'n studie oor die poësie van J.H. Leopold verwerf, Hettie Smit en F.J. le
Roux goed leer ken, en 'n belangrike aandeel het aan die stigting van die Vereni+

+ Die mees gesaghebbende werk oor die Digters van Dertig is dié van D.J. Opperman (Kaapstad,
1953), waarin die prikkels binne die algemene en letterkundige situasies, die belangrikste
‘tendensies’ van hierdie poësie, 'n oorsig oor die hele ‘beweging’ en al die figure en die
invloed wat op hulle ingewerk het, bespreek word, 'n Samevattende oorsig oor die literatuur
van 1930 tot 1940 gee Opperman in D.J. Potgieter, red., Standard Encyclopaedia of Southern
Africa (S.E.S.A.), I (Kaapstad, 1970).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

366
ging vir die Vrye Boek, die vroeë pogings om die aandag op die nuwe poësie te vestig
en N.P. van Wyk Louw se Alleenspraak gepubliseer te kry. Teen die einde van 1935
vertrek hy na Nederland, waar hy aan die Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam
studeer, die doktorale eksamen voltooi en deur kritiese beskouinge en toesprake die
jonger Afrikaanse poësie aan die Nederlanders bekend stel. In November 1938 keer
hy terug na Kaapstad, waar hy in 1942 met 'n proefskrif oor Die invloed van Gorter
op Leopold promoveer. Saam met D.B. Bosman, N.P. van Wyk Louw en Jan Greshoff
stel hy die bloemlesing Tussen die engtes (1940) saam met die doel om Nederlandse
skrywers tydens die Duitse besetting te steun. Daarna werk hy 'n tyd lank by die
Reddingsdaadbond in Johannesburg totdat hy as hoogleraar in Afrikaans en
Nederlands aan die Rhodes-universiteitskollege in Grahamstad benoem word. In
1944 tree hy in die huwelik met die komponiste Rosa Nepgen en saam met N.P. van
Wyk Louw en H.A. Mulder rig hy in 1945 die onafhanklike blad Standpunte op.
Deur sy bemiddeling kom die Vlaamse letterkundige Rob Antonissen na Suid-Afrika
en word hy aangestel as dosent aan die Rhodes-universiteit. In 1957 laat vaar Louw
die professoraat en word hy kunsredakteur van Die Burger, 'n betrekking wat hy tot
einde 1966 beklee. In die jare 1967-1978 is hy professor in die Nederlandse
Letterkunde aan die Universiteit van Stellenbosch. Vir Die ryke dwaas ontvang hy
in 1934 (saam met Totius en C. Louis Leipoldt) die Hertzogprys vir Poësie, terwyl
sy kritiese geskrifte in 1970 met die Gustav Preller-prys vir Literêre Kritiek bekroon
word. By geleentheid van sy vyf en sestigste verjaardag verskyn die huldigingsbundel
Skanse teen die tyd (1978) en 'n spesiale nommer van Standpunte (XXXI:3, Junie
1978) wat aan sy werk gewy word. Op 24 April 1980 is hy op Stellenbosch oorlede.
By 'n beskouing oor die werk van W.E.G. Louw is dit belangrik om te onthou dat
hy nie alleen as digter werksaam is nie, maar dat hy ook as kritikus 'n belangrike
bydrae lewer en deur sy optrede as redaksie-sekretaris van Standpunte baie jare lank
'n rigtinggewende invloed op die literatuur uitgeoefen het. Daarby het hy deur sy
werk as kunsredakteur van Die Burger en sy artikels oor musiek, skilderkuns,
letterkunde, toneel e.d.m. wat in dié blad verskyn, 'n vormende invloed op die
algemene leserspubliek gehad, terwyl hy as lid van verskeie belangrike liggame ook
'n leidende rol op die breër kulturele terrein kon speel. Louw se kritiese werk bestaan
uit 'n vroeë oorsig oor die digkuns van Dertig (De nieuwere Afrikaanse poëzie, 1939),
'n studie oor Die invloed van Gorter op Leopold (1942), 'n oorsig oor die ontwikkeling
van die Afrikaanse poësie (Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, III, 1950) en twee
bundels opstelle wat as Ou wyn van vreugde en Vaandels en voetangels (albei 1958)
gepubliseer word. Daarnaas is hy die samesteller van Vyftig gedigte van C. Louis
Leipoldt (1946) en Driesprong (1978), 'n bloemlesing uit die poësie van Celliers,
Totius en Leipoldt. Verder lewer hy verskeie belangwekkende referate, o.m. oor
letterkundige aspekte van die kerklied, probleme in verband met die beheer oor
publikasies en Twee bronne van vernuwing in die poësie van N.P. van Wyk Louw
(1971), wat as die eerste N.P. van Wyk Louw-gedenklesing aan die Randse Afrikaanse
Universiteit gehou is. As kritikus maak Louw van 'n verskeidenheid benaderings tot
die literatuur gebruik en toon hy oor die algemeen 'n sensitiewe aanvoeling vir en
korrekte oordeel oor die poësie. Naas sy pleidooie waarmee hy 'n belangrike apologeet
vir die digkuns van Dertig word, lewer hy 'n besliste weten-
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skaplike bydrae met sy uitgebreide opstelle oor ‘Die verskuns van Totius’ en
‘Vormprobleme by Leipoldt’, al is sy stukke soms te impressionisties en word sy
latere koerantresensies ontsier deur 'n te persoonlike aanloop en 'n weinig indringende
geselstrant. As polemikus is hy verantwoordelik vir 'n hele paar sterk satiriese stukke
(o.m. oor P. de V. Pienaar en F.C.L. Bosman) waarmee hy 'n ‘suiwering van die lug’
en 'n korrekter benadering van die literatuur wou bewerkstellig, al kry 'n mens soms
die indruk - bv. uit sy polemieke met Rob Antonissen en André P. Brink - dat hy
dikwels die aksent van die werk na die persoon verskuif. Van sy algemener stukke
oor die godsdiens, kuns, literatuur, kultuurtoestande e.d.m. in Die Burger is gebundel
in Onvoltooide kalender (1962) en Kolom (1964) en word gekenmerk deur 'n
weloorwoë besinning oor die sake onder bespreking, 'n wellewendheid maar ook
strydbaarheid as dit nodig blyk, plek-plek 'n aansteeklike geestigheid en 'n fyn
versorgde taal, al is Louw se Afrikaans nie heeltemal vry van maniërismes nie. Van
Gustave Flaubert vertaal hy Die legende van die heilige Julianus die herbergsame,
wat oorspronklik (1940) as uitgawe van die Vereniging vir die Vrye Boek verskyn
en in 1959 die eerste Afrikaanse publikasie van die uitgewersfirma Human &
Rousseau is, terwyl hy in 1962 George Bernard Shaw se Saint Joan as Johanna, die
soldaat van God vertaal. Saam met sy vrou verwerk hy vir die jeug Kasper se
wêreldreis (1960) in versvorm na 'n verhaal deur Marlene Reidel. Sy kennis van wyn
blyk uit sy artikels in Die Wynboer en sy bydrae tot D.J. Opperman se Gees van die
wingerd (1968), terwyl hy die inleiding tot die heruitgawe van C. Louis Leipoldt se
300 Years of Cape wine (1974) skryf. Afgesien van sy talle ongebundelde artikels
oor die skilderkuns in Die Burger lewer hy waardevolle bydraes hieroor vir Die
Afrikaanse kinderensiklopedie. Oor sy en sy vrou se reis deur Italië, Griekeland en
die Midde-Ooste in 1966 doen hy keurig verslag in So ver as 'n engel te perd kan ry
(1969).
Dit is egter in die eerste plek as digter dat W.E.G. Louw vir die Afrikaanse
+

+ Bibtiografieë oor W.E.G. Louw is saamgestel deur M. Jooste (Universiteit van Stellenbosch,
1967) en Gerrit Olivier (Skanse teen die tyd, Kaapstad, 1978). Sy Versamelde gedigte is met uitsondering van enkele jeuggedigte en die later weggelate vers ‘In die kamp’ uit Die
ryke dwaas - 'n volledige uitgawe van al die bundels tot en met Naggesprek en ander gedigte
(kyk hieroor T.T. Cloete, St., XXVII:4, April 1974) en A.J. Coetzee (Ogg., 25.6.73). Die
teksveranderings wat die gedigte in dié uitgawe ondergaan het, is hoofsaaklik beperk tot die
weglating van enkele woorde, 'n paar wysigings in die woordkeuse en veral 'n aansienlike
vermindering van die adjektiwiese verbuigings-e wat die kritiek in die verlede hinderlik
gevind het. Alhoewel laasgenoemde wysigings die verse nader aan die Afrikaanse spreektaal
laat beweeg, bring die veranderings nou dikwels die ritme in die gedrang en word die
klankspanninge in sommige gevalle aangetas. Die Versamelde gedigte verskyn by geleentheid
van die digter se sestigste verjaarsdag in 1973, soos ook die faksimilee-uitgawe van die
handgeskrewe teks van die gedig ‘Naggesprek’.
Biografiese gegewens oor W.E.G. Louw word verskaf deur D.J. Opperman (Digters van
Dertig, Kaapstad, 1953) en Rykie van Reenen (Hg., 16.7.65), wat ook oor die belangrikheid
van sy eerste bundel en sy vernuwende invloed skryf, terwyl die digter self in vier
radio-onderhoude met Roy Pheiffer inligting oor sy lewe en die agtergronde van sy gedigte
verstrek, gepubliseer as Persoonlike perspektiewe (Kaapstad, 1977; hieroor E.C. Britz, Bu.,
8.12.77, André P. Brink, Rap., 12.2.78, Rialette Wiehahn Ogg., 28.4.78 en H.J. Schutte, T.L.,
XVII:3, Augustus 1979). By sy sestigste verjaardag lewer Pheiffer 'n huldigingsrede waarin
hy 'n fantasie rondom Louw as besoeker aan die Muiderkring opbou (St., XXXI:3, Junie
1978). By sy dood verskyn huldeblyke van J.C. Kannemeyer (Bu., 25.4.80), Ernst van Heerden
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letterkunde van belang is. Louw se poësie word in 'n sewetal bundels tussen die jare
1934 en 1980 versamel, en met sy debuut gee hy vir die eerste keer stem aan die
romantiese jongeling met sy erotiese vreugde en frustrasies, sy selfbeklag en gevoel
van verlatenheid, sy opstand en berusting in 'n tipe vers wat los is van die
konvensionele prosodiese skemas en wat deur sy musikaliteit, fyn sintuiglike beelding,
subtiele woordgebruik en versverglyding iets nuuts in die Afrikaanse poësie inlei.
Hierdie digkuns het 'n sekere aansluiting by Leipoldt en C.M. van den Heever, maar
toon veral 'n intieme verwantskap met die Engelse liriek (Shelley, Keats, Wordsworth,
Brooke) en die Nederlandse Negentigers en geslag van 1910 (Leopold, Holst, Bloem,
Gossaert). Die gevaar van die intieme mymervers by Louw is 'n sekere
oorgevoeligheid, weekheid en narcissisme, terwyl die retoriese grootspraak, die
literêre gebaar en die leë retoriek die opstandsgedigte ontsier, iets wat sy tweede
bundel met sy slapper ritme en yler beelde nog meer geforseerd laat aandoen. Die
verdere gevaar van 'n te losse beeldaanwending, 'n te amorfe gedig en 'n te grote
willekeur in die gang van die vers word reeds in die tweede bundel plek-plek
teengewerk deur die hegte sonnetvorm, wat 'n kontrolerende funksie ten opsigte van
die struktuur het, terwyl Louw later in lang epiese gedigte oor Bybelse of
kunstenaarsgestaltes die boustof of kunswerk as objektiveringsmiddel gebruik,
toenemend van 'n tooiloser vers en minder van presieuse beelde gebruik maak en die
Dertiger-clichés in 'n groot mate uit sy werk weer. In dié verband het Ernst van
Heerden volkome gelyk waar hy beweer dat Louw geleidelik oorgaan ‘van 'n
introverte stemmings- en belydenisvers tot 'n oper, gestalte-gebonde,
chronologies-voortskrydende epiek’ (Digter-

(Beeld, 26.4.80), Etienne Britz (Rap., 27.4.80 en St., XXXIII:4, Augustus 1980), Charles
Fensham (T.L., XVIII:3, Augustus 1980), M. Nienaber-Luitingh (Jaarboek van de
Maatschappij der Nederlandse Letterkunde, 1980-1981) en Réna Pretorius (T.G., XXII:l,
Maart 1982).
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+ De nieuwere Afrikaanze poëzie word bespreek deur H.A. Mulder (Hg., 28.7.39), J. du P.
Scholtz (Bu., 29.7.38) en Elisabeth Eybers (Voetpad van verkenning, Kaapstad/Pretoria,
1978), Die invloed van Gorter op Leopold deur G. Dekker (Hg., 17.12.43) en H.A. Mulder
(O.E.B., VIII:4), Ou wyn van vreugde deur E. Lindenberg (Onsydige toets, Kaapstad/Pretoria,
1965), J.M. de Vries (Z.A., November 1958) en Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad,
1963) en Vaandels en voetangels deur A.P. Grové (Hg., 3.10.58), J.M. de Vries (Z.A.,
Desember 1958) en Rob Antonissen (Kern en tooi). Oor ‘W.E.G. Louw en die
‘Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner’’ skryf S. Ign. Mocke 'n smeerartikel (Helikon, II:9,
Februarie 1953). Onvoltooide kalender word bespreek deur F.I.J. van Rensburg (Krit., I:3,
Oktober 1963), Kolom deur P.D. van der Walt (Tg., Desember 1964) en Pirow Bekker (Krit.,
III:1, April 1965) en So ver as 'n engel te perd kan ry deur Hennie Aucamp (Hg., 26.12.69),
R.H. Pheiffer (Bu., 30.1.70) en I.D. du Plessis (T.G., X:2, Junie 1970). G.J. Joubert voer 'n
vraaggesprek met W.E.G. Louw oor sy toneelkritiek (T.G., XII:3, September 1972). Die
meeste van Louw se polemiese artikels is opgeneem in Vaandels en voetangels, terwyl die
polemiek met F.C.L. Bosman (oor die Hertzogprys aan W.A. de Klerk en Gerhard J. Beukes)
in P.J. Nienaber se Rapier en knuppel (Kaapstad, 1965) verskyn. Die polemiek met Rob
Antonissen (na aanleiding van die styl in Louw se twee opstelbundels) word opgeneem in
St., XII:5, 6 en XIII:1, Junie- Oktober 1959. Ná die verskyning van N.A. Liebenberg se
debuutbundel Die eerste ge{prolem}y antwoord W.E.G. Louw op André P. Brink se resensie
en volg daar 'n meningswisseling tussen die twee (Rap., 5.9, 19.9, 26.9, 3.10 en 10.10.71).
Oor sy benaderingsmetode in die kritiek skryf E.C. Britz (Skanse teen die tyd), Ena Jansen
(St., XXXI:3, Junie 1978) en Rialette Wiehahn (Die Afrikaanse poësiekritiek,
Kaapstad/Pretoria, 1965).
+ Die beste algemene oorsigte oor die poësie van W.E.G. Louw is te vinde in D.J. Opperman
se Digters van Dertig, waarin ook invloede op sy werk aangetoon word, A.P. Grové se opstel
in P.J. Nienaber se Perspektief en profiel5 (Johannesburg, 1982), H.A. Mulder in C.M. van
den Heever en P. de V. Pienaar se Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, III (Kaapstad, 1950)
en Ernst van Heerden se opstel in Digterlike diagnose (Kaapstad, 1977), waarin van Louw
se ontwikkeling van ‘lirisme tot kroniek’ gepraat word. In Wending en inkeer (Kaapstad,
1948) en Skrywers en rigtings (Pretoria, 1952) bespreek F.E.J. Malherbe en Gerhard J. Beukes
onderskeidelik die eerste drie bundels, terwyl A.P. Grové in 'n vroeë studie (in Die duister
digter, Pietermaritzburg/Durban, 1949) veral op die religieuse stryd en ontwikkeling
konsentreer. In 'n enigsins oppervlakkige artikel met weinig nuwe gegewens ondersoek A.J.J.
Visser ‘Die verwerking van Bybelse stof in die poësie van W.E.G. Louw’ (Unie, 65: 5,
November 1968). Oor die wyn en wynstok en oor die ‘aardse luste’ en die soeke na harmonie
in Louw se poësie skryf onderskeidelik M. Nienaber-Luitingh (Skanse teen die tyd) en Gerrit
Olivier (St., XXXI: 3, Junie 1978). Die ryke dwaas word aanvanklik aan F.E.J. Malherbe
voorgelê, maar na hulle gesprek sien Louw daarvan af om verder met hom te onderhandel
en besorg hy self die uitgawe van die bundel (Digters van Dertig, pp. 327-328). As Die ryke
dwaas later wel verskyn, resenseer Malherbe dit met groot geesdrif (kyk Wending en inkeer).
Ander resensies is dié van G. Dekker (Koers, II: 2, Oktober 1934), C.M. van den Heever
(Hg., 11.5.34), Tj. Buning (O.T., III:2, Mei 1935) en - met weinig begrip vir die waarde van
die bundel - D.F. Malherbe (T.W.K., XII:2). Tydens die taalfeesjaar bring Audrey Blignault
hulde aan Louw en die betekenis wat Die ryke dwaas vir haar as jong student gehad het
(Beeld, 10.10.75).
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like diagnose, p. 65). Opvallend in verband met hierdie Bybelse gedigte is die feit
dat Louw nie godsdienstige poësie in die tradisionele sin van die woord beoefen nie,
maar eerder die figure met 'n bepaalde menslike problematiek laai, al is dit nie sy
doel om - soos Opperman - die gegewe op 'n verrassende wyse te onthistoriseer of
opnuut aktueel te maak nie. Wat hy gee, is meestal 'n rustige beskrywing in verse
wat die ‘oerteks’ of ‘oermodel’ betreklik getrou volg en wat eerder 'n illustrerende
as 'n problematiserende funksie het. Om hierdie rede is daar by hom dan ook nie 'n
verrassende vernuwing, soos later met Elisabeth Eybers en by herhaling met Van
Wyk Louw die geval was nie, al kan die groep vrye verse in Bybels en Babels en die
aktuele gedigte in Vensters op die vrees tog as iets nuuts in die konteks van sy poësie
beskou word. In plaas van 'n radikale vernuwing kry ons eerder 'n stadige
rypwordingsproses in die werk van Louw, 'n tipe vers wat sonder sterk dramatiese
spanninge rustig tot die eindpunt lei. Daarom is Louw se invloed op die Afrikaanse
poësie veral beperk tot sy onmiddellike tydgenote - soos Hettie Smit en I.D. du Plessis
- en 'n hele aantal ander digters - onder wie Ernst van Heerden in Weerlose uur - wat
in die vroeë veertigerjare in 'n groot mate epigone van sy biegpoësie was, terwyl 'n
aansienlike aantal van sy gedigte as tekste vir toonsettings deur komponiste soos
Rosa Nepgen, Blanche Gerstman, Arnold van Wyk, Hubert du Plessis en Rudolf
Mengelberg dien. Die digkuns wat van 1945 af met D.J. Opperman aan die woord
kom, verskil in baie opsigte radikaal van dié van Louw, al het hy tog in enkele gedigte
en veral deur die versoberde woordgebruik die bevrugtende invloed hiervan
ondergaan. 'n Mens kan egter die uitspraak maak dat sy werk - behalwe vir 'n
kortstondige periode in die dertigerjare - nooit tot die hoofstroom van die Afrikaanse
poësie behoort het nie, al kon hy dan bepaald binne die beperkinge van sy spesifieke
soort poësie 'n daadwerklike en plek-plek suiwer bydrae lewer.
Louw se eerste verse, wat in The South African College Magazine van Junie 1929
verskyn, is in Engels en toon reeds met die statige tempo en veelvuldige byvoeglike
naamwoorde 'n sekere weelderigheid en grootspraak. Van die Afrikaanse verse wat
hier gepubliseer is, word enkeles later in Die ryke dwaas van 1934 opgeneem. Hierdie
bundel, wat tussen die digter se sestiende en twintigste jaar ontstaan het, word in
1935 in 'n heeltemal gewysigde vorm herdruk: die gedigte volg nou in 'n ander orde
op mekaar, die chronologiese rubrisering is gewysig, met 'n presieser aanduiding
van die ontstaansdatums van die gedigte, en heelparty jeugverse is weggelaat terwyl
'n hele aantal nuwe vroeë verse bygekom het.
Met Die ryke dwaas bring Louw in baie opsigte 'n radikale breuk met die Afrikaan
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se poësie voor hom, en sy bundel word dan ook deur die belangrikste kritici van dié
tyd as 'n vernuwing gesien. Agterna beskou was hierdie hoë lof vir Die ryke dwaas
enigsins oordrewe, aangesien die tydskrifverse van Van Wyk Louw en Uys Krige
reeds die vernuwing (aarselend) inlei en C.M. van den Heever met Deining (1932)
die eerste indiwidualistiese Dertigerpoësie lewer. Daarby was die kritiek kennelik
nie op hoogte met die invloede wat daar van Engelse en Nederlandse digters op Louw
ingewerk het nie, in so 'n mate dat Opperman later tot die slotsom kom dat Louw se
bundel afgeleide poësie is wat feitlik uit ‘'n eklektiese samestelling van versreëls,
beelde en uitdrukkings uit die werk van ander’ (Digters van Dertig, p. 322) bestaan.
Ten spyte hiervan is die verskyning van Die ryke dwaas tog 'n belangrike datum vir
die poësie van Dertig. In teenstelling tot Deining, waarin nog baie tradisionele
elemente voorkom en wat wesentlik die werk van 'n oorgangsdigter was wat geleidelik
na die nuwe groei, was Die ryke dwaas 'n rewolusionêre breuk met die ouer motiewe
en die geykte prosodie van die vroeë Afrikaanse digkuns en 'n tipe poësie wat deur
sy losheid 'n atmosferiese gevoeligheid geopenbaar het waardeur die onmiddellike
aandoeninge regstreeks vertolk kon word. In die plek van die ouer motiewe kom die
regstreekse bieg en gesprek met God, die mymering en selfbeklag van die jongeling
en die tweespalt tussen erotiek en vergeesteliking, trotse eenselwigheid en drang na
kontak met mens en God.
Die chronologiese rangskikking in vyf rubrieke (‘1929 en vroeër’, ‘1930’, ‘1931’,
‘1932’ en ‘1933’) bring mee dat die bundel nie volgens 'n duidelike strukturele of
tematiese prinsipe georden is nie, maar eerder as 'n soort poëtiese dagboek gesien
moet word. In al vyf rubrieke kom daar dan ook natuurstemmings, verse oor 'n verlore
jeug, gedigte oor die landelike lewe en belydenisse oor die liefde en die godsdiens
voor, al word die belangrikste motiewe in die latere rubrieke vollediger ontwikkel.
In die natuurgedigte beoefen Louw 'n tipe impressionistiese poësie wat aansluit by
sommige gevoelige verse van Keet, Wassenaar, C.M. van den Heever en I.D. du
Plessis, maar deur die verfyning van die beeld, die subtiele versbeweging, die dikwels
trefseker woordkeuse en die bevrugtende invloed van die Nederlandse poësie
(Leopold, Gossaert, Holst) is Louw se werk veel keuriger en bereik die
impressionisties-sensitivistiese tradisie in die Afrikaanse literatuur met sy poësie 'n
hoogtepunt. Dikwels mis dié stemmingsverse egter noodwendigheid in die opbou
(‘Eerste winterdag’), word die eenheid bedreig deur 'n sekere vervagende verdieping
(‘Voor die venster’, ‘Die kleine hart’) en maak die digter gebruik van 'n eksplisiete
procédé of 'n tipe beelding wat retories aandoen (‘Daeraad’). Veral as hy (soos in
‘Voëlvlug’) die natuurimpressie met die eensaamheid van die ek wil verbind, kom
daar 'n sekere vaagheid of geforseerdheid in die gedig en bly die eensaamheid meestal
ongedefinieerd. In hoofsaak word hierdie verse gedra deur 'n subtiele klankstruktuur,
maar deur die toevalligheid van die ryme, die dekoratiewe beelde wat die siening
nie basies verwikkel of 'n nuwe ‘wêreld’ in die gedig betrek
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nie en die plek-plek struikelende ritme kom daar telkens iets onrustigs in die struktuur
en word die stemming nie bevredigend afgesluit nie. Tog bereik Louw iets moois in
verse soos ‘Nagreën’ met sy klanktasting en fyn waarneming en veral met ‘Vaalvalk’
(vgl. Keet se ‘Kontras’) met sy beeldgevoeligheid (die ‘vroemoresee’ as 'n ‘treurige
wals’) en die draai-beweging wat deur die lang versreëls gesuggereer word. Die
sensitivistiese voorkeur vir die reën, mis, skemering, nag en maanlig, die beelde van
die amandelbloeisels, papawer en voël en die veelvuldige gebruik van woorde soos
vreemde, steile, verre, bleke, tere, blanke, droewig, trae, heilig, e.d.m. gee aan die
wêreld van dié poësie 'n sekere eenselwigheid en beperktheid en iets van 'n
literêr-estetiese spel.
Teenoor hierdie gevoelige natuurimpressies is daar talle gedigte waarin die
landelike bestaan en die eenvoud van 'n onopgesmukte lewe verheerlik word. Ten
spyte van 'n reminissensie aan Leipoldt se ‘Oupa is oud’ (Uit drie wêrelddele) het
‘Ou oom’ tog 'n eie bekoring deur die fyn waarneming, terwyl ‘Die skoenmaker’ 'n
mooi beeld van 'n volkstipe gee. Die hoogtepunt van hierdie landelike verse is egter
die drie ‘Nagliedjies’ met hulle soms treffende beelde en aansluiting by die volksvers
(al toon die derde gedig in die reeks invloed van Leipoldt deur die
‘boetie’-aanspreking) en veral ‘Ou-volkies’ waaronder die pragtige beeld van ‘Ou
Flenterkatiera’, die skaapwagter wat sy eensaamheid bedags kan trotseer, maar saans
‘as die skemer soos 'n oumeid kom’ en hom aan sy verlore liefde herinner, sy musiek
en rooidop nodig het om hom alles te laat vergeet. Die verlange na die landelike lewe
neem soms die vorm aan van 'n ligte verset teen die stad (‘In die stad’), maar dit kry
'n nuwe impetus as Louw - soos vroeër A.G. Visser, I.D. du Plessis en C.M. van den
Heever - die Verlore Seun-motief aanwend om hierdie terugkeer by wyse van Bybelse
en landelike beelde voor te stel. In die sonnet ‘Ek sal opstaan’ (vgl. later ‘Verlore
seun’) bereik hierdie motief 'n eerste hoogtepunt, maar ten spyte van die geslaagde
wyse waarop die vers sintakties en deur herhalings (‘opstaan’ en ‘dat’) voortgestu
word, is die inversie in reëls 6-7 hinderlik en verval die slotkoeplet, wat die finale
beslag aan die sonnet moes gegee het, in 'n blote herhaling van en uitbreiding op die
inset.
Naas enkele verse oor die digterskap (‘Digters’ en ‘Soos verwelkte papawers’,
laasgenoemde met sy hinderlike slotreël en reminissensie aan Kloos) is dit veral die
latere liefdesverse - ná die vroeëre geforseerde woordkeuse in ‘Die afskeid’ en
‘Gebroke offer’ - wat met hul persoonliker aanslag en fyn versbeweging bevredig.
In gedigte soos ‘Die afspraak’ en ‘Herdenking’ word die gevaar van 'n te swoele
sensualiteit deur die eenvoudige woordkeuse afgeweer, terwyl hy in ‘Naglied’ op 'n
bevredigende wyse aansluit by die patroon van die Middeleeuse Meilied, waar die
minnaar vergeefs in die koue voor die venster van sy slapende geliefde staan en wag
(vgl. verder Bredero se ‘Snachts rusten meest de dieren’). Ook ‘Stil aand’ het, ten
spyte van die ooreenkoms met Gossaert se ‘Libera nos, Domine!’, 'n besonder
bekoring.
Die driftige grootspraak, herhaling van geykte woorde en verylende abstraksies
wat reeds vroeër aanwesig was, kom veral na vore in die lang biegverse ‘Belydenis’,
‘Aan die herkentenis’ en ‘Ondergang’, waarin hy - soos vroeër Toon van den Heever
- sy stryd met God wil besleg. Van hierdie drie verse is ‘Belydenis’ die beste. Dit
verteenwoordig 'n belangrike fase in die ontwikkeling van Louw se digterskap
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deurdat die erotiese en religieuse deur middel van die landelike beelde van strofe 6
mooi met mekaar verbind word, al hinder die geswolle veelwoordigheid en selfvoldane
wyse waarop die spreker hier bieg. In ‘Aan die herkentenis’ word 'n mens meegevoer
deur die wyd uitswaaiende versreël, die lang strofes met hul verwikkelde rymskema
en die effektiewe wyse waarop hy - na die onsekerheid, verlange na sy jeug en
wanhoop - die Verlore Seun-motief in die slotstrofe aanwend. Daarteenoor word
‘Ondergang’ in so 'n mate oorwoeker deur affektasies, breedsprakigheid, abstraksies,
retoriek, selfbejammering en 'n verslete beeldspraak (koningskap, gewaad, kelk) dat
die belydenis heeltemal oneg klink, veral ook as 'n mens daarvan bewus word dat
hierdie stryd op 'n emosionele basis berus en 'n wysgerige denksubstraat as grondslag
ontbeer. Dit is poësie soos hierdie wat vandag aan Die ryke dwaas 'n verouderde
aanskyn gee, terwyl die beste impressionisties-sensitivistiese verse en die gedigte
oor landelike gestaltes - dié gedigte dus waarin die geykte segswyses en geforseerde
woordgebruik afwesig is - nog steeds hulle waarde behou.
Soos Die ryke dwaas is ook Louw se tweede bundel, Terugtog (1940), chronologies
gerubriseer. Dit begin met 'n lang gedig, ‘Die dood van die dwaas’, wat die datum
Julie 1932 - Januarie 1937 dra, en daarop volg die afdelings ‘1935’, ‘1936’ en ‘1937’,
laasgenoemde twee in Amsterdam geskryf, waarheen Louw vir verdere studie vertrek
het. In vergelyking met Die ryke dwaas is die impressionisties-sensitivistiese en
volkse verse hier feitlik heeltemal afwesig en word daar veel meer gekonsentreer op
die digter se geestelike stryd met God, wat iets krampagtigs en geforseerds gee,
terwyl die yl beelding, retoriek, estetisering en herhaling van woorde en wendinge
wat vroeër reeds gebruik is, die bundel grotendeels skaad. Dit geld veral vir die lang
belydenisse en gebede waardeur Louw met die gebruik van 'n eensoortige struktuur,
weinig verhelderende beelde, geykte uitdrukkings (bleek, broos, duister waan, suiwer,
smet, bitter, gebroke, naak), hinderlike samestellings (traan-gebroke, fel-brandende,
goud-bloue, onweerstaanbaar-hoë) sy vers ontsier. ‘Die dood van die dwaas’, waarmee
die bundel begin, is - in aansluiting by ‘Ondergang’ uit Die ryke dwaas - 'n worsteling
met God om geestelike helderheid, maar die geheel is oordrewe en die gestaltegewing
- veral in vergelyking met die latere ‘Adam’, waarin daar ook van ‘die sin en
samehang van al die leed’ sprake sal wees - 'n halfhartige verbloeming van 'n
belydende ek-spreker. Wat hier opval, is hoe Louw, soos ook later by herhaling in
sy poësie, van 'n tweeledigheidsprinsipe gebruik maak deurdat twee selfstandige of
byvoeglike naamwoorde telkens in 'n reël met ‘en’ verbind word: ‘steiltes en die
kranse’, ‘onafsienb're vertes en die yl verskiet’, ‘die goue aarde en fel-brandende
hemele’, ‘die weë en die wendinge van God’, ‘trillend en kragtig’, ‘gevoelige en
vlugge bloed’, ‘U wil en wens’ e.d.m. Hierdie styltegniek, wat plek-plek dreig om
in 'n styldreun te ontwikkel, neem soms die vorm aan van 'n hendiadis of het die
funksie om noukeuriger te beskryf of toutologies te versterk, maar dra meestal by
om die spanninge op te hef en die ewewig deur 'n presiese balans te bewaar - vandaar
dat die vers so min vaart en innerlike stuwing het. Die retoriek wat die opstandsverse
bedreig, geld ook vir ‘Uit die vreemde’, ‘Aan die leiers van die verlede’, ‘Aan die
afvallige volk’ en veral vir die ‘Drie sonnette - aan die renegaat’, wat op genl. J.B.M.
Hertzog slaan en met Browning se twee sonnette oor ‘The lost leader’ vergelyk kan
word. 'n Mens voel dat hierdie verse te skelierig raak en dat hulle telkens met
verouderde en
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Bybelse beelde gevoed word, sonder dat Louw iets nuuts toevoeg of die bepaalde
geleentheid tot iets universeels verhef. Van die beste verse in die bundel is ‘Teen die
helling’, wat progressief tot die mooi slotreëls oploop, ‘Verlange’, wat onder die
liefdesverse die meeste bevredig, en ‘Oktober’ (vgl. Leipoldt, Keet en Wassenaar se
gedigte oor Nederland) met sy mooi teenstelling tussen die Hollandse en Bolandse
landskappe. Die hoogtepunt van die bundel is die ‘Vier sonnette’, waaronder die
uitbeelding van drie Bybelfigure, ‘Maria’, ‘Thomas’ en ‘Paulus’. In ‘Paulus’ hinder
die te veelvuldige aanwending van die tweeledigheidsbeginsel en die Marsmanniaanse
modewoord ‘Ruggelings’, terwyl die slotkoeplet van ‘Thomas’ nie die sonnet tot 'n
beslissende eindpunt voer nie. Daarteenoor is ‘Maria’ die beste gedig in die bundel.
Dit handel oor die aankondiging van Gabriël (Lukas, 1:26-38) wie se verskyning die
een oomblik - in aansluiting by die tradisie van die lig-mistiek - soos 'n verblindende
son is, terwyl hy die volgende oomblik só bo-wêrelds groot vertoon dat sy vleuels
die hele tuin vul. Die ‘drie wit lelies’ wat hy in sy hand hou, is in die Christelike
kuns - o.m. dié van die Vlaamse en Italiaanse primitiewe - tradisioneel 'n attribuut
van die Maria-boodskap. Daarby het die engel so 'n groot invloed op Maria dat sy
met haar belangrikste sintuie (haar oë in die tweede kwatryn en haar ore in die eerste
terset) en met haar diepste kern (haar ‘hart’ in die slotterset) van sy wese en boodskap
vol is. Die slotstrofe, waar sy ‘klein snikkies in haar hart’ hoor en van die ‘verlossing
reeds die vreugde en die pyn’ ervaar, is een van die mees kriptiese en meerduidige
strofes wat Louw ooit geskryf het. Die ‘klein snikkies’ kan hier sowel op haar vreugde
ná die boodskap as - by wyse van 'n toekomsvisioen - op die eerste snikke van haar
Kind slaan, terwyl die ‘verlossing’ hier sowel die geboorte as die uiteindelike
verlossing van die mensdom kan beteken, net soos ‘die vreugde en die pyn’ op die
naderende moederskap en die lyding van Christus kan dui. Alhoewel ook dié gedig
van Louw basies 'n soort dekoratiewe poësie is, het hy hiermee reeds 'n tegniese
meesterskap in die beoefening van die sonnet bereik.
Adam en ander gedigte (1944) sluit nog gedeeltelik - wat die afdeling ‘Gedigte’
betref - by Die ryke dwaas en Terugtog aan, maar as geheel staan die bundel veel
minder in die teken van biegpoësie, maak Louw meer gebruik van gestaltebeelding,
is hy ontvankliker vir die aarde en sy skoonheid en toon die verse oor die algemeen
'n strenger vorm. Die ‘Lied’ waarmee die afdeling ‘Gedigte’ open, herinner nog aan
Die ryke dwaas, terwyl ‘Verraad’ en ‘Besinning’ regstreeks by Terugtog aansluit en
deur beeldloosheid, abstraksies en clichés bedreig word. Dit geld ook vir ‘Tussen
die engtes’, waarin die digter met ‘daardie dorings ... (en) daardie hout’ (soos trouens
ook in die eerste reël van die ‘Maria’-sonnet uit Terugtog) na 'n eksterne gegewe
buite die gedig uitwys, terwyl die opstapeling van die tweeledig+ +

+ Terugtog word bespreek deur G. Dekker (Hg., 27.9.40), Elisabeth Eybers (Voetpad van
verkenning) en H.A. Mulder (Twee wêrelde, Pretoria, 1942).
+ Adam en ander gedigte word bespreek deur Abel Coetzee (Va., 2.2.45), G. Dekker (Hg.,
13.4.45) en H.A. Mulder (Laaste opstelle, Kaapstad, 1961), terwyl T.T. Cloete 'n
herwaardering oor die bundel skryf (Kaneel, Kaapstad, 1970). Lina Spies lewer 'n beskouing
oor ‘Die passie van ons Heer’ (Skanse teen die tyd), terwyl I.L. de Villiers ‘Avondmaal’
bespreek (St., XXXI: 3, Junie 1978).
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heidskonstruksies (‘dood en duisternis’, ‘verslae en verward’, ‘balk en stam’, ‘val
en vloed’, ‘jaag en dryf’) die gedig ontsier. Gedeeltelik wend Louw hierdie konstruksie
ook in ‘Oor die branding’ aan, maar die eintlike beswaar is dat die gedig nie goed
afgerond word nie. Veel meer bevredigend is ‘Heimwee’, wat oor die vasraak aan
die aarde handel, maar die hoogtepunte van dié afdeling word bereik in ‘Hiëronymus
in die woestyn’, wat - ten spyte van die Petrarcaanse bou - die Shakespeariaanse
opreik na 'n klimaks aan die slot het, terwyl ‘Kain’ eweneens voortstu na 'n hoogtepunt
en in sy opbou sowel iets van 'n ewewig as 'n progressie vertoon. In albei hierdie
gedigte wend Louw weer die tweeledigheidskonstruksie aan, al word dit deur die
ander positiewe aspekte van die verse versag.
Met die ses sonnette (vroeër gedeeltelik gepubliseer in Die Huisgenoot van 9
Februarie 1940 en volledig in Tussen die engtes, 1940) wat onder die titel ‘Die passie
van ons Heer’ die tweede afdeling van die bundel vorm, sluit Louw aan by die
uitbeelding van Christus se lyding in die Middeleeue, maar veral by die tradisie van
die passiesonnet, soos in Nederlands deur Revius en Dullaert en later deur Verwey
en Nijhoff beoefen. Terwyl Revius in 'n gedig soos ‘Hy droech onse smerten’ sy eie
skuldbewussyn as deel van die boustof betrek, Dullaert (bv. in ‘Christus in 't hofken’)
en Verwey (bv. in ‘O Man van Smarten’) telkens van 'n paradokstegniek gebruik
maak om die lyding aanskoulik voor te stel en Nijhoff (bv. in ‘De soldaat die Jezus
kruisigde’) die twee tegnieke verbind en op dié wyse die bekende boustof nuut en
aktueel maak, gebruik Louw hoofsaaklik 'n skilderende tegniek met weinig dramatiese
stuwing of uitbuiting van die wending wat 'n nuwe perspektief in die sekstet kan
bring. Alhoewel twee van die sonnette - wat die uiterlike bou betref - Petrarcaans en
vier Shakespeariaans is, ignoreer Louw die tradisionele struktuur en reik al ses die
gedigte in mindere of meerdere mate uit na 'n aanskoulike of treffende slotbeeld.
Van die ses sonnette is ‘Avondmaal’ die geslaagdste deur die besonder subtiele spel
van die aa- en oo-vokale, versterk deur die kleurespel wat met die twee sleutelwoorde
‘brood’ en ‘wyn’ saamhang (vgl. Opperman, Digters van Dertig, p. 343). Opmerklik
is ook die feit dat Louw sowel die verraad van Judas (eerste kwatryn) as die verloëning
van Petrus (tweede kwatryn) in die boustof betrek en dat alles klankmatig uitreik na
die slot (‘ooit wyn so rooi, ooit aardse brood so blank’), al doen dit afbreuk aan die
gedig dat hierdie treffende reël - soos Abel Coetzee aangetoon het - deur Roy
Campbell se ‘Mass at dawn’ ingegee is (‘Never was wine so red or bread so white’).
In vergelyking hiermee klink ‘Getsémané’ enigsins dowwer deur die swak rymwoord
in reël 2, die gebruik van ‘daardie’ in reëls 1 en 10, waardeur die gedig op onverwerkte
gegewens buite die teks 'n beroep doen, en die veelvuldige gebruik van die
tweeledigheidstegniek (‘krans en kruin’, ‘loom en swaar’, ‘grint en gruis’ en
‘skandepaal en kruis’), wat hier meestal toutologies is en na versvulling lyk. Die
uitwysings (reëls 1 en 11), presieuse woordkeuse (‘sidd'rend-bleek’), swak of verdagte
ryme (reëls 2 en 7) ontsier ook ‘Die verraad’, terwyl die tweede terset die mooi
sluitende visie van ‘Avondmaal’ mis. Op 'n hoër vlak is ‘Golgota’, wat effektief
voortstu tot die slot, al klink sommige woorde te geaffekteerd (‘droewe’, ‘wrede’,
‘felle’) of toutologies (‘stam en balk’) en lyk ‘gestuit’ na geforseerde rym. Swakker
is ‘Begrafnis’ deur die onbeholpe opstapeling in reël 4, die grammatikaal foutiewe
skakeling van ‘wat’ en ‘haar’ (reëls 2 en 4), die weinig verhelderende adjektiewe
(‘hoë’,
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‘sagte’ en ‘suiwer’), die uitwysing (reël 13) en die toutologie (reël 11). Daarteenoor
is ‘Opstanding’ weer sterker deurdat die siening van die afsterwe van die liggaam
(eerste kwatryn) en die opstyging van die gees (tweede kwatryn) met die ‘saad’-beeld
verbind word. Die slot bou mooi op tot die verskyning van die ‘Lam’, maar ‘stof en
grint’ klink weer enigsins toutologies en die woord ‘daar- die’ (reël 9) wys weer soos telkens in hierdie siklus - uit na 'n gegewe wat nie genoegsaam as boustof
verwerk is nie. Ten spyte van die besware teen onderdele lewer Louw met hierdie
ses sonnette 'n besliste bydrae tot die tradisie van die Dietse passiesonnet en word
hy in sy uitbeelding van Christus se lyding ook deur latere Afrikaanse skrywers nie
oortref nie.
Die hoogtepunt van die bundel en van Louw se oeuvre as sodanig is die lang
rymlose vyfvoetige jambiese gedig ‘Adam’, wat oorspronklik in Die Huisgenoot van
2 Augustus 1940 verskyn het. Die gedig word tipografies in agt dele afgebaken, maar
ons kan - soos Opperman (Digters van Dertig, pp. 338-339) - in werklikheid vyf
bewegings onderskei. Dit begin met Adam se ontwaking as hy vaag rondtas en deur
die verbeelde stem en die warm asem op sy wange en hande reeds iets van sy
onvolkomenheid as mens aanvoel, gevolg deur die beskrywing van hoe hy swem,
homself narcissisties aanskou en in die water telkens iets lewends soek waarteen hy
kan aanvlei om die ‘speelse drif’ in sy lende te bevredig. In die tweede beweging
slaap hy weer in en leer God en ‘die sin en samehang van alle dinge’ in 'n reeks
grootse visioene (wat op Job 36-39 steun) ken, terwyl hy in die derde deel ontwaak,
die vrou gewaar en - met gebruik van terugkerende woorde uit die inset, soos
‘aangevlei’, ‘gepraat’ en ‘verwondering’ - iets van 'n voltooiing van sy
onvolmaaktheid aanvoel. In die vierde beweging verken hulle saam die aardse
landskap (vgl. Mei se ontdekkingstog ná haar aankoms aan die Hollandse kus), wat
gekontrasteer word met sy eensame ervaring van die skepping in die droom-episode,
terwyl die gedig in die vyfde beweging afgesluit word as hulle in die aand saam slaap
en Adam oor sy eensaamheid en die genesing van sy verlange deur die vrou nadink.
Die gedig toon invloed van Swinburne, Leopold, Vondel en veral Gorter, terwyl
Wassenaar se ‘Adams droom’ die Afrikaanse voorloper daarvan is. Ondanks die
invloede het die gedig deur die pragtige langsame versbeweging, die effektiewe
beelde en mooi oorgange tussen slaap - ontwaking, afdaal - opstyg en droomvisioen
- aardse ontdekking gegroei tot iets besonders in Louw se poësie. Ten spyte van alle
verskille het dit 'n tematiese verwantskap met ‘Die dood van die dwaas’ (Terugtog)
deur die gevoel van eensaamheid en onvervulde verlange, maar in ‘Adam’ het Louw
sy sintuiglikheid, erotiek en godsdiens bevredigend verbind en klink die gedig na
die voltooiing van die gedagte in Die ryke dwaas dat God eers deur die liefde van
die vrou vir hom sinvol kan word (vgl. strofe 6 van ‘Belydenis’).
Ná 'n swye van twaalf jaar verskyn die bundel Bybels en Babels (1956), ingelei
met die opdraggedig ‘Tweede begin’, waarin die digterlike ‘onwennigheid’ - met
reminissensies uit ‘Nog eenmaal wil ek in die skemeraand’ en ‘Die beiteltjie’ uit
Van Wyk Louw se Nuwe verse - as probleem gestel word. Die Bybelse eerste deel,
wat
+

+ Die besprekings van J.M. de Vries (Z.A., September 1956) en T.T. Cloete (Hg., 4.6.56) van
Bybels en Babels is weinig insiggewend en buitendien vol foutiewe waarde-oordele. Veel
insiggewender is dié van E. Lindenberg (Bu., 11.4.56), terwyl Rob Antonissen se bespreking
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regstreeks by Adam en ander gedigte aansluit, neem 'n aanvang met die lang rymlose
gedig ‘Simson’, wat in vyfvoetige jambes geskryf is en waarin die ‘onwennigheid’
van die swyende kunstenaar ook terloops ter sprake kom. Die gedig handel egter
primêr oor die Simson-figuur en lok daarmee 'n vergelyking uit met Revius, C.M.
van den Heever en S.J. Pretorius se behandeling van dieselfde boustof. Wat in Louw
se gedig opval, is dat die hoofmomente in Simson se lewe telkens by wyse van
herinneringsbeelde deur die harpspel opgeroep word, iets wat 'n bevredigende eenheid
aan die geheel gee. Naas mooi dele (bv. oor die kinderjare in die derde versparagraaf),
die stygende spanning en die fyn klankbindinge word die gedig plek-plek ontsier
deur flou kolle, 'n onbeholpe gebruik van die hulpwerkwoord ‘het’ en die
tweeledigheidstegniek, wat by tye bloot gebruik word om die vers te vul. ‘Die
brandende doringbos’ (vgl. Exodus 2-4), 'n siklus van ses agttienreëlige gedigte met
'n verwikkelde rymskema, gee 'n beeld van die Moses-geskiedenis met 'n mooi
toekomsvisioen aan die slot, maar die gedigte is só ‘onvoltooid’ en interafhanklik
van mekaar dat dit eerder as geïsoleerde strofes van 'n lang gedig beskou kan word.
Dieselfde probleem van interafhanklikheid en outonomiteit geld ook vir die tweeluik
‘Jakob en die engel’, twee Shakespeariaanse sonnette, waarvan die laaste dreig om
in moralisering of 'n ‘nuttige les’ na aanleiding van die uitgebeelde geskiedenis te
ontaard. Die ‘Proloog vir 'n Kersspel’ (oorspronklik in Die Huisgenoot van 30 Mei
1945), waarin die ganse mensdom se wag op die Verlosser as boustof dien en telkens
op voorlopers, prefigurasies en profete van die Kind gewys word, bly slegs 'n aanloop
en daarom fragmentaries, terwyl die digter met die uitwysende ‘daardie’ telkens na
Bybelse boustof refereer wat nie volledig genoeg in die gedig gestalte gevind het nie
en waarmee hy by implikasie die ‘onvolledigheid’ van sy gedig bely. Op 'n hoër vlak
is die ‘Drieluik’ oor die Doper, Maria en Johannes, wat sedert die eerste verskyning
in Standpunte, IV: 4, Januarie 1950 ingrypend gewysig en verbeter is, alhoewel dié
sonnette nie die gehalte van die reeks uit Terugtog ewenaar nie. Die Bybelse poësie
van Louw bly meestal fyn-gedetailleerde skilderings wat vir hul bekoring op mooi
taferele steun en soms die Bybelteks taamlik getrou volg. Nêrens wil Louw die
Bybelse gegewe deur aktuele toespelings verrassend belig of wysgerig substansieer
nie. Wat hy doen, is basies om die Bybelverhaal aanskoulik voor te stel en hoogstens
aan die hand daarvan iets van 'n ewige waarheid te illustreer.
Die Babelse tweede deel van die bundel bevat nog enkele verse (bv. ‘Wie sing?’
en ‘Te snel die vlug’) wat by Louw se vroeëre poësie aansluit. Daarteenoor is ‘Voël’
met sy waarneming van die geskeidenheid van dinge 'n netjies geslote vers wat die
bevrugtende inwerking van Opperman op sy digkuns toon. Die eintlike en verrassende
vernuwing wat hierdie bundel bring, lê egter nie in die rigting van 'n meer kompakte,
geslote gedig nie, maar in die vier losser ‘Europese’ verse waarin Louw 'n gemaklike
praatpoësie beoefen. Van hierdie gedigte is ‘Nagvlug’ die

(Kern en tooi, Kaapstad, 1963) as die beste analitiese studie oor 'n enkele bundel van Louw
beskou kan word. Onder meer toon Antonissen die tweeledigheid in die segging en die
uitwysing na 'n eksterne gegewe in hierdie bundel aan, verskynsels wat ook in ander bundels
van Louw voorkom.
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minste, omdat die slot nie bevredigend genoeg 'n einde bring nie en omdat die
verbeelde vlug en die spel met name wat deur 'n bewegende vliegtuig of boot gewek
word, al by herhaling (o.m. in Uys Krige se ‘Tram-ode’) in die verlede as boustof
gedien het. Sterker is ‘Assisi’, wat byna anekdoties begin, daarna die besoek aan die
heilige se graf en sy wonderbaarlike lewe in die herinnering roep en bevredigend
afsluit deurdat elemente van die inset effektief terugkeer. In ‘Voordag’ maak Louw
(soos in ‘Adam’ en later ook in ‘Naggesprek’) van die beeld van die slapende vrou
as vertrekpunt gebruik, maar namate die gedig vorder, kom daar 'n pragtige spel van
teenstellings tot stand: die klokkie langs die bed wat die lewe van ‘uur en feit’
beklemtoon teenoor die klokke wat oor die stad beier en hom van iets groters bewus
maak; die chronologiese tyd (voordag) teenoor die ewigheid wat deur die klokke
opgeroep word; en die lied van die klokke wat die lied, die gedig, in homself laat
loskom. Die hoogtepunt van die reeks is die pragtige ‘Villa Scacciapensieri’ met sy
losse gang en mooi gebruik van die volkse woord en idioom, terwyl die terugkeer
aan die slot van al die elemente (boer, hasie, slaai, jagter) wat vroeër in die gedig 'n
rol gespeel het, die geheel bevredigend afsluit. By hierdie gebruik van die volkse
woord sluit ook ‘Portret van 'n moeilike man’ aan, al is die toon enigsins saakliker
en nugterder as in die vier ‘Europese’ verse. Dieselfde nugterheid en aardsheid kom
ook voor in die ‘Ballade van die wêreld se beloop’, wat feitlik 'n katalogus van die
‘bont bestel’ van mense en dinge gee en - in aansluiting by die tradisie van François
Villon (vgl. ook Van Wyk Louw se ‘Ballade vir Jan se fees’ uit Nuwe verse) - 'n
mooi variërende gebruik van die stokreël maak.
Sestien jaar na Bybels en Babels verskyn Naggesprek en ander gedigte (1972),
wat - soos die vorige bundel - uit twee dele bestaan. In die eerste afdeling neem Louw
drie lang gedigte oor drie kunstenaarsgestaltes, 'n digter (Van Wyk Louw), 'n skilder
(Rembrandt) en 'n beeldhouer (Michelangelo), op. Die titelgedig werk met feitelike
bio- en outobiografiese gegewens oor die lewe en letterkundige arbeid van die twee
Louw-broers en roep die belangrikste gebeurtenisse van 'n hele leeftyd en digterskap
in die herinnering. As biografiese gedig van groter omvang is dit iets nuuts in
Afrikaans. Dit toon 'n verwantskap met Robert Lowell se verse oor Ford Madox
Ford, George Santayana en Hart Crane (Life studies, 1959) en veral met Karl Shapiro
se tegnies-virtuose kritiek op die moderne digkuns (Essay on rime, 1945), al werk
Louw se gedig sowel met literêre as persoonlike boustof. Ondanks enkele mooi
onderdele mis die verskillende episodes egter noodwendigheid, het sommige
uitweidings weinig verband met die res van die gedig, roep die literêre verwysings
(bv. dié na Bredero) nie 'n wêreld op wat relevant vir die gedig is nie en ontaard die
tweeledigheidstegniek in 'n stilistiese dreun. Daarby steun 'n aansienlike deel van
die gedig op literêr-historiese gegewens wat deur studies en verhandelinge (bv.
Opperman se Digters van Dertig) reeds bekende boustof is, iets wat wendinge soos
‘Jy weet’ en ‘Onthou jy nog’ hulle krag ontneem. Aan die slot van die gedig is daar
buitendien 'n hinderlike diskrepansie as die digter-verteller die ‘goue kruis’
+

+ Die belangrikste bespreking van Naggesprek en ander gedigte is dié van R.H. Pheiffer (Bu.,
30.11.72), terwyl L.C. Eksteen (Hg., 30.3.73) enigsins oppervlakkig lees en T.T. Cloete (St.,
XXVII: 4, April 1974) met growwe mistastinge en foutiewe waarde-oordele kom. Oor die
gedig ‘Gevangenes’ uit dié bundel skryf A.P. Grové 'n skerpsinnige analise (Dagsoom,
Kaapstad, 1978). Oor die bundel skryf F.I.J. van Rensburg (Rap., 26.11.72) in die vorm van
'n dialoog met die gestorwe N.P. van Wyk Louw 'n besonder negatiewe ‘resensie’ waarin
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in die gestorwene se hande lê, terwyl hy in die belangrike passasie net vóór die dood
die Rooms-Katolisisme as verlossende moontlikheid afgewys het.
Op 'n hoër vlak is ‘Rembrandt-selfportret’ - vgl. ‘Voor Die Nagwag van Rembrandt’
(Deining) deur C.M. van den Heever en Lina Spies se ‘Rembrandt’ (Dagreis) - waarin
die lewe van die skilder as boustof dien. Wat hier funksioneel aandoen, is die manier
waarop begin en einde deur die verwysing na die selfportret van 1652 op mekaar
betrek word en die gedig tot 'n sikliese einde kom. Daarby is dit besonder effektief
dat Rembrandt in die laaste versparagraaf by wyse van 'n toekomsvisioen na sy
skildery oor die ‘Terugkeer van die Verlore Seun’ (uit sy sterfjaar 1669) verwys, iets
wat in die lig van Louw se eie poësie ook - soos trouens sekere reëls in die derde-laaste
versparagraaf - outobiografiese duiding het. As beswaar teen die gedig moet die
tweeledigheidstegniek genoem word, al is dit hier minder hinderlik as in die meeste
ander lang verse. Wat beslis 'n ernstige probleem word, is Louw se gebruik van
woorde soos ‘hier’, ‘só’, ‘daardie’, ‘dié’ en ‘hiervoor’ waarmee hy telkens na bepaalde
dele van skilderye uitwys, die leser weglei van die gedig na 'n eksterne gegewe en
feitlik regstreeks sê dat sy literêre ekwivalent onvolledig is en die ‘model’ bygehaal
moet word om die volle implikasies van sy gedig te begryp, iets waarmee hy die hele
literêre teks tot 'n byskrif by die skildery vervlak en die selfgenoegsaamheid van die
gedig aantas. Daarby verloop die gedig, ná die mooi verband tussen die drie liefdes
van Rembrandt, 'n bietjie brokkelrig, word die oorgange te abrup en los en is die
gedeelte oor die vertrek van die ‘drie skippies’ en die verwysing na Suid-Afrika ingegee deur die ontstaansdatum van die selfportret - 'n aksentverskuiwing wat weinig
verband met Rembrandt se problematiek toon.
Die belangrikste onder die drie kunstenaarsgedigte is ‘Gevangenes’, wat handel
oor die slawe en onvoltooide beelde van Michelangelo in Florence en Parys, 'n gedig
wat - ondanks alle verskille - aan Opperman se ‘Carrara’ (Dolosse) laat dink. In
teenstelling tot die Rembrandt-gedig, waar 'n mens die gevoel kry dat die groot aantal
kunswerke wat in die gedig betrek word, 'n te groot verskeidenheid gee wat nie sinvol
verwerk is nie, kom daar hier deur die boustof 'n tematiese konsentrasie op 'n enkele
groep beelde: die gevangenes wat as slawe geketting is of deur hulle onvoltooidheid
in die marmer gevange sit. Hierdie onvoltooidheid lei tot die mooi

hy die uitlating maak dat jong digters sedert Van Wyk Louw se dood ‘sê hulle manuskripte
met goeie, of dan op die minste skaflike gedigte word afgekeur deur uitgewerskeurders wat
self met embarrasserende bundels die mark haal en dié oorheers. Soos hierdie een’. Ná die
verskyning van hierdie ‘resensie’ stel Louw 'n lastereis teen Van Rensburg en Rapport in,
omdat in die aangehaalde passasie die bewering gemaak word dat hy as uitgewerskeurder
jonger digters se werk afkeur en daardeur sou bewerkstellig dat sy eie digbundels (van 'n
minderwaardige of embarrasserende gehalte) die mark haal en oorheers, terwyl hy in
werklikheid in die vyf en twintig jaar of meer voor die verskyning van Naggesprek en ander
gedigte nooit as uitgewerskeurder van enige digwerke opgetree het nie. Ná lang
onderhandelings word die saak buite die hof geskik en maak Rapport en Van Rensburg 'n
verklaring waarin gesê word dat die betrokke verwysing ‘nie bedoel was om prof. Louw leed
of ongerief aan te doen nie (“maar erken) ... dat die (betrokke) woorde (wel) as 'n
ongeregverdigde aantyging teen prof. Louw vertolk kan word’ (Rap., 31.12.74).
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teenstelling tussen verlossing (lig, stilte en woord) en gevange-wees (duisternis,
warrelwind en baaierd) en tot die besinning oor die skepping in die derde en vierde
versparagrawe, terwyl die beelde as illustrasie en embleme van die spanning tussen
orde en chaos en tussen skepping en baaierd dien. Naas pragtige stukke woordkuns,
waarmee Louw 'n literêre ekwivalent vir Michelangelo se beelde vind, hinder enkele
onhelder reëls en die oorbodige inleiding tot die tweede versparagraaf, terwyl Louw
andermaal - met wendinge soos ‘So dié gedaante’, ‘Of dié’ en ‘En hier’ - sy leser
feitlik verklarend deur 'n museum lei en op dié wyse sy gedig in 'n eksegetiese
verhouding tot Michelangelo se kunswerke laat staan.
Die korter gedigte wat die tweede afdeling van die bundel vorm, sit met hul fyn
sintuiglikheid en skildering vroeëre motiewe in Louw se poësie voort. Hieronder is
die konkrete, nugter siening in ‘Transvaal’, die beeld van sy geboortedorp uit die lug
(‘Verdeelde hart’) en ‘Boland’ met 'n reminissensie aan Van Wyk Louw se ‘Grense’,
terwyl ‘Nadae’ met sy vertwyfelende gedagtes aan verse uit Terugtog herinner en
met die hengelaar-beeld 'n verwantskap met Van Wyk Louw se tweede
‘Ambag’-sonnet (‘Van God durf ek skaars praat ...’) toon. ‘Bitter winter’ herinner
aan Die ryke dwaas en het iets van Boerneef, terwyl ‘Het viel een hemels dauwe’ 'n gedig oor die onmag om te skryf - in so 'n mate deur digterlike verwysings (die
anonieme Middeleeuer en Opperman) oorwoeker word dat daar min van Louw self
bykom. Oor die algemeen bevredigend is egter ‘Ou Chinese dame’, waarin die elfde
reël met sy oorgang van ‘tande’ na ‘lippe’ die hartstog en wildheid mooi suggereer,
alhoewel die slotterset nie logies uit die voorafgaande voortvloei nie. In ‘Nagrit’
word die motor-tema effektief verdiep soos die gesprek voortduur, terwyl die slot
iets van die Middeleeuse gebed met sy wye uitswaai vertoon. Die beste verse is egter
die paarrymende ‘Somerreis’ met sy mooi gebruik van idioom en volkse woord, die
fyn waarneming van mense en die wyse waarop hy - soos vroeër in ‘Villa
Scacciapensieri’ - die gedig bevredigend afsluit met 'n laaste verwysing na die
waargenome mense. Ook ‘Geloftedag, 1967’ is wesentlik 'n waarnemingsgedig,
terwyl iets van 'n kritiese ingesteldheid op die Afrikaner en sy leefwyse hier reeds
aanwesig is.
In Vensters op die vrees (1976) is daar nog enkele verse in die trant van Louw se
vroeëre gedigte, soos ‘Amandeltak’, wat aan die Ou-Testamentiese verse uit Bybels
en Babels laat dink, en ‘Ses baaiers’, wat op 'n skildery van Jean Welz steun en weer
regstreeks daarvan afhanklik is. Meer prominent is egter die vertroude wêreld van
die onmiddellike lewe - soms selfs met sekere aktuele toespelings - en van die
jeugwêreld van die Rôeveld. In ‘Sondraai’ gee Louw indrukke van 'n plaas in die
verskillende seisoene, sensitiewe beelde wat aan sy vroeëre impressionistiese verse
laat dink. Die mooiste onder die korter gedigte is ‘Matjiesfontein’ met sy oproep van
'n kind se angs en die effektiewe gebruik van die Elia-beeld waarmee die gedig
+

+ In 'n onderhoud (Bu., 21.10.76) gee Louw self informasie oor Vensters op die vrees. Die
bundel word bespreek deur R.H. Pheiffer (Bu., 28.10.76), André P. Brink (Tweede voorlopige
rapport, Kaapstad, 1980), F.R. Gilfillan (Ogg., 27.1.77), T.T. Cloete (T.G., XVII:2,Junie
1977), Ian Raper (Oor skrywers en boeke, Johannesburg, 1982) en R. Cilliers (St., XXXI:3,
Junie 1978 - waarin ook 'n uitvoerige bespreking van die gedig ‘Matjiesfontein’ uit dié bundel
deur Henning Snyman verskyn; vgl. verder Verkenningsvlugte, Johannesburg, 1981).
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sluit. Die wêreld van die jeug dien egter veral as boustof vir die indrukwekkende
‘Verslag van 'n winterreis’. Die siklus bestaan uit nege rymlose veertien-reëlige dele
wat geskryf is ná 'n besoek van die digter aan Sutherland en die Rôeveld. Wat veral
hier opval, is die fyn teenstellingstegniek waarvan Louw gebruik maak deurdat twee
dele telkens teenstellend op mekaar aangewys word. In die eerste deel word die lewe
in die Rôeveld (die hanslam, bleshoenders en berghaan) genoem, terwyl die tema
van die dood, en daarmee ook die opgeloswees, die tydloosheid en die tot-stof-word
van alles (die dassie, blik, fles, bottel) in deel II oorheers. Hierdie tegniek word
voortgesit in die derde en vierde deel, waar die verskil tussen die ou kronkelende
pad en die reguit nasionale pad met woord en beeld teenoor mekaar staan. In die
volgende twee dele gee hy dan 'n beeld van die dorpie in die verlede en soos dit tans
daar uitsien, telkens weer met fyn teenstellings wat basies op die kontras tussen lewe
en dood gebaseer is. By herhaling word die tot-niet-gaan beklemtoon, iets wat in sy
tydloosheid (en nuwe bestaan in digvorm) ook 'n wins kan wees, soos uit deel VI
blyk, waar die stal en agterplaas van Van Wyk Louw se ‘Beeld van 'n jeug: Duif en
perd’ herbesoek word. In deel VII (vgl. ‘Die skoenmaker’ uit Die ryke dwaas) en
VIII word die twee plaashuise ook kontrasterend teenoor mekaar gestel, terwyl die
ou huis 'n pakplek en skuur geword het. Die angstema wat reeds in ‘Matjiesfontein’
aanwesig was, word hier verbind met die temas van die tyd en van lewe en dood, in
so 'n mate dat daar voortdurend van twee tydsvlakke - twee wêrelde selfs - in die
gedig sprake is. Die laaste strofe gee feitlik die sleutel tot hierdie struktuur en loop
uit op 'n grootse slot as die verbeelde hanslam (uit die lewe van die Rôeveld; vergelyk
deel I) se oë deur die kraai (uit die dood wat ook daar heers; vergelyk deel II) uitgepik
word, 'n slot wat nie alleen siklies teruggryp na die begin nie, maar die twee motiewe
pragtig met mekaar verbind.
Die angsmotief vind ook 'n grootse uiting in ‘Drie vensters op die vrees’, wat
agtereenvolgens handel oor die lewe van die grensboer wat deur wilde dier en
Boesman bedreig word, daarna oor die mens van die hede met - volgens die datum
onderaan die gedig - die gevare wat daar uit Angola op ons grense heers, en ten slotte
oor 'n toekomsvisioen waar die mens deur stralers, tenks, kanonne, mortiere,
atoombom en uiteindelik selfs 'n totale uitwissing deur die ‘geweld ... van ster en
son’ bedreig word. Hierdie bedreiging kom egter nie net van buite af nie, maar blykens deel I en II - ook uit die gemaksugtigheid van die mens in sy aangename,
onbesorgde leefwyse (vergelyk Van Wyk Louw se ‘Nuusberigte: 1956’ uit Tristia),
sodat die gedig 'n sosiaal-kritiese dimensie het. Soos in ‘Verslag van 'n winterreis’
is die hegte struktuur ook hier opvallend deurdat elke deel met 'n parallelle inset en
fyn variasies werk.
Die ondergangsmotief, wat ten nouste met die vreesmotief saamhang, is verder
aanwesig in twee ander gedigte van groter omvang. In ‘Vierde kruistog’ waarin Louw
van gegewens uit Ernle Bradford se The great betrayal (Londen, 1967) gebruik maak,
word die haas ongelooflike geskiedenis van die verwoesting van die Christelike stad
Bisantium deur mede-Christene tydens die vierde kruistog van 1204 ter wille van
die selfsugtige handelsbelange van Venesië verwerk. Die gedig maak gebruik van
die abbacc-rymskema, waardeur dit verwant is aan die kwatryn-rym van die sonnet,
en in drie bewegings word die hele geskiedenis in verband gebring met die spanning
tussen die Ooste en Weste en (in die slotstrofe) met die ondergang wat
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Venesië vandag bedreig. Die indrukwekkende ‘Drieluik: Die tuin van aardse luste’
(vergelyk ‘Jeroen Bosch’ uit Opperman se Engel uit die klip) steun op Bosch se groot
skildery in die Prado-museum in Madrid en volg - soms selfs in die woordgebruik in hoofsaak die interpretasie wat D. Bax in sy Beschrijving en poging tot verklaring
van het Tuin der Onkuisheidsdrieluik van Jeroen Bosch (Amsterdam, 1956) gee. Dit
begin met 'n openingsonnet wat op die grisaille aan die agterkant van die syluike
steun, en daarna volg agtereenvolgens 'n herskepping-in-woorde van die drie panele:
die Paradys waar Christus Adam en Eva in die huwelik verbind, die Aarde waar die
mens hom driftig oorgee aan alle vorme van seksuele luste en die Hel waar die mens
as gevolg van sy sondes gefolter word. Wat Louw hier - soos trouens ook in die
Rembrandt- en Michelangelo-gedigte uit Naggesprek - doen, is om die drie panele
getrou te volg en naas 'n beskrywing van die drieluik verklarings van die beelde of
interpreterende kommentaar op die voorstellings te gee, telkens deur met bepaalde
wendinge na die werk van Bosch uit te wys. Soos in sommige ander gedigte van
groter omvang mis ons hier 'n duidelike toespeling of aktualisering van die kunswerk
en maak Louw in hoofsaak van 'n emblematiese procédé gebruik. Wat hy gee, is 'n
nuwe soort leerdig met die informatiewe funksie om die werk van Bosch vir die leser
te ontsluit.
Die postume bundel Opvlugte en opdragte (1980) bestaan uit drie dele: gedigte
waarin die ondergangsmotief van Vensters op die vrees voortgesit word; verse wat
as opdragte aan vriende geskenk is en waarin iemand dikwels regstreeks aangespreek
word; en die skema van ‘Veertien variasies op die tema: Dood en Opstanding’ waaraan
Louw kort voor sy dood begin werk het en waarin - ná die ondergangsmotief van
die eerste verse - veral die wederopstanding sou domineer. In vergelyking met die
gedigte in Vensters op die vrees word die bekommernis in die siklus ‘Sewe ballades
met 'n proloog’ verwyd tot 'n bekommernis oor die voortbestaan van die Westerse
wêreld in die lig van die Kommunistiese aanslag. Hierdie verse rig hulle na die model
van Holst se ondergangsgedigte teen die Marxisme en Leninisme, die geknoei van
wêreldleiers, die ydelheid van die nuwe Afrika-staatsmanne, die oppervlakkigheid
van Amerika wat deur ‘whisky en sifilis’ uitgeroei word en Wes-Europa wat sy
kulturele erfenis, waarin Griekse en Romeinse denke met die Christendom versoen
is, verwerp het. 'n Mens voel egter dat Louw se voorstelling van wêreldstrominge
simplisties is, die doemspreuke op 'n beperkte siening van die hede en 'n outydse
verheerliking van die ‘ou’ Weste berus en dat hy in sy kritiek - wat prakties gesprake
die hele aardbol dek - Suid-Afrika gerieflik weglaat - 'n geesteshouding wat in so 'n
mate eensydig is dat dit die hele siklus vals maak. Dit is juis hierdie geesteshouding
wat die doemgedig oor Grahamstad, ‘Delenda est Carthago’, tot iets kleinsieligs en
hols vervlak, veral omdat hier nie met bytende satire of hekeling gewerk word nie
maar met die groot gebaar van 'n Ou-Testamentiese profeet. Oor die algemeen bevat
die opdragafdeling beter momente en kom daar selfs enkele gedigte voor - ‘Jasmyn’
en ‘Amsterdam, September
+

+ Opvlugte en opdragte word bespreek deur Cecile Cilliers (Beeld, 12.12.80), E.C. Britz (Bu.,
26.2.81), D.J. Hugo (Vo., 26.5.81), André P. Brink (St., XXXIV:4, Augustus 1981) en T.T.
Cloete (T.L., XIX:2, Mei 1981).
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1939’ - wat in hulle geheel geslaag is. In dié afdeling verheerlik Louw dié dinge en
mense wat hy liefgehad het: die poësie, boeke, Bybel, Kerk en jeugtyd; ook sy vrou
en die Westerse beskawing in Suid-Afrika. Telkens egter voel 'n mens ander digters
se stemme deurskroei, soos in die slotreëls van die verse vir Flor Peeters, Uys Krige
en Danie van Niekerk. In ‘Albumblad’, wat as outobiografiese gedig aan ‘Naggesprek’
herinner, bou die gedig - soos ‘Jy was 'n kind’ en ‘Nog in my laaste woorde’ uit Die
halwe kring van N.P. van Wyk Louw - semanties en sintakties op na 'n klinkende
slotreël, iets wat hier juis nie verwesenlik word nie. As voltooiing van die beeld van
Louw se digterskap is Opvlugte en opdragte wel van belang, maar die bundel wysig
niks aan sy beeld as digter nie en voeg slegs in een of twee gevalle verse van waarde
aan sy oeuvre toe.
W.E.G. Louw is vir die Afrikaanse letterkunde van belang deur die besieling wat
daar aan die begin van Dertig van hom uitgegaan het en deur die pleidooie vir en
sensitiewe studies oor die digkuns van sy geslag, terwyl sy kritiese opstelle oor Totius
en Leipoldt belangrike herwaarderings en korrekter waardebepalings bring. As digter
maak hy aanvanklik 'n bydrae met impressionisties-sensitivistiese verse en gedigte
oor volkse figure, terwyl sy geding-met-God-poësie en belydenisse met die jare
heelwat van hulle glans moes inboet. Tot sy beste werk behoort enkele sonnette oor
Bybelse figure en die passie, lang epiese verse oor Ou-Testamentiese karakters en
kunstenaarsgestaltes, 'n aantal vrye verse oor Europese temas, 'n bekoorlike Franse
ballade, 'n paar gedigte oor syjeugwêreld en enkele aktueel-politieke verse. Sy poësie
toon met die jare geen dramatiese vernuwing of deurbraak na iets anders nie, maar
eerder 'n innerlike rypwording, 'n stadige groei wat in sy beste verse van suiwer
vakmanskap getuig.

II. N.P. van Wyk Louw
NICOLAAS PETRUS VAN WYK LOUW,

die ouer broer van die digter W.E.G. Louw, is
op 11 Junie 1906 op Sutherland gebore. Aanvanklik gaan hy skool op sy tuisdorp,
waar Engels die medium van onderrig was. As die gesin einde 1920 na Kaapstad
verhuis,
+ +

+ 'n Eerste bibliografie van die werk van N.P. van Wyk Louw is versorg deur Clare Barratt
(Universiteit van Kaapstad, 1959). Vollediger is egter die bibliografieë in Smal swaard en
blink (onder redaksie van Ernst van Heerden, Pretoria/Kaapstad, 1966) en Beeld van 'n digter
(onder redaksie van P.J. Nienaber, Kaapstad, 1966). Van Wyk Louw se laaste geskrif, wat
hy die aand voor sy dood geskryf het, is gepubliseer in St., XXV:6, Augustus 1972. 'n
Bloemlesing uit sy werk is versorg deur Elize Botha en A.P. Grové as N.P. van Wyk Louw:
'n Keur uit sy gedigte (Amsterdam, 1960).
+ Outobiografiese besonderhede word verstrek in Maskers van die erns (Johannesburg, 1955;
o.m. in die essay ‘Kinderfantasie’) en in Rondom eie werk (Kaapstad, 1970), alhoewel dié
inligting slegs terloops gegee word en nie in die eerste plek as lewensketse bedoel is nie.
Intieme besonderhede word ook verstrek in die titelgedig van W.E.G. Louw se Naggesprek
en ander gedigte (1972). 'n Fotoboek met heelwat lewensbesonderhede is saamgestel deur
T.T. Cloete (N.P. van Wyk Louw 11 Junie 1906 - 18 Junie 1970, Kaapstad, 1974; kyk hieroor
J.C. Kannemeyer, Bu., 28.11.74). By sy vertrek na Nederland in 1950 skryf Jan Greshoff
oor ‘die mens en die digter’ (opgeneem in Beeld van 'n digter), terwyl J. du P. Scholtz (Bu.,
11.6.56) en P. du P. Grobler (Beeld van 'n digter) spesiale artikels by sy vyftigste verjaardag
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woon hy die eweneens Engelstalige South African College School by. Ná sy
matrikulasie in 1922 studeer hy aan die Universiteit van Kaapstad en behaal die graad
B.A. met Duits as hoofvak. In 1927 gee hy onderwys op Steynsburg, maar in 1928
keer hy terug na Kaapstad om die B. Ed. en die M.A. in Duits te voltooi. In 1929
word hy tydelike en die jaar daarop permanente lektor in Opvoedkunde aan die
Universiteit van Kaapstad, 'n betrekking wat hy tot einde 1949 beklee. In September
1930 tree hy in die huwelik met Joan Wessels. As sy verse van 1923 tot 1930, wat
hy intussen in 'n bundel saamstel en vir publikasie aan F.E.J. Malherbe en F.C.L.
Bosman voorlê, afwysend beoordeel word, verloor hy belangstelling in die poësie,
raak toenemend geïnteresseerd in die filosofie van Hegel en oorweeg 'n doktorale
verhandeling oor die Duitse opvoedkundige teoretikus Theodor Litt. In hierdie stadium
leer hy sy broer W.E.G. Louw beter ken en op laasgenoemde se inisiatief begin hy
weer skryf en raak hy bevriend met Hettie Smit, F.J. le Roux en sy kollegas I.W. van
der Merwe (Boerneef) en J. du P. Scholtz, wat almal 'n groot belangstelling in en
waardering vir sy werk toon. Hierdie vriendskap lei tot die stigting van die Vereniging
vir die Vrye Boek, waarvan Van Wyk Louw as sekretaris optree en vir wie hy Paul
Géraldy se Aimer as Hélène (1939) vertaal. Teen die middel van 1937 kom daar 'n
vervreemding tussen die digter en sy vrou en in 1941 tree hy in die huwelik met
Truida Pohl. In hierdie jare leer hy die Nederlandse digter Jan Greshoff, wat hom
intussen in Kaapstad gevestig het, goed ken, terwyl hy in die veertigerjare ook
bevriend raak met D.J. Opperman. Saam met W.E.G. Louw en H.A. Mulder rig hy
einde 1945 die blad Standpunte op, en begin 1950 aanvaar hy 'n leerstoel aan die
Gemeentelijke Universiteit van Amsterdam met die
+

skryf. By die viering van sy sestigste verjaardag gee Rinie Stead 'n oorsig oor sy lewensloop
(Beeld van 'n digter), terwyl Karel Jonckheere in die besonder oor sy Nederlandse periode
skryf (Smal swaard en blink) en E. Lindenberg (Bu., 11.6.66) en P.G. du Plessis (Hg., 17.6.66)
oorsigtelik oor sy lewe en werk handel. By sy dood verskyn daar huldigings van J. du P.
Scholtz (Bu., 19.6.70), F.I.J. van Rensburg (Bu., 20.6.70 en Va., 20.6.70), Ernst van Heerden
(Die S.A. Beeld, 21.6.70 en St., XXIII:6, Augustus 1970, opgeneem in Digterlike diagnose,
Kaapstad, 1977), Anita Moodie (Dagbreek en Sondagnuus, 21.6.70), H. van der Merwe
Scholtz (Bu. - Byvoegsel, 27.6.70), Chris Barnard (Hg., 24.7.70), T.T. Cloete (St., XXIII:5,
Junie 1970) en P.G. du Plessis (Lan., XX:1, September 1970). In Oor skilders en skrywers,
Kaapstad, 1979 skryf J. du P. Scholtz oor sy vriendskap met Van Wyk Louw in die
dertigerjare. Die aanvaarding van die eredoktoraat van Utrecht en die Erelidmaatskap van
die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns word opgeneem in Weegskaal (1982).
Tien jaar na sy dood skryf Ernst van Heerden en Jaap Steyn oor sy invloed op die poësie en
politieke denke onderskeidelik, terwyl J.J. Human enkele persoonlike herinneringe opteken
(alles in Beeld, 18.6.75).
+ Oor Van Wyk Louw se kritiese, kulturele en politieke geskrifte is daar nog geen omvattende
studie gemaak nie, al kom dit telkens in ondersoeke oor sy werk ter sprake. Rialette Wiehahn
skryf oorsigtelik oor sy werk as kritikus en literêre teoretikus (Die Afrikaanse poësiekritiek,
Kaapstad/Pretoria, 1965). F.I.J. van Rensburg bespreek Van Wyk Louw se intellektuele
houding, kulturele perspektief en nasionalisme in Swewende ewewig (Kaapstad, 1975), maar
hy staan vrywel onkrities teenoor sy stof en haal uit verskillende periodes van Van Wyk
Louw se ontwikkeling aan, sonder om rekening te hou met die historiese omstandighede wat
'n spesifieke uitspraak help bepaal het. Veel meer verantwoord is Réna Pretorius in die eerste
hoofstuk van Die begrip ‘intellektueel’ by N.P. van Wyk Louw (Pretoria, 1972). Oor Berigte
te velde skryf S.P.E. Boshoff (Hg., 21.7.39), Menno ter Braak (Verzameld werk, VII,
Amsterdam, 1951), Elisabeth Eybers (Voetpad van verkenning, Kaapstad/Pretoria, 1978) en
J. du P. Scholz (Beeld van 'n digter), terwyl Lojale verset deur G. Dekker (Beeld van 'n
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opdrag om lesings oor die Afrikaanse beskawing in die algemeen en die Afrikaanse
taal en letterkunde in die besonder te hou, terwyl hy ook aangestel word as direkteur
van die Suid-Afrikaanse Instituut in Amsterdam. Die jare 1950-1957 word die
vrugbaarste periode in Van Wyk Louw se lewe. Nie alleen skryf hy in hierdie tyd
van sy belangrikste poësie, dramas en literêr-teoretiese geskrifte nie, maar lewer hy
by herhaling in België en Nederland lesings oor die Afrikaanse letterkunde en
geesteslewe. Daarby tree hy ook op as dosent van 'n hele aantal Suid-Afrikaanse
studente wat later leidende rolle as literatore speel, o.a. H. van der Merwe Scholtz,
C.J.M. Nienaber, P. du P. Grobler, T.T. Cloete, F.I.J. van Rensburg, Elize Lindes
(-Botha) en E. Lindenberg. In hierdie jare het hy ook 'n besondere verhouding met
die digteres Sheila Cussons. As die leerstoel in Afrikaans en Nederlands aan die
Universiteit van die Witwatersrand in 1958 vir hom aangebied word, keer hy terug
na Suid-Afrika. In die Transvaalse jare is hy nie alleen as dosent werksaam nie, maar
speel hy ook - ten spyte van 'n ernstige trombose-aanval in November 1961 wat sy
gesondheid knak - 'n leidende rol in die literêre en algemene geesteslewe van die
Afrikaner, tree hy by herhaling as bemiddelaar tussen ontevrede skrywers en die
Suid-Afrikaanse Akademie of die Regering (o.m. met advies oor die samestelling
van die Publikasieraad) op en dui hy die rigting aan vir 'n intellektuele lewenshouding
en 'n menswaardige saambestaan van die verskillende rassegroepe in Suid-Afrika.
Op 18 Junie 1970 is hy in Johannesburg oorlede.
Tydens sy lewe is Van Wyk Louw by herhaling vir sy werk vereer. Afgesien van
die eredoktoraat wat die Rijksuniversiteit van Utrecht reeds so vroeg as 1948 aan
hom toeken, ontvang hy ook eredoktorate van die Rhodes-universiteit en die
Universiteite van Stellenbosch en Kaapstad. Die Hertzogprys word vyf keer aan hom
toegeken: vir Alleenspraak (1937), Die halwe kring (1940), kritiese prosa
+

digter) en H.A. Mulder (Twee wêrelde, Pretoria, 1942) bespreek word. Resensies van Swaarteen ligpunte, 'n Wêreld deur glas en Liberale nasionalisme is dié van André P. Brink (Beeld
van 'n digter), T.T. Cloete (Kaneel, Kaapstad, 1970) en J.M. de Vries (Z.A., Maart 1959),
terwyl Maskers van die erns deur W.J. du P. Erlank (Bu., 23.7.56) en Vernuwing in die prosa
deur Cloete (T.G., IV:1, Maart 1964), Brink (Beeld van 'n digter), Elize Botha (St., XIX:5,
Junie 1966), J.P. Smuts (Beeld van 'n digter) en Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad,
1966) bespreek word en Etienne Leroux sy R.A.U.-gedenklesing na aanleiding daarvan hou
(Tussengebied, Johannesburg, 1981). Oor Opstelle oor ons ouer digters skryf A.J. Coetzee
(Rap., 8.10.72) en Cloete (T.G., XIII:4, Desember 1973), terwyl Merwe Scholtz 'n lesing
oor sy ‘resepsie’ van Celliers, Leipoldt en Visser hou (verslag hieroor in Bu., 8.10.80).
Rondom eie werk word deur W.E.G. Louw (Bu., 3.2.71), Coetzee (Rap., 28.2.71), Cloete
(T.G., XIII:4, Desember 1973) en Abraham H. de Vries (Hg., 18.6.71) geresenseer.
Deurskouende verband word bespreek deur Merwe Scholtz (Bu., 19.12.77), E. Lindenberg
(Ogg., 23.2.78), André P. Brink (Rap., 9.4.78), Réna Pretorius (T.G., XVIII:3-4,
September-Desember 1978) en Hans Ester (De Nieuwe Boeken, Maart 1979), Oor Skietlood
en Weegskaal skryf Hennie Aucamp (Va., 25.11.82) en Brink (Rap., 30.1.83). Oor Van Wyk
Louw en die eksistensie-filosofie skryf J.J. Degenaar in Eksistensie en gestalte (Johannesburg,
1962; kyk hieroor Rob Antonissen, Spitsberaad en J.C. Kannemeyer, Konfrontasies,
Pretoria/Kaapstad, 1977), terwyl sy politieke filosofie in dieselfde skrywer se Moraliteit en
politiek (Kaapstad, 1976) ter sprake kom. Oor sy ‘riglyne vir die nasionalisme’ skryf G. van
N. Viljoen (‘Wat is 'n volk?’, Johannesburg, 1977).
+ Ouer oorsigtelike studies oor N.P. van Wyk Louw se poësie is dié van C. Verschaeve
(Voortrekkerspad2, Brugge, 1941; opgeneem in Beeld van 'n digter) en F.E.J. Malherbe
(Wending en inkeer, Kaapstad, 1948; en Afrikaanse lewe en letterkunde, Stellenbosch, 1958),
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terwyl H.A. Mulder (Opstelle oor poësie, Pretoria, 1939; Twee wêrelde en Laaste opstelle,
Kaapstad, 1961) die eerste kritikus is wat skerpsinnig en indringend oor hom skryf.
Besprekings van afsonderlike bundels word deur P.J. Nienaber versamel in Beeld van 'n
digter (Kaapstad, 1966). Die standaardwerk oor Van Wyk Louw tot en met die verskyning
van Dias is hoofstuk VII van D.J. Opperman se Digters van Dertig (Kaapstad, 1953); hierby
sluit sy artikel in Wiggelstok (Kaapstad, 1959) aan, waaroor S.J. Pretorius (Hg., 22.2.46) en
F. van Rensburg (Hg., 18.1.46) met hom polemiseer, A.P, Grové bespreek die eerste digwerke
in Die duister digter (Pietermaritzburg, 1949), skryf 'n samevattende studie (Beeld van 'n
digter) en gee 'n oorsig oor die hele oeuvre in Perspektief en profiel5 (onder redaksie van
P.J. Nienaber, Johannesburg, 1982; kyk ook sy lemma in Standard Encyclopaedia of Southern
Africa (S.E.S.A.), VII), waarin hy by sy interpretasies heel dikwels die
gedig-oor-die-gedig-idee oorbeklemtoon. Ernst van Heerden skryf 'n beknopte monografie
oor N.P. van Wyk Louw (Kaapstad, 1963; kyk ook sy artikel in Suid-Afrikaanse Panorama,
Augustus 1970). 'n Goeie oorsig oor die poësie en die drama is te vinde in Inleiding tot die
Afrikaanse letterkunde5 (Pretoria/Kaapstad, 1980) deur E. Lindenberg en A.J. Coetzee
onderskeidelik, terwyl André P. Brink in Aspekte van die nuwe drama (Pretoria/Kaapstad,
1974) spesifiek oor die toneelwerk skryf. In Op die woord af (Kaapstad, 1963; kyk hieroor
Rob Antonissen, Spitsberaad) bundel T.T. Cloete 'n agttal artikels, o.m. studies oor die
‘teennatuurlike’ en die voorkoms van ‘oog en hand’ in Van Wyk Louw se poësie. In hierdie
studies gaan Cloete telkens uit van sekere primêre temas en terugkerende motiewe, sodat sy
ondersoek in hoofsaak beskrywend word en slegs in terme van die temas en motiewe geskied.
Belangriker is sy stukke oor ‘Die swart luiperd’ en ‘Vier gebede by jaargetye in die Boland’,
waarin die ondersoek op spesifieke verse of siklusse gerig word. In Sublieme ambag (Kaapstad,
1975) bespreek F.I.J. van Rensburg Van Wyk Louw o.m. as ‘ambagsman’, taalontginner,
redakteur van eie werk en kanttekenaar, terwyl hy Tristia, Raka en Germanicus in meer
besonderhede ontleed, 'n hoofstuk aan die dramas wy en die periodisering en waardering en
herwaardering van Van Wyk Louw se werk nagaan. Afgesien van die moeisame en irriterende
styl en taalgebruik word hierdie werk egter ontsier deur die apostoliese aanslag, vae
veralgemenings, aanmatigende toon, afwesigheid van gedetailleerde analises van enkelwerke
en geforseerde interpretasies, veral in verband met die fugale struktuur wat hy in Tristia wil
ontdek (kyk oor hierdie bundel E. Lindenberg, Ogg., 29.4.76 en St., XXXI:2, April 1978).
In 'n latere opstel (Samehang en sin, Kaapstad, 1982) gaan hy die ‘mooi woord’ in Van Wyk
Louw se poësie na. Verskillende skrywers gaan verder bepaalde aspekte van sy werk na of
bespreek verwantskappe met ander kunstenaars. J.H.W. Rosteutscher ondersoek die invloed
van Stefan George (Beeld van 'n digter), G. Dekker N.P. van Wyk Louw as Dertiger
(Johannesburg, 1972) en sy ‘dinamiese denke’ (Oordeel en besinning, Kaapstad, 1964),
W.E.G. Louw sy invloed op ons liedkuns (St., XIX:5, Junie 1966) en Twee bronne van
vernuwing in sy poësie (Johannesburg, 1971), T. Theunissen ‘Natuur en God by N.P. van
Wyk Louw’ (Hg., 4.1.52), M.S. du Buisson die verhouding mens-God in sy werk (Die
mens-Godverhouding in die Afrikaanse poësie, Johannesburg, 1959), Adam Small sy
godsbegrip (St., XIX:5, Junie 1966), Rob Antonissen (Verkenning en kritiek, Kaapstad, 1979)
en Ernst van Heerden sy sonnette (Die ander werklikheid, Kaapstad, 1969) en aspekte van
kleurgebruik in sy digkuns (Oopgelate kring, Kaapstad, 1982), F.I.J. van Rensburg ‘Taal en
tema as kristal’ in sy poësie (Smal swaard en blink), A.P. Grové die verskille tussen Van
Wyk Louw en D.J. Opperman (Dagsoom, Kaapstad, 1978), D.J. Opperman die belangrikheid
van Van Wyk Louw en Roy Campbell (Wiggelstok) - waarop A. Delius (St., IX:1, 1954) en
P. du P. Grobler (Beeld van 'n digter) reageer -, Barrie Biermann die verwantskap met
Rembrandt (Beeld van 'n digter), P.J, Conradie die heldefiguur in sy dramas (T.L., XV:4,
November 1977) en E. Lindenberg die drie fases in sy poësie (St., XXXI:4, Augustus 1978).
Oor Poësie en godsdiens, met verwysing na die godsdienstige gedig van N.P. van Wyk Louw
(Johannesburg, 1980) handel A.P. van der Colf. In Die dokument agter die gedig (Blokboeke
oor die Afrikaanse letterkunde, nr. 18, Pretoria/Kaapstad, 1974) toon A.P. Grové die boustof
van enkele gedigte van Van Wyk Louw aan. Oor die Versamelde gedigte skryf Henning
Snyman (Bu., 2.7.81), T.T. Cloete (Vo., 16.7.81 en T.L., XIX:3, Augustus 1981), Louis
Eksteen (Beeld, 12.10.81) en Ernst Lindenberg (St., XXXV:1, Februarie 1982).
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en essays (1958), Germanicus (1960) en Tristia (1965). Daarby ontvang hy die
S.A.U.K.-prys vir hoorspele in 1961 vir Dagboek van 'n soldaat, terwyl die C.N.A.prys in 1963 aan Tristia toegeken word. Heelparty gedigte en afsonderlike werke
van Van Wyk Louw word vertaal, o.a. deur Guy Butler, William Branford, Anthony
Delius, C.J.D. Harvey, Anthony Dawes (Engelse vertaling van Raka), W.A. Kellner
(Duitse vertaling van Raka), Helmut Erbe en Adam Small (O wide and sad land),
terwyl toonsettings van sy tekste gemaak is deur o.a. Rudolf Mengelberg, Wolfgang
Wijdeveld, Henk Badings, Rosa Nepgen, Blanche Gerstman, Dawid Engela en
Cromwell Everson. By geleentheid van sy vyftigste verjaardag verskyn 'n bibliofiele
uitgawe van sy reeks essays oor Die ‘mens’ agter die boek (1956), terwyl sy sestigste
verjaardag met nie minder nie as vyf spesiale uitgawes gevier word: 'n besondere
nommer van Standpunte (XIX: 5, Junie 1966) wat aan sy werk gewy is, 'n spesiale
uitgawe van Raka met litografieë van Katrine Harries, die Tristia-sketsboek - 'n
weergawe van die handgeskrewe tekste van sommige verse uit sy laaste digbundel
-, Beeld van 'n digter, waarin P.J. Nienaber van die belangrikste kritiek oor Van Wyk
Louw se werk versamel, en die bundel Smal swaard en blink (onder redaksie van
Ernst van Heerden), waarin die skrywer as kunstenaar en intellektueel vereer word.
Ná sy
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dood stel die Randse Afrikaanse Universiteit 'n reeks jaarlikse gedenklesings in
waarin bepaalde aspekte van Van Wyk Louw se werk onder die soeklig kom (vgl.
F.I.J. van Rensburg, red., Oopgelate kring, Kaapstad, 1982) wat die eerste elf
gedenklesings bevat). By geleentheid van die herdenking van sy vyf en sewentigste
verjaardag verskyn sy Versamelde gedigte wat al sy digbundels en reeds verskene
postume poësie bevat. Sy versameling dokumente word in die Carnegie-biblioteek
van die Universiteit van Stellenbosch bewaar. Onder meer bestaan hierdie versameling
uit vrywel al die manuskripte van en sketsboeke oor Van Wyk Louw se werk,
ongepubliseerde tekste, koerantuitknipsels en korrespondensie (waaronder die
waardevolle briefwisseling in die jare dertig en veertig met W.E.G. Louw oor die
probleme van die Vereniging vir die Vrye Boek, die werk aan Die halwe kring,
kommentaar op Terugtog, persoonlike sake en die beplanning van Standpunte, terwyl
veral die briefwisseling met D.J. Opperman in die vyftigerjare oor Standpunte-sake,
skeppende werk, prinsipiële verskille in verband met Opperman se Digters van Dertig
en probleme in sy private lewe van die grootste belang is).
Ná 'n aanvanklik aarselende groei in die twintigerjare uit die tradisie van die
volksliedagtige en eenvoudige liefdesvers, soos dit by Leipoldt en Visser voorkom,
ontwikkel Van Wyk Louw in die dertigerjare tot die leidende figuur van sy generasie
en word hy as digter en essayis een van die heel grootste persoonlikhede wat die
Afrikaanse letterkunde nog geken het. In die jare daarna bou hy sy poësie verder uit
deur telkens met elke bundel nuwe verrassende moontlikhede te open (vgl. hieroor
D.J. Opperman se huldigingsgedig ‘Vele woninge’ in Edms. Bpk., 1970) terwyl hy
- ná die manifesagtige en kragdadige stukke van die dertigerjare - in sy essays 'n
rustiger toon aanslaan en nuwe rigtings vir die literêre ondersoek en die politieke en
geesteslewe van die Afrikaner (o.m. oor die begrip ‘nasionalisme’) oor die algemeen
aandui. Daarby lewer hy ook met sy dramas 'n belangrike bydrae tot die Afrikaanse
toneelliteratuur en benut hy die tegniese moontlikhede wat die hoorspel en die
epies-dramatiese vorm hom bied.
Op die gevaar af van 'n sekere vereenvoudiging kan 'n mens drie fases in die
ontwikkeling van Van Wyk Louw as skrywer onderskei. Ná die stadige groei in die
twintigerjare, wat eintlik as 'n aanloop gesien kan word, is hy in die dertigerjare as
essayis die persoon wat in die bundels Lojale verset en Berigte te velde (albei 1939)
die strewe van die nuwe Afrikaanse poësie die skerpsinnigste en helderste formuleer
deur die bloot lokale kuns te verwerp ter wille van 'n literatuur waarin die mens in
sy volledigheid gestalte kan vind, deur te verklaar dat die poësie geen tydverdryf is
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nie maar strenge selftug van die skrywer vereis en deur die oortuiging uit te spreek
dat daar geen wette bokant die skoonheid vir die digter geldig is nie. In die poësie
wat hy in Alleenspraak (1935) en veral in Die halwe kring (1937) versamel, gaan
hierdie ideale reeds in glansryke vervulling. Alhoewel die grootste deel van hierdie
werk belydeniskuns is, selfs waar die ek-spreker 'n bepaalde gestalte aanneem, is die
krisis van die sekerhede en die worsteling om helderheid reeds aanwesig en werk dit
medebepalend vir 'n waaragtiger kuns as dié van die ander Dertigers. Dat hy egter
nie alleen oor die mens as universele verskynsel besin nie, maar ook diep en ernstig
nadink oor die Afrikanervolk en sy voortbestaan-in-geregtigheid, blyk, naas uit sy
opstelle, uit die siklus ‘Gedagtes, liedere en gebede van 'n soldaat’ en die koorspel
Die dieper reg (1938). Opvallend is ook die feit dat sy eerste gepubliseerde artikel
'n bespreking van die Carnegie-verslag oor die armblanke-vraagstuk (Die Huisgenoot,
19.5.33) was.
Ná die eerste fase, waarvan hy in die opdraggedig van Die halwe kring afskeid
neem en die ‘hoër, kouer paaie’ met ‘weinig troos en geen gebed/ en min, maar
suiwer woorde’ in die vooruitsig stel, word die tweede fase in Van Wyk Louw se
ontwikkeling verteenwoordig deur Raka (1941), Gestaltes en diere (1942),
Germanicus (1956; maar reeds in 1944 begin), Dias (1952; maar reeds in 1949 begin)
en 'n gedeelte van Nuwe verse (1954), wat as 'n oorgangsbundel beskou kan word.
Die persoonlike spanninge wat in sy tweede huwelik sy voltooiing vind, die uitbreek
van die Tweede Wêreldoorlog met die politieke verwarring wat daarmee saamhang
(in die besonder die Duitse Nasionaal-Sosialisme, waarmee hy aanvanklik simpatiseer)
en die kultuurpessimisme van heelparty Westerse denkers uit dié tyd vind hulle
neerslag in die ‘skipbreuk van alle sekerheid’ en die pogings om die mens in sy
diepste wese te peil. Die krisisse van die eerste fase keer dus hier in 'n verhewigde
vorm terug deurdat hy nou bewus word van die groot magte waartussen die mens sy
plek moet vind en van die irrasionele, dierlike en soms bose elemente wat die lewe
beïnvloed of bepaal. Dit lei dan tot 'n afstropingsproses waarin hy wil deurdring tot
die diepste lae van die onderbewussyn of - soms met die geheimsinnige oerwoud of
die donker nag as beeld - wil afdaal in die psigiese, dierlike, plantaardige en
anorganiese lae van die syn. In teenstelling tot die lied en himne van die eerste fase
beoefen Van Wyk Louw in hierdie tweede periode veral die gestaltevers, die
laaggedig, die epos en die drama, wat in die ballades en dramatiese monoloë van
Gestaltes en diere, die beeldende poësie van Raka en die sterk gespanne vers van
Germanicus tot hoogtepunte uitgroei, terwyl die afstropingsproses ook tegnies sy
neerslag vind in die versobering van die vers, al is daar, soos vroeër, die sirkulering
van woorde - naak, sink, skuil; angs, vrees, verwarring, duister, blinde; helder, blink,
silwer, heilig e.d.m. - wat feitlik 'n soort literêre pointillisme soos dié van Marsman
word.
Die derde fase in Van Wyk Louw se ontwikkeling kom ná die reeds wye erkenning
- o.m. deur die toekenning van die Utrechtse eredoktoraat in 1948 - wat sy werk
geniet en word ingelei met die Amsterdamse benoeming en sy vertrek na Nederland
waar hy hom in 'n Europa kort ná die verwoestende Tweede Wêreldoorlog bevind,
waar hy enersyds 'n groter geestelike vryheid ervaar en losser staan van die Afrikaanse
stryd, andersyds deur die isolasie juis voel dat hy sy land moet verdedig teen aanslae
en onbegrip van buite. Hierdie nuwe krisisse - en saam daarmee ook
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spanninge in sy persoonlike lewe as gevolg van 'n nuwe liefdesverhouding - vind
neerslag in die poësie wat hy in die jare 1950-1957 skryf, al word die grootste deel
daarvan eers na dié periode gepubliseer. In Nuwe verse kom dit onder meer tot uiting
in die ‘Klipwerk’-reeks, waarin hy 'n stuk van die Suid-Afrikaanse wêreld herskep
wat hy as kind intiem leer ken het. In die bundel Tristia (1962) besin hy elegies oor
die mens se eensaamheid en wanhoop, sy bedrog, selfbedrog en skending van kosbare
dinge, sy onvermoë om volledig te ken en sy gedoem-wees om - deur die
ontoereikendheid van die taal - slegs in stof na te skryf van wat êrens in
‘sterre-enhelderte’ staan, al is daar by hom voortdurend die ‘honger na die synde’,
die ‘uitskreeu na ánders as hy is; - heiligheid en volledigheid’. Soms word hierdie
droefenis oor die ‘verpotte’ aarde en die ‘onvoltooidheid’ van die mens versag deur
die vreugde oor die eenvoud van die (dikwels Mediterreense) wêreld en die troos
dat God nie eindeloos ver van ons verwyderd is nie, maar hierdie aarde ‘liefgehad
het tot vleis-wordens toe’. Verstegnies bring dié bundel 'n vernuwing in Van Wyk
Louw se werk deur die herhaalde presiserings deur middel van dubbelpunte en ander
interpunksietekens, parenteses en kwalifiserings en 'n taalspel waarin die sigwaarde
van die woord uitgebuit word.
In die Amsterdamse jare skryf Van Wyk Louw ook 'n hele aantal hoorspele, o.m.
die drie stukke in Kruger breek die pad oop (1951; gepubliseer 1964), Die held (1952;
gepubliseer 1962), Lewenslyn (1957; gepubliseer 1962) en Asterion (1956-1957;
gepubliseer 1965), wat as libretto vir 'n radiofoniese opera van Henk Badings geskryf
is. Met hierdie stukke - en ook met die ander werk wat hy op toneelgebied lewer word hy die belangrikste eksperimenteerder van die Afrikaanse drama deur die groot
verskeidenheid vorme en tegnieke wat hy aanwend. Hy beoefen sowel die tragedie
as die komedie, die prosa- as die versdrama en die verhoog- as die hoorspel en hy
maak gebruik van die koor, die verteller, die terugflits, die dagboekvertelling e.d.m.,
wat aan sy dramatiese werk 'n wye spektrum verleen, selfs al is nie alle werke ewe
geslaag nie.
Die groter nederigheid ten opsigte van die digterlike ambag in sy poësie van die
vyftigerjare en die besef dat alles eindeloos kompleks en verweef is, vind ook sy
neerslag in die essayistiese werk wat hy in hierdie jare vir die reeks ‘Die oop gesprek’
in Die Huisgenoot en vir die Afrikaanse programme van Radio Hilversum skryf.
Hierdie werk word ingelei deur die Amsterdamse intreerede oor Die digter as
intellektueel (1950), waarin die kenteoretiese problematiek wat so 'n belangrike deel
van Tristia uitmaak, reeds aanwesig is. In die jare in Nederland besin Van Wyk Louw
oor die beginsels en probleme van die literatuur (o.m. oor die psigologistiese
literatuurbeskouing, waarteen hy sterk standpunt inneem), terwyl hy oor die aard en
moontlikhede van die volkspoësie uitwei en die beperkinge van die Afrikaanse
verhalende prosa en die weë na vernuwing aandui. Hierdie essays word - saam met
vroeër stukke - gebundel as Swaarte- en ligpunte (1958), 'n Wêreld deur glas (1958),
Vernuwing in die prosa (1961; tweede, bygewerkte uitgawe 1963), Opstelle oor ons
ouer digters (1972), Deurskouende verband (1977) en Weegskaal (1982).+ In die
bundel
+ Dit is opmerklik dat Van Wyk Louw uiters selde kritiek op bepaalde kunswerke beoefen.
Afgesien van enkele stukke oor Leipoldt, Totius, Visser en Celliers, 'n resensie oor D.J.
Opperman se Joernaal van Jorik (opgeneem in Weegskaal) en lesings oor Eugène Marais
en Opperman uit die Amsterdamse jare is daar slegs sy skerpsinnige inleidings tot J.P.J. van
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Maskers van die erns (1955) het Van Wyk Louw dit primêr oor die streng en
omvattende dink en die swaar en eensame verantwoordelikheid wat die intellektuele
lewenshouding van die mens eis, terwyl hy in Liberale nasionalisme (1958), enkele
stukke in Deurskouende verband en Skietlood (1982) vrae stel in verband met die
nasionalisme, die begrip ‘volk’, die demokrasie as regeringsvorm, die SuidAfrikaanse ideologiese situasie en die groepsverhoudinge in ons land, en in die rigting
beweeg van 'n nasionalisme wat 'n oopheid ten opsigte van ander openbaar. Wat 'n
mens in hierdie essays opval, is dat Van Wyk Louw nie 'n omvattende sisteem as
oplossing aanbied nie, maar eerder sy lesers van die probleme wil bewus maak en
slegs breë lyne aandui waarvolgens 'n oplossing gesoek kan word, al rig hy hom
telkens heftig op die verwatenheid, selfversekerdheid en oordadigheid in sy volk en
bepleit hy 'n groter eerlikheid en nederigheid.
'n ‘Naspel’ tot hierdie derde fase in sy ontwikkeling is die nagelate gedigte in die
tweede uitgawe (1975) van Tristia, enkele verdere ongebundelde essays en lesings,
die dramas Koning-Eenoog (1959; gepubliseer 1963), Dagboek van 'n soldaat (1961),
Die val van 'n regvaardige man (1964; gepubliseer 1975), Die pluimsaad waai ver
(1966; gepubliseer 1972), Berei in die woestyn (1968) en Rondom eie werk (1970),
'n reeks radiopraatjies wat hy kort voor sy dood gehou het. Die begrip ‘naspel’
impliseer hier egter nie 'n insinking in sy oeuvre nie. Tot in sy laaste werk bly Van
Wyk Louw, soos enige skrywer van werklike groot formaat, aan homself en sy streng
eise as vakman getrou, al het die werk wat in die sestigerjare ontstaan, nie dieselfde
beslissende vernuwende effek as sy vroeër publikasies nie.
Soos W.E.G. Louw en die meeste ander Dertigers skryf Van Wyk Louw aanvanklik
verse in Engels, maar hierdie gedigte het nooit in tydskrifte verskyn nie en is - met
uitsondering van ‘Life's dream is o'er, farewell’ - ook nie in manuskripvorm bewaar
nie. Sy eerste gepubliseerde gedig is ‘Bij een siekbed’, wat in De Goede Hoop van
15 November 1921 verskyn en volledig deur D.J. Opperman in Digters van Dertig
(p. 166) afgedruk word. In hierdie tydperk raak hy verdiep in die volkspoësie van
Robert Burns, Carlyle se On heroes, hero-worship, and the heroic in history en veral
Shakespeare se Twelfth night. Onder invloed van Carlyle maak hy vir die eerste keer
kennis met die hoë opvatting van die digterskap, die roepingsbewustheid van die
kunstenaar en die heroïese lewensopvatting, terwyl hy in 1923 'n versdrama op die
model van Twelfth night skryf met gebruik van Afrikaanse volksliedjies en
spreekwoorde en landelike figure uit die Karoo as karakters. Van hierdie drama het
daar slegs 'n fragmentariese manuskrip bewaar gebly. In Oktober 1924 publiseer hy
in die Kwartaalblad van die Uniwersiteit van Kaapstad die prosadrama Konrad,
prins van Elsass, waaruit die opvattinge van Carlyle oor die heroïese en die
aristokratiese in ses kort tonele uitgewerk word en waarin die spanning tussen heerser
en humanis,

Rensburg se Die vroue van Troje (1943) en H. Marsman se Poëzie en proza (1943) en 'n
bydrae tot die S.A.U.K.-reeks Wat van ons letterkunde? (1956), al drie opgeneem in
Weegskaal. Vir die Afrikaanse kinderensiklopedie skryf hy heelparty artikels, veral oor die
klassieke werke in die wêreldletterkunde. As bloemleser versorg hy die platereeks Klank en
poësie en stel hy saam met E. Lindenberg die bundel Treknet (1966) saam, terwyl hy in die
veertigerjare mederedakteur van Tussen die engtes (1940) is.
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wat ten grondslag van soveel latere werk van Louw sal lê, reeds in die kiem aanwesig
is. In Oktober 1926 verskyn daar in die Kwartaalblad vier ‘Impressionistiese sketse’
wat by die tradisie van Celliers aansluit; in die stuk ‘Beeldspraak en beelde’ formuleer
hy vir die eerste keer sy opvattinge oor die funksie van die beeld in die poësie. Van
die verse wat Van Wyk Louw in die jare tussen 1923 en 1930 skryf, verskyn enkeles
in die Kwartaalblad en Die Huisgenoot. Uit hierdie jare dateer ook 'n poësie-album
wat hy Impressies en dramatiese gedigte noem en waarvan enkele verse later in
Alleenspraak en Die halwe kring opgeneem word. Die meeste van dié gedigte is
eenvoudige volksliedjies in die trant van dié van Goethe, Heine, Leipoldt en Visser,
liefdesverse, enkele gedigte oor wysgerige en digtergestaltes (Sokrates en Shelley)
en 'n paar verse waarin iets van die mens se eensaamheid en 'n gevoel van opstand
en verbittering deurbreek. By die lees van die poësie-album is 'n mens bewus van 'n
geleidelike ontwikkeling en 'n aarselende tas na iets nuuts wat nog net sporadies
aanwesig is.
Ná die aanvanklike teleurstelling dat sy verse nie vir publikasie aanvaar is nie en
die jaarlange swye daarna, begin Van Wyk Louw opnuut onder die aanmoediging
van W.E.G. Louw skryf, word hy sekerder van sy roeping en taak as kunstenaar en
toon sy poësie 'n verrassende en vinnige opbloei. Einde 1934 is sy manuskrip gereed,
en in 1935 verskyn sy debuutbundel onder die titel Alleenspraak. Soos in die tweede
uitgawe van Die ryke dwaas van W.E.G. Louw volg die gedigte in 'n
anti-chronologiese volgorde op mekaar en word hulle in drie afdelings gerubriseer:
1932-1934, 1928-1930 en 1923-1928. Soos Die ryke dwaas word Alleenspraak ook
gekenmerk deur 'n streng belydende inslag, 'n sensitiewe waarneming van die natuur
en 'n suiwerder liefdesvers as dié van die ouer digters. In vergelyking met Die ryke
dwaas word die beeld en woord in gedigte waarin die soeke na die wesentlike, die
opstandsmotief, die geding met God en die profeetskap as boustof dien, meer
gekontroleerd aangewend, terwyl Van Wyk Louw se natuurwaarneming oortuigender
aandoen en die liefdesverse suiwerder as dié van W.E.G. Louw is.
Die vroegste afdeling van hierdie bundel bevat dié verse wat Van Wyk Louw in
die jare 1923-1928 geskryf het, en as 'n mens dit met die manuskrip van die
poësiealbum vergelyk, is dit duidelik dat Van Wyk Louw 'n besonder streng keuse
uit sy werk gemaak het. In sommige gedigte sluit hy aan by die liedkultus van Leipoldt
en Visser, soos ‘Rooidag’, waarin die verlange van die meisie na die minnaar in die
tradisie van die eenvoudige volkslied is. Soms beoefen hy die tradisionele ballade
in die trant van Goethe, Heine en Burns, soos in ‘Die speelman’, terwyl die beeld
van die reën en die wind in die nag in ‘Ek hoor’ met sy waarneming, beangstigende
+

+ Die bundel Alleenspraak word bespreek deur C.M. van den Heever, G. Dekker, F.E.J.
Malherbe, D.F. Malherbe en S. Ign. Mocke (almal in Beeld van 'n digter) en Tj. Buning
(O.T., November-Desember 1935). Oor ‘Die kleuradjektief in Alleenspraak’ skryf L.C.
Eksteen (St., XIX:5, Junie 1966), terwyl T.T. Cloete ‘Gesprek van die dooie siele’ (‘Die
binneste-buite van die gedig’, Kaneel) en Merwe Scholtz ‘Waarmee, lief’ (‘Gij, eersteling,
hebt neergezien ... ’, Woord en wederwoord) bespreek. Oor die titel van ‘Gesprek van die
dooie siele’ skryf Pirow Bekker (St., XVII:6, Augustus 1964). 'n Oorsig oor die bundel met
analises van die belangrikste gedigte gee C.J.M. Nienaber in Alleenspraak, Die halwe kring,
Gestaltes en diere (Blokboeke, nr. 9, Pretoria/Kaapstad, 1967).
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vrae en kalmerende selfaanspreking aan die slot aan W.E.G. Louw se impressionistiese
verse laat dink. Belangriker is die liefdesgedigte in hierdie afdeling, waaronder die
drie vergelykingsliedere ‘Waarmee, lief ...’, ‘By alle skone dinge’ en ‘Nagliedjie’.
In teenstelling tot A.G. Visser se blommekultus word - soos Merwe Scholtz aangetoon
het - sekere vergelykingsmateriaal in ‘Waarmee, lief ...’ summier verwerp, terwyl
die blomme slegs vergelykenderwys en metafories in die gedig binnekom en daarmee
‘'n nuwe of altans georiënteerde digterlike idioom’ (Die teken as teiken, Kaapstad,
1978, p. 20) bring wat 'n verdere ontwikkeling ná Visser verteenwoordig. Ook in
‘By alle skone dinge’ verwerp hy die blomme en die natuur as vergelykingsmateriaal
vir die geliefde, terwyl hy in ‘Nagliedjie’ van hierdie patroon afwyk en 'n Platoniese
verdieping aan die slot gee. Alhoewel ‘Kom vannag in my drome’ iets verskuldig is
aan Rossetti se ‘Echo’ en Arnold se ‘Longing’ en 'n tipiese inset vir die Afrikaanse
poësie in hierdie jare is (vgl. Visser se ‘Rosa rosarum’), swaai Van Wyk Louw met
sy vervagende droombeelde en die suggestie van 'n Platoniese geluksverlange na die
ideëryk weg van die tradisie voor hom, terwyl hy met die herhaling van sinspatrone
en die variasie op die eenvoudige herhaling van die aanvangstrofe aan die slot die
gedig op 'n bevredigende wyse bind. ‘Ons liefde is 'n uur se ydelheid’, Van Wyk
Louw se eerste gebundelde sonnet, begin met 'n stelling in die eerste reël waarop die
vergelykings van reëls 2-11 steun, terwyl die vreugde klankmatig gewek word deur
die stuwende gang en die ritmiese variasies. Soos die gedig vorder, gaan die konkrete
en visuele by wyse van 'n vergelyking oor na die abstrakte en nie-sigbare, al word
die aanspreking van die ‘Mistieke Roos’ in die slotterset nie in die gedig voorberei
nie. In ‘Fees’, met sy reminissensies aan Heine, ontwikkel die voorstelling tot die
beskrywing van 'n liefdesverhouding wat verby is, maar hierdie oorgang geskied
deur middel van eksplisiete beelding (‘die leë sale van my siel’ en ‘fees van ons
liefde’) wat die gedig geforseerd laat aandoen. Geslaagder is ‘Ons is die geeste wat
dwaal’ (vgl. A.W.E. O'Shaughnessy se ‘We are the music-makers’), waarin die onrus
tegnies sy neerslag vind in die afwisseling van lang en kort reëls.
+ +

+ In 1931 (dus voor die ontstaan van die eerste afdeling van Alleenspraak, wat van die
belangrikste gedigte in die bundel bevat) stel Van Wyk Louw, volgens D.J. Opperman, 'n
keur uit sy werk saam en lê dit met die oog op publikasie aan F.E.J. Malherbe en F.C.L.
Bosman voor. Malherbe stuur die gedigte ná 'n paar maande terug en vra verskoning dat hy
die manuskrip nie gelees het nie (kyk hieroor D.J. Opperman, Digters van Dertig, p. 187),
terwyl Bosman 'n negatiewe oordeel uitspreek, veral ritmiese en rymbesware teen sommige
verse inbring en enkele beelde ‘banaal’ vind. (Die eksemplaar van hierdie manuskrip met
Bosman se aantekeninge is by die Van Wyk Louw-dokumente, Carnegie-biblioteek,
Universiteit van Stellenbosch. Kyk ook die sesde versparagraaf van W.E.G. Louw se
‘Naggesprek’.) Opperman se weergawe van die feite, soos deur Van Wyk Louw aan hom
meegedeel, word deur Malherbe in sy bespreking van Digters van Dertig (O.E.B., XIX: 3)
en sy outobiografiese Agter die oomblik (Johannesburg, 1977, pp. 127-128) verwerp. Malherbe
fouteer egter deurdat die keur van 1931 aanmerklik van die Alleenspraak-manuskrip van
1934 verskil (kyk voetnoot 2 op p. 128 van Agter die oomblik). In 'n ongepubliseerde,
onvoltooide stuk wat Van Wyk Louw ongeveer vyf en dertig jaar ná die gebeurtenis opgestel
het en wat tans by die dokumente op Stellenbosch bewaar word, handhaaf hy die feite soos
deur Opperman weergegee, al is sy notas plek-plek onduidelik en verward.
+ Hierdie ongunstige reaksie lei daartoe dat Van Wyk Louw belangstelling in die digkuns
verloor en eers weer begin skryf as hy sy jonger broer W.E.G. Louw beter leer ken en deur
hom aangespoor word. As hy daarna in 1934 die manuskrip van Alleenspraak gereed het,
stuur hy dit aan F.E.J. Malherbe met die versoek ‘om die verse te lees, en, indien u met my
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Die afdeling 1928-1930 bevat ook nog suiwer volksliedagtige liefdesverse, soos
‘Wat kan ek vir joú gee?’ (vgl. Gorter se ‘Ik wilde ik kon u iets geven’) en ‘Nagrit’,
wat met sy siening van die vryer op sy perd die volkse tradisie voor 1900 verder
uitbou. In ‘Rondloper’ gee Van Wyk Louw 'n uitbeelding van 'n swerwende gestalte
uit die plaaswêreld, wat 'n sekere verwantskap met W.E.G. Louw se ‘Ou-volkies’
uit Die ryke dwaas toon. Teenoor die voorstelling van die maatskaplikmisdeelde,
wat tot dusver hoofsaaklik in die Afrikaanse prosa gefigureer het, word hierdie
rondloper in sy menslikheid en veral sy lewensvreemdheid en -verwondering
uitgebeeld, sonder die didaktiese ondertoon of die romantiese vaagheid wat dikwels
in die prosa meespeel. Die afkeer van die stad, wat 'n mens by herhaling as tema by
W.E.G. Louw aantref, kom voor in ‘Stad’ met die treffende vergelyking tussen die
oë en die vensters van die huise, alhoewel hierdie afkeer (en die daarmee
gepaardgaande verlange na 'n landelike eenvoud) by Van Wyk Louw nie so sterk
aanwesig is nie. In ‘Straat’ word die fyn waarneming van die stad in 'n reënnag
verbind met die siening van 'n prostituut, terwyl die treffende beeld van die kat met
‘voete vies'rig vir die nat’ 'n beeldende afkeer van die hele bedryf in die straat
suggereer. In teenstelling tot die vroeëre vergelykingsliedere met hulle aansluiting
by en verdere uitbouing van Visser se blommekultus verteenwoordig die liefdesverse
in dié afdeling vir die Afrikaanse poësie 'n belangrike groeipunt deur die uitbeelding
saamstem, u invloed te gebruik om hulle uitgegee te kry ... Ek wou nie 'n uitgewer nader
voor ek nie gewapen is met die aanbeveling van iemand wat bevoeg is om objektief maar
ook suiwer te oordeel’ (kyk vir hierdie aanhaling Malherbe se bespreking van Digters van
Dertig, O.E.B., XIX: 3). Malherbe stuur hierop die manuskrip met 'n sterk aanbeveling aan
die Nasionale Pers en op 2 Februarie 1935 skryf hy aan Van Wyk Louw: ‘Dit was my 'n
aangename voorreg om so 'n uitstekende bundel ter publikasie te mag aanbeveel. Die Nas.
Pers het my onmiddellik daarop laat weet dat hul nog nie so 'n aanbeveling van 'n boek
ontvang het nie en dat hul dadelik besluit het om die bundel uit te gee ... Staan my net toe
om u hartelik geluk te wens dat dit u gegee is om van die subliemste gedigte in Afrikaans te
lewer en daarmee ons hele literatuur op glad 'n ander peil te bring’ (Van Wyk
Louw-dokumente, Carnegie-biblioteek, Universiteit van Stellenbosch). By die verskyning
van Alleenspraak stuur Van Wyk Louw dan ook 'n eksemplaar van die bundel aan Malherbe
met die inskripsie: ‘met vriendelike groete en dank vir hulp en aanmoediging’. In die resensie
wat Malherbe daarna oor Alleenspraak skryf, is hy geesdriftig oor die bundel, alhoewel hy
Van Wyk Louw se ‘digterlike aandrang’ in vergelyking met dié van W.E.G. Louw ‘minder
stormend’ en ‘ietwat minder gekompliseerd’ vind, terwyl die gevaar van ‘te weinig spankrag’
volgens hom in die verse dreig. Ook G. Dekker vind W.E.G. Louw se werk ‘dinamies ...,
met hewige innerlike stryd en botsing ... en ... 'n verwikkelde sielelewe’, terwyl dié van Van
Wyk Louw die werk van 'n ‘ryper, eenvoudiger en harmonieser persoonlikheid’ is. D.F.
Malherbe en S. Ign. Mocke toon weinig begrip vir die verse in Alleenspraak, terwyl C.M.
van den Heever in sy bespreking veral op die verwantskap met Leopold en die sensitivisme
konsentreer en waarsku teen die slaafse navolging van ‘Europese bane’ en ‘floue afspieëlings
... van wat daar reeds diep en volledig uitgewerk is’. Op hierdie resensie reageer Van Wyk
Louw in 'n persoonlike brief (gedateer 30.9.35; in besit van die R.G.N.) aan Van den Heever
waarin hy sé dat hy by die skryf van Alleenspraak nog nie - behalwe op die enkele gedigte
in Coster se bloemlesing na - met die werk van Leopold en die sensitivisme kennis gemaak
het nie. Toe die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns in 1937 die Hertzogprys
vir Poësie gesamentlik aan N.P. van Wyk Louw vir Alleenspraak en I.D. du Plessis vir
Ballades en Vreemde liefde toeken, wys Van Wyk Louw die prys van die hand met die
verklaring dat die ‘Akademie ... weer magteloos (was) om te besluit oor die sake waarin hy
homjuis die reg van 'n beslissing toeëien’. Hierop reageer E.C. Pienaar en F.E.J. Malherbe,
twee lede van die Akademie se keurkomitee (kyk vir die briefwisseling P.J. Nienaber, Rapier
en knuppel, Kaapstad, 1965, pp. 122-126).
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van die vroulike liggaam. In ‘Daar is 'n geur van blomme’, waarin Van Wyk Louw
- soos Opperman aangetoon het - by Kloos, Rossetti en Swinburne se siening van
die vampiervrou met haar bomenslike mag aansluit, ontsier die eksplisiete beelding
in reël 2 en 8 die geheel. Die wending in die sonnet berus op die herhaling van die
aanvanklike sinspatroon in reël 9, terwyl die verdeling deur die oorgang van uitsluitlik
vroulike ryme in die oktaaf na uitsluitlik manlike ryme in die sekstet verder gevoed
word. Sensueler en persoonliker is die beskrywing van die vrou se
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liggaamlike skoonheid in ‘Ek het jou lief’, terwyl daar met die vraag in strofe 2 'n
gevoel van opstandigheid oor die vervlugtigende aard daarvan kom. ‘En as ek dood
is ...’ handel nie allereers oor 'n doodsangs nie, maar oor die vrees om die mooi aarde
- voorgestel deur middel van beelde uit die vertroude plaaswêreld - te verloor en loop
by wyse van 'n reeks vrae uit op die hartstogtelike verset met sy herhalings, ritmiese
aksentuerings en o-aanroep in die laaste vier reëls. Terwyl die wysgerige besinning
nog slegs terloops in die vorige afdeling aanwesig was, kan 'n hele paar verse in
hierdie periode na Van Wyk Louw se belangstelling in dié rigting teruggevoer word.
In ‘My meester’ kry ons die verering vir iemand wat onmenslik groot is en nie deur
mindere dinge beïnvloed word nie, terwyl die geding met God op 'n enigsins
geaffekteerde wyse in ‘Die oorwonnene’ as motief in Van Wyk Louw se poësie sy
verskyning maak. Die reeks ‘Skaduwees van die siel’ - waarvan die vierde gedig,
‘By die dam’, vanaf die vierde druk verval het - is beïnvloed deur die digter se
belangstelling in die panteïsme. Die eerste gedig, wat Van Wyk Louw later self as
'n onvrugbare eksperiment verwerp het, wil uitdrukking gee aan die chaos van 'n siel
met sy ‘duisternisse’, terwyl die panteïsme in ‘Ekstase’ tot 'n mistieke vereenselwiging
met God uitgroei. Bevredigender is ‘Nou's daar geen lied meer’ met sy swewende
enjambemente, versterk deur die vroulike ryme, terwyl die dreigende abstraksies
deur enkele vergelykings teengewerk word. In ‘Opstand’ vind die geding met God,
blykens die motto uit Deut. 34:4, gestalte in die Moses-figuur, die eerste gedig van
Van Wyk Louw waar die regstreekse persoonlike problematiek in 'n bepaalde figuur
verbeeld word. Die slot van dié vers doen egter met die gebruik van hoofletters en
die kosmiese selfvergroting van die spreker enigsins geaffekteerd aan, terwyl dit ook
'n sekere verwantskap met Perk en Kloos toon. Die hoogtepunt van die
geding-met-God-motief in Alleenspraak is ‘In waansin het ek gevra’ met 'n motto
uit Dostojewski (via Schestow se Auf Hiobs Wage). In die eerste drie strofes is daar
sprake van 'n poging om God rasioneel te deurskou en die kosmiese selfvergroting
van die spreker en sy drang om natuur, heelal en God te oorheers, terwyl dit uit die
enigsins verwarde strofe 4 blyk dat dié poging tot mislukking gedoem was en die
spreker oorgaan tot 'n irrasionele soeke wat hy nou - met die gebruik van beelde uit
die Ou en Nuwe Testament en 'n vereenselwiging met die lyding van Christus - as
profeet van God onderneem. Alhoewel die gedig plek-plek onhelder is en die nodige
progressie in die laaste paar strofes ontbreek, neem dit tematies 'n sentrale posisie in
die bundel in en kan dit as die voorloper van die reeks profeet-gedigte in Van Wyk
Louw se oeuvre beskou word.
Die rypste en struktureel die bevredigendste gedigte in Alleenspraak is dié wat uit
die jare 1932-1934 dateer en die eerste afdeling van die bundel vorm. Die jaarlange
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swye van 1931 word, volgens die getuienis van W.E.G. Louw in ‘Naggesprek’,
verbreek deur ‘Skreeu’ met sy effektiewe gebruik van die vroulike rym, al klink die
‘oerkreet’ te veel na 'n geaffekteerde opstand wat deur die kosmiese selfvergroting
aan Perk, Kloos en veral Marsman verwant is. Ook ‘Sou dit nie beter wees nie’,
waarin hy wil wegkeer van die soeke en in berusting en gedagteloosheid die oplossing
wil vind, klink yl deur die afwesigheid van sterk beelding, al word die volgehoue
-is-rymklank effektief aangewend. Bevredigender is ‘Aan die lewe’ met sy
saamgestelde motto uit Luk. 14: 23 en Matt. 22: 11, al bly die gedig vaag en onduidelik
oor die redes vir die spreker se reaksie op die lewensfees. Verwant - tot selfs in die
herhaling van woorde - aan ‘In waansin het ek gevra’ en as teenpool vir ‘En as ek
dood is ...’ met sy gryp na die aardse skoonheid kan ‘Ek het die aarde nie gesien’
gelees word as die resultaat van die digter se uitreik na dinge bo en buite die mens
en die poging tot rasionele deurgronding van die werklikheid. In plaas van 'n greep
op die heelal hou hy slegs verylende abstraksies oor, verloor hy die aarde en word
hy uiteindelik tot 'n kind met stamelende woorde gemaak. Daarom dat hy in ‘O
smettelose hande’ die eenvoud, kinderlikheid en die klein dinge van die lewe teenoor
die verwarring en verwildering verkies. Hierdie geesteshouding lei tot 'n poging om
die aardse en die liefde vertroetelend te beskerm of tot 'n intense verdriet oor die
verlore-gaan van die liefde. Dit is die geval in ‘Dat alle liefde’, waarin die kosmiese
beeld van die norse en dooie heelal teenoor die ‘kersie van ons liefde’ en die
beskermende hande van die mens vir wie hierdie liefde van waarde is, gestel word,
'n gedig waarin Van Wyk Louw die tradisionele kers-beeld op 'n verrassende wyse
aanwend en waarin die effektiewe woordgebruik, voortstuwende enjambemente en
sinspatroon en die uitbuiting van die teenstellingstegniek sinvol gebruik word. In
‘En nou dat ons gaan’ sluit die verglydende vroulike ryme by die beeld van die
uitdeinende waterkringe aan waarvan daar in strofe 2 sprake is, terwyl die ‘leed’
beeldend in strofe 1 voorgestel word as vlae reën waarteen die geliefdes moet skuil.
Die gedig handel oor die verlore-gaan van die liefde en die leed van die later eensamer
jare. Teenoor die reën-beelde wat in strofe 1 veral deur werkwoorde en selfstandige
naamwoorde opgeroep word, neem die abstrakte woorde in strofe 2 oor en het dit
hier die funksie om die twee siele se verwydering van mekaar en die geleidelike
veryling te suggereer. ‘Dennebosse’ gee met sy gevoelige versbeweging en
enjambemente 'n pragtige natuurstemming wat verwant is aan die beste
stemmingsverse uit Die ryke dwaas. ‘Grense’ begin as liefdesvers, en die kontak
tussen die ek en die jy word beklemtoon deur die woord ‘gaan’ in reël 2 by wyse
van twee vergelykings illustrerend te versterk, dit klankmatig deur die metriese
variasie in ‘opreik’ van reël 4 verder te benadruk en die hele gedagte van beweging
wat daarmee saamhang, nog verder te bevestig deur die sintaktiese hervatting en die
herhaling van die sleutelwoord aan die begin van die tweede strofe. Daarby kom
daar 'n mooi progressie in die gedig deurdat die liefdestema in strofe 2 oorgaan tot
'n kunsbelydenis as daar sprake is van die ‘nooit-gehoorde/dinge’ wat die spreker
wil sê, sodat die titel nie alleen op die grense tussen die ek en die jy slaan nie, maar
ook op die grens van die woord wat hy wil oorskry in 'n poging om met die leser
kontak te maak. In ‘My venster is 'n blanke vlak’ kry ons die spreker se wag op
suiwerheid tot hy aan die slot ‘die uiterste deurstraalde sin’ besit. Hierdie wag word
'n mistieke oorgawe, en die hele gedig reik feitlik met woord, klank en sintaksis
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uit na die ‘kosbare gewin’ van die slot. Die hoogtepunt van die bundel as geheel is
‘Gesprek van die dooie siele’, wat 'n sekere verwantskap met Paul Verlaine se
‘Colloque sentimentale’ toon, 'n gedig wat vroeër deur Van Wyk Louw vertaal is.
Die vers is 'n beurtspraak tussen twee sprekers wat onderskeidelik gekenmerk word
deur 'n liggaamlike liefdesdrif en soeke tot kontak en 'n vergeestelikte bestaan
waardeur die indiwidu in 'n groter eenheid opgaan. Oor die geslag van die sprekers
was daar in die verlede uiteenlopende uitsprake (saamgevat deur Opperman, Digters
van Dertig, pp. 190-191), iets wat T.T. Cloete daartoe lei om die sprekers geslagloos
te laat (‘Die binneste-buite van die gedig’, Kaneel), al word die suggestie in strofe
7 met die woorde ‘indrink soos 'n drank in my’ gewek dat 'n vrou aan die woord is.
Die basiese spanning berus, soos Opperman aangetoon het, tussen die vrou, by wie
die hoofdrang die liefde is, en die man, wat op 'n ‘grote Godsweg’ gaan, sodat die
hele siening by dié van Milton in die vierde boek van Paradise lost aansluit; ‘Hee
for God only, shee for God in him’. Die argument van die vrou toon 'n ooreenkoms
met die verdriet oor die verlore-gaan van die liefde in ‘En nou dat ons gaan’ en ‘Dat
alle liefde’ (vgl. o.m. die woord ‘verwaai’ in strofe 3 van ‘Gesprek van die dooie
siele’), terwyl die man se standpunt aan dié van die spreker in ‘Daar is geen woord’
laat dink. Die vrou maak telkens gebruik van vergelykings, vra om 'n ‘teken’ dat iets
van hulle verhouding oorbly (strofe 7) en wil die konkrete, aardse en liggaamlike
behou, terwyl die man feitlik beeldloos praat, behalwe as hy die mistieke eenwording
met God wil aandui. Teenoor die vrou se aktiewe optrede, verlange, emosionaliteit,
wil tot kommunikasie en kontak het die man 'n rus, eenselwigheid en
selfingekeerdheid bereik en leef hy in 'n ‘blanke stil bestaan’, volkome uitgestort in
God (strofe 6). Soos die gedig vorder, is daar 'n duidelike progressie by albei sprekers
aanwesig. Terwyl die vrou se verlange sterker word, sy 'n teken wil afsmeek en selfs
die ‘vlammegrens (wil) oorskry’ om hom liggaamlik te bereik, praat die man net van
sy ‘eenselwigheid’ en ‘grote Godsweg’ en ervaar hy die vrou se dringende laaste
woorde as slegs 'n ‘Vreemde vlam van woorde’ en 'n ‘verre bewing’. Deur die
progressie wat langs twee lyne beweeg, die basiese teenstellings wat tot 'n polêre
spanning tussen liggaamlike begeerte en geestelike selfgenoegsaamheid uitgroei en
die fyn gebruik van woord, beeld en klank is ‘Gesprek van die dooie siele’ 'n
aangrypende voorstelling van 'n liefdesver-houding waarin die kommunikasie tussen
man en vrou verlore gegaan het.
Een van die vroegste gedigte in Die halwe kring (1937) is ‘Ryliedjie’, wat in die
poësie-album Impressies en dramatiese gedigte (1930 of vroeër) voorkom en 'n
tekening van die volkse minnaar te perd gee (vgl. ‘Nagrit’ en ‘Rooidag’ uit
Alleenspraak). Verwant hieraan is ‘Winterbome’ en ‘Dit brand my voete’, alhoewel
die volksliedagtige in dié verse met 'n groter problematiek verbind word. Enkele
gedigte in die bundel sluit regstreeks by die geestelike vereensaming van Alleenspraak
aan. Hieronder is die ‘Fragmente van die tweede lewe’, wat uit 1934 dateer, ‘Paniese
angs’ en ‘Aanraking van die dood’. ‘Fragmente van die tweede lewe’ handel oor 'n
persoon wat die eensaamheid oorstelpend ervaar, die liefde, trou en vriendskap van
sy medemense verlaat en 'n vreemde land binnetree waarin alles doods is, geen stem
gehoor word nie en die hemelliggame - soos die ‘dooie siele’ van Alleenspraak hulle eie weg gaan en hy nie meer ‘die band/ wat siel aan siel en ons aan elke ding/
... verbind’, kan voel nie. Alhoewel die see-beeld van die begin effektief in dié van
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die drenkeling terugkeer, mis die geheel 'n organiese eenheid en noodwendige gang
en laat die tekort aan konkrete beelding die vers veryl. Die gedig ‘Paniese angs’, wat
soos ‘Aanraking van die dood’ op 'n siektetoestand van die digter in hierdie jare slaan
en die somber vooruitsig van 'n vroeë dood bied, beskryf die vrees en histerie wat
met die ervaring gepaard gaan. Met die see-beelde sluit die gedig aan by ‘Fragmente
van die tweede lewe’, maar die beeldspraak aan die slot klink verward deurdat die
ek en God beide as die see voorgestel word. Veel geslaagder is ‘Aanraking van die
dood’, waarin die oktaaf 'n uitbeelding van die ervaring gee met die effektiewe beeld
van die ‘vleuelslag’ wat later in ‘weggeruis’ terugkeer, terwyl die sekstet feitlik die
begin van 'n nuwe lewe (vgl. reël 9-11) en 'n dieper insig in die hoër onderskeidende
waardes van die menslike bestaan suggereer en na die pragtige slotreël uitreik.
Met uitsondering van ‘Fragmente van die tweede lewe’ is Die halwe kring egter
juis nie die vergestalting van die geestelike afsondering waarvan daar in verse uit
die debuutbundel sprake was nie. Afgesien van ‘Paniese angs’ en ‘Aanraking van
die dood’ (waarvan die sekstet trouens reeds op 'n nuwe lewe wys) is daar in verse
soos ‘Voordag’ en ‘Die verslaene’ 'n verwagtende uitsien na en ontvanklikheid vir
die nuwe, selfs al gaan hy dit met huiwering tegemoet en is hy onseker of die ‘Fyn
en silwer woorde’ tekens van 'n ‘afloop’ of 'n ‘duistre groei’ (vgl. later die sonnet
‘Winter’) is. Hierdie wisselende emosies tussen ‘skroom en ... verlange’ kom ook
tot uiting in ‘Nagwaak’, wat as 'n liefdesgedig gelees kan word waarin die ek op die
koms van die beminde wag, terwyl die onsekerheid of die ‘stilte’ en die ‘verdriet’
tot 'n einde sal kom, ook op 'n periode van nie-skepping kan slaan wat beëindig word
as die ‘onrus luider praat’, hy die grense kan deurbreek en die enkeldheid kan ophef
(vgl. ‘Grense’ uit Alleenspraak).
Van die belangrikste gedigte in Die halwe kring getuig van die deurbraak van
hierdie nuwe lewe, wat in haas elke vers 'n soeke na geestelike helderheid as mens
en as kunstenaar is. Dinge wat in Alleenspraak nog slegs aarselend en in geïsoleerde
gedigte aanwesig was, vind uiting in verse wat van groter spanninge getuig. Die
opstandsmotief word voortgesit in ‘Lucifer’, wat die kosmiese val van die aartsengel
na sy twis met God in 'n reeks eindelose enjambemente en groter wordende afstand
van die rymterminale gee totdat die wegstoot en verbrokkeling aan die slot deur die
afwesigheid van rymverbindings gesuggereer word. Die geding met God van vroeër
+

+ Die halwe kring word bespreek deur G. Dekker (Beeld van 'n digter), M.S.B. Kritzinger
(O.E.B., IV:1) en H.A. Mulder (Opstelle oor poësie). Die bundel verskyn terwyl die polemiek
oor die verdeling van die Hertzogprys tussen N.P. van Wyk Louw (vir Alleenspraak) en I.D.
du Plessis (vir Ballades en Vreemde liefde) aan die gang is, en dit gee vir E.C. Pienaar (een
van die Akademie se keurkomiteelede) die geleentheid om in sy resensie van Die halwe kring
(Beeld van 'n digter) ook persoonlike venynighede oor die ‘verwoeste hoofkwartier’ van die
V.V.B. te pleeg. In sy bespreking praat Pienaar o.m. van die ‘metafisiese abstraksies wat die
leser hoofpyn veroorsaak’, 'n uitlating wat van Uys Krige die advies ontlok (Br., 7.10.38)
dat ‘as hy weer 'n digbundel wil bestorm, hy dit moet doen gewapen met 'n flessie asperien’.
Ná die verskyning van Pienaar se resensie neem die polemiek oor die Hertzogprys vir 1937
'n wending deurdat verskeie skrywers primêr op Pienaar reageer en die V.V.B. verdedig, o.a.
J. du P. Scholtz (Beeld van 'n digter), Uys Krige (Bu., 18.12.37), S. Ign. Mocke en M.S.B.
Kritzinger (laasgenoemde twee stukke opgeneem in P.J. Nienaber se Rapier en knuppel,
waarin ook 'n opsomming en gedeeltelike weergawe van die polemiek verskyn, pp, 127-154).
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word hier in 'n bepaalde gestalte geplaas, terwyl die val dramaties aanskoulik gemaak
word deur die beweging deur sfere, leegtes en duisternisse, en die eenwording waarna
hy gesmag het, effektief deur die ‘vlerk’- en ‘vleuel’-beeld gevoed word. Die
voorstelling is iets verskuldig aan Vondel se Lucifer en die tradisie van die
opstandsmotief, terwyl die siening van 'n God wat nie deur ‘liefde en gebede’ geraak
word nie en in sigself geslote is (vgl. die ‘skulp’-beeld), aan Eugène N. Marais se
‘Is daar nog trane?’ laat dink, alhoewel Van Wyk Louw in sy grootse beeld basies
die probleem van die oormoedige en verlangende mens teenoor 'n deïstiese en afsydige
Godheid gee. Die honger na die lewe en die hoë begeerte om God se denke te
deurskou, kom ook tot uiting in ‘O suiwer hart’, wat in woord en beeld by ‘My
venster is 'n blanke vlak’ en ‘In waansin het ek gevra’ uit die eerste bundel aansluit.
Die stilte wat die spreker daarop ervaar en die feit dat sy trots in deernis gaan skuil,
word voorgestel deur die klippie wat in 'n kuil wegsink, 'n beeld wat - afgesien van
die verwantskap met Revius se ‘Gods besluyt’ - later weer in die openingsgedig van
Nuwe verse sal terugkeer. Die probleem van die mens wat deur God alleen gelaat is,
lei in ‘Ecce Homo’ tot 'n vereenselwiging met die Christus-mens se koorsagtige angs
(strofe 1), Sy lyding (strofe 3-4, waarin die spykers en doringkroon by wyse van 'n
verrassende nuwe siening in terme van die abstrakte begrippe ‘Liefde’, ‘Hoon’ en
‘Waan van Godheid’ voorgestel word) en Sy dood (strofe 5). As reaksie op God se
afsydigheid begin ‘Sluit toe jou hart’ met die selfopdrag om hom van die hoop en
die wêreld af te skei, terwyl hy as vereensaamde indiwidu tog die ‘suiwer wete’ besit
dat hy van die ‘hulle’, die gewone mense, se klein begeertes verwyderd is, maar dat
sy ‘wit woorde soos veroweraars’ tot hulle sal gaan. Die verbinding van die geding
met God met die taak van die kunstenaarskap en die afwending van die ‘hulle’ kom
sterker tot uiting in ‘God, dat hul smaad’, maar dit bereik sy hoogtepunt in die
aangrypende selfontleding, belydenis en binnedebat van ‘Die profeet’. In drie fases
praat die profeet (wat aan die Ou-Testamentiese figure herinner) agtereenvolgens
oor sy roeping êrens ‘in lentedae’ en die verskriklike woorde waarmee God hom
gepynig het totdat hy, soos in 'n gebed, genadeloos op sy knieë neergeslaan is; daarna
oor die rus ‘soos van diep kuile’; (vgl.‘Jy was 'n kind’) wat God beloof het en - met
'n hervatting van die inset van die gedig - die onrus en die wegbreek van alle sekerhede
wat hy in plaas daaŕvan ondervind, o.m. verwoord in beelde (vgl. ‘Voddes’ en
‘vlamme op my voorkop’) wat aan ‘In waansin het ek gevra’ laat dink; en uiteindelik
oor die ‘sekerheid’ wat die ‘dwase’ (die ‘hulle’ van ‘Sluit toe jou hart’ en ‘God dat
hul smaad’) van hom eis, terwyl hy God nou sien as die irrasionele, die ‘Rustlose’,
‘begeerte, en pyn’, 'n
+

+ In ‘Werk en waarde’ (Beeld van 'n digter) kyk H.W. Truter krities na ‘Sluit toe jou hart’,
‘God, dat hul smaad ...’, ‘Ons moet die bitter taak’ en ‘Klein gebed: Van die hande wat verag
word’, terwyl W.A.P. Smit in sy R.A.U.-gedenklesing Soldate op wag (Johannesburg, 1975)
o.m. oor ‘Gedagtes, liedere en gebede van 'n soldaat’ uitwei. Oor dieselfde siklus handel ook
A.J. Coetzee (Poësie en politiek, Johannesburg, 1976). Z.J. Pretorius (Beeld van 'n digter),
Pirow Bekker (St., XXV:2, Desember 1971) en H. Ohlhoff (T.L., XVIII:4, November 1979)
bespreek die eerste sonnet in ‘Vier gebede by jaargetye in die Boland’, terwyl T.T. Cloete
'n studie van die hele siklus maak (Op die woord af). C.J.M. Nienaber gee 'n oorsig oor die
bundel met 'n bespreking van die belangrikste gedigte in sy Blokboek oor Alleenspraak, Die
halwe kring, Gestaltes en diere. Oor ‘Aanraking van die dood’ handel Rut Prinsloo en oor
‘Lucifer’ Wilhelm Schmidt (albei Kl., XVI:3, Oktober 1981).
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siening wat reeds implisiet in ‘In waansin het ek gevra’ aanwesig was en hier tot 'n
vitalistiese opvatting van die Godheid uitgroei. Teenoor die mens met sy hunkering
na begrensing, liefde en begryplikheid (waarmee Van Wyk Louw ook die Tagtigers
se wêreldveragting en verwerping van die kleinmenslike organies in die gedig
integreer) stel hy God se irrasionele aard en die probleem van die profeet wat nie
deur die massa verstaan word nie, terwyl hy - teenoor die ‘rus’ van die inset van die
gedig - aan die slot ‘die andere genade’ vind wat God gee: die insig dat die duisternis
God se lig en die profeet se ‘verwarde spraak’ God se ‘suiwer en deursigtige woord
en sin’ is. Met hierdie irrasionele oplossing kom dié gedig, wat primêr op die reeks
teenstellings tussen rus en onrus, opstand en aanvaarding, sekerheid en twyfel, trots
en deemoed en enkeling en massa berus, tot 'n bevredigende eindpunt en word van
die basiese spanninge in Die halwe kring saamgevat. Hierdie sintese groei - soos
Opperman aangetoon het - uit die twee pole wat onderskeidelik in die verse oor
‘Nietzsche’ en ‘Dostojewski’ vergestalt word en wat vreugde oor die aarde,
anti-intellektualisme en verheerliking van die śkeppende krag bo die logiese denke
in die geval van Nietzsche en deemoed, afwesigheid van drang, trots en wil tot stryd
en die ‘geduld-inlydsaamheid’ in die geval van Dostojewski (Digters van Dertig,
pp. 195-196) verteenwoordig. Teenoor die ‘Dostojewski’-gedig met sy aksent op die
daadloosheid en geborgenheid staan die figuur in ‘Nietzsche’ omring deur hoë berge,
magtige winde en 'n kosmiese blydskap, terwyl die spreker in die sekstet die grootheid
van ‘daardie gees’ op homself betrek en saam met hom die ‘ewige winde’ ervaar.
Die soeke na geestelike helderheid is nie alleen tot die spreker se verhouding tot
God beperk nie, maar lei onder invloed van Stefan George in die siklus ‘Gedagtes,
liedere en gebede van 'n soldaat’ ook tot 'n nuwe soort nasionale poësie waarin die
enkeling as soldaat en geestelike held spreek, gedistansieer en vervreemd van die
massa, maar tog met die taak om ‘die Edele/ en Kosbare veilig deur die skare (te)
dra’. Hierdie verse, waarvan die prosa-aanvulling in Berigte te velde en Lojale verset
tot 'n deurtastende analise van die Afrikanervolk en sy waardes lei, kan gesien word
as 'n vorm van versetspoësie en die ‘moderne Afrikaanse Nasionalis se geuseliedere’
(Digters van Dertig, p. 205) waarin die beelde dikwels uit die lewe van die volk en
die stryd voortkom, die haat teen die ‘oorheersers’ in bitter verse verklank en die
volk tot vitalistiese stryd en selftug aangevuur word. Die twee beste verse is die
eenvoudige ‘Klein gebed: Van die hande wat verag word’ met die gewone arbeider
se versugtinge, en ‘Miskien ook sal ons sterwe’, wat die volk se ‘eensaam wete’ oor
die getrouheid aan homself en teenstand teen die ‘húlle’ wat die hoogste in hom wou
vernietig, in 'n eenvoudige, feitlik beeldlose gedig uitspreek, al is ‘ruggelings’ 'n
modewoord uit Gossaert en Marsman en kom die ‘Miskien’-wending in die insetreël
by herhaling in Louw se poësie voor. Soms word die verse geskaad deur 'n onrustige
struktuur en plek-plek skroei 'n skellerigheid deur, maar as geheel toon die siklus 'n
groot vooruitgang op die nasionale poësie van bv. Celliers en Malherbe en het dit in
vergelyking met W.E.G. Louw se retoriese en beperkte protespoësie in Terugtog 'n
veel ruimer draagwydte en universaliteit.
Ook die reeks liefdesgedigte in Die halwe kring, waarin Van Wyk Louw veral van
die sonnetvorm gebruik maak, toon 'n groot vooruitgang op dié in Alleenspraak.
Hiervan is ‘As ek so dink’ (vgl. Keats se ‘When I have fears’ en Brooke se ‘The
beginning’), wat in sy eerste ontwerp blykbaar reeds so vroeg as 1924 ontstaan het
en dus die
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oudste gedig in Die halwe kring is, deur sy trae gang en afwesigheid van 'n innerlike
stuwing die minste. Veel sterker is ‘Jy was 'n kind’ met sy pragtige gang wat in die
oktaaf sintakties bepaal word deur die drie keer herhaalde ‘(Jy) was (het) ...
en’-konstruksie (reëls 1, 3-4, 7-8), terwyl die ‘jy in my’-wending in die sekstet drie
keer voorkom en die slot sintakties uitreik na die pragtige beeld van die laaste vers
(reeds deur die ‘donker waters’ van reël 10 voorberei) waarin die onrus, lot, waan
en verdriet van die spreker teenoor die rus van die vrou gestel word. Minder is ‘Omdat
jy self’, waarin die spreker praat van die vrou wat hom tot ‘alle sterk en helder dinge’
bring, en ‘Herfsnamiddag’, waarin die natuursiening en uitbeelding van die liefde te
los van mekaar staan. Op 'n hoër vlak is ‘Abélard’, waarin die bewuswees van die
voortdurende swerwe en verwydering in die tweede strofe beeldend en klankmatig
geopponeer word deur die lig-beelde en die verstrengeling van die omarmende ryme,
terwyl die pyn en droefheid van die man en die gevoel van vervulling en vreugde by
die vrou by dieselfde gedagte in ‘Jy was 'n kind’ aansluit. ‘Nog in my laaste woorde’,
wat in die manuskrip die datum Julie 1937 en die opdrag ‘Vir Truida’ bevat, is een
van die beste verse in die bundel en 'n goeie voorbeeld van die besondere hantering
van die taal waartoe Van Wyk Louw hier ontwikkel het. Die ‘Jy’ wat hy hier
aanspreek, kan 'n geliefde wees, maar dit kan ook as die aanroeping van die Skoonheid
gelees word wat alles van die mens eis en hom tot onrus dwing. Wat veral in die
gedig opval, is - ná die herhaalde ‘Nog in’-wending van die beginreël - die dramatiese
gang van ‘woorde’, ‘laaste ... dink/ en weet’ tot ‘vrees van sterwe’, die sintaktiese
afwyking van die sekstet, waardeur ‘versadiging’ aan die einde van die sin en in die
voordelige posisie aan die begin van die reël te staan kom, en die slotreël, wat die
gedagte van voltooidheid en ingeslotenheid deur die herhaling van ‘mooi’ klankmatig
en semanties bevestig.
Die gedagte van die Skoonheid wat hoë en dwingende eise aan die mens stel en,
met 'n inspeling op die bundeltitel, ‘(sy) jeug se oopgelate kring voltooi’, kom ook
tot uiting in die himniese ‘Aan die skoonheid’. In hierdie gedig, wat sekere
ooreenkomste met Shelley se ‘Hymn to intellectual beauty’ toon, word die mens
aanvanklik weerloos gesien teen die gang van die kosmiese dinge wat
dramaties-progressief as die wisseling van dag en nag, die jaargetye en die
hemelliggame aangedui word. Teenoor die ‘baan’ van die sterre kan die mens sy
‘weg’ nie sonder siddering gaan nie, aangesien hy weerloos is teen die kosmiese
magte (nou voorgestel as winde en slagreën) en - met 'n reminissensie aan ‘Lucifer’
- 'n selfgenoegsame heelal. Opvallend is die wyse waarop die digter telkens met
teenstellings werk: teenoor die mens se vreugde, wat as 'n ‘verlore fladdering’
voorgestel word, staan die ‘wêreldwinde’, en teenoor die ‘kring bo kring’ van die
heelal die ‘klein smart en liefde’ van die mens. Hierdie teenstellingstegniek word in
strofe 2 voortgesit waar daar sprake is van die ‘ligte (vreugdevolle?) dae’ van die
mens teenoor die wete van ‘stilte en verskrikking’ wat op hom wag en die
hooghartigheid met ‘liefde en trots ... as pantser’ teenoor die sekerheid van die pyn,
terwyl die ‘weg’-beeld van die eerste strofe in die ‘helder weë’ en die ‘stap’ verder
gevoer word. Dié bestaan tussen heerlikheid en verskrikking lei in die derde strofe
tot die aanroep van die Skoonheid as die mag wat aan die chaos (gesuggereer in die
kosmiese baaierd-beelde wat by strofe 1 aansluit) vir die mens sin gee, terwyl strofe
4 handel oor die mens wat sowel deur liefde as sonde, hoogheid as verwondbaarheid,
geboorte as dood ‘aangedaan’ is en deur die Skoon-
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heid 'n oplossing vir sy teenstrydige en dubbele aard vind. In aansluiting by die
gedagte van ‘geboorte en dood’ praat hy in strofe 5 van die ‘aardse aanwas en vergaan’
wat deur die Skoonheid ‘Lig en vreugdevol’ gemaak word sodat ons - met 'n terugkeer
na die seisoene-beeld van strofe 1, maar nou pragtig uitgebrei - die lewe as iets moois
ervaar en in staat is om ons bestaan sinvol te maak, voorgestel in die beeld van die
bouwerk (‘klippers’, ‘graniet’). Hierdie Skoonheid is blykens strofe 6 nie ver van
die mens nie, maar altyd naby en óm ons, iets wat die spreker in die slotstrofe laat
vra hoe dié mag ‘met name’ gegryp en beeldend voorgestel kan word, aangesien dit
‘die kringloop en die sin van die heelal voltooi’ en die mens in staat stel om in een
oomblik God se ‘ewige wese en Sy eie vreug (te) aanskou’. Deur die Skoonheid
voltooi die mens dus nie alleen ‘die halwe kring’ van sy bestaan nie, maar kan God
ook Homself verwesenlik, kan die ‘Beeld- en Naamlose’ Homself 'n oomblik lank
sien. Met hierdie grootse siening kom die gedig tot 'n einde.
Die indrukwekkende sluitstuk van die bundel is die ‘Vier gebede by jaargetye in
die Boland’, wat tot die mooiste natuurpoësie in Afrikaans gereken kan word. In
‘Vroegherfs’ word die rypwording in die natuur konkreet voorgestel deur die
verandering in die akkerblare, wingerd, lug, blomme en vallende blare, terwyl die
sekstet 'n bede van die spreker is om geestelike helderheid, met die herhaling van
‘laat’ en die korresponderende woorde ‘val’, ‘ryp’ en ‘wind’. ‘Uit hierdie ligte herfs’
klink - soos T.T. Cloete aangetoon het - feitlik na 'n antwoord op die gebed van die
eerste sonnet. Terwyl ‘Vroegherfs’ die wordingsproses voorgestel het en 'n versoek
om geestelike helderheid was, begin dinge nou ‘daeliks hul vervulling kry’, soos dit
uit die waterblomme en graanlande blyk. Ook die smart waarvan daar in die sekstet
sprake is, vorm (vgl. reël 11 van die eerste gedig) deel van die wording en is
noodsaaklik vir die rypingsproses. In ‘Winter’, die derde sonnet, oorheers die rus
terwyl die heimlike groei ondergronds besig is totdat die nuwe lewe skielik uitbreek,
beeldend voorgestel deur die konkrete siening van reëls 10-11 en versterk deur die
ritmiese variasie en verskuifde sesuur. Die afwisseling van konkrete en abstrakte
(genade - reën, huise en takke - wit mistigheid en suising, wasdom - skeut en blaar
e.d.m.) wat reeds 'n eienskap van hierdie sonnet is, word voortgesit in ‘Eerste sneeu’,
wat die vervulling ná die wordingsproses van die vorige sonnette bring. Met hierdie
vervulling word die smart opgehef en maak die skoonheid sy intrede, terwyl die slot
deur die reeks werkwoorde wat telkens met ‘en’ verbind word, die ‘golf’-beeld wat
die slotkoeplet oorheers en die ongewone sintaktiese posisie van ‘word’ aan die einde
van die sin die voltooidheid van die hele proses gee en ook die siklus sinvol afsluit.
Daarby kan die woorde ‘want alles het gekom’ binne die bundelkonteks as 'n
beeldende antwoord op die skroom, verlange en onsekerheid van verse soos
‘Voordag’, ‘Die verslaene’ en ‘Nagwaak’ gelees word. Ook in artistieke opsig het
‘alles’ gekom deurdat Van Wyk Louw met hierdie bundel die onbetwiste leidende
figuur van Dertig word en aan die Afrikaanse poësie 'n internasionale status gee.
In die ‘Opdrag’-gedig, waarmee die bundel geopen word en wat (onder die titel
‘Dedikasie’) in die manuskrip die datum Julie 1937 dra, neem die digter - ná die
voltooiing van Die halwe kring - afskeid van 'n jeuggeliefde wat hom nie meer
bevredig nie, maar ook van 'n bepaalde fase in sy aktiwiteit as kunstenaar. Die eerste
strofe gee 'n beknopte samevatting van die verlede toe hy deur die geliefde tot die
tipiese jeugpoësie en die ‘vreugde en leed’ van die emosioneel-belydende vers
geïnspireer is,
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maar 'n verlede wat vir altyd verbygegaan en in 'n periode van stilte en leegheid
geëindig het. Die tweede strofe praat - soos E. Lindenberg aangetoon het (Onsydige
toets, p. 79) - van die jare toe die digter met woorde ‘vol swaar vermoede’ en gebede
probeer het om die jeug en skoonheid te red, m.a.w. van die periode toe die jeugliefde
reeds tot lewenskragtigheid geforseer (vgl. die woord ‘red’) moes word en die einde
van die verhouding in sig was. In die derde strofe skenk hy dan die verse van die
afgehandelde periode (dié van Die halwe kring, dus) aan die jeugbeminde, terwyl
hy in 'n toekomsvisioen die ‘hoër, kouer paaie’ noem en vra dat hy ‘weinig troos en
geen gebed/ en min, maar suiwer woorde (wil) hê’. Alhoewel 'n mens nie hierdie
visioen as 'n letterlike profesie moet beskou nie, gaan baie van die dinge wat hy hier
in die slotstrofe in die vooruitsig stel, juis in Van Wyk Louw se volgende fase in
vervulling.
Voordat hy hierby kom, skryf hy egter by geleentheid van die Voortrekkereeufees
die koorspel Die dieper reg (1938). Die drama speel af in die Saal van die Ewige
Geregtigheid waarheen ook die Voortrekkers ná hulle dood moet gaan om die oordeel
oor hulle dade te verneem. Ingewag deur die Koor van Hemelse Figure betree die
Voortrekkers, gelei deur hulle Voorspraak, dan die toneel, terwyl die Aanklaer die
geldigheid van hulle dade aanval. Ná pleidooie, klaagsange en gebede spreek die
Stem van die Geregtigheid aan die einde Sy oordeel uit. Die hele Groot Trek met sy
dade en motiewe word dus hier gestileer tot 'n liriese en visioenêre koorspel met
verteenwoordigers aan elke kant. Wat die motiewe betref, sluit Die dieper reg aan
by Van Wyk Louw se opstelle oor die lewe en voortbestaan van die Afrikanervolk
(kyk o.m. ‘Die ewige trek’ in Lojale verset), terwyl die botsing tussen die Aanklaer
en die Voorspraak wesentlik neerkom op 'n stryd tussen die rasionalis en irrasionalis,
'n tipe botsing wat reeds in ‘In waansin het ek gevra’ en ‘Die profeet’ aanwesig was
en verder gevoer word in ‘Die hond van God’, Dias en ‘Die Doper in die woestyn’.
Uiteindelik word die Voortrekkers se dade geregverdig, nie op grond van hulle lyding
nie, maar om die eenvoudige krag van hulle dade en ‘om die wil/ wat suiwer was’,
sodat die hele bestaanskwessie uit die standpunt van 'n irrasionele vitalisme opgelos
word.
Die dieper reg toon, wat sy struktuur betref, ooreenkomste met verskillende
dramatiese tradisies. Aan die een kant is daar sekere eienskappe van die Oosterse
drama met sy sterk aksent op innerlike handeling aanwesig, terwyl die konflik tussen
die Voor-spraak en Aanklaer en die spel van idees wat daardeur ontstaan, 'n
ooreenkoms toon met die Middeleeuse Satansprosesse en moraliteite. Verder sluit
die drama deur die veralgemeende ruimte, allegoriese karakters en die Man, Vrou
en Jongmens as beeldende verdigtings van die Voorspraak by die tradisie van die
sinnespel aan, iets wat nog verder bevestig word deurdat die spel nie oor die lot van
'n enkeling nie maar van 'n gemeenskap handel en die historiese beeld ter wille van
'n menslik-aktuele
+

+ Oor Die dieper reg skryf G. Dekker (Beeld van 'n digter), S. Ign. Mocke (Br., 19.8.38), H.A.
Mulder (Opstelle oor poësie), H.W. Truter (St., XIV:3, Februarie 1961) en J.C. Kannemeyer
(Die stem in die literêre kunswerk, Kaapstad, 1965, pp. 174-182). In Sublieme ambag (pp.
209-216) vra F.I.J. van Rensburg vir groter waardering vir Die dieper reg en probeer hy om
Opperman se argumente in Digters van Dertig te weerlê. In hoofstuk 9 van Dankbaar die
uwe (Kaapstad/Pretoria, 1974) vertel Anna Neethling-Pohl die ontstaansgeskiedenis van Die

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

402
problematiek vervaag word. Aan die ander kant sluit Die dieper reg ook aan by die
Grieks-Westerse drama deur die gebruik van die koor, die eenhede van tyd, plek en
handeling en die aanwending van die Stem van die Geregtigheid aan die slot as 'n
(dramaties-noodwendige) deus ex machina. Alhoewel die drama nie die gang van
die Griekse spele het nie, is daar in die bou sekere ooreenkomste met dié van die
antieke tragedies. Basies kan die drama verdeel word in 'n voorspel, twee episodes
met reisange en 'n naspel. Die voorspel gee die eksposisie deur middel van 'n koorlied,
daarna volg die verwikkeling in die eerste episode, waarin die Voorspraak en Aanklaer
teenoor mekaar staan in 'n spannende stryd en die Man, Vrou en Jongmens hulle
pleitredes lewer. Die tweede episode verteenwoordig die klimaks, veral in die sterk
stryd van die Man, terwyl die Aanklaer se standpunte hier aanmerklik swakker is.
Die naspel gee dan die uitspraak van die Ewige Geregtigheid, die Voortrekkers se
reaksie en 'n slotsang deur al die figure saam. Die koor van die Voortrekkers steun
telkens op 'n liriese wyse die Voorspraak, Man, Vrou en Jongeling deurdat hulle die
woorde van die karakters herhaal en daarmee 'n sekere eenvormigheid aan die klag
gee, terwyl die koor van Hemelse Figure losser staan van die handeling, die gehoor
in die situasie en problematiek van die drama inlei, oor die ‘verre aarde’ en sy lot
besin en dus in hoofsaak as (simpatieke) waarnemers van die handeling funksioneer.
Die belangrikste besware teen Die dieper reg lê in die spel van idees. Soos
Opperman aangetoon het, is daar sprake van 'n irrasioneel-vitalistiese regsopvatting
‘waar die daad self sy eie regsgeldigheid in hom opgesluit hou’ (Digters van Dertig,
p. 209) en van 'n rasionele regsopvatting wat los van en verhewe bo die daad staan.
Terwyl die rasionele opvatting deur die Aanklaer verteenwoordig word en hy 'n mens
plek-plek deur sy logika meevoer en oortuig, huldig die Voorspraak, Voortrekkers
en uiteindelik ook die Geregtigheid self die irrasioneel-vitalistiese regsopvatting,
sodat die hele drama 'n skyndebat word en die spanning geforseerd aandoen. Daarby
is dit vreemd dat Van Wyk Louw, soos Opperman dit stel, ‘die voortbestaan van die
Afrikanervolk ... koppel aan 'n goddelike regspraak oor slegs die Groot Trek’ (ibid.,
p. 211), 'n voorstelling waardeur die probleem vereenvoudig en beperk en van
dramatiese krag ontneem word. Ten spyte van hierdie besware is Die dieper reg tog,
ná Langenhoven se Die Hoop en Die Vrou van Suid-Afrika, 'n belangrike bydrae op
die gebied van die allegoriese drama. Alhoewel die vers nie orals op dieselfde peil
is nie en die stryd van die Voortrekkerman met God in die tweede episode 'n bietjie
geaffekteerd voorkom en aan gedigte soos ‘Die oorwonnene’ en ‘God, dat hul smaad’
laat dink, is daar ook pragtige stukke beeldende poësie, soos die selfkarakteriserings
van die Vrou en Jongeling en veral die grootse klaagsang, wat deur sy gedrae
psalmiese toon, versterk deur die groot getal woorde wat hier van die ‘normale’
afwyk of ongewoon funksioneer, 'n statige liefdesbetuiging teenoor die ‘wye en
droewe land, alleen/ onder die groot suidersterre’ is.
Alhoewel enkele gedigte uit Gestaltes en diere reeds kort na Die halwe kring in
tydskrifvorm verskyn, is Raka (1941), wat publikasie in boekvorm betref, die inleiding
tot die tweede fase in Van Wyk Louw se poësie. Hierdie epiese gedig in vyf sange,
waarvan die eerste deel in Tussen die engtes (1940) verskyn, is paarrymend geskryf
in 'n vierheffingsvers met 'n neiging tot die vyfvoetige jambiese maat, sodat die
prosodiese skema van die gedig op 'n bimetriese grondslag berus. Terwyl die paarrym
dieper reg en druk sy 'n aantal briewe af wat sy indertyd van Van Wyk en Truida Louw
ontvang het.
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ten spyte van die dominerende kwatrynvorm, die verskeidenheid strofiese vorme en
rymskemas van Totius se Trekkerswee - vir 'n vaste patroon in die aanbieding sorg
en aan die gedig 'n sekere aaneenlopendheíd gee, word die rymdreun teengewerk
deur die afwisseling van manlike en vroulike rym, volrym, halfrym, assonansie,
akkonsonansie en enjambemente wat dikwels die spanning en verwagting in die
sinsbou versterk of die rym verdoesel. Saam met die bimetriese basis van die
prosodiese skema sorg hierdie afwisselings vir die nodige versnellings en vertragings
wat aan die gedig 'n epiese vaart verleen.
Die verhaal handel oor 'n rustige en relatief beskaafde inboorlingstam êrens in die
bosryke dele van Afrika, wie se idilliese bestaan versteur word deur die verskyning
van die vreemde aapmens Raka, wat nie die kultuuragtergrond van die stamlede deel
nie. Deur die bekoring wat daar van sy seksualiteit, geestigheid en brute krag uitgaan,
maak hy die mense opnuut bewus van die dierlike in hul wese en laat hy die geestelike
waardes by hulle verslap. Teenoor hierdie opwek van die instinkte en hartstogte kom
Koki, die geestelike leier van die stam en dié een wat die suiwerste verteenwoordig
waartoe hulle ontwikkel het, in opstand, al besef hy dat hy met ‘sy vrees/ om (die)
kosbare dinge’ van die stam ‘altyd eensaam’ tussen hulle sou wees. Aan die einde
word Koki deur Raka vernietig en lê die kraal se hek oop en onbewaak, al is daar
tog aanduidings - hoe vaag ook al - dat die orde uiteindelik weer oor die chaos sal
seëvier.
Die gegewens in verband met die inboorlinglewe en die natuuragtergrond wat in
hierdie epos verwerk word, steun volgens Opperman op Aldous Huxley se eenbedryf
‘Happy families’, F.D. en A.J. Herbertson se Descriptive geography from original
sources: Africa (veral die hoofstuk ‘The Nile Sudd’) en Harold Bindloss se In the
Niger country, terwyl die opvatting van die aristokratiese enkeling wat die massa
moet lei maar tog deur sy grootse taak afgesonderd van hulle staan, reeds in gedigte
soos ‘Ons moet die bitter taak’, ‘God, dat hul smaad’ en veral ‘Die profeet’ in Die
halwe kring as motief verskyn en o.m. in die opstel ‘Die aristokratiese ideaal’ (Lojale
verset) uitgewerk word. In 'n sekere sin sluit die verhaal van Raka aan by die tradisie
van die ou epos met sy verheerliking van die krygskuns, die danse en feeste en die
magiese sfeer, terwyl die leier wat die stryd teen 'n gevaarlike vyand aanknoop, aan
die Griekse sages en Middeleeuse vertellings van die ridder of prins
+

+ Besprekings van Raka is dié van G. Dekker, W.E.G. Louw (albei in Beeld van 'n digter),
H.A. Mulder (Laaste opstelle, Kaapstad, 1961) en Hein Viljoen (T.L., XVIII:2, Mei 1980),
J.F. Marais ondersoek Raka as ‘'n Treurspel van die mensheid’, terwyl J.E. Loubser die
funksie van die adjektief nagaan (albei in Beeld van 'n digter). T.T. Cloete skryf artikels oor
die rol wat die dans en die taal in Raka speel (Op die woord af), terwyl Ernst van Heerden
die beeldspraak ondersoek en aspekte van die eindrym bespreek (Die ander werklikheid).
A.P. Grové ondersoek ‘Koki se kyk op die (Afrikaanse) poësie’ na aanleiding van sy toespraak
in die derde deel (Fyn net van die woord, Kaapstad, 1965) en skryf in die reeks Blokboeke
oor die Afrikaanse letterkunde (nr. 7) die beste en indringendste studie oor hierdie gedig
(Pretoria/Kaapstad, 1966). Hierop reageer F.I.J. van Rensburg uiters onbillik (Sublieme
ambag; kyk ook sy studie oor ‘'n Belangrike rym in Raka’, St., XXIII:2, Desember 1969).
W.J. du P. Erlank se ‘optimistiese’ siening van die slot van die gedig (‘Die afgelope kwarteeu
in die Afrikaanse letterkunde’, Referate gelewer by geleentheid van die twaalfde tweejaarlikse
kongres en silwerjubileum van die F.A.K., 29 September tot 3 Oktober 1954, Johannesburg,
1955) word verder uitgewerk deur Grové in sy Blokboek en deur E. Lindenberg (Kl., II:4,
Maart 1967).
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se geveg teen 'n monster of draak laat dink. In teenstelling tot die held in die antieke
verhale sterf Koki egter en het sy dood 'n verre verwantskap met dié van die helde
in die Griekse tragedies. In sy skerpsinnige analise van die gedig het H.A. Mulder
reeds aangetoon dat die bou van Raka 'n sekere ooreenkoms met dié van 'n klassieke
tragedie in vyf episodes vertoon, met Koki en Raka as die pro- en antagonis in die
eerste sang, die ‘motoriese moment’ en die eerste ontwikkeling in die tweede, die
uitstel van die krisis in die derde, die klimaks in die vierde en die afloop in die laaste
sang. Alhoewel 'n mens Mulder nie in alle opsigte hoef na te volg nie en veral nie
die gang van die klassieke tragedie orals in Raka hoef terug te vind nie, is dit tog
opvallend dat die verhaal 'n tragiese gang het en dat die dood van Koki aan die slot
'n mens met dieselfde gevoel van verlies vervul as dié van die ondergang van baie
tragiese hoofpersone.
Die epiese gang van Raka word duidelik uit 'n analise van die verskillende sange
en hul opeenvolging op mekaar. In ‘Die koms van Raka’ word die leser - ná 'n eerste
verwysing in die insetreël na 'n ongedefinieerde ‘hom’, waardeur 'n sekere spanning
geskep word wat twaalf reëls lank in die beskrywing van die ontspanne vroue
voortduur - voorgestel aan Raka, wat gedeeltelik mens en gedeeltelik dier is. Die
oomblik waarop Raka sy verskyning aan die vroue maak, is die ‘loom’ namiddag ná
die voltooiing van die arbeid terwyl hulle weerloos by die seekoegate ontspan en
juis aandag aan hulle liggame gee. Hy openbaar hom aan die vroue deur 'n ‘vreemde
dans ... geil van begeerte’ uit te voer en op dié wyse die liggaamlike en seksuele by
hulle te wek, sodat hulle op die terugwandeling (wat met die inset 'n kontras vorm)
min praat en verontrus is ‘oor die mooi dier en die vreemde lus’ wat in hulle ontwaak.
Hierdie bewuswording van die seksuele word nog verder versterk deur die
‘padda’-beeld, terwyl die opstoot van natuurdrifte in die stam wat met Raka se koms
gepaard gaan, gesuggereer word in die feit dat die ‘raaisel en lied’ waarin die kuituur
en tradisies van dié mense vasgelê is, dié aand ‘stil’ rondom die vure is en ‘die duister
nog lewend en luid van die praat’. Daarna openbaar Raka hom deur allerlei
vermaaklike spronge en geluide en 'n kragvertoon aan die kinders, waardeur hulle
bewondering afgedwing word. Die manne ervaar hom aanvanklik nie regstreeks nie,
maar bemerk sy krag aan ‘die tekens van die groot bosse’ en die vernietigingswerk
wat sy krag illustreer en hulle vrees opwek. Ook op húlle het sy verskyning die gevolg
dat van die tradisies afgewyk, 'n ‘wilde fees’ gevier en ‘duister woorde’ gesing word.
Teenoor Raka en die volk staan Koki, wat nie meedoen aan die ‘swart lied’ nie, maar
as geestelike leier en enkeling reeds
+

+ Oor die ontstaan van Raka het Van Wyk Louw in die sestigerjare enkele aantekeninge geskryf
met die oog op 'n inleiding vir die skooluitgawe van dié gedig. Hierdie inleiding is egter
nooit voltooi nie en die manuskrip daarvan word tans in die Carnegie-biblioteek aan die
Universiteit van Stellenbosch bewaar. Onder meer skryf hy die volgende: ‘Ek onthou hoe
die eerste reël (‘Die vroue het hom ...’) in my opgekom het toe ek op 'n dag van bo-Kaapstad
af met die Laan afgestap het - ek was jonk & het glo altyd vinnig gestap - en baie gou was
'n hele stuk van die gedig klaar: dit het net gewag om neergeskryf te word. ... Die vreugde
v. daardie skrywery op Clifton, naby Kaapstad, sal ek nooit vergeet nie! Soggens so teen
8-uur het ek op die stoepie v. my houthuisie - ‘Trinity Hall’ - gaan sit en werk. (Dit was dan
nog koel, ook in daardie Bolandse somer, want die magtige Tafelberg & Leeukop het tot láát
skaduwee oor ons bewaar.) Teen 11-uur was daar gewoonlik al vordering; teen 12-uur kon
ek gewoonlik al my vrou bel - wat i/d stad gewerk het, want ons was arm - en sê: ‘Daar is
15 of 20 of 50 versreëls klaar’! Teen 1-uur dalk 80 reëls; glo op 'n dag 160 of 200 reëls in
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vermoed dat ‘veel kwaad in aantog deur die bloed/ van sy besete mense was’ en dat
die ‘vreemde dier’ met sy drifte die lewe van die stam bedreig, gesuggereer deur die
feit dat Raka voortdurend in die nabyheid van die kraal bly en ‘in die nag aan die
dun pale snuif’ (my kursivering).
Ná die uitbeelding van die stamlewe en die versteuring daarvan deur die koms
van Raka, wat die natuurdrifte en seksualiteit by hulle wek, val die volle aksent in
die tweede afdeling op Koki, wat hom van die volk afwend om alleen met ‘die taai
knoop van sy gedagtes’ te wees. Soos Raka kom hy op sy wandeling ook die vroue
teen, wat hom plaerig uitlok, en die mans, wat hom woordeloos aanstaar, terwyl hy
in die spel van die kinders en die groot verering wat hulle reeds vir die nuwe ‘sterk
man’ het, ontsteld besef in hoe 'n mate Raka reeds ‘aan 't opwel was deur die stil
moed/ en klaarheid van sy stam’. In teenstelling tot die epiese gang bring die verteller
deur sy uitweiding oor die ‘suiwer bloed’ en die ‘skoonheid van die lyf’ iets staties
in die verhaal, maar met dié liriese interpolasie - wat by die beskrywing van die
lenige Koki aansluit - lig hy een van die ‘kerngedagtes’ van die gedig, nl. die las van
die mens wat die ‘skoonheid en hoogheid’ moet bewaar, bo die verhaalgang uit en
gee daaraan op dié wyse 'n sekere prominensie. Ná 'n voorstelling aan die ‘heilige
poel’, waarin Koki hom gewoonlik was en reinig, volg 'n beskrywing van die
vernietiging en verskrikte wild wat hy op sy wandeling sien, terwyl die sang afgesluit
word deur die eerste regstreekse ontmoeting tussen die twee hoofpersone en Koki
se minagtende wegdraai as Raka ook vir hóm met sy spronge en gebuitel wil
imponeer. In ‘Die dans’, die derde afdeling, wys Koki op die gevare wat die vreemde
invloed vir sy stamgenote inhou: dat Raka nie deel aan hulle kultuur het nie (o.m.
nie die ‘fyn, fyn net/ van die woord’ beheer nie) en dat hy deur sy krag oor hulle sal
heers, die ‘hek se rieme en bande’ sal losmaak en die grens tussen kultuur en natuur,
beskawing en oerwoud sal ophef. As hulle, ná 'n kort toejuiging, swyg en hy besef
dat hy as eensame die ‘kosbare dinge’ alleen moet bewaar, probeer hy deur die
uitvoering van die krygsdans en die ‘klank van die óú lied’ om hulle tot die gevestigde
waardes te laat terugkeer. As Raka se lag egter uit die nag opklink, word hulle vervul
met vrees en probeer hulle om Raka se aanwesigheid te rasionaliseer, terwyl Koki
die dodedans uitvoer en besef dat hy in sy liefde vir die geestelike waardes eensaam,
magteloos en tot ondergang gedoem is, effektief gesuggereer deur die herhaling van
‘grys’ en die doodsbeelde, o.m. ‘die koue ópskuim tot aan die keel’. In die vierde
sang, ‘Die jag van Raka’, val die aksent aanvanklik op Raka se vernielsug, brute
liggaamlikheid en die beskrywing van die modderpoel waar hy swem en wat met
die slik en pappery 'n teenstelling met Koki

'n ekstase klaargekry ... Teen 2-uur het ek uitgespan, ('n Mens moet selfs nie die genade
ooreis nie.) Dan het ek gaan swem, of oor die rotse gaan klouter, of sommer net kaalvoet die
strand water-in-en-uit afgestap waar ek toe op 'n middag die ‘wit krappe’ v/d vers gesien het.
In die aand, net voor jy aan die slaap raak weer, dink jy vakerig: ‘Dít het ek vandag geskryf;
só ver is die vers; dus moet dít môre’ en slaperiger: ‘môre...só...ongeveer só...gaan’; en dan
die wakker-word, en uit 'n nag se rus van nuuts-af begin skrywe. (Dan was dit soms asof die
verse i/d slaap ontstaan het; dan was dit byna net vir neerskryf. Maar ‘net vir neerskryf’ ...
nee.) ... Die Universiteit K'stad waar ek destyds gewerk het, het my in daardie jare geheel
en al vergeet (of nooit van my geweet nie); maar in daardie oomblikke van skrywe het ek
hóm, die werkgewer, ook volkome kon vergeet, áfstroop van my,’
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se suiwer poel van die tweede sang vorm, alhoewel Raka tog daarnaas ook ‘'n ander
drif’ - die drang na sosiale kontak met mense - ken, aan die skerf van 'n stukkende
pot snuif en dus uit die natuur uitreik na iets hoërs. In die tweede helfte van dié sang
rig die verteller hom op Koki, wat hom vir die geveg voorberei, die vrees vir sterwe
van hom afdoen (beeldend weergegee deur 'n lang uitgewerkte Homeriese
vergelyking) en ‘die sterflied van sy stam’ sing. As hy vertrek, laat hy ‘geen woorde
... tot 'n las/ op die harte wat aan Raka glo’ nie, terwyl die stamlede hulle tradisionele
werk staak en die ‘luide gepraat’ hulle aktiwiteite oorheers. Die afdeling eindig
dramaties met die ontmoeting tussen Koki en Raka, wat ‘uit die warm wier/ en die
slik’ opstaan. In die laaste afdeling, ‘Die nag’, word die geveg tussen die twee nie
beskrywe nie, aangesien dit die gedig op 'n bloot uiterlike vlak sou laat beweeg het.
Aan die begin van hierdie sang is daar nog deur die hoë vure 'n duidelike skeiding
tussen beskawing en oerwoud, al word Raka se geskreeu telkens om die kraal gehoor
en al bly die stamlede wakker uit vrees vir ‘die donker dam/ wat dreig om óór hulle
in te stort’. Eers in die middag waag dertig goed gewapende manne om Koki se lyk
te gaan haal, waar hy ‘half in die modder getrap’ is, 'n beskrywing wat die
vernietigingspel van die kinders aan die begin treffend terugroep. Daarna volg die
dodefees, die reiniging van die lyk en die dodelied deur die ‘oudste van die vroue’,
wat die kinders en seuns deur haar herinnerings aan die geskiedenis van die stam
met liedere voed, Koki se moed en skoonheid besing en die vraag stel wie die stam
nou sal red ‘teen die groot dier wat wag, wié sal belet/ dat hy inkom en heers’. Teenoor
hierdie dodelied voer die stamlede 'n vreemde dans uit waarvan die verstoorde ritme
in die rymverbrokkeling van dié versparagraaf neerslag vind. Hulle prys wel Koki
se daad, maar in hulle waansin besing hulle Raka se groter krag. Op daardie oomblik
is die hek egter oop, die afgeslotenheid van die kraal teenoor die oerwoud verval en
Raka, wat reeds - met 'n effektiewe toespeling op die eerste sang - ‘in die vrou en
kind/ en die woord van die manne se liedere was’, kom binne om te heers. Deurdat
die hek nou oop lê, kan Raka en sy natuurdrifte die beskawende invloede verdryf,
al is daar tog, in die feit dat hy uit die potte water drink, die suggestie van 'n stadige
evolusionêre opstyg na hoër waardes.
Oor die vraag wat Van Wyk Louw met hierdie grootse gedig wil sê, is daar heelwat
gespekuleer. Afgesien van die eensydige en beperkende interpretasies dat Raka
aktuele toespelings op die Tweede Wêreldoorlog bevat en die titelfiguur in 'n sekere
sin as Hitler gesien kan word, is die gedig - o.a. deur Opperman - in verband gebring
met José Ortega y Gasset se La rebelión de las masas (Die opstand van die hordes)
en die kultuurpessimisme van baie Westerse denkers in die twintiger- en dertigerjare.
Van Wyk Louw self het by geleentheid, soos aangehaal deur W.E.G. Louw (kyk
Digters van Dertig, pp. 218-219), twee moontlike interpretasies genoem: ‘die
geestelike verwildering van 'n kultuurgroep wat hom te geredelik oopstel vir vreemde
invloede’; en ‘die biologiese feit dat die vergeestelikte mens wat op 'n hoër kultuurtrap
staan, in die algemeen veel stadiger aanwas as die minder bevoorregte, soms minder
intelligente, maar meestal sinnelike natuurmens, en dat hierdie proses op die lange
duur 'n groot bedreiging vir die geestelike beskawing van die Westerse mens kan
beteken’. Veral die tweede van hierdie interpretasies word in 'n groot mate deur die
teks gesteun. In sy ontleding van die gedig voer Opperman hierdie siening verder:
‘As die mens ontwikkel, skei hy hom
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van die oerwoud af deur 'n muur te bou, 'n kraal met sy beskawing: tradisies, taal,
wette, skeppinge en kuns. Die leier én stam is afhanklik van mekaar vir
instandhouding van die beskawing. Enersyds is die stryd teen alles buite daardie
muur: oerwoud, dier en oermens; maar die stryd is ook binne die muur: die beskaafde
mens dra nog in hom die oermens ... Kom die oerwoudmens na die kraalmuur, sal
hy bloot deur instinkmatige optrede die oerelemente in vrou, kind en man kan wek;
en gee hulle toe ... word ... (die stam) 'n horde, die beskawing verdwyn, die chaos is
binne die kraal, daar bestaan geen muur meer nie, die hek bly oop: die gegewe is
weer oerwoud, dier en oermens’ (ibid., p. 219). As aanvulling by hierdie wesentlik
kultuurpessimistiese interpretasie kan egter die moontlikheid van 'n nuwe geordende
lewe in die verre toekoms genoem word, aangesien - soos W.J. du P. Erlank dit stel
- ‘Raka se eerste daad ná die moordnag ... ook sy eerste stap (is) teen die opdraande
van die kultuurlewe uit: hy drink water uit 'n kruik’ (F.A.K.-referate 1954, p. 93). E.
Lindenberg sluit hierby aan en wys daarop dat Raka van die begin af as 'n tweeslagtige
wese met dierlike én menslike elemente voorgestel word, al staan Raka en Koki
basies in 'n polêre spanning teenoor mekaar en verteenwoordig hulle onderskeidelik
orde en chaos, kultuur en natuur, oerkrag en helder skoonheid en dierlike hartstog
en suiwer gees.
As epiese gedig is Raka een van die grootste prestasies van die Afrikaanse
letterkunde. Wat 'n mens hier veral tref, is die dramatiese gang van die gebeure, die
sterk teenstelling tussen Koki en Raka wat hiertoe bydra, die reeks adjektiewe en
werkwoorde wat gesamentlik help om die teenstelling redelikheid en suiwerheid dierlike geweld en vernietigingswellus deur die taal heen op te bou en die funksionele
beeldspraak wat feitlik altyd die sfeer van oerwoud en primitiewe mens eerbiedig
en sinvol in die konteks van die gedig betrek. Deur die uitbuiting van wat die
Afrikaanse woord in 'n gegewe situasie kan sê en suggereer, bereik Van Wyk Louw
met hierdie gedig 'n hoogtepunt wat hy later alleen in die fassinerende taalspel van
Tristia in dieselfde mate sal ewenaar.
Die tweede fase in Van Wyk Louw se digterskap en die verskille wat dit met die
eerste periode in sy ontwikkeling toon, kan duideliker afgelees word uit die bundel
Gestaltes en diere (1942), waarin die gedigte verskyn wat hy in die jare 1937-1942
geskryf het en waarvan sommige aanvanklik in Die Huisgenoot gepubliseer is. Die
volksliedagtige verse en die liefdespoësie van die eerste fase is hier heeltemal afwesig,
terwyl 'n verwikkelder ballade die plek van die ou romantiese liedere (soos ‘Die
speelman’) inneem en die belydenispoësie toenemend deur 'n gestaltevers en laaggedig
vervang word waarin die ek 'n bepaalde persoonlikheid aanneem of waarin daar na
die diepste lae van die essensiële ek en die syn gesoek word, dikwels in die vorm
van die dramatiese monoloog wat - ná Leipoldt en Toon van den Heever se werk in
dié kategorie - tot 'n komplekse tipe poësie by Van Wyk Louw lei. Dit beteken nie
dat die motiewe van die eerste fase heeltemal afwesig is nie, maar dat hulle verder
uitgewerk en in groter verbande opgeneem word. Die natuurbeelding van Die halwe
kring keer bv. in ‘Die swart luiperd’ in 'n verrassende gedaante terug, terwyl die
geding met God by die grootse worsteling wat ‘Die hond van God’ is, ingeskakel
word. Soos trouens die grootste deel van Die halwe kring is Gestaltes en diere 'n
soeke om geestelike helderheid waarin die onthulling van menswees en syn en veral
die donker ondergrond van die menslike bestaan groter wêrelde
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betrek en in 'n intenser poësie as dié van die eerste fase gestalte vind.
Die bundel word ingelei deur ‘Vooraf gespeel’, wat saam met ‘Renboot’ en ‘Die
hart op die fees’ die enigste regstreekse belydenispoësie in Gestaltes en diere is,
alhoewel die ryk en verwikkelde beeldspraak as korrektief vir die direkte emosies
optree. Wesentlik is die gedig 'n belydenis en verantwoording oor die taak van die
digter en 'n bede dat hy deur middel van die woord homself kan red. Dit alles word
egter beeldend weergegee. Die gedig begin met die waarneming van die see en sterre
in die nag, waarmee die ek in 'n kosmiese verband betrek word. Daaruit vloei - met
die gebruik van die sterre en veral die see (golf, skuim, branding, vloedgolf) as
materiaal, wat aan die gedig 'n beeldende koers gee - die gedagte voort dat hy sy
persoonlike problematiek en die kosmiese dinge kan ‘verduursaam’ en in 'n
permanente vorm kan vaslê. Dit lei tot die aanroeping van die Woord, agtereenvolgens
beeldend voorgestel as 'n swaard (wapen), klip (vastigheid en sekerheid) en kamer
(toevlugsoord en veiligheid), alhoewel slegs die klip-beeld by die materiaal van die
eerste deel van die vers aansluit en die gedig dus enigsins na die einde toe verbrokkel.
Verwant hieraan - o.m. deur die see- en sterre-beelde, maar nou gelê in die mond
van 'n bepaalde gestalte - is ‘Ballade van die visser op land in die nag’ met die bede
dat sy daadloosheid opgehef en sy verlange ‘in die golwing van 'n nuwe see’ vervul
moet word, 'n problematiek wat met die uitreik na 'n nuwe skeppingsperiode aan die
eerste vier gedigte in Die halwe kring verwant is. Ook in ‘Renboot’, wat by sy eerste
publikasie in Die Huisgenoot van 13.12.40 ‘Renboot op Tafelbaai’ genoem is, gebruik
Van Wyk Louw weer die see as verkenningsgebied vir die ek wat met sy boot
(tradisioneel beeld van die menslike lewe) 'n ‘wankel ewewig/ tussen swart see en
hoë lig’ probeer handhaaf. Hiermee word die basiese problematiek van die bundel
aangedui, al sal Van Wyk Louw in Gestaltes en diere veral die ‘swart see’, die donker
ondergrond van die menslike wese, blootlê. Ook in twee ander gedigte word die
sterre of see as beeldmateriaal betrek: in ‘Die boodskap aan Maria’ (in Die
Huisgenoot, 15.4.38 ‘Nocturne’ genoem), waarin verlange en seker wete in 'n polêre
spanning tot mekaar staan en die gang van die gedig bepaal; en in ‘Nou was sy
liggaam’ (in Die Huisgenoot, 15.4.38 ‘Van die verlore seun’ genoem) met sy blye
aanvaarding van die eenvoud van die aarde, die skoonheid van die liggaam en die
sekerheid van lewe én dood, waardeur die gedig by sommige verse uit Die halwe
kring met hul vreugde om die aarde en die skoonheid aansluit.
Met ‘Ballade van die visser op land in die nag’ het ons reeds die eerste van die
reeks ballades wat Van Wyk Louw in Gestaltes en diere opneem en waarmee hy
gedeeltelik aansluit by en wegswaai van die tradisionele ballade. In hierdie gedigte
figureer 'n bepaalde gestalte, dier of voorval as reële vertrekpunt, maar in plaas van
'n bloot objektiewe beskrywing word die vers deur 'n tweede vlak verdiep, waardeur
die swaartepunt na binne verskuif, slegs 'n epiese kern oorbly en die gedig toenemend
- met die gebruik van die nag of die fees as milieu en drank, vrees, waansin en spieëls
as depersonaliserende en vervreemdingsmiddele - 'n verkenningsvlug van die menslike
gees word. Daarom dat Van Wyk Louw se ballades, in teenstelling tot die omslagtige
aanbod en liriese uitweidings van bv. I.D. du Plessis, die oratoriese en versierende
elemente mis en die woord binne die konteks van die gedig veel sterker funksioneer.
Die eenvoudigste van hierdie ballades is ‘Die
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strandjutwolf’, waarin die kindervrees vir die onbekende as basis vir die volwassene
se angs dien en die wolf geleidelik tot 'n doodsbedreiging uitgroei, iets wat nog verder
versterk word deur die oorgang van nag tot dag in die slotstrofe. Alhoewel die beelde
in die eerste deel van ‘Ballade van die sterwende man’ subtiele verbande toon (bv.
byl-tak, honde-blaf-jag, vrou-geboorte) en deur die voortdurende wisseling feitlik
soos flitse in die sterwende man se gedagtes funksioneer, steun dié deel van die gedig
te veel op Van Wyk Louw se vroeëre werk en dreig die gevaar dat hy deur die
herhaling van sekere woorde in sy eie retoriek kan verval, terwyl die tweede deel
wat oor die spreker se ‘vreugdes’ handel, 'n sterker vaart het en die leser beeldend
veel meer meevoer. In ‘Ballade van die nagtelike ure’ is die chronologiese gang in
strofe 3-5 verwant aan die gebruik van getalle in die ouer ballades, maar hier word
dit ten volle in diens van die dramatiese progressie benut, terwyl die noukeurige
tydsaanduidings in die gedig die resultaat van 'n gewetenskwelling en drankroes by
die spreker is. Die eerste twee reëls van die gedig gee die kern waaruit die situasie
vanuit 'n agterna-perspektief opgeroep gaan word, terwyl die spreker in strofe 2 na
sy nagtelike eksesse van drank en seks koorsig (gesuggereer deur die woord ‘koel’
in strofe 2) voel en wag dat die kroeg moet oopgaan om hom van sy ‘donker dors’
te verlos. In die volgende drie strofes word die vordering van 'n hartstogtelike oorgawe
aan die liggaam stap vir stap uitgebeeld, meestal deur middel van beelde wat die
roekelose erotiek effektief weergee. Daarteenoor speel die slotstrofe chronologies
en beeldend (vgl. die gevarieerde herhalings van ‘kraan’ en ‘dors’) terug op die inset
en groei die verlange van die ontgogelde spreker uit tot iets groters as 'n blote sug
na drank. Ook in ‘Ballade van die bose’ is daar met die gebruik van die halfrefrein
en die herhalings iets van die ouer (Franse) ballade aanwesig, alhoewel Van Wyk
Louw met die kort, snel reël iets nuuts bring en met sy boustof heeltemal van die
tradisie afwyk. Die gedig sluit, volgens Opperman, by Baudelaire se kultus van die
bose aan en het 'n sekere ooreenkoms met A.C. Swinburne se ‘Hertha’, maar toon
ook, veral in die agtste strofe, 'n verwantskap met die inset van Goethe se ‘Grenzen
der Menschheit’. Ten grondslag van ‘Ballade van die bose’ lê die opvatting dat, soos
Van Wyk Louw dit self in 'n brief
+

+ Gestaltes en diere word bespreek deur G. Dekker, M. Luitingh (albei in Beeld van 'n digter
en H.A. Mulder (Laaste opstelle). C.J.M. Nienaber skryf oorsigtelik oor die bundel en ontleed
enkele belangrike gedigte in sy Blokboek oor Alleenspraak, Die halwe kring, Gestaltes en
diere, terwyl Leon Strydom in Oor die eenheid van die digbundel (Pretoria/Kaapstad, 1976)
Gestaltes en diere as strukturele eenheid ondersoek (kyk hieroor E. Lindenberg, Ogg.,
28.10.76 en André P. Brink, St., XXX: 6, Desember 1977). A.P. Grové bespreek ‘Ballade
van die nagtelike ure’ (Fyn net van die woord). Die volledigste beskouing oor ‘Ballade van
die bose’ is F.I.J. van Rensburg se stilistiese analise in Skering en inslag (Kaapstad, 1964;
kyk hieroor Rob Antonissen, Spitsberaad en Rialette Wiehahn, Krit., III:3, Oktober 1965).
‘Die hond van God’ word bespreek deur H.W. Truter in sy ongepubliseerde D.
Litt.-verhandeling (Twee dramatiese monoloë, Universiteit van Stellenbosch, 1958) en Réna
Pretorius (Die begrip, intellektueel' by N.P. van Wyk Louw), terwyl Ina Gräbe in die besonder
die funksie van die rym nagaan (St., XXIV:5, Junie 1971). Oor ‘Die swart luiperd’ skryf
T.T. Cloete (Op die woord af) en W.A.P. Smit (Smal swaard en blink; ook opgeneem in
Twaalf studies, Zwolle, 1968), terwyl A.J.J. Visser spesifiek strofe 8, 9 en 10 ondersoek
(T.L., VIII:3, Augustus 1970). Oor ‘Die hond van God’ en ‘Die swart luiperd’ as dramatiese
monoloë skryf D.J. Opperman in ‘Die aard van die dramatiese alleenspraak’ (Naaldekoker,
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aan H.A. Mulder geformuleer het, ‘die bose altyd net die voor-laaste stap in die
evolusieproses is’ (Digters van Dertig, p. 230) en dat hy 'n integrerende bestanddeel
van die hele skepping uitmaak. Soos die mens en die skepping evolusionêr uit 'n
bepaalde stadium wegbeweeg en verder ontwikkel, verander die bose ook deur die
fase in te neem wat deur die goeie verlaat is. Op dié wyse bly hy voortdurend naby
die mens aanwesig. Hierdie opvatting word egter nie regstreeks verkondig nie, maar
in die gedig gedramatiseer. Die bose is self in die gedig aan die woord en hy rig hom
tot 'n jy, wat hier die mens as sodanig verteenwoordig. In die inleidende twee strofes
word die kern van die drama gegee deur die aksent op die ‘ken’ en ‘vlug’ en die
effektiewe gebruik van die ‘spieël’ - en ‘vrou’-beelde wat die verstrengeldheid van
mens en bose effektief suggereer. In die tweede deel, wat uit drie agtreëlige strofes
en 'n afsluitende tersine bestaan, word die ‘ken’- en ‘vlug’-motiewe verder uitgebou,
terwyl die vervlegting van die bose en die mens met beeld op beeld en selfs 'n
sardoniese Bybelse verwysing (vgl. die tersine met Malt. 19:6 en Mark. 10:9)
dramaties herbevestig word en die leser - ná die aanvanklike wegswaai na die ‘veles’
en die ‘snelles’ - in die laaste twee strofes van dié afdeling eksistensieel deur die
jy-aanspreking in die problematiek betrek raak. Die derde afdeling bestaan uit 'n
vierreëlige refreinstrofe wat later herhaal word, weer drie agtreëlige strofes en 'n
afsluitende tersine wat sintakties korrespondeer met dié aan die einde van die tweede
deel. Die ‘hond’-beeld word hier gebruik om die verbondenheid van mens en bose
te illustreer en keer in die herhaling van die refreinstrofe met 'n subtiele variasie in
die derde reël terug, 'n wysiging waardeur die ‘hondsheid’ van die bose 'n verdere
aksent kry. Die hele gedagte van die bose as die ‘voor-laaste stadium in die
evolusieproses’ word nou verder uitgewerk deur die teenstelling tussen die aarde as
‘silwer bal’ en die baaierd en die eerste tekens van organiese lewe en die anorganiese
‘koue grond en/ swart klip van die kuil’, terwyl die reëls ‘ál wat Hy verlaat het,/ het
ek gevang’ die kern van die hele opvatting in die gedig saamvat. Soos in die tweede
deel van die gedig swaai die spreker met sy verwysing na die ontstaan van die aarde
en die eerste tekens van lewe weg van sy aangesprokene, net om in die drie slotstrofes
van dié afdeling toenemend die jy in sy aanbod te betrek. Dieselfde procédé word
gevolg in die slotafdeling, wat - soos die tweede deel - uit drie agtreëlige strofes en
'n slottersine bestaan. Terwyl die bose hom aanvanklik tot die meervoudelike julle
rig, wend hy hom aan die slot weer tot die jy, sodat daar in dié opsig 'n ooreenkoms
met die tweede afdeling kom. In die slotgedeelte word die gedagte van die bose as
die ‘voor-laaste stadium’ voortgesit deur 'n toekomsvisioen van God wat Homself
in 'n suiwerder gestalte as die mens openbaar en die bose wat dan op sy beurt die
menslike gedaante aanneem. Die ‘hond’-beeld word in dié deel verder uitgebou,
terwyl die ‘stad’- en ‘vrou’-beelde van strofe 2 terugkeer en die slotstrofe, wat 'n
herhaling van die aanvangstrofe is, die gedig tot 'n sikliese eindpunt bring. As beswaar
teen die gedig noem Opperman tereg die teenstrydigheid van 'n God wat sowel 'n
evolusionêre groeipunt as - met Bybelse toespelings in strofe 8 - God die Skepper is
(Digters van Dertig, p. 231), al bly ‘Ballade van die bose’ deur die spel van set en
teenset, diaboliese logika en die herhaalde gebruik van honende beelde een van Van
Wyk Louw se grootste gedigte. ‘Ballade van die drinker in sy kroeg’ gee 'n beeld
Kaapstad, 1974). Die ‘Sfinks’-gedig uit ‘Drie diere’ word bespreek deur Ernst van Heerden
(Kl., II:4, Maart 1967) en A.P. Grové (hoofstuk II van Woord en wonder4, Kaapstad, 1977).
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verskillende alter ego's in die mens kry. Aan die begin van die gedig is daar nog
herkenbare realistiese waarnemings, al suggereer die beeld van die ‘gewebde vingers’
in die eerste strofe reeds iets van die dissosiasie wat hier plaasvind. Onder invloed
van drank en die vreemde waarneming in die spieëls ervaar die spreker dan
vervolgingswaan (strofe 2), dronkverdriet (strofe 4), vrees en vasgekeerdheid (strofe
7) en veglustigheid (strofe 11) en vind daar 'n geleidelike ineenvloeiing en vervlegting
van waarnemings plaas.
‘Die hond van God’, 'n dramatiese alleenspraak in vyfvoetige jambes met gekruiste
rym en bestaande uit 321 volle reëls, het oorspronklik in Die Huisgenoot van 12
Junie 1942 verskyn. In sy eerste ontwerp is die gedig ‘Torquemada’ en later ‘Die
groot inkwisiteur’ genoem, terwyl die digter volgens Opperman veral op Thomas
Hope se Torquemada, scourge of the Jews as bron gesteun het. As 'n mens hierdie
dramatiese alleenspraak met Leipoldt se ‘Oom Gert vertel’ vergelyk, is dit opvallend
dat die historiese agtergrond as gevolg van die afwesigheid van name en spesifieke
gegewens besonder vaag bly, terwyl die geskiedkundige milieu by Leipoldt veel
duideliker omlyn is. Uit wat en hoe oom Gert vertel, kom die leser heelwat van hom
en sy hoorder te wete, terwyl ons die inkwisiteur veel beter ken, ook uit die wyse
waarop hy met God as hoorder praat en argumenteer. Soos ‘Oom Gert vertel’ handel
‘Die hond van God’ wesentlik oor 'n stuk ervaring waarop die spreker 'n besondere
perspektief het. Deur die vertelling openbaar hy homself onregstreeks, ook deur dié
dinge wat hy verswyg of wat hy graag as die ‘objektiewe’ waarheid wil aanbied. Die
gedig gaan basies oor 'n inkwisiteur wat op die kentering staan van die Middeleeue
met sy religieuse sisteme, afwending van die aardse en teosentriese geslotenheid en
die Renaissance met sy ontvanklikheid vir die aarde en sy skoonheid, antroposentriese
gerigtheid, humanisme en belangstelling in die kunste. As die alleenspraak begin,
het die inkwisiteur pas teruggekeer van die brandstapels waar 'n ketter tereggestel
is. Afgeslote van die buitewêreld herbeleef hy dan die maande van die foltering en
besin hy oor die inkwisitoriale metodes en hoe almal om hom heen deur die ‘nuwe
tyd’ aangetas is. In sy herbelewing roep hy die vyf ‘afgemete stasies van die skrik’
op wat deur ‘Eimerik,/ die helder man van God’ voorgeskryf is, maar uit die vertelling
blyk duidelik dat hy deur eie skuldgevoel homself in so 'n mate met die gefolterde
vereenselwig dat hy, van homself gedistansieer, met sy slagoffer meely en die pyn
feitlik persoonlik ervaar. In sy herbelewing roep hy ook die meer geslepe
voorgeskrewe ondergrawingstaktiek op om ‘sag en vaderlik’ en liefdevol met die
slagoffer te praat, op dié wyse vertroue te wen en sy eie onsekerheid te bely totdat
die gefolterde ‘die verborge/ twyfel van sy eie hart .../ as troos’ noem en sy
humanisme, sy ‘stil menslikheid’ openbaar. Uit die manier waarop die inkwisiteur
praat, is dit egter duidelik dat hierdie taktiek, wat by ander geestelikes 'n berekende
spel bly, vir hom erns, sy ‘hart se eie spraak’ is. Die feit dat hy hom as vrome
Middeleeuer voordoen maar innerlik reeds deur die gees van die nuwe tyd aangevreet
is, blyk nie alleen uit sy kennis van die Renaissance nie, maar ook uit sy belydenis
dat hy deur die ‘dwaling’ belas word, deur die ‘skoonheid van die aarde’ meegevoer
is en soos die nuwe mens ‘slyp/ aan fyner lense en op U maaksel staar’, selfs al wil
hy ons teen sy beterwete in laat glo dat die Renaissance en sy ontdekkings tot chaos
lei. Hierdie innerlike tweespalt is verantwoordelik vir die voortdurende gevoel van
bedreigdheid, die waansin wat telkens
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wil-wil deurbreek en die wydlopige en dwalende manier waarop hy vertel. Sy
skuldgevoel lei hom ook daartoe om die koningin onder wie hy dien, sy
medegeestelikes en selfs die pous te sien as aangetas deur die nuwe tyd, terwyl hy
bid dat God hierdie lafheid (vgl. later Dias) van hom moet wegneem, hom ‘die
koevoet (moet maak) wat U inslaat in die eeu’ en weer 'n ‘streng tyd’ moet laat kom
wat die wil van die mens sal buig. Ná hierdie skynbare nuwe sekerheid roep hy dan
die liggaamlike en geestelike slopingsproses van die gefolterde in die herinnering:
hoe hy hom afgeskei en bevry het ‘van alles wat beskerming was’, sy moed, trou en
trots gebreek en die ‘heilige verraad’ in diens van God gepleeg het om sy slagoffer
gretiglik die dood te laat binnegaan. In so 'n mate leef die inkwisiteur met die
gefolterde mee dat hy aan die slot feitlik 'n mistieke ekstase beleef en só 'n sekere
berusting bereik, al weet die leser met die verwysing na die ‘weiland’, ‘gras’ en
‘glans’ waarmee die gedig siklies na sy inset teruggryp dat ‘die genade en rus van
God ... net tydelik kan wees, dat hy weer hierdie stryd sal volstry ... dat daar weer
iemand na die brandstapel sal gaan’ (D.J. Opperman, Naaldekoker, p. 125). Deur die
geding-met-God, wat hier deel van die boustof vorm, sluit ‘Die hond van God’ (vgl.
die reël ‘U weet die twyfel is my doringkroon’ en die beeld van die ‘nette’) by 'n
gedig soos ‘In waansin het ek gevra’ aan, terwyl die wegbreek van die sekerhede
aan die slot aan ‘Die profeet’ laat dink. Die vergelyking met die twee vroeër gedigte
illustreer egter ook in hoe 'n groot mate Van Wyk Louw se digterskap binne die
bestek van 'n paar jaar ontwikkel het. Wat in die vroeër gedigte nog 'n betreklik
eensydige en beperkte problematiek was, het hier gegroei tot 'n aangrypende beeld
van 'n mens se geestestryd te midde van botsende aansprake in homself. Die spanning
tussen rasionalisme en irrasionalisme van die vroeëre gedigte is hier nog wel aanwesig,
maar op die agtergrond, terwyl die oorgang tussen twee kuituurperiodes ten grondslag
aan die konflik in die inkwisiteur lê. Hiermee kry ons die eerste voorbeeld in Van
Wyk Louw se werk van 'n karakter wat hom in so 'n oorgangsfase bevind. In
teenstelling tot Germanicus, Dias en die Doper, wat as voorloperfigure hulle tyd
vooruit is, het ons met die inkwisiteur egter iemand wat - soos E. Lindenberg
opgemerk het - eerder te laat gebore is, nie reikhalsend na die nuwe tyd uitsien nie,
maar die veilige geborgenheid van die Middeleeue verkies.
Met sy oerwoudbeelde, reismotief en konkrete sienings waarin die problematiek
tot uiting kom, kan ‘Die hart op die fees’ as die voorspel tot ‘Die swart luiperd’
beskou word, terwyl ‘Die oerbos’ van Leipoldt literêr-histories die verre voorloper
van dié verwikkelde gedig is. As ‘Die hond van God’, soos Opperman dit stel, oor
'n ‘hemelbesetene’ handel wat in 'n ‘godsdienstige ekstase’ opgaan, kan 'n mens die
spreker in ‘Die swart luiperd’ as 'n ‘aardsbesetene’ sien wat in 'n ‘aardse ekstase’
meegevoer word (Digters van Dertig, p. 238). Wanneer die gedig begin, is die ek
soos 'n kranksinnige êrens in 'n sel afgesonder, maar verlaat dan sy ekstatiese ‘droom’
om aan 'n besoeker die verhaal van sy ontmoeting met 'n pragtige dier te vertel.
Hierdie ervaring werk - o.m. deur die herhaalde aksent op die begoëlende oë van die
luiperd - nie alleen fassinerend en ontwrigtend op die reisiger in nie, maar laat hom
ook wegbreek van die geordende maatskappy en retrogressief die evolusieproses van
dierlike, organiese en anorganiese lae van die syn deurloop. Soos die gedig - wat
beurtelings verhalend en visioenêr-beeldend vertel word - voortbeweeg, gaan die
jagter steeds verder van die ligkring die bos in en word hy één met
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plant en dier. As daar in 'n oomblik van helderheid weer 'n keuse kom om die ‘fraai
dier’ te volg of 'n ‘sneeupiek’ bo die ‘afgrond’ uit te klim, bly hy een van die
‘besetenes van die jag’, afgeskei van medemense en volkome één met dít waaruit hy
evolusionêr voortgekom het. Die swart luiperd kan in hierdie gedig die skoonheid
wees wat die reisiger wil vind, meer spesifiek selfs die woord waardeur die digter
die verganklike dinge wil vasvang, al funksioneer dit basies as 'n vrye simbool wat
baie betekenismoontlikhede in hom opgesluit hou.
Ná die evolusionêre afdaal van ‘Die swart luiperd’ gee die sonnettesiklus ‘Drie
diere’, waarmee die bundel afgesluit word, 'n historiese verkenning van drie
beskawings en vorme van heerskappy wat terselfdertyd in die lewe van die moderne
Westerse mens voortbestaan. Hierdie drie beelde word - blykens die eerste sonnet aangebied deur iemand wat radeloos en verward is ‘oor al die pyn en die mens se
wrede spel’ en ‘die skipbreuk van alle sekerheid’ beleef, waarmee hy binne die
bundelkonteks op die ervaring ná ‘Die swart luiperd’ sinspeel, terwyl die ‘bitter jare’
ook op die aktualiteit van die Tweede Wêreldoorlog betrekking kan hê. Soos 'n Daniël
van ouds sien hy agtereenvolgens die gesigte van drie diere in spieëls opdoem: 'n
sfinks, 'n bul en 'n arend, wat onderskeidelik die Egiptiese, Assiriese en Romeinse
beskawing voorstel, magte wat die mens se lewe deur alle eeue oorheers en bedreig:
'n God wat hom deïsties aan die mens onttrek in afsydigheid (vgl. ‘Lucifer’ in Die
halwe kring, o.m. die verwysing na 'n God wat nie ‘gebede en klagte’ hoor nie en
‘geen pyn/ of trots of vrees van sterflikheid’ ken nie), 'n gewelddadige en
bloeddorstige God en 'n heerssugtige, wakende God wat voortdurend bestraffend
teenoor die mens optree. Met uitsondering van ‘Sfinks’ bestaan elke sonnet uit twee
golfbewegings wat met die sintaktiese bou saamval. In die eerste sonnet bring die
sekstet 'n beweging weg van die ek in die rigting van die spieëls waarin die beelde
gaan opdoem, terwyl die wending in die ander drie sonnette nie 'n radikale breuk in
die uitbeelding van die dier bring nie, maar eerder die aksent op die aard van die
‘heers’ laat val en 'n beskouliker inslag as die oktaaf het. Soos Die halwe kring word
Gestaltes en diere dus met 'n siklus van vier sonnette afgesluit. Opperman wys daarop
dat 'n mens die ‘Vier gebede by jaargetye in die Boland’ deur hulle ‘vreugde en
vervulling die wit sonnette’ en ‘Drie diere’ deur die ‘bitterheid en vernietiging die
swart sonnette ... (sou kon) noem’ (Digters van Dertig, p. 242). As beelde van 'n tipe
heerskappy toon ‘Drie diere’ 'n sekere ooreenkoms met die ‘Drie keiserportrette’ in
Nuwe verse.
Reeds in die dertigerjare, terwyl hy met Die dieper reg besig is, werk Van Wyk
Louw aan 'n filosofies-liriese gedig in dramavorm oor die Prometheus-figuur. Hierdie
versdrama is egter nooit voltooi nie, en in manuskripvorm bestaan slegs enkele
aantekeninge en dialoogfragmente. In die vroeë veertigerjare skryf hy aan Broederskap
van die dood (ook genoem Die bloedbroederskap of 'n Soldaat kom terug), waarvan
beknopte aantekeninge en die voltooide teks van twee tonele oorgelewer is, terwyl
hy verder 'n poppespel oor Nebukadneser of Die man wat die poppe laat dans beoog.
Ná hierdie eksperimente op die gebied van die toneel begin hy in 1944 met 'n
versdrama oor Gaius Caesar Caligula, maar betreklik gou lei hierdie boustof hom
na Germanicus, die vader van Caligula, wie se geskiedenis hy uit Suetonius se
lewensbeskrywings en veral uit Tacitus se Annales leer ken en wat vir hom as
hoofpersoon in sy drama 'n veel fassinerender karakter is. In Standpunte, I:2, April
1946 word tonele
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5 en 6 uit dié drama as die ‘Vierde bedryf’ en in Standpunte, VI: 2, Desember 1951
die eerste toneel as die ‘Eerste bedryf’ gepubliseer, terwyl die volledige teks in 1956
by geleentheid van die skrywer se vyftigste verjaardag in boekvorm verskyn. Alhoewel
definitiewe gegewens in verband met die datum van voltooiing ontbreek, bestaan
daar aanduidings dat die drama reeds in 1947 of 1948 'n vorm moes bereik het wat
nie noemenswaardig van die gepubliseerde teks verskil nie. In 'n brief aan Van Wyk
Louw, gedateer 17.3.47, praat Jan Greshoff van die ‘ongekorrigeerde versie’ wat hy
aan 'n uitgewer met die oog op publikasie voorgelê het, terwyl W.E.G. Louw in 'n
brief van 9.1.52 na dié drama verwys as 'n stuk wat reeds vier jaar tevore voltooi is.
Wat die volgorde van Van Wyk Louw se werke betref, gaan Germanicus dus Dias
chronologies vooraf en is daar slegs enkele gedigte in Nuwe verse wat in
manuskripvorm vroeër datums as die versdrama dra, terwyl die meeste (en
belangrikste) verse uit dié bundel eers in 1950 of later ontstaan.
Soos die drama in sy voltooide vorm daar uitsien, bestaan dit uit agt tonele waarin
die hooffiguur aan ons voorgestel word, eers as veldheer van die Romeinse troepe
in Noord-Frankryk, daarna as oorwinnaar in Rome en uiteindelik as medekeiser in
die Ooste. Hierdie opset, en saam daarmee die afwesigheid van die eenheid van tyd
en plek, het tot gevolg dat Germanicus die kroniekmatige struktuur van die epiese
drama met sy betreklik losse opeenvolging van gebeure volg. Die episodes word met
mekaar verbind deurdat hulle almal direk met die figuur van Germanicus saamhang;
waar hy - soos in toneel 2 en 5 - nie self aanwesig is nie, bly hy vir die ander karakters
die hoofonderwerp van bespreking en funksioneer hy dus as die belangrikste bindende
element in die drama. Daarby het Van Wyk Louw op 'n behendige wyse die gevare
van die kroniekstruktuur vermy deurdat hy die leser of gehoor telkens só volledig
op die veranderde situasie van 'n volgende toneel voorberei dat die tydsverloop tussen
die verskillende episodes en die verskuiwing van milieu nie as onverwagte spronge
aandoen nie. Die inligting wat hy dus wel verstrek, word subtiel versteek en ontaard
nêrens in hinderlike inligting wat die handelingsverloop of karakteropenbaring
onderbreek nie. Die verskillende episodes ontwikkel ook nie onafhanklik van mekaar
nie, omdat - soos Rob Antonissen aangetoon het (Kern en tooi, pp. 183-185) - die
ideëspanning tussen heerser en humanis, wat die struktuur van die hele drama beheers,
in haas elke toneel teruggevind kan word en in 'n groot mate tot die eenheid bydra.
Met hierdie spanning bou Van Wyk Louw die konflik tussen die Voorspraak en
Aanklaer in Die dieper reg verder uit en word die basiese spanning van die ‘Heerser
en humanis’-debat (opgeneem in Liberale nasionalisme, met April 1947 as aangeduide
ontstaansdatum) in volledige karakters beliggaam, al voel 'n mens dat die ideëspanning
in 'n mate die karakterisering in 'n bepaalde (en eensydige) rigting stuur.
Uit die genetiese getuienis en die eerste publikasie van bepaalde tonele in
Standpunte wil dit egter voorkom of Van Wyk Louw aanvanklik die plan gehad het
om 'n tragedie in vyf bedrywe te skryf. As 'n mens die drama noukeurig bekyk, is
dit inderdaad moontlik om iets van 'n klassieke gang daarin te sien. Die eerste drie
+

+ Germanicus word bespreek deur Literator (pseudoniem van E. Lindenberg) (Br., 3.5.57),
J.M. de Vries (Z.A., April 1957), André P. Brink (T.L., II:2, Junie 1961), F. Marais (Beeld
van 'n digter), F.E.J. Malherbe (Afrikaanse lewe en letterkunde), A.C. Viviers (Beeld en
bedryf, Pretoria, 1978), Regina Malan (T.L., XVII:3, Augustus 1979) en J.H. Lewis (T.L.,
XVIII:3, Augustus 1980). A.P. Grové se opvatting oor die ‘daadloosheid’ as die belangrikste
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tonele kan as 'n eerste ‘bedryf’ beskou word deurdat almal dieselfde aand of nag in
Noord-Frankryk afspeel, telkens 'n bepaalde siening van die Germanicus-figuur
vanuit verskillende perspektiewe (die soldate, offisiere en vroue) gee en die aksent
hoofsaaklik val op die hoofpersoon en die begeerte van die verskillende groepe dat
hy moet optree en die keiserskap in Rome moet oorneem. Die vierde toneel, wat 'n
week later ná die beslissende veldslag teen die Germane afspeel en waarin al die
groepe saam 'n sterk beroep op Germanicus doen om hulle na Rome te lei, kan - ook
deur die feit dat dié toneel feitlik net so lank as die eerste drie gesamentlik is - as die
tweede ‘bedryf’ en die verwikkeling van die situasie gesien word. Die vyfde en sesde
toneel, wat oorspronklik as die ‘Vierde bedryf’ gepubliseer is, kan 'n mens as die
derde ‘bedryf’ beskou, omdat hulle, net soos die eerste drie, temporeel en geografies
saamhang en die klimaks van die oplaaiende krisis vorm. Die sewende en agtste
toneel, wat albei in die Ooste afspeel, maar waartussen daar 'n groot tydsverloop is,
kan onderskeidelik as die vierde en vyfde ‘bedryf’ gesien word, al swaai die twee
tonele baie duidelik weg van die klassieke tradisie en is daar nie sprake van 'n
peripeteia of 'n katastrofe in die Griekse sin van die woorde nie. Struktureel kan 'n
mens Germanicus dus beskou as 'n verbinding van die epiese drama en die klassieke
tragedie.
Ook wat die aard en optrede van die hooffiguur betref, is daar heelparty elemente
in die drama wat tradisioneel met 'n tragedie geassosieer word. Die hooffiguur is 'n
hooggeplaaste persoon, 'n Romeinse generaal wat ook lid van die Caesar-huis is en
later medekeiser in die Ooste word. Daarby staan die hoofkarakter, soos die
inkwisiteur en later ook Dias en die Doper, tussen twee wêrelde - die laat-Romeinse
beswaar teen die Germanicus-figuur (Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965) word weerlê
deur Rob Antonissen, wat die ‘historiese besef’ as die kardinale beswaar teen die hooffiguur
beskou (Kern en tooi, Kaapstad, 1963). T.T. Cloete ondersoek die ‘versdramatiese
woordgedrag’ in die stuk (Op die woord af), terwyl P. du P. Grobler Antonissen se opvatting
oor Germanicus as voorloper van Christus verder uitwerk deur die hoofmomente in hulle
lewe te vergelyk (‘'n Ander interpretasie van Germanicus’, Smal swaard en blink), al voel
'n mens dat dié momente te willekeurig gekies is om by sy patroon in te pas en dat daardeur
hoogs belangrike gebeurtenisse in albei se lewe buite beskouing gelaat word. Op Grobler
(Lan., XV:4, Junie 1966; ook in Kl., II:3, Februarie 1967) en André P. Brink (Orde en chaos,
Kaapstad, 1962; kyk hieroor P.J. Conradie, Krit., I:1, April 1963) se siening van Germanicus
as tragedie reageer J.C. Kannemeyer, terwyl hy ook die ooreenkomste en verskille tussen
Germanicus en Dias nagaan (Opstelle oor die Afrikaanse drama, Kaapstad/Pretoria, 1970).
Oor die werk as tragedie handel verder A.P. Grové (St., XXIV:6, Augustus 1971) en P.J.
Conradie (St., XXVI:2. Desember 1972), terwyl Réna Pretorius ook aspekte hiervan in haar
beskouing in hoofstuk II van Die begrip ‘intellektueel’ by N.P. van Wyk Louw aanraak. P.J.
Conradie skryf 'n goeie oorsigtelike Blokboek oor Germanicus (Pretoria/Kaapstad, 1966)
en bespreek die antieke bronne (Spanning en ewewig, Pretoria/Kaapstad, 1974), die siening
van die Romeinse Ryk (Beeld van 'ndigler) en die beeldspraak (T.L., X:3, Augustus 1972).
By Conradie se studie sluit ook dié van H.L. Gonin oor ‘Die historiese Germanicus’ (H.A.,
Desember 1958) aan. C.F. Swanepoel vergelyk ‘Germanicus en Sekatana’ (St., XXV:2,
Desember 1971). Ná die insiggewende studies van Antonissen, Conradie en Pretorius is F.I.J.
van Rensburg se opstel in Sublieme ambag teleurstellend, omdat hy die hooffiguur se siening
met dié van die drama gelykstel en van 'n foutiewe vraagstelling (‘Stel Germanicus belang
in heers?’) uitgaan. Eensydig en polities bevooroordeeld is Muthal Naidoo se behandeling
van Germanicus in N.P. van Wyk Louw and D.J. Opperman: Afrikaans verse dramatists of
South Africa (Ph.D.-verhandeling, Indiana University, 1972; kyk hieroor Gerrit Olivier, St.,
XXX:5, Oktober 1977). Uitvoerig maar met weinig nuwe insigte is Aart de Villiers se studie
Die sawel van jou stilsit (Johannesburg, 1977).
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en die Christelike - en het hy aan die einde van die drama geen absolute helderheid
oor die rede waarom hy sterf nie, maar alleen 'n vae vermoede dat niks ‘verlore’ sal
gaan nie. Binne die konteks van Van Wyk Louw se werk as digter en essayis is
Germanicus die hoogste dramatiese verwesenliking van die intellektuele mens. In
haar voortreflike studie oor Germanicus toon Réna Pretorius aan dat die hoofkarakter
trou is aan die hoë waardes van redelikheid, geestelike selftug, reg en geregtigheid;
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dat hy vanweë sy geestelike aristokrasie 'n eensame enkeling te midde van die massa
bly en deurgaans in 'n gespanne verhouding tot sy omringende wêreld staan; dat hy
telkens oor die daad en wyse van optrede in 'n krisistyd nadink; en dat hy 'n
preokkupasie het met die mens-wees teenoor ander karakters se beklemtoning van
‘heerser’, ‘Romein’ en ‘ras’ as hoë waardes. In Germanicus se ‘volhardende trou tot
die dood toe aan wat vir hom waarde het, en in sy konsekwente weiering om die bose
wêreld met sy eie wapens van geweld en doodslag te beveg, lê ... (sy besondere soort)
heroïek’ (Die begrip ‘intellektueel’ by N.P. van Wyk Louw, p. 56).
Die vraag ontstaan egter of Germanicus 'n geskikte hoofpersoon vir die drama is
en of hy wel as 'n tragiese figuur in die Griekse sin van die woord beskou kan word.
In sy bespreking van die drama sê A.P. Grové dat Germanicus se daadloosheid en
sy weiering om op te tree en daadwerklik te hervorm, strydig is met die hele wese
van die drama, wat handeling, optrede en doelgerigte strewe vereis, terwyl sy stilsit
ook nie groot bewegings aan die gang gesit het nie (Oordeel en vooroordeel2, pp.
74-75). Teenoor hierdie besware beweer Rob Antonissen tereg in sy uitstekende
bespreking van dié drama dat aktiwiteit en passiwiteit nie by die tragedie ter sake is
nie en dat daar telkens in die Wes-Europese dramaliteratuur voorbelde van 'n
sogenaamde ‘passiewe’ hoofpersoon voorkom. Verder is Germanicus juis nie passief
nie. As veldheer in Noord-Frankryk tree hy daadwerklik op, terwyl hy met sy denke
'n inbreuk op die heersende ‘orde’ maak, al is sy ‘daad’ van 'n ander soort as dié wat
van hom verwag word. Daarom meen Antonissen dat nie Germanicus se ‘passiwiteit’
nie, maar wel sy sterk ‘historiese besef’ hom minder geskik as tragiese held maak:
sy insig, ‘die kennis van homself ás noodlotsoffer, ás tragiese geval’, die feit dat hy
histories-gerelativeerd leef, m.a.w. dat hy sy daad in 'n bepaalde tyd - relatief ten
opsigte van ander dade - sien. Aan die een kant tree hy dus op en handel hy in die
drama, terwyl hy aan die ander kant besin oor die gebeure, soos die koor in die
Griekse drama die implikasies van die gebeure op 'n breër plan stel en dus tegelyk
in en buite die geskiedenis staan. Dié beswaar word nog groter omdat Germanicus
gedeeltelik vooruitwys na Christus en iets van die Christelike bewussyn in hom
aanwesig is, sodat die moontlikheid van tragiek verder verminder word.
As 'n mens die Germanicus-figuur met die helde in die Griekse tragedie vergelyk,
val belangrike verskille tussen hom en hulle onmiddellik op. By Germanicus is daar
in die eerste plek nie sprake van enige hubris nie. Sy weiering om op te tree, vloei
voort nie uit 'n obsessie om suiwer te bly nie, maar uit sy besliste afkeer daarvan om
mee te doen aan die perverse wêreld rondom hom. Daarom is hy eerder die soort
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onskuldige of deugsame man wat sonder sy eie toedoen ly en wat bereidwillig sterf
in diens van die nuwe wat daar op die mens wag en waarvan hy die moontlikhede
alleen maar vaag vermoed. In die tweede plek is daar ook geen noemenswaardige
ontwikkeling of insig waartoe die hoofkarakter kom nie. Germanicus besit feitlik
van die begin af die sekerheid dat sy weiering om in te gryp in die bepaalde
omstandighede, die korrekte optrede is. Die enigste ontwikkeling waarvan daar sprake
kan wees, is 'n aanvanklike aarseling teenoor die duidelike besef dat hy nie kan optree
nie, met die gevolg dat ons ook nie kan praat van 'n ommekeer of 'n wending in die
hooffiguur nie. Germanicus staan aan die begin van 'n nuwe era in die mens se
geskiedenis. Hy besef Romein-wees is nie die laaste woord nie en hy vermoed dat
'n ‘nuwe werklikheid wat ons nie ken’ nie, uit die Ooste sal kom. Hy is dus die
voorloper van 'n nuwe ‘humanisme’ wat eers volledig gestalte kry in die
Christus-figuur - daarom dat hy telkens soos Christus praat en vaagweg vooruitwys
na Sy koms. Die sterk ‘historiese besef’ van Germanicus, waarvan Antonissen praat,
neem die vorm aan van 'n helder insig in sy eie tyd wat nie deur een van die ander
karakters gedeel word nie. Hy het 'n duidelike insig in die dolheid van sy tyd, van
sy persoonlike situasie ten opsigte van Caesar en die Ryk en van die ‘laat en lou eeu’
waarin die volkere ‘'n bredie, 'n kou, vaal, gladde brei’ geword het wat ‘plat, vetterig,
soos in 'n pan’ lê. Dit het tot gevolg dat die karakters rondom Germanicus nie enige
begrip vir sy ideale het of verstaan wat hy verteenwoordig nie. Tussen hom en sy
wêreld is daar 'n gebrek aan kommunikasie, omdat hy 'n humaner standpunt inneem
as dié waaraan hulle gewoond is en 'n redding aandui wat bo blote Romeinwees of
suiwerheid van ras uitgaan. In plaas van 'n worsteling om insig, 'n fatale fout en 'n
sondige oormoed lê die tragedie van Germanicus dus eerder in die tweespalt,
antagonisme en gebrek aan kommunikasie tussen 'n hooffiguur wat 'n suiwer wil
openbaar en die omringende karakters wat die ontwrigte wêreld, die voos
laat-Romeinse tydperk verteenwoordig. Teenoor Germanicus as iemand wat innerlike
rus vir homself verkry het, staan 'n groep karakters wat - selfs al is hulle simpatiek
teenoor hom - sy hoër waardes misken of nie verstaan nie en wat, veral in die
Pisofiguur van die laaste twee tonele, die menslike en selfs tragiese lyding in die
drama beliggaam. Terwyl Germanicus dus feitlik vir die hele duur van die stuk 'n
statiese karakter vertoon en alleen - namate die drama vorder - al hoe duideliker besef
dat hy nie kan ingryp nie, gaan die tragiese lyding van Tiberius, Piso en die ander
karakters voort, sonder dat daar enige ‘versoening’ plaasvind of enige spanninge
opgehef word. En in hierdie situasie, wat die resultaat van die onbegrip van die wêreld
vir Germanicus is, lê die tragedie wat dié drama wil oordra.
Dias (1949 voltooi; gepubliseer 1952), Van Wyk Louw se eerste hoorspel, is soos
Germanicus in rymlose heffingsverse met 'n sterk neiging tot die vyfvoetige jambe
geskryf. In albei dramas benut Van Wyk Louw die moontlikhede van die versvorm,
soos 'n mens kan sien in die gebruik van die plastiese beelde en - in die geval van
Germanicus - die sirkulerende vergelykings en metafore. Albei dramas verteenwoordig
ook, ná die hoë vlug en plek-plek te poëtiese woorde van Gestaltes en diere, 'n
wending na 'n aardser, konkreter taalgebruik. Naas die gespanne dialoog tussen
Germanicus en Tiberius of die sterk bewoë verse in heelparty van Dias se monoloë
en gebede kry ons die soldate- en matrose-tonele met die aanwending van die volkse
taal en segging. In die hersiene uitgawes van Dias het Van Wyk Louw, naas
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wysigings met die oog op die hoorspelmedium van die drama, hierdie tendens in die
rigting van die gewone spreektaal nog verder gevoer.
Soos Louis MacNeice se hoorspel Christopher Columbus is Dias gesitueer in die
laaste kwart van die vyftiende eeu, die tydperk van die groot ontdekkingsreise toe
die mens besig was om sy planeet te verken, en die daeraad van die Renaissance wat
vir hom nuwe grootse moontlikhede ingehou het. Die geheel bestaan uit vyf tonele
waarin Dias se tog om die Kaap op pad na Indië, sy gedwonge terugtog na Portugal
en sy dood twaalf jaar later as boustof dien. Die vyf tonele volg chronologies op
mekaar met die voortdurende verwisseling van plek en tyd soos die skip al hoe verder
vaar. Terwyl die eerste vier tonele hoofmomente uit die geskiedenis van Dias se reis
om die suidpunt van Afrika gee, speel die slottoneel twaalf jaar later af, ná die groot
ontdekkings van Columbus en Da Gama, en funksioneer dit feitlik as 'n epiloog
waarin die Dias-karakter tot vollediger gestalte groei. Soos Die dieper reg berus die
ideëkonflik in die drama op die spanning tussen rasionalisme en irrasionalisme, wat
deur Infante en Dias onderskeidelik verteenwoordig word. Met die gebruik van die
Aankondiger, wat die luisteraars in die drama inlei, die histories-geografiese ruimte
opbou en die hoofmotiewe aandui, buit Van Wyk Louw op 'n natuurlike wyse die
moontlikhede uit wat die radiomedium hom bied, maar sluit hy ook by die epiese
tradisie van die Middeleeuse teater en die tegniek van die expositor ludi aan. In
teenstelling tot heelparty van sy latere hoorspele praat die expositor ludi in Dias
vanuit 'n punt in die hede, verteenwoordig hy 'n ander tyd en ruimte as die karakters
en die gebeure in die spel en gee hy 'n sekere epiese dimensie aan die gebeure. Naas
hierdie aansluiting by die tradisie van die epiese teater vertoon die spel - soos ook
Germanicus - iets van die gang van die klassieke tragedie deur die volgorde van
eksposisie, verwikkeling, klimaks, wending, ‘katastrofe’ en insig, al hang die wending
nie regstreeks met 'n verandering in die hoofkarakter saam nie en al is die problematiek
van die spel te klein om van 'n ‘tragedie van Dias’ te praat.
Die hoofaksent in Dias val op die verskeurdheid en innerlike ontwikkeling van
die hooffiguur, terwyl die ander karakters te veel op die periferie beweeg, nie tot
volwaardige mense uitgroei nie en eerder help om sekere aspekte van die hooffigure
te belig en as 'n groepsgestalte antagoniserend teen hom te staan. Dias het die groot
ideaal om die ‘verstes aan mekaar (te) verbind en hierdie aarde één (te) maak’, hy is
bewus van die historiese belangrikheid van sy sending en sien homself as 'n vaarder
in diens van God. Soos Germanicus is hy dus 'n oorgangsfiguur wat op die kentering
van twee tye staan. In teenstelling tot Germanicus, wat as voorloper slegs
+

+ R.H. Pheiffer behandel in sy Blokboek Dias en ander hoorspele (Pretoria/Kaapstad, 1966)
die belangrikste radiospele van N.P. van Wyk Louw, terwyl J.C. Kannemeyer in Die stem
in die literêre kunswerk veral die rol van die verteller in enkele van die hoorspele nagaan. 'n
Oorsig oor die hoorspele ná Dias is dié van J.P. Smuts (Die Afrikaanse literatuur sedert
Sestig, Kaapstad, 1980). Dias word bespreek deur A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2),
W.A.P. Smit (Beeld van 'n digter), Rob Antonissen (Kern en tooi en Beeld van 'n digter) en
J.C. Kannemeyer (Opstelle oor die Afrikaanse drama). J.G.P. Meij skryf 'n Studie van die
variante in Van Wyk Louw se ‘Dias’ (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van
Pretoria, 1963) en M.J. Prins bespreek ‘Dias as hoorspel oor die wil van God’ (T.L., XVI:3,
Augustus 1978). Oor ‘Die hoorspel as nuwe kunsvorm’ skryf N.P. van Wyk Louw self
insiggewend in Weegskaal (Kaapstad, 1982).
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sy medemens op iets humaners wys en van 'n regstreekse ingryping afsien, wil Dias
egter daadwerklik optree deur uit die beperkte Middeleeue uit te vaar, die wêreld
nuut te maak en ‘die aarde en die eeue oop (te sluit)’. In hierdie opsig is Dias se
historiese situasie as voorloper van Da Gama en die nuwe Renaissance-mens (soos
verteenwoordig in die geesdrif van die Jong Offisier in die slottoneel) dus essensieel
vir 'n begrip van sy ideale en motiewe. Teenoor hom staan die matrose, wat nog
Middeleeus-geslote leef en - met uitsondering van Pedro se vae begrip van waaroor
dit alles gaan - nie die grootsheid van die tog besef nie. Soos in die geval van
Germanicus kry ons dus 'n spanning tussen die enkeling en die omringende figure,
al is daar by Dias duidelik sprake van 'n sekere hubris in sy optrede. Terwyl hy
telkens die belangrikheid van sy vaart beklemtoon en teenoor die ‘lafheid’ van sy
medemense ‘die drif Volmaking’ stel, kom hy egter deur middel van die gebede, wat
kernposisies in die spel inneem, tot 'n insig in sy trots en foutiewe optrede. Hierdie
ontwikkeling groei in die vierde toneel uit tot die besef dat hy nie vir die vaart bestem
was nie, dat God oor Sy eie tyd beskik (vgl. ‘Die hond van God’) en nie van hóm
die werk wou hê nie, en dit bereik 'n hoogtepunt in die slottoneel met sy insig dat
nie alleen die tyd teen hom was nie, maar ook iets in sy hart wat ‘voos of dun of laf’
was. Daarom dat hy homself in 'n nederiger lig as ‘skaafsels by die plank’ kan sien
en tot 'n volkome suiwerheid in die slotgebed kan ontwikkel. Terwyl hy vroeër deur
sy oormoed self sy gebede wou vul, word hy nou ‘uit/ die kern geryp’ en vul God
sy hart. Alhoewel Van Wyk Louw in hierdie hoorspel nog nie die ruimer moontlikhede
van die radiomedium ten volle benut nie en sekere herhaalde wendings (bv. die
‘hoe’-, ‘nou’-, ‘voel’-, ‘hoor’- en ‘luister’-inset) in 'n stilistiese dreun en 'n soort
informatiewe poësie ontaard, bereik hy met die ontwikkeling van die Dias-figuur 'n
hoogtepunt wat in sy latere hoorspele nie geëwenaar sal word nie.
Die bundel Nuwe verse (1954), waarvan ongeveer die helfte tussen die jare
1939-1949 ontstaan het terwyl die res in die eerste Amsterdamse jare geskryf is, sluit
die tweede fase in Van Wyk Louw se poësie af en lei die derde fase in. Die
versameling
+

+ Nuwe verse word by sy verskyning geresenseer deur Meyer de Villiers (Bu., 2.8.54), E.
Lindenberg (T.L., IV:4, Desember 1954), A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2) en Merwe
Scholtz (Beeld van 'n digter). Die deeglikste bespreking is dié van Rob Antonissen (Kern en
tooi), wat die eerste was om die Sol Invictus-idee, ‘lig’ en ‘donker’ as pole, die ‘klip’-motief
en die eenheid van die digbundel aan te toon. Na aanleiding van die gedig ‘Spieël en venster
in die nag’ as voorbeeld skryf Schalk Pienaar 'n artikel oor ‘Voortreflike onbegryplikheid’
(Hg., 5.7.46) in die poësie. Dit lei tot 'n heftige reaksie van Van Wyk Louw en 'n openbare
apologie van die redaksie van Die Huisgenoot. Oor ‘Die beiteltjie’ skryf P.P. van der Merwe
(St., XXI:3, Februarie 1968) en Pirow Bekker (Kl., III:1, Augustus 1967; reaksie hierop deur
Z.J. Pretorius, Kl., III:2, November 1967), terwyl Merwe Scholtz die oorspronklike en C.J.D.
Harvey se vertaling met mekaar vergelyk (‘Twee vertalings’, Herout van die Afrikaans poësie
en ander opstelle, Kaapstad, 1975). In dieselfde bundel bespreek Scholtz ‘Dood in die berge’,
terwyl A.P. Grové ‘Clifton’ (Fyn net van die woord, pp. 89 en 96) ontleed en J.C. Kannemeyer
die identiteit van die spreker in die tweede ‘Ambag’-sonnet (Die stem in die literêre kunswerk,
pp. 24-25) nagaan. Oor ‘Die driereëlige Doper’ skryf Ernst van Heerden (St., XXXIV:5,
Oktober 1981) wat ook die ‘Twee elegiese verse’ (St., XXXVI:3, Junie 1983), ‘Spieël en
venster in die nag’ (Samehang en sin, Kaapstad, 1982) en ‘Prometheus’ (St., XXXVI:4,
Augustus 1983) ondersoek. Die vroegste afsonderlike studie oor ‘Klipwerk’ is dié van C.J.M.
Nienaber (Oor literatuur, I, Pretoria/Kaapstad, 1974). Uit dié reeks bespreek Grové ‘die
beenbek het gesê’ (Fyn net van die woord, pp. 107-108), Lindenberg ‘die bottel sonder boom’
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kan dus, as 'n mens die manuskripmateriaal en die ontstaansdatum van die gedigte
in ag neem, as 'n oorgangsbundel en die titel Nuwe verse as 'n neutrale benoeming
beskou word; indien die titel, soos Nijhoff se Nieuwe gedichten of Rilke se Neue
Gedichte, ook op 'n nuwe inset in sy poësie betrekking het, is dit slegs van toepassing
op 'n deel van die bundel, aangesien verskeie gedigte regstreeks by motiewe in sy
vroeër werk aansluit. In vergelyking met sy eerste drie bundels is dit opvallend dat
Van Wyk Louw die daterings van gedigte en die rubrisering volgens chronologie in
Nuwe verse heeltemal laat verval, terwyl die eenheid van die bundel en die verbande
wat op dié wyse tussen verskillende gedigte gelê word, 'n veel groter rol as in sy
vroeër bundels speel, al is daar van 'n hegte konstruksie soos in D.J. Opperman se
Blom en baaierd geen sprake nie.
Die bundel open met ‘Nog eenmaal wil ek in die skemeraand’, wat - volgens die
datum in die manuskrip - op 28 September 1939 geskryf en dus die oudste vers in
die bundel is. Wat die problematiek betref, herinner die verlange na die jeugwêreld
aan enkele verse van W.E.G. Louw uit Die ryke dwaas, terwyl die aanvangsreël 'n
kenmerkende inset van die vroeë Dertigers is (vgl. W.E.G. Louw se ‘Ek moet nog
één maal weer bemin’), al kan die modereël hier in sy nostalgiese konteks juis
funksioneel wees. Deurdat Van Wyk Louw hierdie gedig in die belangrike posisie
aan die begin van die bundel plaas, kan dit egter ook - soos ‘Opdrag’ en ‘Vooraf
gespeel’ - as 'n opdragvers en poëtiese belydenis en met die ‘klip’-motief as die
voorspel tot ‘Die beiteltjie’, ‘Klipwerk’ en ‘Beeld van 'n jeug: Duif en perd’ gesien
word. Die beeld van die klippie, wat Van Wyk Louw reeds in ‘O suiwer hart’ uit Die
halwe kring gebruik, is hier saam met die rek 'n beeld van die kreatiewe

(Krit., II:2, Julie 1964), H. le R. Slabbert (Kl., XIII:3 en 4, November 1978) en D.J. Hugo
(T.L., XVIII:2, Mei 1980) ‘dat akkers op 'n sinkdak val’. Op Hugo se interpretasie van ‘die
jil-patat is warm’ (T.L., XVII:3, Augustus 1979) reageer Slabbert (T.L., XVIII: 1, Februarie
1980). Van Wyk Louw self skryf oor ‘Klipwerk’ in die vierde en vyfde praatjies in Rondom
eie werk (Kaapstad, 1970); enkele van sy uitsprake betrek Scholtz in sy voortreflike analise
‘Oor die eenheid van ‘Klipwerk’’ (Herout van die Afrikaanse poësie). 'n Uitvoerige beskouing
gee A.M. Pienaar in Ontleding en waardering van ‘Klipwerk’ (ongepubliseerde
M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1968), terwyl Grové veral op die
‘natuurwysheid’ in die reeks konsentreer en ná Scholtz se studie met heelwat nuwe insigte
kom (Dagsoom). Oor ‘Beeld van 'n jeug: Duif en perd’ skryf Ernst van Heerden enkele
aantekeninge (‘'n Metriese stoplap?’, Rekenskap, Kaapstad, 1963 en ‘Gruis-krabbels?’, Die
ander werklikheid), terwyl Cecile Cilliers in ‘Die brongetrouheid van N.P. van Wyk Louw
as digter’ (Buurman, September 1973) veral by die agtergrond van dié gedig stilstaan en J.C.
Kannemeyer (Die stem in die literêre kunswerk, pp. 33-42) die vers as geheel ontleed. Oor
dié gedig skryf ook G.N. Raubenheimer (Kl., XV:1, Mei 1980), terwyl Cecile Cilliers 'n
ongepubliseerde M.A.-verhandeling daaraan wei (‘Beeld van 'n jeug: Duif en perd’ van N.P.
van Wyk Louw as literêre probleemdraer, R.A.U., 1972). In St., XVII:4, April 1964 probeer
'n skrywer onder die naam A.J.C. ‘aantoon’ dat Van Wyk Louw in ‘Beeld van 'n jeug: Duif
en perd’ op sekere passasies uit Die perdedief van H.J. Vermaas steun. Die hele stuk is egter
'n opsetlike mistifikasie, aangesien Vermaas se roman eers in 1960 - d.w.s. ses jaar ná Nuwe
verse - gepubliseer word, terwyl die voorletters 'n klaarblyklike toespeling op Abel J. Coetzee,
indertyd Van Wyk Louw se kollega aan die Witwatersrandse Universiteit, is. Uit die
dokumente wat in die Carnegie-biblioteek aan die Universiteit van Stellenbosch bewaar
word, weet 'n mens dat die skrywer van dié stuk ... N.P. van Wyk Louw self was. In Sublieme
ambag en Swewende ewewig bespreek F.I.J. van Rensburg gedigte uit Nuwe verse en wys
hy o.m. op die bronne van ‘Beeld van 'n jeug: Duif en perd’.
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+ Oor die bundel Nuwe verse skryf J. du P. Scholtz op 15 Januarie 1954 uit Amsterdam aan
D.J. Opperman: Van Wyk Louw ‘het my 'n groot deel van die aand - tussen die drink (deur
hom!) van baie glase jenewer en water, dit het gelyk hy gooi soms die jenewer in die
waterkraffie en skink dan daaruit, maar ek het miskien verkeerd gekyk - in elk geval, hy het
my met groot plesier heelwat verse voorgelees: 'n groep kort versies in egte werkstaal waarin
die hele Sutherlandse wêreld jou voor die oë kom: allerkostelikste werk! Hy vermy krampagtig
elke woord wat in Afrikaans 'n kultuurontlening uit Nederlands kan wees - selfs sy titel vir
die hele groep is ‘Klipwerk’ in plaas van ‘Mosaïek’. Van Wyk is self baie ingenome met die
verse, wat hy in 1950 in Parys begin skryf het. Een aand in 'n groot kafee - ek meen die
Coupole op die Boulevard Montparnasse, maar ek sal hom weer vra - het hy verwilderd sit
en kyk na 'n lewe en geluister na 'n taal wat vir hom totaal vreemd was, en gevoel: Here, ons
het 'n ander en 'n eie lewe, en dit begin oproep in kort versies in die eenvoudigste en
‘suiwerste’ Afrikaans. Hy het my ook 'n ander, langerige vers, groot en eenvoudig voorgelees:
'n herinnering aan sy jeug op Sutherland, in die agterplaas met sy duiwe, en daardeur
agtereenvolgens deurgevleg herinnerings aan die drie groot boeke wat vir hom baie beteken
het - Romeinse geskiedenis, die verowering van die Aztekeryk deur die Spanjaarde, en die
Bybel; 'n pragtige gedig.’
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proses (vgl. ook Ernst van Heerden se ‘Vraag van die boogskutter’ uit Verklaarde
nag), veral deur met die herhalings van ‘dorp - dorpsdam’ en ‘donker’ en die woord
‘plof’ op die musikale effek van die woord te wys.
Die elftal kort verse wat op die openingsgedig volg, is - met uitsondering van ‘My
angs het ook geen sin’ en ‘Moet ek vir iemand iets nog sê’ - almal in Julie of Augustus
1944 geskryf. Na die eerste verskyning van tien van dié verse in Standpunte (I: 1,
Desember 1945 en II: 4, Oktober 1947) het die meeste hiervan veranderings ondergaan
wat leestekens en woorde betref, terwyl die titels in enkele gevalle weggelaat is,
onder meer dié van die vyfde tot agtste gedigte wat onder die suite-titel ‘Klein
metafisiese voorspele’ verskyn het. Dat Van Wyk Louw hierdie titel laat verval het,
verbaas 'n mens nie, aangesien dié verse ná Gestaltes en diere juis oorwegend van
'n nuwe aardsheid getuig. Daar is wel telkens nog 'n vraagstelling oor die mens en
sy bestaan, maar by herhaling kom daar 'n speelse aangryp van die aardse in 'n poging
om die vrees te besweer, 'n gerigtheid op die bloed en modder, 'n voorkeur vir die
sigbare, die tasbare en die verband tussen dinge en 'n afwending van die lig en die
gode. In teenstelling tot sy vroeëre soeke kom daar nou 'n verlange na die eenvoud,
verkies hy bo die Wese die Skyn van dinge waarvan die ‘meeu’, wat geen metafisiese
duiding het nie, 'n voorbeeld is en weet hy dat ‘alle Diepte moet bedrieg’ (‘My oë
tas die wêreld af’). Sommige van dié verse word nog ontsier deur Dertigerclichés,
soos ‘klare’, ‘blink’ en ‘bitter’ (‘Spieël en venster in die nag’), terwyl ander 'n pragtige
evokasie van 'n jeugherinnering is (‘Seekoevlei’). Naas ‘My oë tas die wêreld af’
bereik die wending na die aardse sy hoogtepunte in ‘Ons klein en silwrige planeet’,
wat in 'n singende beeldende vers die rykheid van die aarde met sy koring en wingerd
verheerlik, terwyl die brood en wyn wat daaruit voortkom, om hul eie onthalwe en
nie in diens van die ‘gode’ of 'n religieuse ritueel geniet word nie; en in ‘Die dye
trek die dye aan’ (vgl. ‘Nagwaak’ uit Die halwe kring en die een en twintigste strofe
van ‘Die swart luiperd’) met sy beklemtoning van die aardse, die seksuele en die
verband tussen dinge, selfs al word dié samehang deur God weer tot niet gemaak.
By die eerste publikasie van ‘My angs het ook geen sin’ het die gedig die titel ‘In
memoriam B.’ (Bismarck von Moltke Louw, die digter se broer, oorlede op 13
Augustus 1945) gedra, maar deur die weglating van die opskrif maak hy dit los van
die besondere geval en word dit 'n gedig oor die doodsvrees as sodanig. Op hierdie
gedig volg ‘Moet ek vir iemand iets nog sê’, wat oorspronklik die titel ‘Kassandra’
gehad het, 'n toespeling op die Trojaanse
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profetes wat die ondergang van haar stad voorspel het maar nie deur die volk verstaan
is nie. Deur die weglating van die titel slaan die gedig nou op die ondergang van
‘hierdie land’ (Suid-Afrika, Wes-Europa), waardeur dit - ná die persoonlike angs
van die vorige vers - 'n aktuele toespeling kry, selfs al hoef 'n mens W.E.G. Louw
nie gelyk te gee dat dit profeties is ‘van die opkomende swart nasionalisme’ van
Afrika nie (St., XIX: 5, Junie 1966).
Die aksent op die aarde en die afwending van die bedrieglike Diepte word in die
laaste twee verse dus wel met 'n metafisiese bekommernis vervang, en dit lei tot die
gebede waarin Ignatius die noodsaaklikheid van pyn en lyding vir die uitbouing van
die menslike geduld (vgl. ‘Dostojewski’ in Die halwe kring) noem, terwyl die
Aquinaat dit veral oor die ontsettende Wete het en om nederigheid en genade smeek.
Ná hierdie twee verse oor die geestelikes volg die twee ‘Ambag’-sonnette, waarin
Van Wyk Louw, ná die vroeëre profeetgedigte, opnuut oor die taak van die digter
besin en sy kunsopvatting duideliker formuleer. Volgens aantekeninge in 'n sketsboek
was dit sy plan om 'n hele reeks sonnette te skryf en elkeen aan 'n bepaalde vriend
of digter op te dra: Martin (Versfeld), Dirk (Opperman), Uys (Krige), Truida (Louw),
Fred (le Roux), Elisabeth (Eybers), Jan (Greshoff), Jany (A. Roland Holst) en Jacques
(J.C. Bloem). Van hierdie reeks is slegs die twee sonnette in Nuwe verse (in die
manuskrip onderskeidelik aan Gladstone - W.E.G. Louw - en Totius opgedra) voltooi,
terwyl die verse vir Versfeld, Opperman en Krige fragmente gebly en die ander nooit
geskryf is nie. In die twee voltooide ‘Ambag’ - sonnette word die kunstenaarstaak
gesien as 'n geestelike roeping. In die eerste gedig bely die digter sy eie boosheid,
sy onvermoë om te ‘wéét’ en sy eie nietigheid, terwyl hy tog die oortuiging het ‘dat
hierdie kuns van ons ná aan God woon’. In die tweede, en veel geslaagder, sonnet
word die teenstelling tussen die spreker se beperkte, perspektiwiese ken beeldend
voorgestel as 'n vis se waarneming van die ‘buiteglans’, terwyl God se omvattende
bewussyn aan die slot deur die ‘hengelaar’-beeld opgeroep word, 'n beeld wat deur
die kentering van die sonnet en die omgekeerde verhoudings waarvan daar in die
vers sprake is, die hele situasie van 'n ander kant belig.
Met die slotreëls van dié gedig, ‘daarvandaan/ trek ons iets op wat ryk is soos die
sin/ van daardie woord van God in die Begin’, kom daar 'n duidelike toespeling op
die Johannes-evangelie en die optrede van ‘Die Doper in die woestyn’, soos die
volgende vers in die bundel heet. Volgens die manuskripmateriaal en die eerste
publikasie van dié gedig in Standpunte (III: 1, Januarie 1948) onder die titel ‘Drie
Jode’ was dit Van Wyk Louw se aanvanklike plan om 'n drieluik oor die Doper en
die apostels Johannes en Petrus te skryf, maar slegs die eerste van hierdie drie is
voltooi. Soos die inkwisiteur, Dias en Germanicus is die Doper ook 'n figuur op die
kentering van die tye, terwyl hy verder met Germanicus ooreenkom as die voorloper
van die Christus-figuur. Wat die problematiek betref, sluit dit aan by die vroeëre
‘geding met God’-verse soos ‘In waansin het ek gevra’ en ‘Die profeet’, en raak die
heftigheid plek-plek te skellerig, al word hierdie geding, soos in ‘Die hond van God’,
in 'n groter verband opgeneem en vollediger as in die vroeëre gedigte vergestalt. Die
gedig is in die triplet-vorm geskryf en kan in drie dele verdeel word. In die eerste
deel (strofe 1-22) is die Doper aan die woord en vind ons 'n voortdurende verskuiwing
tussen die verlede en die hede met sy gruweldade as
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teenbeeld. Teenoor die bose stede in die lig staan die onaantasbare Tabor waar God
verheerlik is, terwyl die vroeëre pastorale lewe teenoor die ‘blink/ groen skerwe’
van die stede gestel word, 'n land wat deur haat en vrees aangetas is en waarin
‘Jerusalem, die hoë stad’ tot iets gruweliks ontwikkel het. Terwyl hierdie stad vroeër
God se liefde (mooi gesuggereer deur die ‘lip’- en ‘mond’-beelde in strofe 8 en 9)
besit het, heers daar nou 'n valse ‘vrede’. Dit lei tot 'n regstreekse oproep tot God om
'n ontluistering van die bose stede, 'n ontlediging deur middel van woestyn, winde,
wilde en skraal voedsel (met 'n toespeling op die sprinkane en wilde heuning in strofe
13) en 'n ontbinding van die vlees tot sy elemente, terwyl die eerste deel afgesluit
word met 'n teenstelling tussen die woestyn-verlede in die dae van die volk se
rypwording vir die Heilige Land en die ‘skulpwit kalkwoestyn’ van stilte, dood en
niks wat nou daar heers. Terwyl die spreker in die eerste deel as 'n ons-figuur gepraat
het, verskuif die aksent in die tweede deel (strofe 23-44) toenemend na die ek self
en wei hy uit oor die taak van die profeet (en die digter): dat God die mens in die
‘ongeagte aarde’ laat maar tog deur hom spreek, dat God - met 'n heenwysing na
Jesaja 6:6-7) in strofe 30 - sy mond met 'n kool aanraak en sy denke volledig in God
se hand is. Dit lei weer tot 'n gebed om ontluistering, 'n oomblik selfs (vgl. strofe
37-38) tot die versoek om - soos die spreker in ‘Die profeet’ - van die groot
verantwoordelikheid om profeties te praat, ontslaan te word, en die besef van sy
voorloperskap (‘ek weet ek is die Waarheid nie’, strofe 39) en die insig dat sy wete
donker en sy onwetendheid glansend is (strofe 44). Dit lei tot die slotgedeelte (strofe
45 tot die einde) waarin hy weet van 'n onbepaalde heerlikheid wat aan die aanbreek
is (‘iets heerliks kom ...’, strofe 45), van Christus wat met 'n nuwe ‘eenvoud’ in sy
spore sal trap terwyl hy geen deel daaraan sal hê nie. Soos die eerste twee afdelings
deur Ou-Testamentiese beelde oorheers is, neem die Nuwe-Testamentiese beelde
(‘bruidegom’ en ‘skuuste kind’) nou oor en praat die Doper van die Lig en die Weg
en van ‘Iets’ (nou met 'n hoofletter) wat ‘in hierdie aarde in/ met vlam geslaan (het)’.
Dit alles loop uit op die indrukwekkende slot, wat met sy ‘water’-beelde teenstellend
na die inset met sy woestyn en kaalheid teruggryp, terwyl die Koninkryk van Christus
in ‘die uur/ van God’ op hande is, pragtig gesuggereer deur die ‘straal en soek’ van
die slotreël, wat met sy verbreking van die triplet ook die uitreik en verwagting
verstegnies sy neerslag laat vind.
Aansluitende by die kentering van die tye waarvan daar in ‘Die Doper in die
woestyn’ sprake is, gee Van Wyk Louw in ‘Drie keisersportrette’ (oorspronklik in
Standpunte, II: 1, Januarie 1947, met verklarende aantekeninge oor die historiese
agtergrond van die drie figure) die oorgang van die heidense na die Christelike in
die gestaltes van drie keisers onmiddellik voor die bewind van Konstantyn die Grote.
In die eerste sonnet wil Aurelianus ten spyte van die ‘lae tyd’ en die ‘vreemde gode’
vir die Ryk nog iets red van die kultus van die Onoorwinlike Son (gesuggereer deur
die ‘son’-beelde) waarvan hy 'n aanhanger was en wat die stryd tussen Lig en
Duisternis as sentrale oortuiging gehad het. Teenoor die positiewe en selfs krygslustige
slot van die eerste sonnet is daar in die tweede gedig geen hoop meer nie. Die
Christene word gesien as ‘toegesulte breine’ wat net ‘één dun draad’ (Christus) en
‘één, een dun verhaal’ (die Bybel) volg, terwyl die Ryk verstar en oorgelewer is aan
die genade van die ‘duister’ Christendom. Van die drie keisers is Galerius, een van
die aktiefste leiers van die verset teen die nuwe
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godsdiens en dié een wat verplig was om voor sy dood die vervolging te staak en
aan die beweging 'n vrye loop te gee, die sterkste bewus van die tragiek van sy tyd.
Vandaar sy verwysing na die dood en die wanhoop dat Christus se ryk van nederigheid
en smaad uit ‘sy swart bronne’ (teenoor die lig van die Sol Invictus) oor die Romeinse
Ryk sal opstoot. Opvallend in al drie die sonnette is die stelling waarmee die oktaaf
begin, gevolg deur die magteloosheid van die keiser, terwyl die sekstet 'n reaksie of
'n daad gee, selfs al word dit dan net 'n morrende afkeer van die nuwe ‘duister’.
By die eerste publikasie in Standpunte (II: 1, Januarie 1947) het ‘Clifton’ die titel
‘Griekse digter’ gehad. Deur die wysiging word die toneel presieser gelokaliseer en
word die eroties-skone van die ‘kaal seuns’ aan die slot in die eerste plek 'n beeld
van die onbekommerde jeug wat nog nie bewus is van die volwasse mens se vrese
nie. In die eerste kwatryn word die prag van die sonsondergang by Clifton beskryf,
terwyl daar in die tweede kwatryn sprake daarvan is dat die digter die sterflike
skoonheid vir ewig (en mooier) sal laat voortleef op die ‘wit papier’. Die begin van
die sekstet sluit regstreeks aan by die eerste reël van die gedig: hy weet nie watter
van die gode hy moet prys nie, maar hy weet iets moet goddelik wees omdat elke
paadjie die moontlikheid van 'n verre horison skep en omdat hy ‘soos die eerste
mense’ alles van nuuts af deur sy digterskap moet benoem. Teenoor die sonsondergang
van ‘Clifton’ is daar in ‘Nood Gods’ (in Standpunte, II: 2, April 1947 en die eerste
druk van Nuwe verse ‘Fragment’ genoem) 'n beeld van die dagbreek, maar in
teenstelling tot die himne in Die halwe kring word die Skoonheid nou as sterflik
gesien, terwyl die Gees (vgl. ‘Ballade van die bose’) nie meer die magtigste is nie.
In ‘Suiwer wiskunde’ (vgl. Ernst van Heerden se ‘Helikopter’ in Reisiger) is die
verstarring en die vasvang van een moment uit die stroom van die tyd wesentlik ook
die funksie van die kunswerk as sodanig. Hierteenoor begin ‘Die beiteltjie’
(oorspronklik in Standpunte, IV: 3, Oktober 1949 onder die titel ‘Vir die speletjie’)
feitlik soos 'n kindergedig (vgl. ‘Ek het 'n mooi klein ponie’), o.m. deur die herhaling
van ‘klein’ en ‘slyp’, wat 'n sangerige en speelse gang aan die gedig gee. Soos die
gedig vorder, kry die aanvanklike toets vir die beiteltjie se vermoë wyer dimensies
deurdat die rots, aarde, land, planeet en uiteindelik ook die sterre skeur. Deur middel
van 'n hiperboliese beeld in die kindergemoed wil die gedig dus die skrikwekkende
gevolge van 'n daad gee, al is dit 'n suggestiewe, vrye simbool waarmee Van Wyk
Louw hier werk en kan die gedig ook slaan op die ontsettende implikasies wat 'n
kunswerk kan hê. Verwant hieraan deur die kosmogoniese beeldspraak is ‘Inferno’
(aanvanklik gepubliseer in Standpunte, IV: 3, Oktober 1949), wat Van Wyk Louw
oorspronklik ‘Dies irae’ wou genoem het. Soos die ‘dooie siele’ van Alleenspraak
en die verlate sterre van ‘Fragmente van die tweede lewe’ (Die halwe kring) wat
‘elkeen smartvol en afsonderlik/ sy eie blinde weg onwetend, wyd/ in donkere
eenselwigheid moet gaan’, vlug die sterre hier uit die ‘soet geselligheid’ weg, dy die
heelal al hoe verder uit en beleef hulle ‘met dowwe gloed en eensaam haat’ 'n
onvrugbare ‘selfgenoegsaamheid’. Soos ‘Die beiteltjie’ is hierdie gedig vir meer as
een interpretasie vatbaar en kan dit o.m. slaan op die koue, geestelike hel wat die
mens deur spesialisasie of die Afrikaner deur sy apartheidspolitiek vir homself skep
(kyk hieroor D.J. Opperman, Verspreide opstelle). In ‘Prometheus’, wat met sy
‘klip’-motief die regstreekse voorspel op die volgen-
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de afdeling van die bundel is, groei die klassieke prototipe van die menslike lyding
uit tot 'n troostelose afwesigheid van alle verlange, alles gestel in volkse beelde, wat
toenemend 'n kenmerk van die derde fase van Van Wyk Louw se werk gaan word.
Enkele gedigte wat reeds voor ‘Klipwerk’ 'n speelse inslag vertoon, is - naas ‘Die
beiteltjie’ - ‘Ballade vir Jan se fees’, 'n geleentheidsgedig op die patroon van die ou
Franse ballade vir Greshoff se sestigste verjaardag in 1949, die vindingryke
‘laaggedig’ ‘Opskrif vir gaste in 'n klooster’ en die spottende ‘Aan 'n uroloog’, wat
ook op die analiserende kritikus betrekking kan hê. Hierdie losheid geld ook vir die
vier kwatryne, waarvan veral ‘Ets: Selfportret van Rembrandt met hoed op’ met die
teenstelling tussen die Goddelike skepping en die trots van die vakman opval.
Alhoewel gegewens in verband met die datering van dié kwatryne vaag is, kan 'n
mens uit die manuskripmateriaal aflei dat hulle kort ná die digter se aankoms in
Nederland geskryf moes gewees het en dus die eerste verse uit die Amsterdamse jare
verteenwoordig. Dit blyk o.m. uit die ongepubliseerde verlange-kwatryn wat in die
manuskrip ‘Landreën’ voorafgaan en waarvan die derde reël weer in die tiende gedig
van die Tristia-bundel terugkeer: ‘Die glas is deurskyn in my hand/ 10,000 myl lê
Sutherland -/ 'n (Ook) Silwer herberg in die sneeu -/ die Here weet hoe beef die hand’
(vgl. vir 'n variant hiervan F.I.J. van Rensburg, Sublieme ambag, p. 64).
Dat die ‘Klipwerk’-reeks wel in die eerste Amsterdamse jare ontstaan het, weet
'n mens uit die informasie wat Van Wyk Louw self oor die totstandkoming daarvan
in Rondom eie werk verstrek. In ‘Klipwerk’, wat hy self as 'n reeks of 'n enkele gedig
en nie 'n opeenvolging los versies sien nie, wou Van Wyk Louw volgens sy eie
getuienis die jeugwêreld van Sutherland met sy koue, wreedhede, droewighede,
uitbundige vrolikheid, seks en obseniteite, bygeloof, haat, spot, liefdesjaloesie en
liefdesverdriet oproep. Daarom praat daar honderde stemme in die gedig en bou hy
met al die elemente wat op mekaar inwerk, 'n hele wêreld van liefde, haat, vreugde
en verdriet op. By C.J.M. Nienaber se opmerking dat 'n mens ‘Klipwerk’ as ‘een
voortdurende herformulering van 'n gemis, veral die gemis aan 'n geliefde’ kan
beskou, voeg Merwe Scholtz by dat daar 'n dramatiese progressie in die reeks
merkbaar is en dat dit basies ‘oor die liefde op die primêr erotiese vlak’ gaan, sodat
die verskillende dele ‘verhaalsgewyse’ saamgelees en in dié opsig ‘‘strofes’ van 'n
baie langer gedig is’ (Herout van die Afrikaanse poësie, pp. 110, 116 en 119). Wat
die uiterlike bindingselemente betref, wys Van Wyk Louw op die herhaalde gebruik
van subreeksies bestaande uit drie reëls wat ‘een klein suiwer flits sensasie’ gee, 'n
vierreëlige reeks met die aabb-rymskema, tweereëlige verse en reekse met 'n ouitroep
in die tweede reël, terwyl die inset van ‘Klipwerk’ as 'n ‘aanloop’ en die laaste vier
reëls as 'n ‘slotakkoordjie’ gesien kan word. Van Wyk Louw sluit met hierdie afdeling
by die tradisie van die volksvers aan, maar, soos in die geval van die Maleise pantoens
en die Spaanse coplas, neem hy die oerpatroon slegs as model vir iets anders. Basies
is die liefdesgeluk en veral die verlatenheid, terwyl die erotiese telkens in sy
verskillende fasette - soms ook gepaard met oordadige drankgebruik of die magie
van die volksgeloof - belig word. Met die ‘Klipwerk’-afdeling wys Van Wyk Louw,
ná die kriptiese laagpoësie van Opperman, vir die Afrikaanse poësie nuwe
moontlikhede aan in die rigting van 'n meer ‘ontspanne’ volkse tipe vers wat tot
heelwat navolging (bv. by Lionel Sheldon) en 'n nuwe inset by gevestigde skrywers
(bv. by Boerneef) lei. Ongeveer gelyktydig met die verskyning van Nuwe
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verse publiseer Everwyn Wessels in Standpunte sy ‘Hotnotsliedjies’, wat hy reeds
vyf en twintig jaar tevore begin beoefen het, al toon dié verse weinig verwantskap
met ‘Klipwerk’.
Die ‘Twee elegiese verse’ wat die volgende afdeling vorm, sluit met die droewige,
gedrae toon en die Mediterreense wêreld regstreeks by die ‘Tristia’-reeks in Van
Wyk Louw se volgende bundel aan. In ‘Arlésiennes’ stel hy die jong, bruin meisies
met hulle biologiese bewustheid teenoor die één wat twee duisend jaar tevore haarself
in diens van Christus in die arena geoffer het, terwyl die ou straatwyf met die wêreld
van die toeris in ‘Meretrix Tarragonensis’ gekontrasteer word. In albei verse mymer
die waarnemende verteller oor die droewige en lang geskiedenis van die godsdiens
en die beskawing, terwyl Christus vandag nog nouliks meer as 'n ‘episode en 'n
agonie’ geword het.
In die slotgedig, ‘Beeld van 'n jeug: Duif en perd’, vind verskeie motiewe van
Nuwe verse 'n grootse vervulling deurdat jeugwêreld, historiese verkenning en
oriëntering, besinning oor beskawings en Christus as verlossende moontlikheid alles
sinvol in 'n gedig van veertig kwatryne betrek word. Soos in die geval van ‘Die Doper
in die woestyn’ het ons hier met 'n ek-spreker te make. Die verskil is egter dat die
spreker in ‘Beeld van 'n jeug’ 'n seun is en dat die vertelling binne sy verwysingsveld,
die onmiddellike wêreld en dié van die boek waaruit hy lees (Prescott se Conquest
of Mexico), gehou word. Terselfdertyd is die gedig egter ‘beeld van 'n jeug’. Agter
die seun staan 'n spreker met 'n wyer ervaringsveld, sodat hy nie meer 'n seun nie,
maar die seun-in-die-ryper-man is.
Met die verwysing na die son, duiwe, hings en boek in die inset word die elemente
genoem waaruit die gedig verder gaan ontwikkel. Aanvanklik praat die seun oor die
son en die duiwe in hulle vrye, ongebonde natuurlewe. Daarna (strofe 4-7) lees hy
oor die Romeinse legioene wat by die slag van Trasimene deur Hannibal ‘gewan’
word en noem hy voorbeelde van mense wat in die naam van 'n voos ryk geoffer is.
'n Oomblik lank (strofe 7-10) keer hy terug na die vertroude wêreld en die verhouding
wat tussen die duiwe begin vorm aanneem, net om daarna die geskiedenis van die
Asteke-ryk en Cortes se oorwinning in die herinnering te roep. Die daaropvolgende
uitweiding oor die ‘hoenderkamp’ (strofe 13) voer die verhouding van die twee duiwe
verder, terwyl die spreker in die verdere geskiedenis van die Asteke (strofe 14-17)
van 'n bloedige offer aan die gode, wat deel van hul primitiewe religieuse ritueel
was, praat. In die vertroude wêreld van die agterplaas word die verhouding tussen
die duiwe verder uitgebou, terwyl daar in strofe 18-19 vir die eerste keer in die gedig
sprake van 'n keuse is: dié tussen die Romeinse beskawing, die Asteke-ryk en die
strydlustige Christendom (soos verteenwoordig deur Cortes se wreedaardige
onderwerpings). Die seun weier egter om tussen dié drie te kies, aangesien hulle
almal vorme van geweld en dwang verteenwoordig, 'n weiering wat - ná die voltooiing
van die paringsdaad - beeldend gevoed word deur die vlug van die duiwe. In 'n laaste
herinnering (strofe 22-30) peins die seun dan oor die offer van die jongman en die
wrede Christendom wat die Asteke-ryk vernietig het, en kry hy die gedagte dat die
aardse uitbundigheid van die mens ook deur 'n vrye sterwe getem kan word. Hy noem
die voorbeelde van Abel, Isak (die ram) en uiteindelik Christus, wat met Sy dood
die ongebonde driflewe en die geweld kon oorwin. In aansluiting hierby het hy
andermaal 'n keuse, maar nog steeds ‘aarsel (hy) om te
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hou’. Die gedig gaan egter voort. Die hings, wat aan die begin slegs genoem is, word
nou (strofe 31-40) gelei in die son, geniet 'n oomblik lank die aardse en word dan,
ná 'n klein opstand waarin die vrye, ongebonde driflewe tot uiting kom, die stal
ingelei. Hiermee doen die seun dan sy keuse: hy sien die hoogste moontlikheid van
die mens nie in ongetemde losbandigheid nie, ook nie in dwang nie, maar in 'n
aanvaarding van die vryheid binne die gebondenheid. Die perd bring dus aan die slot
op beeldende wyse die oplossing van die gedig, al is dit nie 'n helder ‘uitsegging’
van die seun se keuse nie. Die hings is tegelyk simbool van die drif én die
gehoorsaamheid, van die krag wat hom moet laat instal, selfs beeld van die poësie
self, van die vitaliteit wat georden en getem kan word en ‘magtig, gebonde, beheers
en mooi’ in die ‘stal’ van die vorm 'n eie wetmatigheid én skoonheid vind, maar in
'n groot mate is dit tog 'n vrye simbool. Dit is literatuur wat by uitstek nie-ideologies
wil wees, wat suggestief werk.
In die Amsterdamse jare kom die wending in Van Wyk Louw se kunstenaarskap,
wat ook die derde fase in sy ontwikkeling verteenwoordig, aanvanklik tot uiting in
die herskepping van 'n stuk jeugwêreld wat in ‘Klipwerk’ en gedeeltelik ook in ‘Beeld
van 'n jeug: Duif en perd’ neerslag vind, terwyl iets van die mens se bedrog en
skending van kosbare dinge, wat so 'n belangrike faset van die Tristia-bundel is,
reeds in die ‘Twee elegiese verse’ begin deurskemer. Terselfdertyd is Van Wyk
Louw in hierdie jare aktief werksaam op die gebied van die hoorspel en
eksperimenteer hy in allerlei rigtings met die moontlikhede wat die radiomedium
hom bied. Die vliegende Hollander, 'n onvoltooide, ongedateerde stuk van ongeveer
vyftien bladsye, afwisselend in paarrym, vrye versvorm en prosa, handel oor die
titelkarakter se ewige swerftog oor oseane en deur kroeë en het die onvermoë om te
sterwe as sentrale motief. Die vroegste voltooide hoorspele is Die vonnis, Die eerste
Voortrek en Kruger breek die pad oop, wat al drie in 1951 geskryf en in 1964 onder
die titel van laasgenoemde stuk gepubliseer is. Al drie hierdie historiese spele handel
oor pioniersituasies in die Suid-Afrikaanse geskiedenis. In Die vonnis mymer Van
Riebeeck oor die vermorste jare aan die Kaap, maar roep dan met geesdrif 'n bepaalde
voorval uit September 1652 in die herinnering. Die assistent aan wie hy sy verhaal
vertel, is weinig meer as 'n figurant, terwyl die terugflitse soms te bewustelik
gemanipuleer word en in enkele gevalle onwaarskynlik klink, aangesien Van Riebeeck
nie self by was om die ervaring só noukeurig te kan oproep nie. Die eerste Voortrek
speel af in 1691 op 'n veepos aan die verste grens van die destydse nedersetting en
handel oor 'n jong seun wat in dié wildernis sy roeping vind, terwyl sy gevestigde
vader hom na die Boland wil terugneem. Veel meer as 'n aantreklike tafereel word
dié hoorspel nie, en aan die einde kom die seën van die vader as 'n te onverwagte
ommekeer en word dit deur die voorlees uit die Boek enigsins teatraal. Kruger breek
die pad oop speel af in die woelige Transvaalse jare van 1863-1864 toe Kruger
dissipline en gehoorsaamheid in die verskillende burgergroepe moes inmoker en
hulle moes leer om tussen reg en wet te onderskei. Die boeiendste aspek van dié spel
is die uiteenlopende perspektiewe op die Kruger-figuur in 'n aantal kort taferele,
terwyl die problematiek oppervlakkig bly, die ‘aankondiger’ die gebeure te lukraak
van voorval tot
+

+ Kruger breek die pad oop word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad).
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voorval stuur en die eksposisie aan die begin in te opsigtelike inligting ontaard.
Die held (geskryf 1952, gepubliseer 1962) speel af tydens die Duitse besetting
van Frankryk en handel oor Louis Girod, 'n dief, inbreker en loodgieter, wat deur 'n
eienaardige sameloop van omstandighede deur die veiligheidspolisie op grond van
sabotasie gearresteer word. In die nag voor sy teregstelling bely hy aan dr. René
Ménard, die gevangenisdokter, dat hy eintlik geen held is nie, dat hy verkeerdelik
gevang is, maar tog ter wille van sy vrou en kinders wil sterwe. Die gegewe van die
spel is pakkend, maar word te fragmentaries uitgewerk. Die toeval speel bv. in die
gevangeneming van Girod 'n hoogs belangrike rol, terwyl die spanning tussen heerser
en humanis, wat in die teenstelling tussen Von Oberhorst en Müller tot uiting kom,
slegs 'n terloopse newemotief bly. Daarby voel 'n mens dat die verwikkelde gedagtes
en besinning oor die heldedom, wat Ménard veral aan die einde van die drama na
aanleiding van die gebeure formuleer, nie deur die karakter van Girod gedra kan
word nie. Die boeiendste aspek van Die held is die figuur van dr. René Ménard, wat
nie alleen as expositor ludi optree nie, maar ook as karakter en deelgenoot in die
drama 'n rol speel. Hierdie dubbele rol stel hom in staat om - o.m. deur die
geheimhouding van karaktername - aan die begin 'n werklikheidsillusie te skep, ons
aan die karakters voor te stel en 'n gebeurtenis uit die besettingstyd in die herinnering
te roep wat op hom as vurige vaderlander 'n onuitwisbare indruk gemaak het. Die
feit dat hy iemand is wat jare lank oor die gebeure nagedink het en alles baie helder
vir homself voorstel, regverdig die feit dat hy ook tonele by wyse van terugflitse
oproep wat nie deur homself belewe is nie. Eintlik kom Ménard in baie opsigte ooreen
met die spreker in 'n dramatiese monoloog. As gevolg van sy passiwiteit tydens die
besetting en sy verswyging van die ware toedrag van sake in verband met Girod het
hy 'n skuldige gewete, iets wat daartoe lei dat hy deur sy vertelling en sy herhaalde
verontskuldigings sy optrede teenoor homself en sy luisteraars wil regverdig. Hierdie
dramaties-monologiese opset - wat ook reeds in Die vonnis aarselend aanwesig maar
nog nie voldoende benut is nie - lei in Die held daartoe dat die drama nie primêr oor
Girod se stryd nie maar oor dié van die dokter self handel, al het hierdie opset in die
krisistoneel 'n struktuurbreuk tot gevolg as die terugflits en die woorde van Jeanne
die perspektief van Ménard na Girod verskuif. Ten spyte van hierdie breuk is Die
held 'n boeiende eksperiment met die dramatiesmonologiese struktuur en kan die
titel in dubbele sin (met betrekking tot Girod én Ménard) as ironies gesien word.
Ook In Blomme vir die winter (geskryf 1956, gepubliseer 1975) maak Van Wyk
Louw van die expositor ludi en die terugflits gebruik, maar in vergelyking met Die
held het die aankondiger slegs 'n inleidende funksie, terwyl die terugflitse geen lig
op die psigologiese samestelling van die ervarende karakter werp nie en uitsluitlik
gebruik word om die oorvertelde geskiedenis deur middel van dialoogsituasies te
dramatiseer. Die geskiedenis van 'n gewone burgerlike man se verbintenis met 'n
straatmeisie, wat Van Wyk Louw hier as boustof gebruik, is 'n gegewe wat in die
verlede al by herhaling in die literatuur aangewend en in goedkoop romans gebana+

+ Die held word bespreek deur A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2), T.T. Cloete (Kaneel),
P.J. Conradie (Beeld van 'n digter), André P. Brink (Hg., 3.8.62), Lina Spies (Ins., II:3,
September 1962) en A.J. Coetzee (Kl., VII:1, Mei 1972).
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liseer is. Alhoewel 'n mens deur die Marie-figuur met haar misterie en lewenswanhoop
geboei word, slaag Louw nie daarin om deur die oppervlakkige verhaal heen iets
diepers omtrent die menslike bestaan te sê nie. Veel oortuigender in die uitbeelding
van die femme fatale en die benutting van die hoorspelmoontlikhede is Lewenslyn
(geskryf 1956, gepubliseer 1962), die verhaal van 'n sirkusartieste wat die geleentheid
kry om haar lewe opnuut oor te leef, maar ook in hierdie tweede lewe volhard met
haar harlekinade, die aksent op die visuele en die uiterlike, die heilige emosies tot 'n
spel vervlak en die ‘bedenklike retoriek’ van haar lewenslyn volhou. Die gebeure
speel grotendeels af in 'n sirkustent, en Van Wyk Louw maak hier ruim gebruik van
agtergrondsgeluide en musiek as toneelskeppende middele, terwyl die radiomedium
hom ook die geleentheid vir die verskuiwing van perspektiewe en die vinnige
verwisseling van tonele gee. In 'n sekere sin kan Lewenslyn as 'n allegorie in die
kleine gesien word met die sirkus en die harlekyn-spel as beeld van die menslike
lewe. By verskeie karakters (Wors, Nel en later ook Orloff) is daar telkens 'n poging
om die harlekinade te vernietig, terwyl Esme weier om die skynwaarde van die
visuele in te sien en - ten spyte van die drie maal herhaalde waarskuwing: ‘Luister,
Esme, luister: hoor tog ...’ - haar rol as harlekyn en akrobaat tot aan die einde volhou.
In die toneel aan die begin van die spel word sy egter deur Morse, ‘die selekteerder
- of: die stasiemees ter - of: ... die opsigter’ van die siele in die ander wêreld, gedwing
om te luister. Teenoor die visuele wat sy in die sirkus uitgeleef het, is Morse haar
gewete wat haar dwing om te onthou en te luister. Die terugflitse wat hy dan uit
Esme se persoonlike verlede oproep, funksioneer as spieëlbeelde waarin sy haar hart,
haar eie ontredderde self, kan sien en waardeur die harlekinade opgehef word. Die
terugkeer na Morse aan die einde gee nie alleen iets siklies aan die hele struktuur
van die spel nie, maar verdiep ook die drama deurdat die luisteraar in die spannende
verhaal van Esme se koorsagtige lewensloop teen die Dodemuur nou duidelike
simboliese waardes kan sien.
Uit die jaar 1956 dateer ook Van Wyk Louw se eerste komedie, wat onder die titel
Stokkiesdraai in 1957 uitgesaai maar nooit gepubliseer is nie. Die spel handel oor 'n
jong dogter wat weens oortreding van die koshuisreëls gevra word om die skool te
verlaat. As die onnutsige wewenaar-vader opdaag om sy dogter te kom haal, laat hy
die oujongnooi-skoolhoof in so 'n penarie beland dat sy in belang van haar goeie
naam haar eie neergelegde reëls moet oortree, iets wat die verborge menslikheid in
haar laat loskom en wat uiteindelik op 'n huwelik met haar ‘verlosser’ uitloop.
Alhoewel die spel nie veel om die lyf het nie en sommige tonele aan die potsierlike
grens, word die stuk tog gered deur die boeiende omdop van die situasie.
In die vyftigerjare werk Van Wyk Louw ook aan 'n stuk wat hy aanvanklik Die
wonderwerk en later Die magiërs noem en wat in 'n gewysigde vorm as libretto vir
'n radiofoniese opera deur Henk Badings dien. Hierdie libretto word in die tweede
+ +

+ Blomme vir die winter word bespreek deur André P. Brink (Rap., 15.12.74) en J.C.
Kannemeyer (Bu., 5.12.74).
+ Oor Lewenslyn skryf Edith Raidt (Beeld van 'n digter), P.D. van der Walt (Mené tekél,
Kaapstad, 1969) en Rob Antonissen (Spitsberaad).
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helfte van 1957 geskryf en verskyn in 1965 onder die titel Asterion. Dit handel oor
'n prinses wat, verveeld deur die saaiheid van die alledaagse lewe, na 'n nuwe wonder
smag. In antwoord op haar versugtinge skep die Ou Magiër 'n figuur wat van die
sterre kom, wat die donker verafsku en met ‘lig’, ‘helder’ en ‘glas’ geassosieer word,
maar wat deur sy onmenslikheid 'n ‘bose skoonheid’ is. Asterion, ‘die blink
Homunculus’, wil die volmaakte, die wiskundig-juiste en die heldere hê en verafsku
gebreke, onvolmaaktheid en ouderdom. Op sy reis deur die land stol alles tot staal,
kristal, glas en ys, maar word ook alle lewe in die proses vernietig. Geleidelik daag
die insig by die prinses dat verganklikheid, sterflike skoonheid, ouderdom en selfs
‘die roggelende parsie van die baar’ ook mooi is en dat die mens in plaas van die
reik na die sterre die wonder van die alledaagse lewe moet aanvaar. Aan die einde
lei sy Asterion in sy slaap en dood in. Afgesien van elemente uit die Griekse tragedie
(die Voedster, die boodskappers, die koor) en die moraliteit (die konsipiëring van
die karakters as magte wat in die mens werksaam is) is daar duidelike verwantskappe
met sprokies en mites (o.m. dié van Galathea en Midas), terwyl die teenstelling tussen
Balder en Mei in die figure van Asterion en die Prinses meespeel. Naas hierdie
verbinding van uiteenlopende elemente sluit die libretto ook aan by verskeie ander
werke van Van Wyk Louw. Die stollingsgedagte het sy regstreekse voorloper in
‘Suiwer wiskunde’, terwyl Asterion en die ‘helder’-, ‘lig’- en ‘glas’-beelde waarmee
hy voorgestel word, baie sterk aan Germanicus laat dink. Terwyl Germanicus egter
as 'n edel en hoogstaande mens voorgestel word, is Asterion se helderheid juis 'n
‘bose skoonheid’ en kry ons met hom eintlik 'n ‘omgedopte’ Germanicus en 'n finale
‘afrekening’ met die ‘helder’ figuur in Van Wyk Louw se oeuvre. Daarom is
Germanicus se insig dat die mens ook ‘modderig (moet) wees om mens te wees’,
verwant aan dié waartoe die Prinses kom: dat 'n verslawing aan die bomenslike
onnatuurlik is en dat die wonder juis in die onvoltooidheid en onvolledigheid van
die mens en sy wêreld lê. Volgens die Tristia-sketsboek was dit Van Wyk Louw se
oorspronklike plan om dele uit Asterion in Tristia op te neem, en die versgedeeltes
van hierdie libretto toon dan ook deur die woordspelings, klankverbindings,
teenstellings en die ameboïede voortbeweeg van die vers 'n groot ooreenkoms met
die poësie in sy laaste bundel.
In 1960 stel Elize Botha en A.P. Grové 'n keur uit Van Wyk Louw se poësie vir
gebruik in Nederland saam. Die veertiental nuwe gedigte wat in hierdie bloemlesing
verskyn, vorm deel van Tristia en ander verse, voorspele en vlugte 1950-1957 (1962),
waarin die meeste gedigte uit die tydperk van Van Wyk Louw se Amsterdamse
‘ballingskap’ - die gedigte in Nuwe verse uitgesonderd - opgeneem is. Die titel van
+ +

+ Asterion word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad), P.J. Conradie (Krit., III:4,
Januarie 1966), Rialette Wiehahn (T.G., VI:2, Junie 1966), Ludwig Binge (St., XX:1 Oktober
1966) en J.P. Smuts (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig). In die ‘Naskrif’ tot Asterion
vertel Van Wyk Louw die een en ander oor sy samewerking met Badings en die ‘eise’ en
‘beperkings’ wat die ‘eksterne vorm’ van die libretto vir hom gestel het.
+ Die bloemlesing N.P. van Wyk Louw: 'n Keur uit sy gedigte word bespreek deur Rob
Antonissen (Kern en tooi). Met die publikasie van Tristia verskyn daar drie uitstekende
besprekings van die bundel: dié van Rob Antonissen (opgeneem in Spitsberaad), A.P. Grové
(opgeneem in Oordeel en vooroordeel2), en E. Lindenberg (uitgebrei en gebundel in Onsydige
toets, Kaapstad/Pretoria, 1965). Antonissen se beskouing is besonder insiggewend wat die
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die bundel speel terug op die gelyknamige werk van Ovidius, waarin hy klaagliedere
aan vriende en bekendes in Rome vanuit sy ballingsoord aan die Swart See rig, terwyl
die fragment op die stofomslag (wat 'n ooreenkoms met die 1962-uitgawe van die
Penguin book of Latin verse toon) 'n aanhaling is uit die tiende elegie uit die derde
boek van Tristia, waarin Ovidius oor die koue van sy omgewing kla: ‘Maar wanneer
die somber winter sy aaklige gesig getoon het en die aarde wit gemaak is deur 'n
marmeragtige ysige koue, terwyl die noordewind en die sneeu verhinder dat enigeen
onder die Beer-sterregroep woon, dan is dit duidelik dat hierdie nasies verdruk word
deur die bibberende pool’. Die ‘voorspele en vlugte’ van die subtitel hou verband
met die ‘preludes en fugas’, soos o.m. deur Bach beoefen, en kan 'n aanduiding wees
van die bundel se musikale inslag en die inspeling van verskillende temas en stemme
op mekaar.
Alhoewel die ‘Twee elegiese verse’ uit die vorige bundel regstreeks by Tristia
aansluit en sekere bekende Van Wyk Louw-motiewe hier terugkeer, toon die bundel
'n groter breuk met sy vroeër werk as wat Raka en Gestaltes en diere dit indertyd in
die veertigerjare was. Teenoor die geding met God en die worsteling om helderheid
deur die verkenning van die syn in die psigiese, dierlike, plantaardige en anorganiese
lae is daar nou 'n veel groter nederigheid teenoor mens en wêreld, sy plek in die
heelal en sy opvattinge oor die kunstenaarskap. Soos vroeër is daar nog 'n
oopgestel-wees vir die volle werklikheid, wat hy in homself wil verower en onbevan+

bundel as geheel betref, terwyl die waarde van Grové se bespreking - naas behartigenswaardige
dinge wat hy oor die bundel as sodanig sê - veral in die analise van ‘Groot ode’ lê. Lindenberg
gee in dié vroeë stadium reeds 'n voortreflike analise van die belangrikste motiewe in die
bundel en lewer met sy aanvulling in Onsydige toets die beste ontleding van ‘Groot ode’. In
vergelyking met dié drie besprekings is die beskouing van P.D. van der Walt (Mené tekél)
weinig insiggewend. Die enigste negatiewe resensie oor Tristia is dié van F.I.J. van Rensburg
in Die Volksblad van 28.3.63. Volgens hom is daar ‘na verhouding 'n kleiner getal groot,
klassieke verse’ in die bundel en kry 'n mens die indruk asof daar ‘minder presieus te werk
gegaan is in die afwerking van 'n groot hoeveelheid van hierdie gedigte’ en dat baie verse
‘in die blooteksperimentele bly vassteek het ...(,) taalgebruiksituasies gebly ... en nie verse
geword het nie’. In Sublieme ambag en Swewende ewewig is Van Rensburg, ten spyte van
die bedenkinge wat hy nog teen die geheel het, veel gunstiger oor Tristia, staan hy heelwat
ruimte aan dié bundel af en kan sy uitweiding oor ‘onderwaardering’ op p. 217 van Sublieme
ambag as 'n bedekte repudiëring van homself beskou word, al verwys hy nie regstreeks na
sy resensie in Die Volksblad nie. Teen sy interpretasies van die bundeleenheid en van die
fugale struktuur van ‘Groot ode’ kan daar egter, afgesien van die insigte wat hy wel sporadies
toon, ernstige besware ingebring word, aangesien hy in albei gevalle 'n gedagtekonstruksie
van homself op die verse afdwing.
+ T.T. Cloete lewer die commendatio vir die Hertzogprys aan Tristia (Jrb. Ak., 1966). In later
gepubliseerde opstelle verhelder Lindenberg en Grové verdere aspekte van of spesifieke
gedigte in Tristia. Lindenberg skryf oor ‘Voorspel 1950’ (‘Op die drumpel van Tristia’,
Onsydige toets), ‘Piero della Francesca’ en ‘Wat 'n beeltnis van God’ (St., XX: 1, Oktober
1966), ‘Tristia en haar voyou’ en ‘Saltimbanque en vriendin’ (St., XXIII: 1, Oktober 1969),
‘'n Generaal sit’ (St., XX: 5, Junie 1967), ‘Henri Rousseau’ (St., XXI: 3, Februarie 1968),
‘Karoo-dorp: Someraand’ (Taal-kundige literêre teorie en kritiek, Johannesburg, 1972) en
‘Groot ode’ (St., XXXI: 2, April 1978) en ‘Groet in bruin’ (St., XXXI: 4, Augustus 1978).
Grové ondersoek ‘Die narwal’ en ‘Svend Foyn het die harpoenkanon bedink’ en skryf studies
oor parentese en verwante verskynsels en die gesprek in Tristia (alles in Dagsoom). Verder
gaan hy ‘Vyf strydgedigte uit Tristia’ na (T.L., XIX:3, Augustus 1981). ‘H. Petrus’ en ‘Svend
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ge, onbevooroordeeld wil ken, maar in die plek van die trots oorheers nou die
nederigheid, die besef van sy beperkte insig en lewe en - soos hy dit in sy
Amsterdamse intreerede, sy intellektuele program vir dié jare, stel - ‘die kille en diep
tragiese wete dat nie aan jou - en aan niemand wat mens is - die volheid gegee sal
word nie; dat jy met al jou strewe nooit volkome buite die dwaling sal kom nie’.
Hierdie geesteshouding lei in sy opstelle van dié tyd tot 'n voortdurende verkenning
en toetsing van menslike, kulturele, politieke en literêr-teoretiese begrippe en waardes,
'n afkeer van sisteme en 'n ontvanklikheid vir alle moontlike standpunte in verband
met 'n saak. In die poësie van die jare 1950-1957 kom dit tot uiting in die sterk
bewustheid van die kompleksiteit van dinge, die groot duister magte van verlede en
hede wat oor die mens hulle skaduwee laat val, die wesentlike ongerymdheid van
mens en wêreld en veral die onvermoë van die kunstenaar, wat gedoem is tot herhaling
en naskepping. Hierdie aarselende houding sien 'n mens reeds in ‘Voorspel 1950’,
die aanvangsgedig van die bundel, waarin hy afskeid neem van die Bolandse wêreld
met sy wyn, somer en son en die ‘jare donkerte’ van Nederland in die vooruitsig stel.
Die aarselende houding laat 'n mens dink aan sy opstelle van dié tyd, terwyl die
‘Miskien’-inset verwant is aan vroeëre verse (bv. ‘Miskien ook sal ons sterwe’).
Afgesien van die preokkupasie met die digterskap en die distilleerproses, wat as 'n
variasie op Marsman se uitspraak oor die graan van die lewe en die jenewer van die
poësie gelees kan word, handhaaf hy sy paradoksale situasie as mens end-uit. In
teenstelling tot die ‘hoër, kouer paaie’ van ‘Opdrag’ (Die halwe kring) wil hy van
Foyn het die harpoenkanon bedink’ word bespreek deur J.C. Kannemeyer (Die stem in die
literêre kunswerk); oor laasgenoemde gedig skryf ook Pirow Bekker (Die titel in die poësie,
Kaapstad, 1970) en F.R. Gilfillan (St., XXVII:1, Februarie 1974). Gedigte nr. XV, XVI en
XVII van die ‘Tristia’-afdeling word bespreek deur H.P. van Coller (St., XXIX:1, Februarie
1974), terwyl J.C. Steyn ‘Dit weer was van ander heiliges die lot’ en ‘Aprilis’ in sy artikel
oor ‘Taalkundige grondslae van 'n paar soorte ironie’ (F.I.J. van Rensburg, red., Die kunswerk
as taal, Kaapstad, 1975) ter sprake bring. Op H.J. Schutte se interpretasie van ‘Karoo-dorp:
Someraand’ (St., XXIV:5, Junie 1971) reageer H.J. Snyman (St., XXVII:6, Augustus 1974)
en Merwe Scholtz (Die teken as teiken, Kaapstad, 1978), terwyl C.J.M. Nienaber die
‘Neuroses’-kwatryne ontleed (Oor literatuur, II). Oor ‘Karoo-dorp: Someraand’ handel
verder G.F. Marais (Kl., XVII:1, Februarie 1982). Schutte bespreek verder ‘Hongarye 1956’
(Kl., XII:3, November 1977). Réna Pretorius lewer in Die begrip ‘intellektueel’ by N.P. van
Wyk Louw deeglike analises van ‘Nuusberigte: 1956’ en ‘Hongarye: November 1956’ en
skryf 'n uitvoerige beskouing oor ‘Groot ode’ (St., XXXII:6, Desember 1979). Bronne van
Tristia-gedigte word nagegaan deur P.G. du Plessis (Die verwysing in die literatuur, Kaapstad,
1968 en St., XIX:5, Junie 1966), Helize van Vuuren (St., XXIX:6, Desember 1976 en T.L.,
XVIII:1, Februarie 1980) en A.P. Grové (Die dokument agter die gedig). Justa de Villiers
ondersoek ‘die ironie en die uitkring-inkringmotief’ in die bundel (St., XXVII:5, Junie 1974),
terwyl Etienne Britz in sy studie oor ‘Die paradoks van die syn en die bewussyn in die
woordkuns’ enkele Tristia-gedigte nagaan (St., XXV:6, Augustus 1972). Oor die
Tristia-sketsboek skryf L.C. Eksteen (St., XX:3, Februarie 1967). Oor ‘Die Rambok met sy
potlood’ in dié bundel handel Peet van der Merwe (St., XXV:2, Desember 1971). Oor die
ongepubliseerde gedigte wat in die tydperk van Tristia ontstaan het, is daar die voortreflike
M.A.-verhandeling van Gerrit Olivier (N.P. van Wyk Louw se manuskripverse rondom Tristia,
Universiteit van Stellenbosch, 1977). Die nagelate werk bestaan uit ‘rymers’, ‘elegieë’,
gedigte oor die digterskap, die vrou en die mens se verhouding tot God en medemens, en 'n
reeks wat Van Wyk Louw ‘parodieë en ander verse’ genoem het en waarvan sommige vir
tydskrifpublikasie oorweeg is. Volgens Olivier bevat die verse in die nalatenskap soms
boeiende onderdele en motiewe en belig hulle dikwels bepaalde fasette van Tristia, maar is
hulle meestal nog onaf en bereik hulle oor die algemeen nie die peil van die gepubliseerde
werk nie.
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God se ‘weë’ - onmiddellik by wyse van 'n parentese regstreeks verklaar as ‘Sy paaie
en Sy pyn’ - weet en die teenstrydige bereik deur sowel ‘mens’ as ‘rein’ te wees. Die
tradisionele vrome voorneme van die ou aanhefslied word hier dus uitgebou tot die
haas onmoontlike opdrag om mensheid én reinheid na te streef, iets wat 'n teenstelling
vorm met Germanicus, die ‘suiwer’ mens, se insig dat 'n mens ook ‘modderig (moet)
wees om mens te wees’. In die verdere gang van die bundel sal hierdie paradoksale
doelstelling telkens opduik en verder genuanseer word totdat dit in die mens se uitreik
na ‘heiligheid en volledigheid’ in ‘Groot ode’, sy ‘honger na die synde’, soos hy dit
in Die digter as intellektueel stel, sy logiese eindpunt sal bereik.
Die preokkupasie met die digterskap en die onvermoë tot oorspronklike skepping
kom in talle gedigte in Tristia tot uiting. In ‘Ek sal niks sê nie’, met sy toespeling op
Prediker in die tweede reël, sien hy die ‘onmaagdelike’ mens as ongelooflik klein
en nietig deur die proses van ‘maling en desimaling’, maar terselfdertyd as iemand
wat in sy nietigheid tog die ‘end’ wil haal en iets groots wil bereik. In ‘Ex unguine
leonem’ word daar gesê dat hy nie kan opsom en 'n lewe kan reduseer nie, al word
hy bedrieg deur die ‘waan’ dat die ‘sirkel’ hom tot begrip van 'n hele ‘sfeer’ kan
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lei. Teenoor hierdie ‘waan’ om die ‘sterre-en-helderte’ te bereik, staan in alle
nederigheid sy ‘dofheid’ en die belydenis dat hy as digter slegs in stof naskryf. In
‘Mei-fees in Amsterdam’ met sy Leipoldtiaanse inset (vgl. ‘Al die velde's vrolik;/
Al die voëltjies sing;/ ... Elke sprinkaan spring’ uit ‘Lenteliedjie’), woordspel (‘Eerste
Mei’ teenoor ‘my fees’) en speelse gebruik van die Franse ballade-vorm stel hy
teenoor ‘die Waarheid’ die nietigheid van ‘ons woord’ wat ‘dein en ... stil (word)’
en sê hy regstreeks dat sy woord nooit die waarheid was nie. Die selfbewuste vakman
wat suiwerheid van vorm nastreef, vind gestalte in die vyftiende-eeuse skilder ‘Piero
della Francesca’ wat die slymerige emosies vir sy kuns ('n toespeling op Van Wyk
Louw se vroeëre poësie?) verwerp en die volle werklikheid in sy skilderye wil laat
‘straal’, al kom die besef in die slotstrofe dat die volle ‘Syn’ deur hom tot 'n ‘Bestaan’
verklein word. Hierdie insig dat die kunstenaar gedoem is om slegs die ‘Bestaan’
weer te gee, dat hy nooit die ‘Syn’ kan voorstel soos dit is nie, lei tot die nederigheid
dat die mens niks wesentliks kan ken nie en aangewys is op naskepping, maar ook
tot die besef dat hy in sy nietigheid dinge kan ‘brandmerk met Bestaan’ en iets in sy
kuns 'n naglans van die Syn kan wees, net soos hy vroeër in die ‘Ambag’-sonnette
van Nuwe verse in sy onwaardigheid kon weet ‘dat hierdie kuns van ons ná aan God
woon’. Die preokkupasie met die digterskap bereik sy hoogtepunt in ‘Ars poetica’,
waarin hy - soos telkens in die bundel - feitlik betogend te werk gaan en sy stellings
met illustrasies voed, sodat daar 'n besondere verhouding tussen beeld en eksegese
in die gedig tot stand kom. In die eerste strofe illustreer hy die stelling ‘Uit die
gevormde literatuur/ is nooit weer poësie te maak nie, uit die ongevormde wél’ met
die beeldende verhouding tussen ‘blomsap’, ‘heuning’ en ‘seshoek-sel’, waarmee
agtereenvolgens die ruwe boustof, ongevormde literatuur en die onaantasbare, finale
kunswerk voorgestel word, al voel 'n mens dat die beelde nie presies met die stelling
klop nie en dat die ‘seshoek-sel’ eintlik slegs as opgaarplek vir die ‘heuning’ dien.
Ná hierdie beeldende uitweiding oor die struktuur het hy dit in die tweede strofe oor
die materiaal van die kunswerk as hy die moontlikheid noem van ‘variasies/ en
besuinigings’ op ‘die temas van die dwase,/ en van die nie-dwaas heiliges’ ('n
toespeling op Opperman se verwerkings en ‘besuinigings’ van die Middelnederlandse
‘Brandaan’- en ‘Kristien’-verhale?), maar die navolging van ‘gevormde literatuur’
(soos bv. P.C. Boutens en Bartho Smit se Beatrijs-verwerkings?) verwerp as 'n spel
om ‘groot te doen of te misdoen/ in die
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skoene van die grotes’. Met 'n sinspeling op Nijhoff se De pen op papier sê hy in
die derde strofe dat 'n fluit eintlik vir die skeppingsproses nodig is sodat die
werklikheid op- en omgetower kan word en die kunstenaar tot die essensiële kan
deurdring. Met die fluit as hiperboliese beeld en uitdyende simbool wil hy die magiese
krag van die woord voorstel wat onder die spel agtereenvolgens in 'n trompet, stad,
maankraters, bloed en vuurpyl, syfer en ‘die begin’ - die matematiese kern - kan
verander. Dit is, volgens strofe 4, nie moontlik nie, omdat so 'n fluit nie bestaan nie.
Daarom moet die kunstenaar hom losmaak van stelsels, opvattinge, oorlewerings en
suiwer en elementêr dink, selfs al is ons woorde ‘maar klank en teken’ en al kan ons
‘die skepping van die god’ slegs in ‘ná-geskape skeppinge’ weergee. Ten spyte van
die inherente beperktheid van die menslike kenvermoë kan die mens tog die skepping
‘déúr-dink’ en ‘déúr-praat’, maar dan - in teenstelling tot sy vroeëre werk - deur
trotse simbole te vermy en die taal bloot as ‘teken’ te gebruik.
Hierdie voorkeur aan ‘tekens’ bo ‘simbole’ wat ‘voor hulle-self uit/ met reklame
(skreeu)’ (nr. XXXIX van die ‘Tristia’-afdeling) lei tot 'n sterk betogend-beeldende
inslag in die poësie van dié bundel, terwyl die taal telkens besonder gelaai word met
behulp van woordspel, homonimie, klank- en assosiasiespel en die uitbuiting van
leestekens (dubbelpunte, aksent- en koppeltekens) wat voortdurend wil presiseer en
die betekenismoontlikhede van 'n enkele woord wil verhoog. Dié nuwe aandag aan
die taal sien 'n mens in ‘Skepper I’, waarin die mens selfs met 'n pinkie - ligter dus
as Michelangelo se Skepper, wat 'n wysvinger gebruik het - 'n Eden-toestand kan
skep, terwyl die spel met die woord ‘sondaar’, wat onmiddellik daarna by wyse van
'n parentese verklaar word, die moeiteloosheid van dié tipe skepping illustreer, al
voeg hy daaraan toe dat so 'n spel minder as die skeppingsproses word: dat dit slegs
die ‘stank’ van die ‘offerbrand’ is, nie die offer self nie. Die spel met klank en
betekenis groei in ‘Die fles die word so bitter min’ tot 'n linguistiese uitbeelding van
die leegte, terwyl ‘Klein variasie op die woord ‘gaan’’ feitlik 'n taalspeletjie in die
trant van A.G. Visser is. Die klankspel met ‘hellebaardjies’, ‘naaldjies’ en ‘haardjies’
lei in ‘Duisend dogtertjies het ek’ tot 'n interessante verbinding van die militêre en
seksuele, terwyl die uitbuiting van die gebruik en nie-gebruik van interpunksie 'n
boeiende betekenisspel in ‘Kunsklas’ en ‘Kermisspieël’ tot gevolg het. Deur die
toevoeging van leestekens in die tweede gedig gee die digter een moontlike
interpretasie van die vers, al word dit dan - blykens die titel - 'n groteske verwringing
van die oorspronklike. In hierdie twee gedigte bereik die spel met betekenisse deur
die moontlikhede wat die leestekens bied, 'n hoogtepunt in die bundel.
Reeds uit die verse waarin die digterskap ter sprake kom, moes dit al duidelik
gewees het dat Van Wyk Louw in Tristia nie slegs gepreokkupeer is met 'n klein
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estetiserende speletjie nie, maar dat die bekommernis oor die woord en sy
moontlikhede wesentlik tot 'n kenteoretiese problematiek in verband met sy
verhouding tot mens, wêreld en God lei. Die droewige dinge van die bundeltitel en
die geografiese ‘ballingskap’ groei slegs in enkele verse tot 'n verlange na die
vaderland en 'n verbittering oor die skeiding (bv. ‘Hét ek dan toe gesê dat die wit
strande’, alhoewel ook dié gedig aan die slot iets anders word), terwyl die herinnering
aan die vertroude wêreld tot enkele pragtige gedigte van 'n glashelder eenvoud
aanleiding gee, soos ‘Satan-Helios’, ‘Die wind in die baai het gaan lê’, ‘Karoo-dorp:
Someraand’ en ‘H. Petrus’, laasgenoemde met sy versugting vir 'n sekere
Mediterreense mildheid vir die ‘dor verlate land’. Soms voer die herinnering aan
Suid-Afrika tot 'n dubbelslagtige haat-liefde-verhouding teenoor sy land, soos in ‘Ek
haat en ek het lief’ met sy toespeling op Catullus se ‘Odi et amo’. In ‘Nuusberigte:
1956’, wat feitlik soos los fragmente in 'n dagboek klink, is die verlange afwesig en
herinner sekere beelde, die grootspraak en die toonaard aan die profeet van Dertig,
al word die vroeëre opvatting van Afrikanerskap as iets heiligs nou verwerp en rig
hy hom in sy kritiek op die sondes en tekortkominge van sy volk.
Die basiese stemming van Tristia is egter dié van weemoed en droefheid oor die
mens, wat dit nie ‘móói met die heelal (tref) nie’, die mens in sy wanhoop,
eensaamheid, liefde wat ‘rens’ geword en in haat verander het, selfs bitterheid oor
die mens, wat 'n ‘drel’, 'n ‘walg’ is, die ‘teken’ haat of dit ‘sku’ en ‘negeer’ en wat
die aarde met sy walg-wees ontheilig. Hierdie verse oor die menslike bestaan vind
ons dwarsdeur die bundel en deur die terloopse invalle en wye verskeidenheid van
ervarings maak hulle die indruk van ‘'n nuwe soort slampamperlied’ (D.J. Opperman,
Naaldekoker, p. 116), dikwels met die winterse wêreld van sneeu en ys as barre
agtergrond. Die wesentlike eensaamheid van die mens en die weggaan van 'n geliefde
vind pragtige gestalte in ‘Jy't weggegaan en jy bewoon’, waarin die koue en leegte
deur subtiele herhalings en die patetiese voer van die krummels aan die slot
gesuggereer word, terwyl die verskil tussen die metafisiese en biologiese rigtings
wat die twee geliefdes in ‘Ons moet onsself nie dwing nie, kind’ inslaan, op treffende
wyse die situasie in ‘Gesprek van die dooie siele’ oproep. Die ‘slampamper’-inslag
van hierdie verse blyk duidelik uit ‘Epitaphe pour luimême’, wat by die tradisie van
die grafskrif aansluit en verse soos XXIII en nr. XXVI en XXVII uit die
‘Tristia’-afdeling, wat eintlik as spreuke of krete binne 'n groter eenheid funksioneer.
‘Soggens sal die lig kom’ handel oor die weemoed van die lewe, die gespartel ‘teen
die breek-van-damme in’ en die eise van die wêreld wat skroei en hard praat en
waarin die mens slegs woorde vergaar wat in ‘ligte sinnigheid/ en dubbel-sin’ gesê
moet word. In ‘Kom aand. Kom, nag’ word die verlange opgeroep na die alleenheid
wat die aand en veral die nag hom kan bied, terwyl die ‘Neuroses’-kwatryne die
sinloosheid van gesprekke tussen twee mense wat nie meer hoor of wil hoor nie, in
'n aangrypende drieluik aanbied. Die elegiese toon oor die mens en sy droewige
bestaan bereik 'n hoogtepunt in die ‘Tristia’-afdeling. In ‘Jy was bly in jou mooi oë’
word die vrou wat nooit die seksuele genoeg in haar lewe erken het nie en te laat
‘bekeer’ is, gekonfronteer met die ander tipe vrou, die feitlik argelose wat die erotiese
met die geestelike kan verbind en Zeus in 'n goudstorm en die gedaante van 'n swaan
leer ken. Teenoor die kunstenaar, wat besig is met metra, heffings, dalings en periodes,
is daar in ‘Miskien moet jy liewer
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klaarmaak vir sterwe’ ook ander magte aan die werk: terwyl hy versreëls komponeer,
word hý gemeet en oorweeg en bedink die ‘doodse Susters ... alreeds 'n slotreël’.
Die bou van ‘Wat 'n beeltnis van God’ word bepaal deur die spanning tussen ‘verlang’
en ‘verafsku’, hunkering en ontluistering wat sowel op die mens as op God toegepas
kan word. Al wat die mens kan doen, is om waarnemend te lewe, selfs al kom daar
'n ontnugtering oor die kleinmenslike aktiwiteit en daarmee 'n vermindering van die
beeltenis van God. In aansluiting by die ‘klein metafisiese voorspele’ in Nuwe verse,
waarin hy Skyn bo Wese gestel het en bewus was van die bedrog van die Diepte,
word daar hier ook gesing van die ‘sigb're’, sien hy teenoor die ‘Afgrond’ die
‘Bedekte’ as 'n nuwe heiligheid (IV) en kom daar 'n nuwe aandag vir die ‘oomblik’
en die ‘kortstondigheid’, terwyl ‘die ewige’ nou as die ‘bedagte’ gesien word (VII).
In verskillende gedaantes en op talle wyses roep hierdie verse beelde op van die mens
en die self wat nog ‘onvoltooide wêreld’ is, terwyl die ek-figuur van die blootstelling
van homselfgru en 'n geslotenheid teenoor die buitewêreld begeer (XXII). Die siening
van die mens as ‘drel’ kom in heelparty gedigte tot uiting, maar dit bereik sy
hoogtepunte in ‘Cartesiaan’ en ‘Armed vision’. In die drie ‘Cartesiaan’-sonnette
word die siel as die etter en moeras gesien ‘wat slu reik/ na albei ryke’: wat vir die
liggaam van wederopstanding vertel, die gees met denke verdwaas en ons
vreugde-in-die-dood uitwis. Teenoor die siel, wat kwyldrade ryg, in emosies kom
vroetel en die ‘walg-self’ is, stel hy die helderheid van die gees en die onmetafisiese
bestaanswyse van die liggaam, wat in sy sensuele genot ‘sy loon van volheid’ ontvang.
In vergelyking met hierdie selfanalise, wat afwisselend betogend en beeldend verloop
en die gevaar inhou dat die leser filosofies in plaas van esteties meegevoer raak, word
die mens in ‘Armed vision’ gesien as iemand wat homself gaan bewapen totdat hy
deur die verskillende lae waaruit hy tot stand kom, in staat is om in ‘lis’ en ‘spel’ op
te gaan en geheel en al ‘pantser’ te wees. Vanuit die oorspronklike beeld uit die
Middeleeuse ridderwese bou die gedig 'n nugter, logiese siening op van die mens se
‘drel’-wees: 'n wese wat alles bedek en slegs 'n valse masker aan die buitewêreld
voorhou.
As 'n mens Tristia met Van Wyk Louw se ander bundels vergelyk, is dit dadelik
opvallend dat hy hier 'n veel groter verskeidenheid figure en wêrelde betrek as wat
voorheen die geval was. Naas verse oor Suid-Afrika neem Nederland, Noord-Europa,
Rusland en veral die Mediterreense lande met hulle milde leefwyse 'n besondere plek
in die bundel in, terwyl die geskiedenis van die vroeë Christendom, die Middeleeue,
die Renaissance en die eie tyd (Wêreldoorlog, Hongaarse opstand, Suid-Afrikaanse
aktualiteit) in heelparty gedigte meespeel en kunstenaars, denkers, heiliges en die
‘ongenoemdes’ (snolle, nozems, vroue-in-hulle-liggaamlikheid) in baie verse optree.
Dikwels het die gedigte, veral dié oor die kerklikes en die Russiese wêreld, ontstaan
na aanleiding van die lees van 'n boek en word die ‘oerteks’ getrou gevolg, meestal
met byvoeging van ironiese kommentaar wat die feite, gebeurtenis of situasie
relativeer en in 'n ander lig stel. In sy beskouing oor Tristia wys E. Lindenberg daarop
dat die ironie die markantste stylkenmerk van die bundel is. Naas die spel met die
leestekens word die ironiese styl, soos A.P. Grové aangetoon het, veral verkry deur
die gebruik van parenteses (bystellings, omskrywings, kwalifikasies), wat 'n spanning
tussen die verhewene en die alledaagse of die romantiese en die realistiese bring en
'n ambivalente houding ten opsigte van 'n stuk
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werklikheid tot gevolg het. Met sy uiteenlopende wêrelde, figure en stemtone is
Tristia geen heg gekonstrueerde bundel nie. Die verdeling in drie afdelings (‘Verse’
- of ‘rymers’, soos hy dit in die Tristia-sketsboek noem - ‘Elegiese verse’ en ‘Odes’)
berus op geringe verskille in die verstegniek en steun hoofsaaklik op uiterlike faktore.
Tog kom daar op grond van tematiese en ander verwantskappe sekere groeperings
van verse in die bundel tot stand, terwyl daar telkens - bv. tussen die eerste en laas
te gedigte, ‘Tristia en haar voyou’ as voorspel tot die ‘Tristia’-afdeling e.d.m. - van
'n mate van vormgewing ten opsigte van die geheel sprake is, al word hierdie
bundeleenheid nie 'n dominerende struktuurpatroon in Tristia nie en is F.I.J. van
Rensburg bepaald verkeerd waar hy sê ‘dat geen afdeling, selfs geen enkele gedig,
volkóme op sy eie beoordeel kan of behoort te word nie ... (en dat dit) addisioneel
gesien (moet) word onder die aspek van sy bydrae tot die bundelgeheel’ (Sublieme
ambag, p. 2.18).
Heelparty gedigte in Tristia het met geweld in sy uiteenlopende gedaantes te make.
In ‘Svend Foyn het die harpoenkanon bedink’ word die verslag van Foyn en Julsrud
se aktiwiteite om walvisse doeltreffend te jag, versag deur die spreker se emosies,
meelewing met die diere en ligte ekstase by die aanskouing van die ‘sagte eilande
van bloed’. Van die verse oor die Tweede Wêreldoorlog val veral ‘'n Generaal sit’
op deur die ironiese situasie waarin genl. Von Paulus, hoof van Hitler se sesde leër
by Stalingrad, hom bevind: terwyl hy belas is met die glorie van 'n ‘stralekrans’,
reeds 'n ysterkruis ontvang het en nog tien kruise vir hom vooruitgestuur is, kyk hy
mistroostig uit op die ys en die ‘glanslose metaal’ wat hom wel vereer maar geen
vooruitsig op lewe bied nie. Teenoor hierdie verse oor die uiterlike geweld gee
‘Sowjetskrywer’ 'n beeld van 'n kunstenaar wat die Party getrou dien, maar tog, ten
spyte van die gunste van sy oorheersers, nostalgies na die ou Russiese wêreld verlang
en die beplanning van die nuwe tyd verafsku. In ‘Henri Rousseau’ word daar vlugtig
na die enigsins roemlose geslagsregister van dié kunstenaar gekyk, om uiteindelik
gekwalifiseerd by Rousseau se harde werk stil te staan en aan die slot - deur 'n
ironiserende aansluiting by die tradisie van die naïewe aanspreking - te vra of die
moderne skilderkuns van vandag nie ook vir ‘Oum Henrie’ verward is nie. ‘Aprilis’
gee twee sienings van Jane Avril, bekende Paryse danseres wat in die tyd van die
impressioniste in die Moulin Rouge opgetree het en deur Toulouse-Lautrec geskilder
is. In die eerste strofe kry ons 'n suiwer ‘impressionistiese’ weergawe van haar dans,
terwyl strofe 3 - ná die ironiese verwysing na Cézanne se uitspraak dat daar meer
‘siel’, ‘brein’ en ‘wysheid’ in die kuns moet kom - dieselfde bewegings, maar nou
in masjinale, ‘kubistiese’ terme, weergee.
'n Besondere groep in die bundel word gevorm deur die verse oor kerklikes en
heiliges, waarmee Van Wyk Louw by die boustof van Stalpart van der Wiele se
Gulde-iaers feest-dagen of Den schat der geestlycke lof-sangen aansluit. Terwyl Van
der Wiele se lofliedere op die heiliges tot 'n sekere eenselwigheid en resepmatigheid
lei, gebruik Van Wyk Louw die ‘oertekste’ van Eusebius en Nolthenius slegs as
uitgangspunt vir ironiese kommentaar of toespelings op ander sake. So bv. word die
gemor van die mense oor die uiterlike praal van ‘die rooi marmer van Visconti’ gestel
teenoor God wat ‘wél van nuanses een en ander weet’ (LI), terwyl die ‘baster-taal’
waarin Fransiskus skryf, ook 'n sinspeling op die verguising van Afrikaans kan wees
(LII) en die ironie in ‘Keiserlike reskrip’ deur die gewigtige
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stelwyse van die sogenaamde edik van Milaan verkry word. Een van die geslaagdste
verse onder dié groep is ‘Dood van die heilige Biblis’. Slegs die eerste drie strofes
van dié gedig steun op Eusebius; daarna volg 'n toepassing waarin die teenstelling
tussen voorbeskikking en ‘vry wil’ uitgewerk word: terwyl God vir sterre en ander
natuurverskynsels 'n ‘baan-vooruit’ beskryf het, gee hy aan die mens die moontlikheid
om ‘heerlik en vry’ te kom, sonder om met 'n ‘vinger’ (vgl. Michelangelo) aan ons
te raak, al verwelkom hy ons koms met 'n ‘driedubbel glimlag’ ('n toespeling op die
Drie-eenheid). Aansluitende hierby gee Van Wyk Louw in ‘Saltimbanque en vriendin’
(vgl. Lewenslyn) 'n beeld van die kunstenaar, wat - soos E. Lindenberg dit stel - ‘sy
gedurfde spronge voor ons uitvoer, maar wat sy menslike beperktheid ken (mét die
troos): die beperktheid van sy woord teenoor die Woord wat sal stand hou tot in
Ewigheid’ (St., XXIII: 1, Oktober 1969). Hierdie beperktheid, dié keer van die
menslike ‘Begrip’ teenoor God se ‘Woord/ vol bybetekenisse en bowe-tone’, is ook
die sentrale motief in ‘Die groot Tempel, die aktiewe Woord’, waarin die mens die
troos het dat uiteindelik slegs God se liefde soos op die ‘eerste afgrond-môre’ sal
oorbly.
In vergelyking met die vroeëre siening van die vrou wat sy ‘jeug se oopgelate
kring voltooi’ en met die skoonheid self in verband gebring word, is die vrou in
heelparty Tristia-verse oorwegend seksueel ingestel, al lei dit ook in sommige gevalle
tot 'n nuwe soort heiligheid. In ‘Ek weet jy is intelligent en krities’ is die vrou nie 'n
heilige nie, maar terselfdertyd kan sy haar ook nie volledig oorgee aan die bloot
liggaamlike en 'n ‘moeder-onderste’ word nie, terwyl sy in ‘O die ongedurige kind’
ekstaties in die seksuele opgaan en in ‘Snol’ 'n ‘rus-hawe’ vir baie mans bied en met
haar bene ‘die lied van die son en die beendere’ sing. In ‘Tristia en haar voyou’ word
die vrou gereduseer tot blote slet wat buite moet wag totdat dit die nozem behaag
om haar te laat inkom, terwyl die spreker in die pragtige ‘Groet in bruin’ van die
bruingebrande vrou in die stil klaarte van die Mediterreense wêreld afskeid neem.
Hierdie gedig is nie alleen 'n verheerliking van die aardse vrou, wat soos 'n Maria
eerbiedig word nie, maar ook 'n loflied op die aarde, wat juis deur die eenvoud heilig
is.
Die bundel word afgesluit met twee odes. In ‘Hongarye: November 1956’, wat
die Hongaarse opstand, die magswellus van die Kommunisme en die politieke spel
van die Weste met sy gevoelloosheid vir menslike lyding as boustof het, maak Van
Wyk Louw van 'n reeks beelde gebruik wat deur hulle sirkulering in die gedig en
feniksagtige verwekkende vermoë tot 'n gedig uitgroei waarin die beelde algaande
outonoom ontbloei en onthutsende betekenisse bykry. ‘Groot ode’, die
indrukwekkende sluitstuk van hierdie bundel, voer heelparty motiewe wat ons vroeër
in Tristia aangetref het, verder deur en is saam met gedigte soos ‘Die hond van God’,
‘Die swart luiperd’ en ‘Beeld van 'n jeug: Duif en perd’ van die grootste poësie in
Van Wyk Louw se oeuvre en die Afrikaanse letterkunde as sodanig. Struktureel toon
die gedig 'n sekere verwantskap met 'n musikale komposisie deur die herhaalde
intrede van verskillende temas wat tydelik wegraak en later herverskyn, die wisselende
orkestrasie deur die verskeidenheid in reëllengte, strofebou en omvang van die
versparagrawe en die gebruik van intermezzo's waarin bepaalde motiewe in 'n ander
toonaard voortgesit word. Heel dikwels maak die digter van assosiasies gebruik,
waardeur die vers op 'n feitlik ameboïede wyse voortgaan.
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Die uiterlike raamwerk van hierdie gedig is die besoek aan 'n grot waarin die spreker
tekens van die oerlewe waarneem. Hierdie waarnemings laat hom dan dink aan die
groot tydperke in die geskiedenis van die aarde en vrae oor die lewe in die toekoms
stel. Wesentlik is die gedig 'n poging om sekerheid te verkry oor die vraag of dit
moontlik is vir die mens om met sy beperkte kenvermoë die Syn te bereik en met
tekens te benoem.
Die gedig begin met 'n duidelike voorkeur by die spreker om as enkeling
ontdekkend die grot van die dood in te gaan eerder as om - met 'n toespeling op
‘Ballade van die bose’ - in die ‘brandende/ stad’ met sy vretende en aantelende mense
wat liefde as hulle reg eis, rond te gaan. Die vraag ontstaan dan of iets - die neerval
van 'n koue ster of, soos in die geval van Dias, 'n God wat juis deur Sy afsydigheid
'n antwoord gee - nie die proses gaan stopsit nie. Die mens wat so maklik liefde eis,
weet nie ‘hoe seer’ - in hoe 'n mate en hoe pynlik (Lindenberg) - hy in God se mag
is nie, terwyl hy van liefde geen begrip het nie. Oor hierdie dinge moet, feitlik by
wyse van 'n sakrale gebaar, ‘wit oor gevou word’, want die mens is wesentlik
onsuiwer, gee voorkeur aan vastigheid, die beperkte wete wat ‘matesis’ hom bied
en vrees die ‘asimptotiese’ bestaan waardeur hy slegs die werklikheid kan benader.
Selfs sy kennis van ernstige sake is toegewikkel in ‘later geleerde woorde’ en slegs
in vlietende oomblikke kan hy ‘deur mica-digte brille’ die heelal sien flakker. Ná
hierdie beeldende voorstelling van die kenteoretiese problematiek, waarmee hy sekere
motiewe in ‘Ex unguine leonem’ en ‘Piero della Francesca’ verder voer, keer hy met
die passasie oor die vlermuise terug na die ‘grot’-beeld van die inset. Soos hy aan
die begin hom bewustelik en ‘gierig na niks meer’ van die ‘brandende/ stad’ afgeskei
het, so is hy ook nou ‘die niks-verlang’ wat as eensame 'n suiwer intellektuele bestaan
wil voer. Vanuit hierdie ‘gekeerde lewe’, waardeur hy afgeskei is van mens en God,
besin hy dan oor die verskillende ystydperke wat die aarde geken het. Ná 'n kort
uitweiding oor die ystoestand wat ons tans nog by die pole ervaar, roep hy die
ystydperke op wat beskawings veilig bewaar en waardeur die tekens van die
primitiewe mens se voorstellings van God oorgelewer is. Dan ontstaan die vraag hoe
óns tekens om God te benader, daar gaan uitsien: of ons slegs in betekenislose ‘Forma’
sal bly vassteek of 'n duidelike taalstelsel (‘signum’) sal kan ontwikkel. In 'n somber
siening (waardeur hy aansluit by ‘Inferno’ uit Nuwe verse) onderskei hy 'n ander
soort ys waardeur die mens homself geestelik afsonder en alle vreugde verlore gaan.
Met 'n toespeling op Totius (‘Waar is 'n smart soos myne!’) stel hy vervolgens in 'n
liriese tussenspel die pyn van die mens teenoor Christus se pyn, wat só groot was
dat dit ‘sluitend om jou smarte (kan) vou’. In teenstelling tot die deïsties-afsydige
God van ‘Lucifer’ en in aansluiting by die vitalistiese Godsbeskouing van ‘Die
profeet’ uit Die halwe kring verwerp hy dan 'n God wat nie pyn ken nie, selfs al weet
hy dat God in sy verhouding tot die wêreld 'n ‘vinger’ (Michelangelo), ‘hand, of
handgebaar’ (Middeleeuse voorstelling van God op die regterstoel) of ‘handomkeer’
(wraak van die Ou-Testamentiese God) is en dat God se woorde ‘super-novae’ teenoor
die mens se nietige woorde kan laat uitbars. In so 'n verhouding is die mens aangewys
op die ‘bestaan’, moet ons leer om ironies te lewe, maar binne die ironie die liefde
probeer behou. In elk geval weet die mens in sy nietigheid dat ons tog die ‘hoeders
van die eerste weet oor ‘gode’’ is. En in hierdie stilte van 'n wêreld wat ‘nooit
oplosbaar (is) in sinteses’ en waarin die
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mens sonder luister moet bestaan, vaar hy dan in 'n ‘wit skip’ weg. Al is hy bewus
van sy ‘walg’-wees en sy haat en negering van tekens, skreeu hy tog met sy hele
wese uit na iets anders: na ‘heiligheid en volledigheid’.
Met hierdie slot kry die bundel - deur die terugspeling op ‘Voorspel 1950’ - sy
finale beslag. Alhoewel daar, veral deur die oproep van Christus se lyding, in hierdie
gedig ‘'n langsame toenadering tot die Christendom’ (E. Lindenberg, Inleiding tot
die Afrikaanse letterkunde, p. 54) gesien kan word, gee dit - soos trouens ook ‘Beeld
van 'n jeug: Duif en perd’ - geen finale oplossing vir die soeke nie, en word F.I.J.
van Rensburg se siening van die vers as ‘die dramatisering van 'n bekeringsproses’
(Sublieme ambag, p. 101) nie deur die teks geregverdig nie. Die laaste reël noem
juis die sluimerende moontlikhede van ‘ander name’, waardeur dit met sy uitreiking
en soeke by die slotreëls van ‘Die swart luiperd’ (‘alles dans/ en reik na naamlose
dinge uit’) en ‘Die Doper in die woestyn’ (‘en al die watere straal en soek’) aansluit.
En in dié onsekerheid oor die mens en sy bestaan en sy onrustige uitskreeu na iets
groters as hyself eindig hierdie grootse gedig en bundel.
Die vyftal verse wat Van Wyk Louw ná 1962 tot Standpunte, Kol en 'n portefeulje
van grafiese werke deur Bettie Cilliers-Barnard bydra, word as 'n spesiale rubriek in
die 1975-uitgawe van Tristia gepubliseer, terwyl ander voltooide verse nog in
manuskripvorm bestaan. Onder die opgenome nagelate verse is ‘Wordende naakt’
en die ‘Feesgedig vir die vyf-en-sewentigste verjaardag van die N.G. Kerk,
Johannesburg’ veral opvallend; by laasgenoemde vers skryf Van Wyk Louw self
verklarende aantekeninge in Standpunte, XVII: 2, Desember 1963.
Naas die publikasie van werk wat reeds in die Amsterdamse tydperk voltooi is en
geleentheidstukke wat hy periodiek tot koerante en tydskrifte bydra, skryf Van Wyk
Louw in die periode vanaf sy terugkeer uit Nederland tot sy dood nog vyf verdere
dramas. Koning-Eenoog of Nie vir geleerdes (drie bedrywe; gepubliseer in 1963)
ontstaan in 1959 en word in 1960 vir die eerste keer in die Bloemfonteinse
Stadskouburg by geleentheid van die Uniefees opgevoer. Soos die ongepubliseerde
Stokkiesdraai het die drama 'n ligte aanslag en aarsel dit tussen klug en hekeldrama.
Die dinge waarmee daar die spot gedryf word, is spesifiek Suid-Afrikaanse instellings
en gewoontes, soos volkstoesprake, volksfeeste, doopname en veral die eersug en
drang na onsterftikheid onder die akademici. In die loop van die spel word hierdie
mense almal een na die ander in hulle ware gedaantes vertoon en ontmasker deur die
‘kunsskilder’ Bokkh, wat deur sy optrede en behendige afwesigheid aan die slot
sekere ooreenkomste met die Jerolimo-figuur in Bredero se Spaansche Brabander
en die tradisie van die virtuose bedrieër in die komedie-literatuur vertoon. In die
eerste twee bedrywe is die meeste situasies 'n bietjie eenselwig, in diens van die
hekeling en slegs deur 'n dun draad verbind, terwyl die derde bedryf hegter saamhang,
al ontkom Van Wyk Louw ook hier nie aan die gevaar van herhalings nie.
Soos Die held het die hoorspel Dagboek van 'n soldaat (1961) ook 'n monologiese
op+

+ Koning-Eenoog word bespreek deur P.J. Conradie (Krit., II:4, Januarie 1965), J.C.
Kannemeyer (Dagbreek en Sondagnuus, 22.12.63), B. Botha (Hg., 17.4.64), Rob Antonissen
(Spitsberaad) en J.P. Smuts (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig). Die uitgebreidste
beskouing is egter dié van Réna Pretorius (Die begrip ‘intellektueel’ by N.P: van Wyk Louw).
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set deurdat die verhaal primêr in die vorm van 'n dagboek aangebied word. Die
skrywer van die dagboek is kaptein Gerardo de Torres, 'n offisier in die leër wat die
onderdrukte eilandbewoners van Lobos se ‘ysterdiktatuur’ wil bevry. Alhoewel die
besonderhede en milieu deurgaans vaag bly, werk die dagboek met aktuele
gebeurtenisse uit die moderne geskiedenis, waarskynlik van 'n Latyns-Amerikaanse
situasie. Die aksent val egter op Gerardo se persoonlike verhoudings, leed, gedagtes
en gevoelens, en die dramatiese situasies is almal direkte voorstellings van sy
ervarings as soldaat, seun en minnaar. Die spel bestaan uit dagboekaantekeninge en
tonele, en die verbinding hiervan het bepaalde gevolge vir die hele struktuur. Met
sy intimiteit en belydende inslag, gerigtheid op 'n enkele leser en verslag oor dinge
wat reeds gebeur het, staan die dagboek in baie opsigte reglynig teenoor die drama,
wat op 'n hele gehoor gerig word en in die hede afspeel. In Dagboekvan 'n soldaat
het die dagboektegniek die nadeel dat die herhaalde terugkeer na die dagboektema
die luisteraars bewus hou daarvan dat alles wat Gerardo dramaties oproep, reeds
gebeur het. Al word die spel verlewendig deur inlastonele, radio-omroepe en
verskuiwings, is die luisteraar met dié tegniek op 'n steurende wyse bewus daarvan
dat hy na 'n verhaal luister, terwyl hy ook in die dagboektonele nie aan die feit ontkom
dat alles in die gedagtes van Gerardo afspeel nie. Dit maak die spel enigsins mat,
alhoewel daar tog 'n hegte wisselwerking tussen dagboek en toneel is deurdat Gerardo
in die dagboekdele die luisteraar in die omstandighede inlei, ook op die handeling
reageer en op dié wyse soos 'n klein Griekse koortjie funksioneer. Die feit dat hy só
sterk deel van die gebeure vorm, bring ook mee dat hy die gebeure in die tonele direk
volg, nie net voorstel of inlei nie. Daarmee word die ‘statiese’ karakter van die
dagboek opgehef, terwyl die drama aan die slot, waar die dagboektegniek nie meer
so prominent is nie, 'n vrye loop neem, al voel 'n mens dat die aksent op die ‘uiterlike’
(teenoor die ‘innerlike’ soldaat van die dagboek) 'n bietjie onverwags aandoen. Met
sy lydelikheid, weiering om handelend op te tree en wil om suiwer te bly, toon die
hoofkarakter sekere ooreenkomste met die Germanicus-figuur, terwyl die
heerser-humanis-konflik ook in dié drama meespeel.
Die hoorspel Die val van 'n regvaardige man (postuum gepubliseer in 1976, maar
reeds in 1964 geskryf) handel oor 'n vader wie se dogtertjie ontvoer en vermoor word.
As die aangehoudene daarop weens gebrek aan die nodige getuienis deur die hof
vrygestel word, gryp die vader self in en skiet hom dood. Met die arrestasie van die
werklike skuldige stort die vader se wêreld ineen, besin hy oor die kwessies van
skuld, oordeel en wraak, die verskil tussen menslike gereg en die geregtigheid van
God (vgl. Die dieper reg) en kom hy soos Dias tot 'n aflegging van sy oormoed en
'n
+ +

+ Dagboek van 'n soldaat word bespreek deur Bartho Smit en P.J. Conradie (Beeld), E. Stumpf
(Ins., II: 2, Junie 1962), T.T. Cloete (Kaneel) en Rob Antonissen (Spitsberaad).
+ Die val van 'n regvaardige man word bespreek deur André P. Brink (Tweede voorlopige
rapport, Kaapstad, 1980), Robert Mohr (Rap., 30.11.75), Anna van Zyl (Vo., 24.6.76), Hannes
Horne (Hoof., 18.6.76), Gerrit Olivier (Beeld, 10.5.76), J. Steyn (T.L., XV:2, Mei 1977),
T.T. Cloete (T.L., XVI:l, Februarie 1978), F.I.J. van Rensburg (Oor skrywers en boeke,
Johannesburg, 1982) en A.H. Avenant (Die val van 'n regvaardige man van N.P. van Wyk
Louw as hoorspel, Mini-M.A.-skripsie, Universiteit van Stellenbosch, 1979) wat ook die
genetiese stadia van die teks nagaan. Oor Louw se laaste dramas skryf ook J.P. Smuts (Die
Afrikaanse literatuur sedert Sestig).
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aanvaarding van sy eie nietigheid as mens. Die spel het boeiende gedeeltes en veral
die slotgedeelte, waar die vader en die skuldige in dialoogvorm hulle ‘monoloë’
uitspreek, voer 'n mens mee, al dui die expositor ludi die hoofmotiewe van die spel
te opsigtelik aan en stuur hy die spel soms te bewustelik in 'n bepaalde rigting.
Van groter opset is Die pluimsaad waai ver of Bitter begin (postuum gepubliseer
in 1972), wat vir die eerste Republiekfees in 1966 geskryf en die eerste keer in die
Klein Teater, Pretoria opgevoer is. Die drama as 'n geheel wil 'n beeld gee van die
baie fasette en soorte in die komplekse samestelling van 'n volk, wat goeies en slegtes,
dapperes en banges, getroues en verraaiers insluit, terwyl die handeling in 'n groot
mate rondom grootvader Visser en pres. M.T. Steyn as teenstrydige en teenstellende
figure in die volk saamgetrek is. In vergelyking met Kruger breek die pad oop neem
die tema van die verdeeldheid onder die volk hier 'n veel sterker dramatiese gestalte
aan. Die gebruik van 'n Vertelster help - soos in baie van Van Wyk Louw se drarnas
- om die eksposisie te vergemaklik en die oorgange tussen die verskillende tonele
vlot te laat plaasvind, al word die karakter in die rol van die expositor ludi in die
tweede en derde gedeeltes veel minder effektief benut as in die eerste gedeelte van
die spel. Daarby het 'n mens die gevoel dat die drama in hoofsaak konkrete gestalte
aan 'n argument wil gee, heelparty karakters verpersoonlikings van bepaalde idees
is en groot dele van die stuk dramaties betreklik mat verloop.
Van Wyk Louw se laaste drama is Berei in die woestyn (1968), 'n ‘sinne- en waspel’
ter geleentheid van die Fees van die Grond op 6 April 1968 in Kaapstad. Die verhaal
is gebaseer op die geskiedenis van die volkstelling soos in II Samuel 24 opgeteken,
maar eintlik handel dit oor die oormoed van 'n volk wat groot sondes in hom kweek
en wat deur aflegging hiervan tot die korrekte verhouding met God kom. Met die
gebruik van die aankondiger, koor en sinnepoppe sluit Van Wyk Louw hier by ou
dramatiese tradisies aan, terwyl die gebruik van onheilsboodskappers aan Asterion,
die profeet-figuur aan verse uit Die halwe kring en die gedagte van
+ +

+ Die pluimsaad waai ver word bespreek deur Aart de Villiers (Rap., 11.2.73), Hennie Aucamp
(Bu., 10.10.73) L.B. Odendaal (T.G., XIII:3, September 1973), Louis Eksteen (Hg., 1.6.73)
en D.J. Hugo (T.L., XX:4, November 1982). Ná die eerste opvoering van Die pluimsaad
waai ver lewer H.F. Verwoerd, indertydse Eerste Minister, op 31 Mei 1966 'n toespraak by
die Republiekfees in Pretoria waarin hy die versugting uitspreek ‘dat daar vir ons ook, soos
by ander volke in hulle wonderuur, die skrywers en die digters mag ontstaan wat kan en sal
wil besing die heldedade van hul eie geslag. O, kon dit vir ons gegee word, soos dit in die
uur van roem van groot volke in die verlede was, dat daar diegene kon opstaan wat nie
weifelend vra: wat is 'n volk nie, maar wat sal uitjubel: dit is my volk, só is my volk, só kan
hy ook wondere verrig, só is hy as skepper van 'n eie toekoms! Die skrywer en digter wat in
hierdie tyd sou kan besing wat nou gebeur, sal aangehaal word solank soos die volk van die
Republiek van Suid-Afrika bestaan’ (Verwoerd aan die woord: Toesprake 1948-1966 onder
redaksie van A.N. Pelzer, Johannesburg, 1966, p. 674). Hierdie uitspraak van Verwoerd was
'n duidelike toespeling op Die pluimsaad waai ver, wat met die woorde ‘Wat is 'n volk?’
begin. By geleentheid van Van Wyk Louw se sestigste verjaardag, wat kort daarna gevier
is, vra D.J. Opperman ‘dat daar van owerheidsweë groter begrip vir Van Wyk Louw se werk
sal kom’, terwyl Louw self beweer dat Die pluimsaad waai ver nie met ‘moedswillige
individualisme’ geskryf is nie. Hy voeg by: ‘As iemand sê ek is 'n vrot skrywer, haal ek my
skouers op - wie is ek om te oordeel! Maar as my Afrikanerskap in twyfel getrek word, kan
dit nog seer maak, bitter seer’ (aangehaal in Bu., 13.6.66).
+ Berei in die woestyn word bespreek deur T.T. Cloete (St., XXII: 5, Junie 1969).
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'n oordeel oor die volk aan Die dieper reg herinner. Alhoewel die gebeure basies in
die Ou-Testamentiese Israel afspeel, word die handeling telkens na 'n Suid-Afrikaanse
milieu verskuif, iets wat gedeeltelik geregverdig word deur die preek-karakter van
die drama maar wat tog op die lange duur hinderlik aandoen. Die sentrale handeling
speel af tussen die Heerser, Profeet en Koor en kulmineer in die pragtige slotode wat
- in teenstelling tot ‘O wye en droewe land’ uit Die dieper reg - van min beelding
gebruik maak en eerder 'n voorbeeld van betreklik deursigtige poësie is. Berei in die
woestyn is nie een van Van Wyk Louw se groot werke nie, maar deur die besondere
aanbieding van 'n stuk didaktiek en die subtiele gebruik van bekende tegnieke en
motiewe uit sy poësie en ander dramas het dit tog boeiende momente.
As essayis isVan Wyk Louw in die dertigerjare die persoon wat die strewe van
die Afrikaanse poësie om die volledige mens in die literatuur tot gestalte te bring en
die streng eise wat die woord aan die digter stel, die helderste formuleer, terwyl hy
in sy latere opstelle deur die verwerping van die psigologistiese literatuurbeskouing
en die analise van die beperkinge in die Afrikaanse verhaalkuns nuwe moontlikhede
vir die literatuurkritiek en verhalende prosa open. Alhoewel sy dramatiese werk van
ongelyke gehalte is en veral strukturele gebreke toon, kon hy met sy talle hoorspele
in nuwe rigtings eksperimenteer en met Germanicus ons belangrikste versdrama tot
op hede lewer. As digter was hy in staat om sy poësie met elke nuwe bundel in
verrassende rigtings te stuur sodat hy meer as drie dekades lank 'n leidende posisie
in die Afrikaanse literatuur kon inneem. Sy poësie toon 'n wye verskeidenheid wat
vorme (volksliedjie, sonnet, alleenspraak, ballade, dramatiese monoloog, kwatryn,
vrye vers, ode e.d.m.), boustof en temas betref. Teenoor die woordevloed van I.D.
du Plessis, die vaaghede en versvullings van C.M. van den Heever, die dikwels
onversorgde vers en lukrake woordgebruik van Uys Krige en die estetisisme en
literêre pose van W.E.G. Louw toon die verse van Van Wyk Louw 'n hegter integrasie,
voer hy die leser beeldend mee en openbaar hy met die sterk wysgerige inslag van
sy poësie, die soeke na die mens se plek in die heelal en die figure - soos die profeet,
die soldaat, die vertwyfelde - wat hierdie stryd vergestalt, 'n veel groter wêreld as
dié van sy tydgenote. Telkens was hy in staat om die moontlikhede van Afrikaans
in bepaalde rigtings te verken, sy taal aan die spreektaal te toets, die gevaar van 'n
dreigende estetisisme met 'n nuwe aardsheid af te weer en in die plek van die
simboliese en laagpoësie 'n nuwe soort gepresiseerde ‘teken’-kuns te verken. Met
dit alles is Van Wyk Louw een van die heel grootste digtersfigure van die Afrikaanse
letterkunde. Wat sy beheer oor die Afrikaanse taal en die uitbuiting van die
woordbetekenis betref, word hy net deur Breyten Breytenbach geëwenaar, terwyl sy
struktuurvermoë slegs deur D.J. Opperman oortref word.

III. Uys Krige
- broer van die kunsskilder François Krige en F.G.J. Krige,
vertaler van Antoine de Saint Exupéry se Nagvlug - is op 4 Februarie 1910 op
Bontebokskloof in die distrik Swellendam gebore. Ná sy skoolopleiding in Kaapstad
en op Stellenbosch studeer hy in die regte aan die Universiteit van Stellenbosch,
MATTHEUS UYS KRIGE
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waar prof. J.L.M. Franken hom aan die Franse letterkunde bekend stel. In 1930 word
hy verslaggewer van die Rand Daily Mail in Johannesburg en die jaar daarop vertrek
hy na Europa waar hy veral in Frankryk en Spanje 'n geestelike aanklank vind en
met die Suid-Afrikaanse Engelse digter Roy Campbell kennis maak. In 1935 keer
hy terug na Suid-Afrika, skryf artikels in Die Suiderstem en tree in 1937 in die huwelik
met die aktrise Lydia Lindeque. As die Tweede Wêreldoorlog in 1939 uitbreek,
ondersteun Krige - in teenstelling tot die meeste ander Dertigers - die regering van
Smuts en sien hy gevaartekens in Malan se konserwatief-isolerende beleid en in die
flirtasie van sommige Afrikaners met die Nasionaal-Sosialisme. In 1941 word hy
oorlogskorrespondent in Egipte, bring 'n tyd lank as krygsgevangene in Italië deur
en ontsnap uiteindelik oor die Appenyne om hom by die Geallieerde linies aan te
sluit. Ná die oorlog woon hy aanvanklik in Johannesburg, waar hy o.m. as
mederedakteur van Vandag optree, later in Kaapstad, waar hy in die redaksie van
Contrast dien, en die afgelope jare op Onrust, waar hy voltyds skryf. In 1952
onderneem hy weer 'n reis deur Engeland, Frankryk en Spanje en in 1959 besoek hy
die V.S.A. met 'n Carnegie-beurs. Alhoewel heelparty literatore - naas kritiek op
minder goeie werk - hulle van die begin af gunstig oor Krige uitgelaat het, is hy
aanvanklik met die oog op bekronings by herhaling deur die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns verbygegaan. By meer as een geleentheid ontstaan
daar heftige polemieke waartydens die beskuldiging gemaak is dat Krige se herhaalde
politieke uitsprake, sy distansiëring van die regeringsbeleid en sy simpatie met die
Kleurlinge, wat hy as verdruktes beskou, in die oordeel van die Akademie meegespeel
het. In die buiteland kom daar wel erkenning vir sy werk in vertaalde vorm, en in
1958 ontvang hy 'n eredoktoraat van die Universiteit van Natal, iets wat die
Rhodes-universiteit en die Universiteit van Stellenbosch later opvolg. Vir sy werk
as vertaler word hy egter reeds vroeg (1951 vir Vir die luit en kitaar) bekroon, en
daarna ontvang hy nog vyf keer die Akademieprys vir Vertaalde Werk (vir Yerma
in 1956, Twaalfde nag in 1969, Spaans-Amerikaanse keuse in 1971, Koning Lear
en Dokter teen-wil-en-dank in 1972 en Die huis van Bernarda Alba in 1981).
+ + +

+ 'n Bibliografie van die werk van Uys Krige is saamgestel deur Z.M. Plaistowe (Universiteit
van Kaapstad, 1957), terwyl die digter self die bloemlesing Uys Krige: 'n Keur uit sy gedigte
(1973) besorg (kyk hieroor J.C. Kannemeyer, Bu., 4.4.74 en A.P. Grové, Hoof., 3.3.74).
+ 'n Kort geestige outobiografie word opgeneem in Afrikaanse versameling (Maastricht, 1937),
terwyl lewensketse in Br., 14.2.47, Br., 24.6.60 en Hg., 5.9.69 verskyn. In Gesprekke met
skrywers 3 (Kaapstad, 1973) voerjan Rabie 'n onderhoud met Krige. By sy sewentigste
verjaardag skryf Kerneels Breytenbach 'n huldigingsartikel (Bu., 4.2.80), terwyl D.J.
Opperman 'n tafelrede oor hom lewer (Bu., 15.2.80).
+ Vroeë oorsigte oor Krige se werk as geheel is dié van F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer,
Kaapstad, 1948), Charles Egglington (opgeneem in P.J. Nienaber, Perspektief en profiel,
Johannesburg, 1951), Gerhard J. Beukes en F.V. Lategan (Skrywers en rigtings4, Pretoria,
1961) en J.R.L. van Bruggen (‘Die romantikus onder ons digters’, Helikon, Februarie - April
1953). Die deeglikste oorsig oor Krige se poësie is egter te vinde in D.J. Opperman se Digters
van Dertig (Kaapstad, 1953). Christina van Heyningen en Jacques Berthoud maak 'n
biografies-kritiese studie oor Krige (Uys Krige, New York, 1966), maar die resultaat is 'n
eensydige ophemeling met weinig nuwe insigte en plek-plek foutiewe inligting, veral waar
dit oor die breër terrein van die Afrikaanse letterkunde en politieke aangeleenthede gaan.
Ewewigtiger is F.I.J. van Rensburg se monografie (Uys Krige, Kaapstad, 1963), terwyl M.
Nienaber-Luitingh se oorsig (aangevul deur T.T. Cloete) aanvanklik te eensydig-negatief
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Uiteindelik word ook sy oorspronklike poësie (op grond van die bloemlesing Uys
Krige: 'n Keur uit sy gedigte) in 1974 met die Hertzogprys bekroon. In 1977 word
die bundel Oggendlied onder redaksie van André P. Brink en met medewerking van
talle skrywers aan Krige opgedra. In dieselfde jaar vertaal Jewgeni Witkowski 'n
dertigtal verse van hom in Russies.
As digter toon Uys Krige aanvanklik groot verskille met sy medeskrywers deurdat
hy - meer as hulle - nouer aansluiting by die klankbewuster vers van Celliers, Visser
en Du Plessis vind, nie aan die persoonlike biegpoësie, die geding met God of die
liefdesworsteling meedoen nie, minder gebruik van die intellek as poësie-skeppende
vermoë maak, geen groot wysgerige denksubstraat ten grondslag van sy poësie het
nie en weinig aan die eintlike ‘beweging’ van Dertig en die stryd van die Louws
deelneem. Ook in die jare veertig en vyftig volg Krige sy eie rigting en staan hy
afsydig van die kriptiese, meerduidige vers van Opperman of Van Heerden, al toon
hy 'n verwantskap met Blum en Small deur die gebruik van Kleurlingtaal in sommige
gedigte. In teenstelling tot die belydenisverse van W.E.G. en N.P. van Wyk Louw
reik die ek in Krige se gedigte uit na die wêreld rondom hom: na mense of dinge
soos die seemeeu, boot, matroos, krygsgevangene, eensame stedeling, visventer en
Kleurlingskollie wat dikwels die draers van sy romantiese verlange word en sy
onvergenoegdheid met die wêreld deel; en na ruimtes waarin die wêreld tot 'n stuk
stedelike verveling, 'n eindelose see, 'n onherbergsame en verlate woestyn, 'n bont
massa mense en 'n subtiele namespel gereduseer word, al lei sy romantiese instelling
hom ook by tye na plekke wat hy met 'n intense aardse vreugde kan waarneem. In
die besonder is dit die Latyns-Mediterreense wêreld van Spanje en Frankryk wat hy
vir die Afrikaanse letterkunde oopgeskryf het en waarmee hy - in teenstelling tot die
Nederlandse, Duitse en Engelse gerigtheid van sy mededigters - 'n belangrike
tematiese wins bring. Daarnaas beteken die bekendstelling van die Mediterreense
wêreld en geestesgesteldheid ook 'n tegniese ontginning waaraan ander Dertigers in
hulle beginjare nie in dieselfde mate meegedoen het nie. Naas die beoefening van
die eenvoudige liedjie, die kwatryn na die voorbeeld van Abu'l-Ala en die Franse
ballade na die voorbeeld van Villon, het Krige - onder invloed van Baudelaire,
Apollinaire en Lorca - 'n voorkeur vir die vrye vers en praatpoësie wat veral
klanktegnies boei, voortgestu word deur uitroepe, herhalings en refreine en hom die
geleentheid gee om - ook deur die aanwending van idiome, segswyses en beelde 'n poësie te skryf wat nader aan die spraakwerklikheid as dié van die ander Dertigers
kom. Met die eenklankigheid en die herhalings verkry hy soms besondere effekte,
maar dikwels lei dit - veral toenemend in sy latere
+

uitval (Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982). 'n Verdere oorsigtelike studie van M.
Nienaber-Luitingh verskyn in Lan., VIII:3, Maart 1969.
+ Oor die polemieke in verband met die Akademie se houding en optrede teenoor Uys Krige
skryf P.J. Nienaber in Die Hertzogprys uyftig jaar (Kaapstad, 1965, pp. 128-131 en 134-144),
terwyl die polemiek rondom die toekenning in 1952 (waartydens Krige se werk ook ter sprake
was) in Rapier en knuppel (Kaapstad, 1965) opgeneem is. As Krige in 1966 andermaal - ten
spyte van 'n unanieme aanbeveling deur die keurkomitee - vir die Hertzogprys vir Drama
oor die hoof gesien word, volg daar 'n polemiek in Die Burger (13.5, 14.5, 16.5, 17.5, 18.5,
24.5, 25.5 en 26.5.66) en Die Beeld (22.5.66). Die huldigingswoord by die toekenning van
die Hertzogprys word gelewer deur A.P. Grové (Jrb. Ak., 1974), terwyl R.H. Pheiffer die
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werk - tot 'n oordaad en veelwoordigheid, geforseerd- en gesogthede, gebrek aan
vormtug en verwaarlosing van die verstegniek, terwyl sy praatverse soms ontsier
word deur eienaardige argaïsmes en Nederlandse woorde. Hierdie neiging tot die
veelwoordige vers, die klankmomentum en die verstegniese slordighede lei daartoe
dat die Dionusiese drif heel dikwels ten koste van die Apolliniese tug die vers
oorheers, al het Krige later sy gedigte ingrypend hersien deur baie strofes, woorde
en retoriek weg te laat, die taal meer verantwoord te laat funksioneer en die gedigte
veel kompakter en organies op te bou.
Naas die poësie beoefen Uys Krige ook die kortverhaal en reisskets, waarmee hy
enersyds by die kleinrealistiese vertelkunstradisie aansluit, andersyds - sowel in
Afrikaans as Engels - die leser bekend stel aan die Mediterreense lande en die
verskrikkinge van die oorlog, dikwels met 'n lewensdrif, vreugde oor die aarde en
die mens, geestigheid en mymering, altyd op 'n natuurlike onopgesmukte wyse vertel.
Van betreklik vroeg af lê hy hom ook toe op toneelgebied en skryf hy drie bundels
eenbedrywe en ses dramas van groter omvang oor temas soos die Groot Trek, die
Anglo-Boereoorlog, die Spaanse Burgeroorlog, die Tweede Wêreldoorlog en die lief
en leed van die mens. Die sprankelende dialoog, die tipering van uiteenlopende
karakters en die stemmingsvolle tonele in hierdie stukke het in die verlede groot
waardering ontvang, terwyl daar besware was teen die breedsprakigheid, die onvermoë
om die ommekeer in die karakters oortuigend voor te stel en die epiese of
tafereelmatige bou van die dramas. Vandaar dat Krige in die vorm van die eenbedryf,
met die aksent op 'n paar karakters of 'n enkele situasie en met die tug wat die
lengtebeperking hom oplê, sy beste werk lewer.
Op die gebied van die kritiese prosa skryf Krige min resensies en spits hy hom
meer toe op kort inleidings tot die Franse en Spaanse poësie en lang - dikwels
voortreflike - opstelle oor Lorca se Yerma, die surrealisme van Éluard en die
Spaans-Amerikaanse digters. Wat die Afrikaanse literatuur betref, stel hy met sy
Afrikaanse versameling (1937) reeds vroeg 'n bloemlesing uit die werk van die
Dertigers saam, terwyl hy as letterkundige redakteur van Die Suiderstem, Vandag
en Contrast enkele (meestal swak) skrywers aanmoedig en soms aan polemieke (bv.
teen E.C. Pienaar oor Die halwe kring) meedoen. Veel later versorg hy en Jack Cope
The Penguin book of South African verse (1968), waarin die keuse uit die Afrikaanse
digkuns hoogs onbevredigend en sektaries is. Belangriker werk lewer hy met sy
inleidings tot 'n Keur uit die verhale van J. van Melle (1950), Jan Rabie se 21 (1956),
Poems of Roy Campbell (1966), die bloemlesing uit Olive Schreiner (1968) en sy
opstel oor Ingrid Jonker se poësie (In memoriam Ingrid Jonker, 1966).
Krige se opstelle oor die Franse en Spaanse literatuur is met 'n vaart en hartstog
vir sy onderwerp geskryf en kan eintlik as die neweproduk van sy talle en belangrike
vertalings beskou word. Sy vroegste vertalings dateer uit die jare 1927-1933, is
opgeneem in Vir die luit en kitaar (1950) en bestaan uit kwatryne van Abu'l-Ala (wat
hy uit die Engelse oorsettings van Ameen F. Rihani en Henry Baerlein vertaal) en
gedigte van Prudhomme, Gautier, De Lisle, Villon, Baudelaire, Rimbaud, De Vega,
De Quevedo, Calderon, Machado, Jimenez en Lorca. Afgesien van die oorsettings
uit Baudelaire en Villon (wie se ‘Ballade van die dames van weleer’ hy voortreflik
commendatio vir die bekroning van Die huisvan Bernarda Alba met die Akademieprys vir
Vertaalde Werk hou (Jrb. Ak., 1981).
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wat hy later opvolg met bundels oor Éluard en die surrealisme (1962) en 'n
Spaans-Amerikaanse keuse (1969) uit die werk van Arrieta, Huidobro, Neruda,
Andrade, Florit, Vallejo, Fombona-Pachano, Heredia en andere, wissel van getroue
vertalings wat woord vir woord korrespondeer (soos in die geval van Éluard) tot
betreklik vrye navolging en voortdigting in dieselfde trant, sodat die vertaling ‘'n
gedig in sy eie reg met sy eie selfstandige poëtiese lewe’ maar getrou ‘aan die gees,
sfeer, stemming, wese van die (oorspronklike) gedig’ is (‘Naskrif’ tot Vir die luit en
kitaar). By die vertalings uit Lorca se poësie sluit ook sy voortreflike oorsetting van
Yerma (oorspronklik in Standpunte, VI: 3, Maart 1952, in 1963 in boekvorm) aan,
waarin hy telkens die Afrikaanse idioom en segswyse uitbuit. Met die vertalings van
Shakespeare se Twaalfde nag (1967) en Koning Lear (1971) kry Krige se
vindingrykheid met woordspelings en assosiatiewe ratsheid die kans om deur die
gebondenheid aan 'n ‘oerteks’ onder bedwang gehou te word, iets wat lei tot 'n
virtuose, vlot vertaling in albei gevalle. Daarteenoor is Molière se Le médecin malgré
lui, wat Krige as Dokter teen-wil-en-dank (1971) verwerk, aansienlik langer as die
oorspronklike, alhoewel hy alles in dieselfde gees en sfeer hou. Met hierdie vertalings
maak Krige 'n bydrae tot ons poësie, verruim hy die Afrikaanse geesteslewe met
literatuur wat oor die algemeen minder bekend is en stel hy - wat die dramas betref
- Afrikaanse toneelspelers in die geleentheid om groot rolle uit die Wes-Europese
teater in hulle eie taal te speel. Daarby was die vertalings dikwels vir hom ook prikkels
om self verder te skep, soos 'n mens kan aflei uit die talle gedigte in sy oorspronklike
bundels wat vrye verwerkings van Spaanse of Franse verse is. As vertaler is Krige
in die Afrikaanse letterkunde nog nie oortref nie.
Alhoewel Krige sy poësie later as W.E.G. Louw bundel, verskyn sy eerste geskrifte
veel vroeër: in die jare 1925-1926 in die skooljaarblad, The Cape, The South African
Review, The Sunday Times, The Cape Times, De Goede Hoop en Die Boerevrou, in
die jare 1927-1929 in Die Stellenbosse Student (waarvan sommige onder die
pseudoniem Matuk - Mattheus Uys Krige), Die Boerevrou, Die Huisgenoot, Die
Nuwe Brandwag, Voorslag en The South African Nation. Hierdie geskrifte bestaan
uit poësie en prosa in Afrikaans en Engels, handel- in aansluiting by Celliers en Keet
- oor die natuur, godsdiens en vaderland, toon reeds invloed van die Franse en Engelse
poësie en onderskei hulself deur die woordmusiek en die gebruik van die alledaagse
spreektaal. Ná Krige se vertrek na Europa verskyn 'n agttiental kwatryne in die
Nederlandse Helikon van Desember 1933. In 1934 stuur hy 'n manuskrip van sy
eerste gedigte aan sy broer; hieruit maak T.J. Haarhoff en C.M. van den Heever 'n
+

+ Motiverings by die Akademietoekennings vir Vertaalde Werk aan Uys Krige word gelewer
deur Meyer de Villiers (oor Vir die luit en kitaar in T.W.K., XII: 1, April 1952 en oor Yerma
in T.W.K., XVII: 2, Oktober 1957) en Eben Meiring (oor Spaans-Amerikaanse keuse, Bu.,
28.5.71). Vir die luit en kitaar word bespreek deur A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2;
Kaapstad, 1965) en Rob Antonissen (O.E.B., XVII: 2), Éluard en die surrealisme deur Rob
Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966) en J. de Vynck (Krit., I: 3, Oktober 1963),
Spaans-Amerikaanse keuse deur T.T. Cloete (T.G., XI: 3, September 1971), Yerma deur Rob
Antonissen (Krit., III: 2, Julie 1965), Twaalfde nag deur Ernst van Heerden (Die ander
werklikheid, Kaapstad, 1969) en Koning Lear deur Merwe Scholtz (Bu., 16.9.72) en Ernst
van Heerden (Rap., 13.8.72).
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keuse, wat in 1935 as Kentering verskyn, ingelei deur Haarhoff. In die bundel
Rooidag, wat in 1940 gepubliseer word, kom daar 'n hele aantal verse voor wat
chronologies tot die Kentering-fase behoort, sodat dit moeilik is om Krige se
ontwikkeling as digter uit die eerste twee bundels te agterhaal. In Gedigte (1927-1940)
(1961) onderwerp hy die verse in albei hierdie bundels aan 'n grondige hersiening
deur weglating van strofes, wysiging van reëls en toevoeging van titels, laat hy twee
kort gedigte (‘Dialoog’ en ‘Die waarheid wat ek wou omhels’) uit Rooidag weg en
herdruk hy die res van die gedigte in duidelike rubrieke en chronologiese volgorde,
met toevoeging van 'n sestal verse wat nog nie tevore in 'n bundel opgeneem is nie.
Die eerste afdeling van Gedigte (1927-1940) bestaan uit verse wat Krige in die
jare 1927-1929 as student op Stellenbosch geskryfhet. ‘Lied aan Kalomien’ - waarvan
nege strofes met die hersiening weggeval het, terwyl een bygevoeg en een ingrypend
gewysig is - het iets van I.D. du Plessis deur die balladeske gang, die klankeffekte
en die refreinmatigheid en bekoor deur die herhaalde ‘As ... sal’-konstruksie in die
sinsbou, maar die gedig mis 'n noodwendige progressie. Twee van die verse wat hier
vir die eerste keer verskyn, ‘Reisindruk’ en ‘CE 93 ...’, behoort oorspronklik tot 'n
reeks van vyf gedigte wat onder die gesamentlike titel ‘Treinreis’ in Die Stellenbosse
Student van Maart 1928 gepubliseer is en waarnemings van Kaapstad, Worcester, 'n
spoorweghuisie en die Karoo gee. Die gedig ‘Reisindruk’ verskyn aanvanklik onder
die titel ‘Worcester’ en is die enigste oorspronklike Afrikaanse sonnet wat Krige ooit
geskryf het, al is daar nêrens sprake van 'n wending nie en al klink die verdieping in
die slotkoeplet 'n bietjie yl. Mooier is die sober waarneming in ‘CE 93 ...’, die
stemmige ‘Aand’ en ‘Grafskrif’, waarmee Krige by die epigrammatiese tradisie van
Visser en Langenhoven aansluit. Soos ‘Kontras’ word dié gedigte almal hier vir die
eerste keer gebundel. ‘Nagreën’, waaruit nege strofes by die hersiening weggeval
het en die volgorde en tekste van die oorblywende strofes gewysig is, gee 'n
uitbeelding van die reën in die nag deur middel van eentonige klanke (met die
herhaling van ee, aa, oo, y en ou as rymterminale), kort versreëls wat aan die
eindklanke prioriteit verleen en die gebruik van die repeterende en sirkulerende
‘blare’-beeld. Ook ‘Wens’ (oorspronklik ‘Triolet’) is met vier strofes verkort, maar
selfs in die hersiene uitgawe vertoon die gedig nog 'n slordige tegniek (veral deur
niksseggende woorde in die rymposisie), word dit te veelwoordig en mis 'n mens soos in die geval van ‘Nagreën’ - 'n duidelike progressie in die opvolging van strofes.
Die tweede afdeling - 1930-1931, geskryf in Johannesburg en Sanary-sur-mer,
waar Krige hom in Frankryk vestig - begin met kwatryne, kwatrynreekse en verse
in kwatrynvorm wat oorwegend die aaba-rymskema gebruik, duidelik by sy verta+

+ Kentering word ingelei deur T.J. Haarhoff, terwyl C.M. van den Heever (O.T., Mei 1935)
en S. Ignatius Mocke (Hg., 18.10.35) dit resenseer. Oor die gedig ‘Tram-ode’ skryf F.I.J.
van Rensburg in sy monografie (pp. 10-13) 'n enigsins geforseerde analise. Rooidag word
bespreek deur W.E.G. Louw (Hg., 2.5.41) en H.A. Mulder (Twee wêrelde, Pretoria, 1942).
Die gedig ‘Lied van die Fascistiese bomwerpers’ word bespreek deur J.P. Smuts (Ins., II: 1,
Maart 1962), terwyl D.F. Spangenberg dit in Die nie-metriese vers in Afrikaans
(ongepubliseerde D. Litt.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch, 1973) ter sprake bring.
Gedigte (1927-1940) word bespreek deur Rob Antenissen (Spitsberaad), Ernst van Heerden
(Die ander werklikheid), en J. Oosthuizen (Ins., I: 2, Oktober 1961).
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lings van Abu'l-Ala ('n enkele keer ook by Khayyám, soos in ‘Die wyn’) aansluit
deurdat sommige gevalle 'n blote voortdigting na aanleiding van modelle is en tematies
'n verwantskap toon deur die motiewe van verganklikheid, dood en die vrae oor die
lewe en die mens se ondergang. In ‘Snel is ons lewe ...’ bereik Krige iets besonders
deur die klankeffekte en die volgehoue ‘perd’-beeld dwarsdeur die gedig, maar selfs
in die hersiene vorm hinder die deelwoorde en Neerlandismes (‘gestaag’, ‘wyl’,
‘spoede’) en die eksplisiete verklaring van die primêre beeld in die eerste strofe,
terwyl die strofe - in hierdie geval die abba-kwatryn, wat tradisioneel streng gebonde
is - deur enjambemente en sintaktiese aaneenskakeling sy geslotenheid verloor. In
teenstelling hiermee word die strofiese eenheid wel in ‘Nag’ gehandhaaf, maar die
argaïstiese woorde (bv. ‘gans’ en ‘verbeie’) in rymposisie is hinderlik en die gedig
mis 'n noodwendigheid en progressie in die herhaalde aanroeping van die Nag, wat
in 'n reeks beelde besing word. ‘Skans’ het iets Leipoldtiaans deur die vrae en die
lang uitswaai van die sin, maar daar is haas geen volgorde in die reeks natuurobjekte
wat opgeroep word nie. Dieselfde geld vir ‘Erfkennis’, wat in die vierde strofe van
'n feitlik Eyberiaanse beeld gebruik maak. Op 'n hoër vlak is ‘Lied’, wat sterker met
beelde gevoed word as die ander verse oor die verganklikheid van die jeug, al hinder
woorde soos ‘vervliet’ en ‘lowerdom’ nog. ‘Weerstand’ volg dieselfde basiese patroon
as ‘Skans’, maar oor die algemeen bereik Krige hier iets mooiers deur die skakels
tussen die beelde en deurdat die twee slotreëls inhoudelik en sintakties die gedig
bevredigend afsluit. Die beste gedigte is‘Net soos matrose ...’ met sy effektiewe
matroos-beeld en geslaagde slotreël (waarin daar vir die eerste keer in Krige se poësie
van 'n ‘hart sonder hawe’ sprake is), ‘Neerlaag’, wat beeldend meer oortuig as die
meeste kwatrynreekse en op 'n treffende slotreël uitloop, en ‘Oorwinning’ (vroeër
genoem ‘Verganklikheid’), waarin die kunstenaarskap en die gedagte van die ewigheid
wat deur die lied geskep word, ter sprake kom, al hinder woorde soos‘wat’, ‘singe’
en‘weergaloos’ in rymposisie en kan die ‘singe’ wat ook vergaan, as 'n logiese
teenspraak met strofe 2 gelees word. Die gedig ‘Dagbreek’, in September 1931 in
Parys geskryf, lei die reeks ‘praatverse’ en stadsgedigte in wat Krige in die volgende
paar jaar druk sal beoefen, waarmee hy by die tradisie van Baudelaire en Apollinaire
aansluit maar losser van sy voorbeelde staan as in die kwatrynreekse, en waarmee
hy in die Afrikaanse letterkunde die eerste proewe van 'n twintigste-eeuse
eksperimenteel-modernistiese poësie lewer. Die gedig maak, soos die ander in hierdie
afdeling, van die kwatrynvorm gebruik, maar met die abab-rymskema, wat hom beter
as die meer geslote aaba-kwatryn tot strofiese inskakeling in 'n groter geheel leen.
Dit gee 'n siening van die ontwakende stad Parys en bekoor deur die haastige oorgange
in die waarneming, waarby die versbeweging aansluit, die Middeleeuse beeld van
die koerantjoggies as heroute op die stadsmuur, en die gang van en verband tussen
die waargenome mense en dinge, al bring die teenstellende slot met die romantiese
spreker se verwysing na sy ‘pyn’ iets vaags en onbepaalds in die gedig.
Die verveling, onvergenoegdheid met die wêreld waarmee hy nie in harmonie
verkeer nie en die wrang tekening van die werklikheid kom ook voor in die reeks
praatverse van die derde afdeling wat Krige in die jare 1932-1933 in Nice en Marseille
skryf. Die swakste onder hierdie verse is ‘My dae’, wat deur die gebruik van die
kwatrynvorm nog by die vorige afdeling aansluit, maar deur die volgehoue
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en enigsins naïewe personifiëring van die dae die verouderde allegoriese tradisie van
Totius en Celliers voortsit. In ‘Hôtel Aurore’ wend Krige oorwegend die paarrymende
koeplet aan en roep hy deur die gelui van die kerkklok allerlei assosiasies, veral met
die dood, op om 'n beeld van triestigheid, verveling en angs te skep, terwyl die
onvergenoegdheid en ontnugtering met die werklikheid in die siening van die
aandskemering in ‘Barcarolle’ deur mooi volkse beelde weergegee word. Met
‘Treursang vir Van der Merwe’ neig Krige se praatpoësie in die rigting van die
anekdotiese ekspressionisme, waarmee hy aan 'n komies-realistiese gebeurtenis sin
probeer gee, in hierdie geval die plotselinge dood van 'n man wat deur sy skielike
‘vertrek’ uiteindelik ook verlossing van sy al te deftige naam verkry het. Nog meer
as in die vorige gedigte buit Krige hier die gewone woord effektief uit en maak hy
ruimskoots van die ironie as stylmiddel gebruik. Die gedig bestaan uit drie strofes,
telkens met 'n tweesillabige reël as inset en 'n lang uitstromende slotreël waarvan die
belangrikheid binne die konteks van die gedig ook klankmatig deur die ccc-rym
bevestig word. Die wrang-ironiese siening van die lewe kom verder voor in ‘Ballade
van Monsieur Lapeyre’, waarin die droomwêreld van 'n eenvoudige lettersetter fel
kontrasteer met die werklikheid van sy armsalige bestaan. Die gedig volg basies die
patroon van die Franse ballade van Villon (uit wie se werk Krige in hierdie jare
vertalings doen), maar in die plek van die refrein kom daar 'n lang uitstromende
slotreël aan die einde van elke strofe. Die ironie, humor, satire en selfs deernis in die
voorstelling van armsalige mense bereik 'n hoogtepunt in ‘Romanza’, waarin 'n beeld
van die rykmanslewe met sy oppervlakkige bestaan van drank en vroue deur treffende
degraderende beelde gegee word, terwyl die gedig - ná die feitlik terloopse verwysings
na haar in die refreinreël - geleidelik opwerk tot die verhaal van die kranksinnige
Madame de Montboron, wat haar liefde telkens vrygewig geskenk en in die loop van
die proses haar verstand verloor het, totdat sy nou slegs met 'n pophasie kan speel.
Wat 'n mens in hierdie gedig tref, is die fyn gebruik van beelde (‘sonneskerms (wat)
soos kopkole blom’, ‘neuse soos 'n pypsteel krom’), die plasing van sleutelwoorde
in die rymposisie (‘tries - nies - vies’), die mooi progressie van die siening van die
rykes in hulle vervelige bestaan tot 'n toespitsing op die hooffiguur, en die titel
‘Romanza’, wat die hele gedig van die begin af ironiseer.
Die hoogtepunt van hierdie afdeling en van Krige se poëtiese oeuvre as sodanig
is ‘Tram-ode’. Dit is geskryf in September 1932, daarna in M.S.B. Kritzinger se Ons
jongste letterkunde - Letterkundige leesboek III gepubliseer, hersien en met sewentig
reëls verkort in Kentering gebundel en uiteindelik in sy finale vorm in Gedigte
(1927-1940) opgeneem. Met die finale hersiening is (afgesien van enkele veranderinge
wat spelling en interpunksie betref) slegs twee wysigings aangebring. In die reëls
‘Op Meyerton in die Transvaal/ wil ek weer hoor hoe klink my taal’ is ‘Meyerton’
deur ‘Pelgrimsrus’ vervang, 'n naam wat veel beter inpas by die idee van die
swerwende pelgrim wat na 'n rusplek hunker. Daarteenoor het buite-literêre
oorwegings Krige waarskynlik daartoe gelei om in die reël ‘Die laaste stasie voor
my tuiste het die mooi Kaffernaam Waku’ die woord ‘Kaffernaam’ na ‘Xhosanaam’
te wysig, 'n verandering wat die naam van die stasie te sterk lokaliseer. Die gedig
kan in vier duidelike dele verdeel word wat ten nouste met die gemoedsgesteldheid
van die ek saamhang. Dit begin met die onmiddellike werklikheid van die spreker,
wat teen sononder in 'n tram in Marseille sit, deur verveling en

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

451
wanhoop (gevoed deur die aaa-rymskema) oorweldig word en na 'n ‘hawe vir die
hart’ verlang. Die verskyning op die Middellandse See van 'n boot, wat besig is om
uit te vaar na die Verre Ooste, laat die verlange skielik loskom en sit die tweede
beweging van die gedig in, wat die vorm aanneem van 'n ekstatiese aanroep van die
boot, later van die name wat deur die voorgenome skeepsreis in die spreker opgeroep
word. Dit lei tot die derde deel, waarin die verbeeldingspel oorgaan tot 'n namespel
wat - soos vroeër by Leipoldt in sy ‘Voorspel tot 'n Afrikaanse heldedig’ en die
afdeling ‘Uit my Oosterse dagboek’ - deur die klanke, die ritmiese vertragings en
versnellings, die afwisseling van lang en kort reëls en die drif in die vers meevoer.
Alhoewel die spel van mooiklinkende name basies op 'n voortdurende afwisseling
tussen eie (Suid-Afrikaanse en reeds besoekte) en vreemde plekke berus, is daar tog
'n opvallende ontwikkeling te bespeur. Aanvanklik word slegs gepraat van die Aldarín
se reis na die Verre Ooste; as die verbeelde reis egter begin, lê die spreker - naas sy
verwysings na Suid-Afrika - juis die aksent op Suid-Amerikaanse plekke, wat - soos
F.I.J. van Rensburg opgemerk het - in die teenoorgestelde windrigting as die Verre
Ooste lê, al word die reis toenemend - namate die gedig vorder - suidwaarts gestuur.
Reeds aan die einde van hierdie afdeling neem die drif al hoe meer af en keer die
verveling en verdriet van die inset terug, iets wat in die laaste afdeling - as die tram
tot stilstand kom en die spreker uitklim om te gaan eet - oorheersend is. Die
teenstelling droom - werklikheid, wat reeds in ander gedigte aanwesig was, bereik
hier sy hoogtepunt deurdat die werklike reis (die tram en die uitvarende boot) sinvol
met die ‘wakker mars’ na veraf plekke en droomslotte verbind word. Die gedig maak
van 'n vrye versvorm gebruik, maar daar is 'n sterk neiging tot die tersine, versterk
deur die herhaling van rymklanke. Daarby kom die gedig tot 'n bevredigende slot
deur die einde van die tramrit en die terugkeer van die wanhoop, waarmee dit 'n
siklus voltooi.
Afgesien van die te lang ‘Afspraak’, wat iets van die Middeleeuse Meilied in sy
poging tot oorreding het, en die hekelende ‘Keuse’, waarmee Krige by I.D. du Plessis
se satiriese verse aansluit, bestaan die vierde afdeling van Gedigte (1927-1940) uit
drie lang verse (waarby ‘Die wekroep’ uit Afrikaanse versameling aansluit) wat Krige
in die jare 1933-1935 in Provence en Spanje geskryf het. Hierdie verse, waarin hy
van die sesvoetige versreël, paarrym en dekoratiewe beelde gebruik maak, toon die
invloed van Campbell, Hugo en veral die Barokvers van Vondel. Volgens die getuienis
van Krige self is dié gedigte ‘grepe uit 'n lang epiese gedig wat ek in Provence in
1933 begin en in Spanje 'n jaar later min of meer voltooi het’, maar waarvan ‘die
oorspronklike manuskrip ... verlore gegaan (het) toe iemand op 'n nag in 'n Spaanse
trein een van my twee tasse gesteel het’ - (‘Naskrif’ by Gedigte (1927-1940). Blykbaar
was dit sy bedoeling om 'n epos oor die Afrikaanse kontinent met uitbeeldings van
'n groot rivier en die suidelike sterre te skrywe, maar die beskrywings bly te dekoratief,
die vers mis 'n epiese vaart en die geheel toon te min progressie.
Die slotafdeling bestaan uit verse wat in 1936-1940 in Suid-Afrika geskryf is. In
‘Die rit van Jan Lafras Malherbe’ verwerk hy nasionale boustof in 'n ballade-vorm
met gebruik van mooi volkse beelde, dramatisering van die gegewens deur die
vraagstelling, waarskuwings en refreinmatige herhalings, maar die gedig word
plek-plek ontsier deur 'n ongewone woordorde en argaïsmes of boekwoorde (gloor,
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ros, e.d.m.). Drie van die gedigte, ‘Kitaar’, ‘Ballade van die waters van die sec’ en
‘Ballade van die bron’ (wat hier vir die eerste keer gebundel word), is vrye
verwerkings na Lorca, terwyl ‘Gebed aan die jong maan’ op 'n vertaling van 'n
Boesmanliedjie deur Bleek berus. By hierdie suiwer klankspel sluit Krige in ‘Die
seemeeu’ en - minder geslaagd - ‘Die antwoord’ met die afwisseling van vraag en
mededeling aan. Oortuigender is ‘Die blinde se geloof’, wat - volgens Krige se eie
mededeling in G.S. en P.J. Nienaber se Afrikaanse ballades, p. 258 - op 'n Spaanse
volkslegende uit die Middeleeue berus.
Die hoogtepunt van hierdie afdeling is die ‘Lied van die Fascistiese bomwerpers’,
wat met sy spot en bitter sarkasme met Leipoldt se ‘Vrede-aand’ vergelyk kan word.
Die gedig speel af teen die agtergrond van die Spaanse Burgeroorlog en verwys meer
spesifiek na die Spaanse Fasciste, wat daarvan oortuig was dat hulle 'n ‘heilige oorlog’
teen die wettige gesag van die Republiek gevoer het en die weerlose burgerlike
bevolking van die Republikeinse Spanje onophoudelik gebombardeer het. Deur
middel van klank-, woord- en sintaktiese herhalings, enumerasies, opeenstapeling
van verwante sienings en die oratoriese en emfatiese toon (waarby ook die versreël
as dikwels afgeronde sin of sinsdeel aansluit) bou Krige hier 'n magtige wrang beeld
op van hoe mense in die naam van Christus verdelg word. Die gedig toon 'n duidelike
progressie deurdat die aksent aanvanklik op die ‘ons’ val en later toenemend verskuif
na die ‘julle’ wat deur die aanvalle bedreig word. In sy beskouing oor die gedig wys
J.P. Smuts daarop dat daar met die parentetiese slotgedeelte 'n struktuurbreuk kom
deurdat die toon van die spreker verander en Christus regstreeks gebeeld word, terwyl
Hy tot dusver ironies aangeroep is. Hierdie perspektiefwisseling bring mee dat dele
van die parentese na moralisering klink en dat daar met die aanspreking (‘Wend julle
na Hom,’) 'n probleem in verband met die identiteit van die spreker en hoorders
ontstaan. Ten spyte van dié struktuurbreuk bly die ‘Lied van die Fascistiese
bomwerpers’ een van die felste en wrangste gedigte in Afrikaans.
In die bundel Oorlogsgedigte (1942), wat met enkele ingrypende wysigings en
die toevoeging van een verdere gedig as Die einde van die pad en ander oorlogsverse
(1947) heruitgegee is, versamel Krige die verse wat hy kort voor en tydens die veldtog
in Oos- en Noord-Afrika geskryf het. Die bundel toon iets van 'n eenheid deurdat dit
agtereenvolgens 'n beeld van die geluk van man, vrou en kind voor die oorlog, 'n
voorspel tot die krygsverrigtinge en die ervaring van die soldaat in die eindelose
woestynlandskap en die militêre hospitaal gee. Die aksent val op die verlatenheid,
melancholie en grysheid, die soldaat word draer van die romantiek, en meestal is die
gedigte - in die trant van Wilfred Owen - geskryf in 'n vrye vers wat na aan prosa
kom, improviserend uit basiese temas voortbeweeg, deur middel van die klank, refrein
en sintaktiese patroon 'n sekere eenheid probeer bereik en heel dikwels deur
veelwoordigheid, wydlopigheid en 'n tekort aan noodsaaklike bindingselemente
bedreig word. ‘Waterkloof - end Augustus 1939’, wat Krige in Die einde van die
pad bygevoeg het, is die enigste vers wat ‘konvensioneel’ aandoen, deur die gebruik
+

+ Oorlogsgedigte word bespreek deur G. Dekker (Hg., 18.6.43) en Einde van die pad deur M.
Luitingh (Critisch Bulletin, Februarie 1950).
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van die kwatrynvorm en die abcb-rymskema. Die gedig het feitlik 'n anekdotiese
vertrekpunt en werk basies met die teenstelling tussen die geluk in 'n ‘stil samesyn’
en die geronk van 'n enkele vliegtuig, wat as 't ware ‘die gedonder van kanonne’, die
oorlog en die ‘wêreldbrand’ voorspel en moeiteloos simbool van die geweld word.
‘Ouverture’, waarin die klavier die draer van die romantiese verlange word, is basies
'n lang improvisasie op die eenvoudige tema van die eerste strofe, iets waarmee die
sintaktiese vervattings (herhaling van woorde, sinswendinge en interpolasies) ten
nouste saamhang. Die kort inset van strofe 1 dein - namate die gedig vorder - sintakties
al hoe langer uit, en die sinsbou skep telkens 'n afwagting deur die uitreiking na die
tema wat herbevestig word. Alhoewel die beelde en uitweidings soms noodwendigheid
mis, kry Krige sy effekte deur die afwisseling van lang en kort reëls, die spanning
in die sinsbou met die uitstel van onderwerp en gesegde deur 'n reeks bepalings en
bysinne, die herhalings (helder, silwer e.d.m.) wat die hoofsin herbevestig en die
effektiewe uitbuiting van die tipografiese aanbod. Aanvanklik word die spanning
mooi verbind deur die klavier-tema, later word dit deur die ‘donker’-, ‘silwer’- en
‘helder’-motiewe voortgestu, maar in die slotgedeelte is hierdie motiewe afwesig en
word die gedig te gedagtelik of mymerend, al keer hy aan die einde effektief na die
klavier-tema terug.
Met die gebruik van twee temas (die uitgestrektheid van die woestyn en die
eensaamheid van die soldaat) wat in die eerste strofe gestel en verder uitgewerk word,
is ‘Die soldaat’ verwikkelder as ‘Ouverture’. Die temas ontwikkel hier progressief,
die refrein word effektief aangewend en laat strofe 5 met 'n interpolerende reeks
bystellings bevredigend na sintaktiese voltooiing uitreik, terwyl die soldaat en Fort
Wajier algaande kosmiese dimensies aanneem en as simbole sonder regstreekse
verklaring funksioneer. Basies dieselfde tegniek van 'n stelling waarop uitgebrei
word, kom voor in ‘Die pad deur die woestyn’, maar die bepalings en bysinne word
nie deur 'n sintaktiese uitreiking oorkoepel nie en die uitbreidings en presiserings
toon geen duidelike progressie nie. Die gevolg is dat die spanning veel swakker is
as in ‘Die soldaat’, iets wat nog verder versterk word deur die regstreekse verklaring
van die ‘pad’-simbool aan die slot. Effens sterker is ‘Die einde van die pad’, waarin
Krige - in teenstelling tot die vrye verse in die bundel - van rym gebruik maak. Soos
in die ander gedigte dien die herhaling van woorde as skakels tussen die strofes, word
die refrein effektief - ook wat sy posisie in die vers betref - gevarieer, wissel
Homeriese vergelyking (strofe 2) en opstapeling van vergelykings (strofe 3) mekaar
mooi af en word die sintaktiese spanning deur die herhaalde ‘geen’-inset in strofe 4
bevredigend opgehef deur die positiewe uitstroming aan die einde van die sin, terwyl
die slotstrofe met sy enumerasies 'n sterk teenstelling met die voorafgaande vorm
maar tog op die lange duur in prekerigheid en yl beelding verval.
Verwant aan die procédé in ‘Die soldaat’ is ‘Blomme van die Boland’, waarin
daar met die teenstelling tussen die eindeloosheid van die woestyn en die enkele graf
gewerk word, al hou Krige hierdie teenstelling nie vol nie en verval die gedig - ten
spyte van die skrynende ironie van die sigaretpakkie se ‘blomme’ wat op die graf
van die gevalle soldaat geplaas word - in 'n stuk anekdotiek wat sonder die nodige
bindingselemente die gedig voortdra. In ‘Lig van die wêreld’ word weer dieselfde
tegniek as in ‘Die pad deur die woestyn’ gebruik deurdat die grys lig - eksplisiet
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verklaar as simbool van die menslike leed - hom uitbrei totdat dit alles deurdrenk en
uiteindelik oor ‘die hele wêreld, die ganse lewe’ heers. Aansluitend hierby, o.m. deur
die tema, die realistiese uitgangspunt en die motief van die ‘grys lig’, is ‘In die
siekevertrek’, waarin die geweld van die oorlog telkens met skokbeelde deur die
verbeeldingsvlug na die kinderjare breek, totdat dit - ten spyte van die enigsins amorfe
bou en willekeurigheid van die beelde - uitloop in die pragtige slot van die man wat
sy hand na 'n kind uitreik. ‘Hospitaalskip’ handel weer oor die verveling in die verlate
woestyn en die tropiese warmte, maar bring iets nuuts deur die koms van die reën,
wat in die middelste deel van die gedig 'n gesprek met die see aangaan en 'n
teenstellende reeks beelde ontlok. Die slotgedeelte is egter te los verbind met die
voorafgaande, raak (soos die slot van ‘Die einde van die pad’) moraliserend oor die
mens en sy toekoms, wat hy met geloof tegemoetgaan, en vloei nie konsekwent uit
die simbole van die gedig voort nie.
Alhoewel nie al die gedigte in Die einde van die pad op dieselfde peil is nie, die
meeste verse aan Krige se veelwoordigheid ly en deur 'n amorfe struktuur geskaad
word, is hierdie vrye verse literêr-histories die voorloper van latere digters in die
sestiger- en sewentigerjare. Hart sonder hawe (1949) sluit met sy verse oor die
krygsgevangene en die bevryde soldaat gedeeltelik by Die einde van die pad aan.
Oor die algemeen is die Engelse verse in die eerste afdeling, wat tussen Desember
1941 en September 1943 in die Tuturano- en Fonte d'Amorekamp ontstaan het,
minder versorg en sonder die nodige bindingselemente, al het ‘Before Sidi Rezegh’
mooi onderdele. Afgesien van bekoorlike passasies word ‘Ballade van die
krygsgevangene’, waarin die meeu as draer van die krygsgevangene se romantiese
verlange funksioneer, ontsier deur die uitgerektheid en abrupte slot, terwyl ‘Lied van
die reëndruppel’ en ‘Lied van die liefdesnood’ ten spyte van die meer gebonde vorm
aan veelwoordigheid en - in die eerste geval - 'n naïewe personifiëring ly. Die
hoogtepunte van dié afdeling is ‘Hooglied’, wat veral- ná die enigsins oorbodige
inleidende drie strofes - deur die erotiese beeld van die baaiende vrou, die vloeiende
gang van die vers en die verglydende vroulike ryme en alliterasies oortuig; ‘Verre
blik’ met sy pragtige panoramiese siening van die sonsondergang en die silhoeët van
ruiter en perd; en ‘Karroodorpie’ met sy sober tekening van 'n plattelandse toneel.
Die tweede afdeling bevat ‘Drie gedigte vir my dogter’ , waaronder die mooi ‘Swaels
bo die kamp’ met sy verlange na 'n geliefde in die suide (vgl. Breytenbach se latere
Voetskrif-verse), al word die gedig weer deur te lang uitweidings geskaad. Die derde
afdeling is nadigtings van Lorca, meestal langer as die oorspronklike gedigte en soms
getransponeer na 'n Suid-Afrikaanse milieu (soos in ‘Klaaglied vir die kind gewond
deur die golwe’). Die vierde afdeling, wat in Augustus 1946 in die Transvaalse
Laeveld geskryf is, bevat twee ballades wat by sy vroeëre werk aansluit, terwyl
‘Vergesig’, ‘Laeveld’ en ‘Plaashek’ panoramiese beelde in die trant van ‘Verre blik’
gee, meestal met 'n volkome harmonie tussen die ek en sy wêreld. Naas die fyn
waarnemings in hierdie verse is daar tog 'n gebrek
+

+ Hart sonder hawe word bespreek deur D.J. Opperman (Verspreide opstelle, Kaapstad, 1977),
A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2, M. Luitingh (Critisch Bulletin, Februarie 1950) en
Rob Antonissen (St., V: 4, Julie 1951).
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aan vormtug en ontkom Krige nie aan die neiging om homself te herhaal nie.
Ná 'n periode van elf jaar waarin hy op die gebied van vertalings, prosa en drama
aktief was, publiseer Krige in 1960 die bundel Ballade van die groot begeer en ander
gedigte, waarin hy afwyk van die vrye vers en opnuut die ballade,
anekdotiesekspressionistiese poësie en gedigte met 'n vaster prosodie en rym beoefen.
Afgesien van 'n tweetal oorlogsgedigte - ‘Woestynbegrafnis’ en ‘Sabbatslag’ (vgl.
die skets ‘Totensonntag’ uit Sout van die aarde) - het die bundel oorwegend die
wêreld van die Kaapse bruinmens met sy liefde vir die lewe, sy grappies en anekdotes,
soms ook sy leed en maatskaplike veronregting as boustof, dikwels - soos by Blum
en Smalldeur die Kleurling self aan die woord te stel en iets van sy idioom en
segswyse in die taalgebruik te suggereer. Die anekdotiese inslag van hierdie poësie
blyk uit die verwerking van bekende grappies en woordspelings, en soms bereik
Krige mooi effekte deur die spot, geestigheid, ironie en sosiale deernis met dié mense,
al word die bundel ernstig bedreig deur die veelwoordigheid, die klankherhalings,
rymdwang, anormale sinsbou en - ten spyte van die ‘vaster’ vorme - 'n gebrekkige
struktuur. Tot die beste gedigte behoort ‘Vishoring’,die venterliedjie van 'n
visverkoper met die mooi spel van die visname, die vergelykings met rugbyspanne
en 'n ‘fancy dress’ en die verdieping deur die verwysing na die ‘Grote Visterman’
aan die einde, al val die beeld van die koringkorrels buite die struktuur van die vers.
Oor die algemeen geslaag is ook die verdieping in ‘Gekraakte klaroen’, die geestige
spot met hengelaarstories in ‘Aladdinlamp of When Greek meets Greek’, die
afwisseling van lang en kort reëls en die gebruik van twee sprekers in ‘Klopsdans’.
Wat egter in die meeste gedigte hinderlik aandoen, is die herhaling van dieselfde
rymklank met die geforseerdhede wat daarmee gepaard gaan. 'n Mens bewonder
Krige se virtuositeit om telkens nog 'n verdere rym aan sy lang reeks toe te voeg,
maar nêrens buit hy die hoër kwaliteite van die rym uit nie. In plaas daarvan dat die
rym by hom 'n dissiplinêre en strukturerende funksie het, gee dit eerder aanleiding
tot eindelose losbandigheid.
Hierdie gebrek aan selfkritiek is ook die belangrikste beswaar teen die veels te
lywige bundel Vooraand (1964). Van die geslaagdste verse is die romantiese gedigte
oor 'n verlore jeug in die eerste afdeling, terwyl die reeks ‘Boerewysheid’ die
geestigheid van Langenhoven en Visser voortsit. Oor die algemeen is ‘Gifpyltjies’
- satiriese hekelverse teen kritici en medeskrywers - die swakste deel van die bundel,
terwyl die ballades - waaronder 'n paar nadigtings van Spaanse volksballades- weinig
aan Krige se vroeëre werk in dié genre toevoeg, en 'n gedig soos ‘Lewenstroos’ die
kwaliteit van sy vroeëre Franse ballades mis. Onder die beste gedigte is die geestige
‘Stoftrappertjie’, ‘Lied van die slakke wat na die begrafnis gaan’ (na
+ +

+ Ballade van die groot begeer word gunstig bespreek deur Adam Small (Hg., 18.11.60) en
Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963), ongunstig deur E. Lindenberg (Bu., 13.1.61).
Oor ‘Die bruinmens in Ballade van die groot begeer’ skryf B. le Roux (T.L., XII: 2, Junie
1962). Na aanleiding van die eerste publikasie van ‘Vignette’ (in Hg., 17.1.58) ontstaan daar
'n polemiek oor die morele gehalte van die gedig en verdedig Krige homself (Hg., 14.2.58).
+ Vooraand word bespreek deur F.I.J. van Rensburg (Krit., III: 2, Julie 1965), Rob Antonissen
(Spitsberaad) en P.D. van der Walt (Mené tekél, Kaapstad, 1969).
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Jacques Prévert) en ‘Vooraand’, alhoewel dit met sy tematiese uiteenlopendheid nie
die hegtheid van 'n ‘Tram-ode’ bereik nie. Wat 'n mens in te veel gedigte in dié
bundel hinder, is die gebrek aan konsentrasie, die kritieklose voortspeel met klanke
en soms die volslae futloosheid van die verse.
Reeds voor die publikasie van sy eerste digbundel is Krige ook aktief as
prosaskrywer. Die verhale wat hy tussen 1931 en 1939 in Die Huisgenoot, De Gids,
Die Brandwag, De Stem, Die Jongspan en die Skrywerskring-Jaarboek publiseer,
word in 1940 as Die palmboom versamel. Die verhale in hierdie bundel is meestal
wydlopig, mis konsentrasie en word geskaad deur tydspronge en 'n episodiese bou,
al bevat elkeen mooi gedeeltes en is daar 'n paar verhale wat as 'n wesentlike bydrae
tot die Afrikaanse korter prosa beskou kan word. Twee van die verhale, ‘Die
skaapwagter met sy wolmussie’ en ‘Die feëjuffertjies van Reyniers’, is oorvertellings
van Franse sprokies, maar sluit met die raamstruktuur, die prominensie van die
ek-verteller en die werklikheidsillusie wat só geskep word, by die tradisie van
Langenhoven en Marais aan. ‘La Miseria’ het 'n Portugese legende oor die vertraging
van die dood (vgl. Die goue kring) as boustof, maar die hede van die spreker en sy
hoorder speel ook mee, sodat daar 'n mooi verbinding tussen die realistiese en
sinnebeeldige vlakke in die verhaal kom. Heelparty van die verhale sluit aan by die
realistiese prosa van Jonker en ander skrywers uit die dertigerjare, al is die
maatskaplike problematiek meestal afwesig en gaan die verhale oorwegend oor 'n
algemene problematiek. Die titelverhaal handel oor 'n seun wat ontrou aan die tradisies
van sy familie en die Afrikaner as sodanig raak, maar deur die regstreekse verklaring
van die simboliek van die palmboom word die slot sy trefkrag ontneem. ‘Die stad’
handel oor 'n seun se vreugde én onvergenoegdheid by sy eerste ervaring van die
stad, maar ontwikkel te wydlopig en toon 'n strukturele breuk as die swartman
Kerneels aan die slot die sentrale draer van die verhaal word en die moontlikheid
van insig by die slapende hoofpersoon uitsluit. Geslaagder is ‘Die diefstal’ met die
mooi ironie aan die slot, terwyl ‘'n Seun word gebore’ in die beskrywing van 'n
Zoeloe-aanval op 'n Voortrekkerkamp 'n sekere verwantskap met Magdalena Retief
toon. Die geslaagdste verhaal in die bundel is egter ‘Die doodkis’, waarin die
verskillende uiteenlopende tonele deur die doodkistema verbind en begin en einde
deur die geboortes mooi op mekaar betrek word. Afgesien van die lewendigheid in
die vertelling, wat in die mond van 'n agterkleinkind gelê word, boei die verhaal veral
deur die aardsheid, onverwoesbare lewensdrif en humorsin van die hoofkarakter en
die pragtige ironie dat Grootoupa se gulhartigheid om telkens sy doodkis - selfs vir
'n lewenslange vyand - uit te leen, daarvoor verantwoordelik is dat hy uiteindelik
self in 'n tuisgemaakte kis teregkom.
In drie bundels sketse versamel Krige sy joernalistieke prosa oor verskeie jare en
lewer hy met sy poëtiese skryftrant, uitbuiting van die taal, geestige kyk op sake en
fyn waarneming van mense en plekke 'n belangrike bydrae tot hierdie genre in
Afrikaans. Soly sombra (1948) bevat 'n keuse uit die prosa van die jare 1933-1935
en
+

+ Die palmboom word bespreek deur H.A. Mulder (Twee wêrelde), W.E.G. Louw (Hg.,
25.10.40) en F.E.J. Malherbe (O.E.B., IX: 2), terwyl Malherbe ‘Die doodkis’ in Afrikaanse
humorverhale3 (Pretoria, 1953) ontleed.
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handel - afgesien van 'n enkele skets oor Clifton - oor sy indrukke van drie Spaanse
stede: Barcelona, Valencia en Almeria. Alhoewel die karakters dikwels geneig is om
te veel te praat en 'n sekere eenselwigheid vertoon, lê Krige met sy causerende
aanbiedingswyse, sy besondere perspektief op die politiek, godsdienstige gewoontes
en leefwyse van die Spanjaarde en die afwisseling van geestigheid, spot en weemoed
'n patroon vas vir die reisverhaalkuns wat in die sestigerjare druk in Afrikaans beoefen
word. Met die Franse en Spaanse sketse uit die jare 1932-1937 wat hy in Ver in die
wêreld (1951) bundel, sluit Krige regstreeks by Sol y sombra aan, terwyl die tweede
helfte uit stukke bestaan wat hy tydens die oorlog in Noord-Afrika (1941) en Italië
(1944) geskryf het en as 'n belangrike prosa-aanvulling by sy verse uit Die einde van
die pad en Hart sonder hawe beskou kan word; hieronder is veral ‘Eggo... ’ 'n
treffende bydrae. Soul van die aarde (1961) sluit met 'n verdere drietal oorlogsketse
- waaronder die pragtige titelstuk - hierby aan, maar handel ook oor sy herbesoek
aan Spanje (met heelwat inligting oor die ontstaansgeskiedenis van Die goue kring),
Stellenbosch, Natal en reminissensies aan sy Franse rugbyjare en eerste ontmoeting
met Roy Campbell. In die bundel Rooi (1965) word 'n viertal sketsverhale van Krige
opgeneem, waaronder die skrynende ‘Die Carbonari’, wat die ontsnapping van 'n
krygsgevangene tydens die Tweede Wêreldoorlog beskryf. In 'n tweetal versamelings,
The dream and the desert (1953) en Orphan of the desert (1967), vertaal Krige 'n
aantal van sy verhale en sketse, terwyl hy 'n paar oorspronklike Engelse stukke vir
die eerste keer bundel. Sy mees ambisieuse werk in Engels is egter The way out
(1946; hersiene uitgawe 1955), wat die verhaal van sy Italiaanse krygsgevangenskap
en ontsnapping vertel. Saam met Conrad Norton publiseer hy in 1941 Veldtog vir
vryheid - Vanguard of victory, wat 'n kort oorsig van die oorwinnings van die
Suid-Afrikaanse soldate in Oos-Afrika (1940-1941) gee. Onder die titel Met ander
oë (1980) versorg Hennie Aucamp 'n keuse uit Krige se prosa, voorafgegaan deur 'n
kundige inleiding.
In aansluiting by die ‘nasionale’ verse uit Rooidag en die proewe van 'n epos oor
Afrika (vgl. ‘Die rivier’, ‘Die swerwers’ en ‘Die sterre’ in Gedigte (1927-1940) en
‘Die wekroep’ in Afrikaanse versameling) ontstaan Krige se eerste drama, Magdalena
Retief (1938; hersiene uitgawe in 1948 en weer in 1975), wat met die oog op die
Voortrekker-eeufees geskryf en deur die Krugersdorpse Munisipale Vereniging vir
Drama en Opera met 'n eerste prys bekroon is. Die drama bestaan uit agt episodes,
wat die lewensloop van die hoofpersoon van haar sestiende tot sewentigste jaar gee
en deur die afwesigheid van sterk handelingsmomen te eerder epies as sterk drama+ +

+ Soly sombra word bespreek deur Ernst van Heerden (O.E.B., XV: 4), J.K. Swart (O.E.B.,
XVII: 1) en M.L. Jurgens (Hg., 7.10.57), Ver in die wêreld deur F.E.J. Malherbe (O.E.B.,
XVIII: 2) en Rob Antonissen (St., VII: 2, Desember 1952), Sout van die aarde deur P. van
der Merwe (Ins., II: 1, Maart 1962), Hermie Aucamp (Krit., III:2, Julie 1965), M.J. Prins
(Kl., III:3, Februarie 1968) en Joan Hambidge (T.L., XX:4, November 1982) en Rooi deur
J.C. Kannemeyer (Bu., 9.4.65). Oor Met ander oë skryf J.P. Smuts (Bu., 9.7.81).
+ André P. Brink skryf 'n beskouing oor Krige se bydrae tot die Afrikaanse drama (Aspekte
van die nuwe drama, Pretoria/Kaapstad, 1974). Oor Magdalena Retief skryf H.A. Mulder
(Br., 6.1.39), F.C.L. Bosman (O.E.B., VII: 3 en X: 2), W.J.B. Pienaar (Hg., 14.4.39) en André
P. Brink (Rap., 4.1.76).
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ties is. Alhoewel enkele belangrike momente uit die wordingsgeskiedenis van die
Afrikanervolk deel van die boustof vorm, val die aksent in hoofsaak op die vroulike
hooffiguur, wat deur al die droewige ervarings tot 'n volwasse en volwaardige mens
ryp. Die voorstelling van Magdalena se karakter is dan ook die belangrikste enkele
kwaliteit van die stuk, terwyl die episodiese opset tot hinderlike inligting, terloopse
en toevallige karakters en 'n gebrek aan konsentrasie aanleiding gee.
Met 'n negetal eenbedrywe waarin die aksent op 'n paar karakters of 'n enkele
situasie val, lewer Krige sy belangrikste bydrae op toneelgebied en vestig hy sy naam
as beste eenbedryfskrywer in Afrikaans. Hierdie eenbedrywe is Die wit muur, Die
skaapwagters van Betlehem en Die arrestasie (1940), Fuente Sagrada, Die
grootkanonne en Alle paaie gaan na Rome (1949) en Die ongeskrewe stuk, Die gees
van die water en Die sluipskutter (1951). Vyf van dié stukke is deur Krige self in
Engels vertaal - vier in The sniper and other one-act plays (1962) en een in The two
lamps and The big shots (1964) - terwyl sewe van die stukke ingrypend hersien en
opnuut uitgegee is as Vier eenbedrywe (1968) en Die wit muur en ander eenbedrytwe
(1973). Nie al hierdie eenbedrywe is op dieselfde peil nie. Ondanks 'n sekere
beweeglikheid in die dialoog en die gang van die gebeure in Die wit muur (vgl. Jan
F.E. Celliers se ‘Japie Greyling’ uit Die vlakte en ander gedigte) hinder die te
opsigtelik-gekonsipieerde teenstelling tussen Shaw en Trelawny, en is die slot van
die spel, waar Shaw die fusillering van Japie afgelas, te onverwags. Fuente Sagrada,
wat opgebou is uit kort tablo's van eenvoudige boeretipes tydens die Spaanse
Burgeroorlog, beweeg op 'n enigsins hoër vlak, maar die slot (waar die boer sy
karretjie afstaan) oortuig nie heeltemal nie en die wydlopigheid in die dialoog hinder
nog te veel. Die gesprek tussen die twee dronk mans in Die grootkanonne is besonder
geestig - plek-plek het die dialoog selfs iets van die absurde drama - maar op die
lange duur word dit te woordryk. In Die gees van die water het Krige iets besonders
probeer bereik deur die gesprek tussen die Berg, die Water en die Wind, maar die
dialoog raak soms te bewustelik filosofies en daarby is die tema van die stuk - die
sprokie van die Japanse klipkapper - al by herhaling in die wêreldliteratuur behandel,
o.a. deur Multatuli in die verhaal ‘Si oepi keteh’ (Max Havelaar, Hoofstuk XI). Ook
Die ongeskrewe stuk, die eerste Afrikaanse drama wat die gehoor direk by die spel
betrek, is te praterig en toon te veel ooreenkomste met Pirandello se Sei personnaggi
in cerca d'autore.
In sy beste eenbedrywe maak Krige gebruik van 'n duidelike dramatiese lyn,
waardeur die wydlopigheid in die dialoog grotendeels uitgeskakel en die gebeure tot
'n bevredigende slot gevoer word. Daarby steek die beste stukke nie vas in die situasie
wat hulle aanbied nie, maar word die gegewe gaandeweg verruim, sodat die enkele
episode 'n groter drakrag kry en 'n ruimer wêreld agter die gebeure betrek
+

+ 'n Uiters onbevredigende oorsig oor Krige se eenbedrywe is dié van Gerhard J. Beukes (Die
moderne eenbedryf2, Pretoria, 1954; vgl. ook Skrywers en rigtings4). Die wit muur word
bespreek deur H.A. Mulder (Twee wêrelde), F.C.L. Bosman (O.E.B., VII: 1, X: 1 en X: 3)
en Rob Antonissen (O.E.B., XIX: 3), Alle paaie gaan na Rome deur W.J.B. Pienaar (O.E.B.,
XVI: 1) en A.J.B. de Klerk (Hg., 31.3.50) en Die sluipskutter deur F.E.J. Malherbe (O.E.B.,
XVIII: 1). Oor Alle paaie gaan na Rome en Die sluipskutter skryf C.J.M. Nienaber (Oor
literatuur, I, Pretoria/Kaapstad, 1974), terwyl J.C. Kannemeyer naas dié twee stukke ook
Die skaapwagters van Betlehem en Die arrestasie bespreek (Opstelle oor die Afrikaanse
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word. Dit is die geval met Die skaapwagters van Betlehem, wat by die Middeleeuse
tradisie van die Kersspel aansluit deur die afwyking van die ‘feitelike’ Bybelse
gegewens, die gedeeltelike transponering - o.m. deur Afrikaanse idiome en
uitdrukkings en die verafrikaansing van die herders se name - na Suid-Afrikaanse
omstandighede en die onthistorisering deurdat verskeie uitsprake anachronisties na
woorde van Christus in die Bergpredikasie heenwys en as 'n prefigurasie-in-woorde,
'n vooruitwysing na die nuwe Waarheid wat in die wêreld aan die kom is, funksioneer.
Hierdie noue aansluiting by die Middeleeuse tradisie het ook die mooi verbinding
van realisme en magie tot gevolg, en saam met die fyn stemminge, die teenstellings
tussen die figure en die geleidelike progressie tot die verskyning van die ster aan die
slot dra dit by tot die bekoring van die stuk.
Daarteenoor speel Die arrestasie af teen die agtergrond van W.A. van der Stel se
bewind aan die Kaap en steun dit regstreeks op 'n artikel deur J.L.M. Franken (Hg.,
6.7.28) en 'n toneel in Anna de Villiers se Hercules des Prés (p. 215 e.v.). Die
eenbedryf werk met verskeie ‘tipiese’ karakters, situasie-komiek en toevallige
gebeurtenisse, maar dit word alles aanneemlik gemaak deur die aard van die blyspel.
Daarby word 'n mens gaandeweg bewus van die ruimer agtergrond, die verset teen
W.A. van der Stel en die groeiende nasionaliteitsgevoel onder die burgers, wat agter
die gebeure lê. Die stuk ontwikkel dramaties deur die teenstellings in die
opeenvolgende tonele, die volgorde in die vroue se verskyning en die volgehoue
spanning wat uitloop op Hasewinkel se intrede aan die einde. Die slottoneel toon 'n
ooreenkoms met dié van Die wit muur, maar die verrassende wending word hier
aanneemlik gemaak deur die aard van die komedie en deurdat Jean se standvastige
karakter reeds vroeg in die drama openbaar word.
Twee van die stukke speel af teen die agtergrond van die Tweede Wêreldoorlog.
Alle paaie gaan na Rome vertel die verhaal van 'n ou vrou wat teen die einde van
die oorlog saam met haar kleindogter 'n halfuur lank langs die pad wag in die hoop
dat een van die trokke hulle sal oplaai en na Rome neem, waar 'n snydokter moontlik
die dogter sal kan genees. Soos die stuk vorder, word 'n mens egter bewus van die
leed wat die oorlog vir alle mense bring en waarvan die grootmoeder, wie se vyf
seuns deur die Duitsers gefusilleer is, en Gina, wat stom geword het na 'n bomaanval,
maar net twee ‘exempels’ is. Die eenbedryf gee dus 'n beeld van die ‘verwoesting
en menslike ellende’ as gevolg van die oorlog, maar daarteenoor ook van die hoër
waardes wat daar - ondanks alles - nog vir die mens bestaan, gesimboliseer in die
ongeskonde beeld van Maria en die ‘spitspiek’ agter op die verhoog. Daarom ook
dat die klokke aan die einde van die spel nie net in Italië nie, maar (in die woorde
van die vrou) ‘oral in Europa waar daar nog kerke staan...oor die koue verwoeste
dorpe...oor die koue verwoeste wêreld...’ lui. Krige bereik besondere effekte deur
die karakterteenstellings tussen die adellike Italiaanse vrou en die verskillende soldate,
sommige met begrip vir haar situasie, ander weer bot en ru - iets wat soms tot 'n
newespanning lei. Daarby toon die opeenvolging van die tonele 'n duidelike
dramatiese ontwikkelingslyn wat tot die onthulling aan die slot oploop. Die dogtertjie
is 'n voorbeeld van die swyende karakter in die drama-literatuur van alle eeue, terwyl
die vrou se monoloë 'n markerende funksie het en bydra tot die bepaalde sfeer in die
drama, Pretoria/Kaapstad, 1970). In 'n naskrif tot die 1973-uitgawe van Die wit muur vertel
Krige die onderhoudende agtergrondsgeskiedenis van hierdie eenbedryf.
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vrou aan die slot, waarin haar eie leed volkome opgaan in die gevoel van medelye
met die hele mensdom. Met dit alles is Alle paaie gaan na Rome Krige se belangrikste
bydrae op toneelgebied.
Die sluipskutter (vgl. die skets ‘Eggo...’ in Ver in die wêreld) handel oor die
onregverdige en wederregtelike fusillering van Heinrich, 'n Duitse soldaat, deur
kolonel Venter van die Suid-Afrikaanse leër, maar agter die enkele geval verskyn
die wreedheid van die oorlog, wat die futiele dood van iemand soos Heinrich tot
gevolg het, en die brute geweld, waarteen die suiwer menslikheid van 'n persoon
soos kaptein Meyer niks kan uitrig nie. Wat 'n mens in hierdie spel opval, is die
dramatiese intrede van die figure (veral dié van Elena aan die slot) en die kontraste
en teenstellings van tonele en karakters. Dit geld veral vir dié tussen kaptein Meyer
en kolonel Venter, in wie die hoofspanning van die drama - dié tussen plig en
menslikheid - verteenwoordig word. Hierdie spanning lei tot die dramatiese slottoneel,
waar Venter en Elena teenoor mekaar te staan kom: die een wat sy plig gedoen het,
die ander - met verbande en handdoeke - om haar plig te kom doen. Dit is asof Krige
deur die hele fel stryd tussen Venter en Meyer heen as 't ware vir Elena bewustelik
op die agtergrond gehou het, net om haar aan die einde, in haar volle menslike
waardigheid, voor Venter te laat verskyn, sodat sy feitlik die vergestalting van sy
gewete is, die persoon aan wie hy verantwoording sal moet doen.
'n Opvallende verskynsel in Krige se eenbedrywe is die feit dat daar nêrens sprake
van 'n karakterommekeer is nie. Enersyds het dit tot gevolg dat die figure in hierdie
spele nie verwikkeld is nie en dat hulle - soos in Die sluipskutter - na die ideële neig.
Andersyds gee dit hom die geleentheid tot sterk karakterteenstellings, wat tot die
spanning in die eenbedrywe bydra. Dat die afwesigheid van karakterommekeer egter
wel 'n beperkende faktor is, word bewys deur Die twee lampe (drie bedrywe;
oorspronklik in 1951 gepubliseer, daarna hersien en in 1964 in Engels vertaal en in
1975 in 'n nuwe Afrikaanse uitgawe besorg). Dié drama, wat op die kortverhaal ‘Die
vader’ (uit die bundel Vroue) van Sannie Uys gebaseer is, handel oor 'n outokratiese
vader (C.M. van den Heever se Sybrand-tipe) wat deur sy eensydige beklemtoning
van harde werk en spaarsaamheid alle menslikheid en liefde uit sy lewe weer en deur
sy kortsigtige optrede sy twee seuns na selfmoord dryf Die gegewe van die drama
is pakkend, die botsing tussen oom Gert en sy seun Frans (I:2) nie sonder verdienste
nie en die jolige Erik-figuur (voorloper van Pablo in Die goue kring) ten spyte van
die veelwoordigheid nie sonder sy sjarme nie. Die basiese probleem is egter dat Krige
geen werklike antagonis teen oom Gert stel nie en dat die hoofkarakter - ten spyte
van die oomblik se insig deur die pleitrede van Cornelia in die gewysigde uitgawe nie tot 'n werklike ommekeer in sy optrede kom nie, iets wat bevestig word deur die
slot, waar hy onverbiddelik die naam van sy seun in die geslagsregister deurhaal.
Daarby word die liefdestonele te uitgerek en sentimenteel, verloop die derde bedryf
te mat na die einde toe en is die twee selfmoorde veels te swak gemotiveer.
+

+ Oor Die twee lampe skryf M.P.O. Burgers (Hg., 14.3.52) en André P. Brink (Rap., 18.5.75),
terwyl H.C.T. Müller die Engelse vertaling resenseer (Krit., III: 2, Julie 1965).
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Die ryk weduwee (drie bedrywe; 1953, hersiene uitgawe 1958), Krige se eerste blyspel
van langer asem, bekoor deur die oortuigende tipering van vyf minnaars wat om die
hand van 'n welgestelde weduwee meeding, die vermaaklike situasiekomiek, die vlot
dialoog en die gemaklike handelingsverloop in die eerste twee bedrywe. Tog voel
'n mens dat die liefdestonele - selfs in 'n blyspel- oordryf word, die grappies en veral
die voortdurende woordspelings op die lange duur verveel, en die ontknoping - Swart
se optrede - die komiese situasie oorskry en die stuk na 'n sentimentele oplossing
laat beweeg, al red Krige die spel deur alles aan die einde mooi latent te hou. Ondanks
hierdie besware is Die ryk weduwee deur sy frisheid, vlotheid en karaktertipering
een van die vermaaklikste blyspele in Afrikaans en het die skrywer daarin geslaag
om heelparty hinderlikhede met die hersiening weg te werk.
Met Die goue kring (1956; hersiene uitgawe 1976), wat vir sy boustof op 'n
Portugese legende (vgl. ‘La Miseria’ in Die palmboom) gebaseer is, lewer Krige sy
belangrikste drama van groter omvang. Naas die invoering van liedjies, wat aan
Shakespeare en Lorca se dramas laat dink, en die realistiese idioom, wat plek-plek
aan Bredero herinner, toon die stuk duidelike ooreenkomste met verskillende
Middeleeus-dramatiese vorme. Daar is bv. 'n verwantskap tussen die misteriespele
en die toneel met die bedelaar deur die verskyning van die Christus-figuur en die
vrye verwerking van Bybelse motiewe (veral die geskiedenis van die Barmhartige
Samaritaan en die penning van die weduwee), terwyl die tradisie van die mirakelspele
voortgesit word deur die wonder van die Dood wat aan die boom vassit. Die
duidelikste ooreenkoms met die Middeleeuse drama is egter die verwantskap met
die moraliteite deur die redenering en bespiegeling oor die sin van lewe en dood en
die wyse waarop die Vreemdeling hom aan Moeder Mart aankondig, sy identiteit
openbaar en 'n lang reis in die vooruitsig stel (vgl. Elckerlijc). Daarnaas
verteenwoordig sommige karakters die bekende tekortkominge van die mense soos
dit in die Middeleeuse klugte aangetref word, bv. vrekkerigheid (Miguel), luiheid
(Pablo), hoogmoed (die Biskop), iets waardeur die figure 'n bietjie eenselwig en
enkellynig word en na blote tipes en selfs karikature (in die geval van Miguel) neig.
Met al hierdie figure, motiewe en verskeidenheid van dramatiese tradisies bestaan
die gevaar dat die eenheid van die drama deur die veelheid van die spel aangetas kan
word. Tog bestaan daar wel 'n duidelike eenheid deurdat - soos Antonissen dit stel'n mens die eerste twee bedrywe kan sien as die ‘grondpatroon ... waarop die legende
geborduur word, en dat die kérn van elke scéne in I-II op een of ander wyse weerklank
vind en effektief sinryk word in In-IV’ (Kern en tooi, p. 187). In die eerste twee
bedrywe is die meestal volkse figure (Pablo, Violetta, Miguel, ens.) bv. primêr komies,
maar voor die letterlike aanwesigheid van die+ +

+ Die ryk weduwee word bespreek deur E. Lindenberg (T.L., III: 3, September 1953), A.P.
Grové (Hg., 25.9.53), J.L. Steyn (O.E.B., XIX:4), Rob Antonissen (Kern en tooi) en J.H.
Senekal (Beeld en bedryf, Pretoria, 1978).
+ Die goue kring word bespreek deur J.K. Swart (Bu., 19.1.57), M.P.O. Burgers (Hg., 11.2.57),
M.S. du Buisson (T.L., VII: 2, Junie 1957), Rob Antonissen (Kern en tooi), J.C. Kannemeyer
(Opstelle oor die Afrikaanse drama) en André P. Brink (Rap., 17.10.76).
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Dood in die vierde bedryf word hulle almal gedwing om na te dink oor die sin van
die lewe en die dood. Hierdie ‘verdieping’ en wegswaai van die aanvanklike ‘patroon’
maak van Die goue kring 'n tragikomedie. Aanvanklik skep Krige 'n sekere afstand
van die gebeure deur die karakters as suiwer komies aan te bied, maar later staan 'n
mens nader aan hulle as iets tragies of pateties aan hulle tipe-figure toegevoeg word,
sodat daar 'n mooi balans tussen driflewe en besinning in die spel tot stand kom.
Daarby vorm die drama 'n eenheid deurdat elke bedryfas 't ware die beweging van
'n hele stoet volkse figure, aanvanklik uitbundig, later meer ingetoë, gee en deurdat
al die karakters uiteindelik rondom die lemoenboom, as simbool van die Lewe,
beweeg. Met dit alles is Die goue kring 'n besondere bydrae tot die Afrikaanse
toneelliteratuur, al is daar iets verwards in die simboliek van die ‘goue kring’, wat
enersyds die uitbundige lewe, andersyds die lewe met die dood as voltooiing van die
kring voorstel.
In Muur van die dood (twee bedrywe, 1968) neem Krige se woordspelings, wat
in Die ryk weduwee en Die goue kring deur die komiese situasies nog aanvaarbaar
was, groteske afmetings aan en ontaard die grootste deel van die drama in 'n stroom
anekdotes, baldadige grappies en 'n eindelose gepraat wat nêrens heen lei nie. Die
feit dat daar haas geen progressie in die stuk is nie, die verskillende motiewe (o.m.
die kleurvraagstuk) nie volledig genoeg uitgewerk word nie en die karakters end-uit
onvolledig gekonsipieer bly, maak van Muur van die dood 'n volslae mislukking.
Op 'n enigsins hoër vlak is die ‘komedieklug’ Die loodswaaiers (twee bedrywe; in
1966 opgevoer, in 1977 gepubliseer), wat teen 'n Oos-Afrikaanse agtergrond tydens
die Tweede Wêreldoorlog afspeel. Soos in vroeëre uitgawes van Alle paaie gaan na
Rome en Die sluipskutter maak Krige hier van sowel Afrikaanse as Engelse dialoog
gebruik, terwyl die karakters se breedsprakigheid, kwinkslae en woordspelings deur
die spesifieke aard van die ‘komedieklug’ aanvaarbaar is.
Ten spyte van 'n ongelyke oeuvre met heelparty swak momente het Krige op
verskeie gebiede belangrike bydraes tot die Afrikaanse literatuur gelewer. Wat
vertalings betref, lewer hy werk van wesentlike waarde en stel hy die Mediterreense
en Suid-Amerikaanse literature aan Afrikaanse lesers bekend, terwyl hy met Twaalfde
nag en Koning Lear ook die belangrikste Shakespeare-vertaler in Afrikaans word.
Verder bring hy met sy losser prosodie en gebruik van die vrye vers 'n aangename
afwisseling op die meer gebonde poësie van die vroeë Dertigers, terwyl hy met sy
gebruik van die spreektaal en belangstelling in die wêreld en dinge rondom hom 'n
belangrike korrektief op die estetiserende woordgebruik, die beheptheid met die eie
emosies en die geding met God van sy tydgenote lewer. As digter dra hy by op die
gebied van die kwatryn, die ballade, die ode, die lied en die vrye vers, terwyl hy as
prosaskrywer 'n aantal mooi verhale en reissketse lewer en as dramaturg vir 'n paar
belangrike eenbedrywe, 'n vermaaklike komedie en 'n uitstekende
legende-in-dramavorm sorg. Daarby is hy literêr-histories die voorloper van heelparty
hedendaagse digters met hulle gebruik van die vryer, minder
+

+ Muur van die dood word bespreek deur P.J. Conradie (Bu., 13.3.70) en Die loodswaaiers
deur André P. Brink (Rap., 27.11.77), Pieter Fourie (Bu., 1.12.77), Ronèl Johl (Vo., 26.1.78),
Jakes Gerwel (Ogg., 27.7.78) en Tjaart Potgieter (T.L, XVII:2, Mei 1979). J.P. Smuts behandel
albei dié stukke in Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig (Kaapstad, 1980).
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gebonde vers, hulle strewe om die spraakwerklikheid in hulle werk weer te gee en
veral hulle gerigtheid op die Mediterreense lande en op Parys as kultuursentrum. In
baie opsigte is Krige, wat onder sy tydgenote die buitestaander was en ander sfere
en invloede opgesoek het, vandag die literêre peetvader van Sestig, en sluit figure
soos Ingrid Jonker, Wilhelm Knobel, Breyten Breytenbach en andere regstreeks by
hom aan.

IV. Hettie Smit
HETTLE SMIT (MEV. S.J. VAN VUUREN) is op 21 November 1908 op Venterstad gebore.

Ná haar kinderjare op Koffiefontein en skoolopleiding op Brandfort gaan sy na die
Universiteit van Kaapstad, waar sy die grade M.A. en B. Ed. behaal, laasgenoemde
op grond van 'n ondersoek na Belangrike aspekte van die jeugdige sielelewe met
toeligtings uit die dagboek van 'n Afrikaanse meisie (1932), wat op 'n analise van
haar skooldagboek - die voorloper van Sy kom met die sekelmaan - gebaseer is.
Daarna gee sy onderwys op Wellington, Prins Albert en Kimberley, en in 1940 tree
sy in die huwelik met mnr. S.J. van Vuuren. Op 12 September 1973 is sy in Pretoria
oorlede.
Afgesien van enkele jeugstukke in Die Huisgenoot, 'n artikel oor ‘Noodwendigheid
(as) die vereiste van 'n kunswerk’ (Br., 28.1.38), 'n lokale dorps- en plaasverhaal,
‘Oom Gawie’ (opgeneem in Flitse!, 1953), 'n vermaaklike brief ‘Oorle Breggie skryf
aan Jan’ (Van mens tot mens, 1950), 'n bydrae tot P.J. Nienaber se Jonger skrywers
oor eie werk (1951), 'n artikel oor Mikro (Hg., 30.7.65) en enkele resensies berus
Hettie Smit se roem as skryfster op Sy kom met die sekelmaan, die roman in dagboeken briefvorm wat sy in 1937 publiseer. Uit haar kennismaking met W.E.G. Louw
tydens haar universiteitsjare en Louw se vriendskap met Fred le Roux ontstaan die
verhoudings tussen die dagboekskryfster, die jong digter Johan en sy vriend Du Toit
in die roman. Deur die ek-gesentreerdheid, die vertroeteling van die eie emosies, die
indiwidualisme en soeke na vastigheid sluit die roman ten nouste aan by die
belydenispoësie van die Louws, in die besonder by Die ryke dwaas van W.E.G.
Louw, en is daar selfs in woordkeuse, beelde en motiewe regstreekse ooreenkomste
met die Dertigerpoësie. As belydenis van 'n jong vrou se onbeantwoorde liefde vir
'n jong man toon dit 'n verwantskap met Celliers se Martjie en C.M. van den Heever
se Somer, alhoewel hierdie tema deur die heftige emosionele reaksie ná die
verwerping, die stryd tussen die intellektueel-beheerste en impulsiefemosionele in
haar samestelling en die langsame ontwikkeling tot 'n weifelende lewensaanvaarding
in die werk van Hettie Smit veel verder deurgevoer, en die sensitief-romantiese styl
ná Van den Heever veel fyner aangewend word. Daarby is Sy kom met die sekelmaan
die eerste Afrikaanse prosawerk wat - ná die aarselende voorbeelde by J.R.L. van
Bruggen, C.M. van den Heever en Abr. H. Jonker - veelvuldige verwantskappe met
buitelandse skrywers (Tagore, Gezelle, Katherine Mansfield, Wilde, Lawrence en
veral Van Deyssel) toon en duidelik van die tradisionele Afrikaanse roman wegswaai.
Met die gebruik van die dagboektegniek (afdeling I, II en VII) en die aanbieding
deur middel van briewe (II, III, IV, V en VI) sit Hettie Smit die tradisie van
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hierdie proses ook die beeldende vermoë van die taal ontgin. Die historiese beeld
wat Sy kom met die sekelmaan van die periode van Dertig en die literêre byeenkomste
van die Kaapse skrywers oproep, is van ondergeskikte belang; hoofsaak is die
verkenning en die openbaring van die self. In dié verband is die motto uit Oscar
Wilde (‘Sheer expression is the only mode of life - We live by utterance only’) 'n
sleutel tot die tegniek en styl van die werk. Die ‘utterance’ is hier hoofsaaklik
egosentries vanuit die emosionele perspektief van die hoofpersoon, al word die
eensydigheid gedeeltelik vermy deur die afwisseling van verlange, ironie, hoon, spot
en later haat in haar verhouding tot Johan. 'n Belangriker faktor om 'n sekere
verskeidenheid te verkry, is die afwisseling van die dagboek, waarin skrywer,
hoofpersoon en leser saamval en die ‘leserskring’ formeel uitgesluit word, en die
briewe, wat op een enkele persoon (meestal Anna) gerig en waarin die agtergrond
van die ek se wêreld enigsins vollediger geteken word. Dit is egter veral met die
gebruik van twee vertelsters en die verdubbeling van die persoonlikheid dat Hettie
Smit 'n duidelike korrektief op die ek-gesentreerdheid bring en 'n bietjie van die blote
belydenis wegswaai. Teenoor Maria Theron, die kultuurmens met haar liefde vir die
literatuur en musiek, staan Marié, die blote natuurmens wat volgens haar impulse en
drifte handel. Deurdat die Marié-karakter in die dagboek- en briefgedeeltes direk
aan die woord kom en 'n sterk kontras met die hoofpersoon vorm, voer die alter ego
'n onafhanklike bestaan in die roman en word 'n polêre spanning geskep wat 'n
bepalende rol in die struktuur van die roman speel. Daarby bied Hettie Smit haar
werk nie as 'n blote daaglikse verslag van indrukke aan nie, maar word die geheel
deur die verhaal, verwikkeling, ‘ontknoping’ en doelbewuste plasing van
kerngebeurtenisse op bepaalde plekke duidelik ‘ingeklee’ as roman. Wat
laasgenoemde aspek betref, wys J.P. Smuts in sy beskouing van Sy kom met die
sekelmaan op die berekende intrede van die tritagonis Du Toit, die bewuswording
van die dubbelganger aan die einde van die eerste afdeling, die plasing van die
klimakstoneel (die vlug in die storm) aan die einde van die tweede afdeling, die
gebruik van die kantoorvriend as kontraselement en die erkenning van die liefde aan
die slot.
+

+ Hettie Smit skryf oor haarself in P.J. Nienaber se Jonger skrywers oor eie werk (Johannesburg,
1951) en verskaf lewensbesonderhede in onderhoude met S.J. Pretorius (Die Ruiter, 6.2.48)
en C.F. Rudolph (T.L., VIII: 4, Desember 1969). By haar dood verskyn huldeblyke deur J.
Smuts (Hg., 26.10.73), André P. Brink (Bu., 19.9.73) en Elize Botha (T.L., XI: 4, November
1973); eersgenoemde wei veral uit oor haar as mens, terwyl laasgenoemde twee oor die
waarde van Sy kom met die sekelmaan skryf. Die roman word verder ontleed deur H.A.
Mulder (Twee wêrelde, Pretoria, 1942) en F.E.J. Malherbe (Aspekte van die Afrikaanse
literatuur, Kaapstad, 1940; oorspronklik in Hg., 7.3.37 en Die Suiderstem, 8.3.37, waarop
F.J. le Roux, I.W. van der Merwe, Abr. H. Jonker, J. du P. Scholtz en N.P. van Wyk Louw
in Bu., Junie-Julie 1937 reageer). Arnold Benadi (pseudoniem van D.J. Opperman) wys op
die ooreenkomste tussen Sy kom met die sekelmaan en W.E.G. Louw se Die ryke dwaas
(Natalse Afrikaner, 2.5.38). J.C. Kannemeyer bespreek die funksie van die
Maria-Marié-verhouding en die dagboektegniek (Die stem in die literêre kunswerk, Kaapstad,
1965), terwyl J.P. Smuts in meer besonderhede by die karakterisering stilstaan
(Karakterisering in die Afrikaanse roman, Kaapstad, 1975). Die volledigste studie oor Sy
kom met die sekelmaan is D.J. Hugo se Blokboek (Pretoria/Kaapstad, 1981). Hettie Smit se
dokumente word by die R.G.N. in Pretoria bewaar. Hieronder is haar persoonlike briewe,
jeugdagboek, aantekeningboeke waarin sy uittreksels neergeskryf het, 'n manuskrip van Sy
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Met hierdie werkwyse is Hettie Smit se roman dus veel meer as blote belydeniskuns,
al word Sy kom met die sekelmaan in hoofsaak gedra deur die wisselende emosies
van 'n gevoelige ek-figuur. Soms is die veelwoordigheid steurend en plek-plek ontaard
sekere passasies in mooiskrywery en 'n estetisering deur middel van woorde. Tog
moet 'n mens waardering hê vir die feit dat Hettie Smit die lirisme in die Afrikaanse
romantiese tradisie hier op 'n veel meer verantwoorde wyse as haar voorgangers
aanwend. Dit is alleen jammer dat die belofte van haar debuut nie deur latere werke
bevestig is nie.

V. Elisabeth Eybers
ELISABETH FRANçOISE EYBERS is op 26 Februarie 1915 op Klerksdorp gebore. 'n Jaar

later vestig die gesin hom op Schweizer-Reneke, waar haar vader predikant op die
dorp was en waar sy haar skoolloopbaan voltooi. Daarna studeer sy aan die
Universiteit van die Witwatersrand waar sy in 1937 die B.A. Honneurs verwerf met
'n verhandeling oor Die ontwikkeling van individualisme in die Afrikaanse liriek. 'n
Tyd lank is sy verbonde aan die redaksies van Die moderne vrou en Die Brandwag,
en in 1937 tree sy in die huwelik met Albert J.J. Wessels, skrywer van Moffie en sy
maats (1938) en Tog sterker (1941) en later bekende sakeman. Die egpaar vestig
hulle in Johannesburg en uit die huwelik word drie dogters en 'n seun gebore. Ná
haar egskeiding in 1961 woon sy in Amsterdam, Nederland. Elisabeth Eybers is by
herhaling vir haar belangrike bydrae tot die Afrikaanse letterkunde vereer. Sy ontvang
twee keer die Hertzogprys, in 1943 vir Belydenis in die skemering en Die stil avontuur
en in 1971 vir Onderdak, terwyl die C.N.A.-prys vir 1973 aan Kruis of munt, vir
1978 aan Einder en in 1983 vir Bestand toegeken word. Vir haar vertaling van Jules
Supervielle se Die os en die esel van die krip ontvang sy in 1961 die Akademieprys
vir Vertaalde Werk en in 1975 word sy vereer met die Herman Gorterprys van die
stad Amsterdam en in 1978 met die Constantijn Huygens-prys. In 1972 ken die
Universiteit van die Witwatersrand, in 1979 die Randse Afrikaanse Universiteit en
in 1982 die Universiteit van Pretoria eredoktorate aan haar toe. By geleentheid van
haar sestigste verjaardag in 1975 verskyn Ter wille van die edel spel, 'n
huldigingsbundel oor haar eie werk onder redaksie van M. Nienaber-Luitingh. In
Nederland verskyn haar Versamelde gedigte tot en met enkele verse uit die latere
Neerslag reeds so vroeg as 1957. Later word haar poësie in twee versamelbundels
gepubliseer: Gedigte 1936-1958 (1978) en Gedigte 1958-1982 (1984).
Vir die Afrikaanse letterkunde is Elisabeth Eybers allereers van belang as die
skryfster van twaalf digbundels wat tussen die jare 1936 en 1982 verskyn. Van tyd
tot tyd, veral in die laat-dertiger- en vroeë veertigerjare, skryf sy egter ook in Die
Brandwag en Die Huisgenoot enkele sketse en verhale wat van 'n suiwer aanvoeling
vir taal en sfeer getuig; twee van dié stukke, ‘Die wit sakdoek’ (oorspronklik in Hg.,
21.6.40) en ‘Amos en Tabita’ (St., IX: 6, 1955), word later in Kwartet (1957)
opgeneem en gee onderskeidelik die wisselende emosies van 'n dertienjarige
skooldogter en 'n huisvrou se amusante ervarings met twee van haar bediendes. In
kom met die sekelmaan en fragmente van 'n roman wat sy ná die Sekelmaan geskryf maar
nooit voltooi het nie.
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Melle en M.E.R., laat haar uit oor die taak van ‘Die vrou as skryfster’ en neem by
herhaling, o.m. teen Abel Coetzee en Pieter Graavesand (lg. so laat as 1956), aan
polemieke deel of spreek haar, o.m. teen E.C. Pienaar, skerp uit oor wanopvattinge
in die kritiek en literêre beskouing, terwyl sy in 1963 in Brussel 'n lesing oor haar
eie poësie hou wat as 'n belangrike sleutel tot die begrip van haar werk beskou kan
word. 'n Keuse uit hierdie stukke verskyn in 1978 as Voetpad van verkenning, ingelei
deur J.C. Kannemeyer. Naas haar eie poësie is Elisabeth Eybers reeds van betreklik
vroeg afgeïnteresseerd in vertalings, alhoewel haar werk op dié gebied nie besonder
omvangryk is nie. In Die stil avontuur (1939) neem sy 'n vyftal vrye vertalings uit
Duits op, terwyl sy in Neerslag (1958) tien sonnette van die Franse skrywer
José-Maria de Hérédia herdig en in 1959 Jules Supervielle se Le boeuf et l' âne de
la chrèche (wat reeds eerder deur Finus M.P. Oosterhof in die reeks Wêreldlettetkunde
in Afrikaans oorgesit is) as Die os en die esel van die krip vertaal. Met die hulp van
Olga Kirsch maak sy in The quiet adventure (1948) 'n keuse uit haar eerste vier
bundels, wat saam met die oorspronklike in Engelse vertaling afgedruk word. Die
bundel toon 'n mooi eenheid deurdat die verse almal oor die wording van 'n vrou,
van haar voorbereiding vir die lewe tot 'n voorlopige aanvaarding van die dood,
handel, maar die vertalings word dikwels ontsier deur die ritmiese onbeholpenhede,
lomp omskrywings, te maklike rymoplossings en swak woordkeuse in vergelyking
met die oorspronklike.
Op die gevaar af van 'n sekere oorvereenvoudiging is dit moontlik om in die
digterskap van Elisabeth Eybers twee fases af te baken, wat onderskeidelik deur
+ + +

+ 'n Bibliografie van die werk van Elisabeth Eybers is saamgestel deur J.H. Malherbe
(Universiteit van Stellenbosch, 1969). Die Versamelde gedigte (Amsterdam, 1958) bevat 'n
keur uit die eerste twee bundels en die volledige Die vrou en ander verse, Die ander dors,
Tussensang, Die helder halfjaar en enkele ongebundelde verse wat later in Neerslag opgeneem
is. Enkele woordveranderinge en ander wysigings kom in hierdie uitgawe voor. Oor hierdie
uitgawe skryf J.J. Klant (Tirade, Februarie 1958). In Gedigte 1936-1958 word 'n keur uit
Belydenis in die skemering en - met uitsondering van die vertalings - alle verse uit die bundels
tot en met Neerslag opgeneem. Oor hierdie uitgawe: Johann Johl (Vo., 24.8.78).
+ Outobiografiese gegewens word verskaf in My jeugland (Johannesburg, 1953), herdruk in
Herinnering se wei (Johannesburg, 1966), terwyl M.M. Oberholster (Hg., 7.11.47), Jeanne
Hugo (Hg., 3.9.65) en Jeanne Coetzer (Bu., 14.8.79) inligtingoor haar lewe gee. Oor haar
latere lewe in Nederland skryf M.A. Bax-Botha en P. Hennipman (albei in Ter wille van die
edel spel onder redaksie van M. Nienaber-Luitingh, Kaapstad/Pretoria, 1975).
+ Ouer algemene studies oor Elisabeth Eybers se werk is dié van F.E.J. Malherbe (Wending
en inkeer, Kaapstad, 1948), A.P. Grové (Die duister digter, Pietermaritzburg/Durban, 1949)
en S.P.E. Boshoff (Perspektief en profiel, Johannesburg, 1950). Die deeglikste beskouing
oor haar digterskap tot en met Tussensang is te vinde in D.J. Opperman se Digters van Dertig
(Kaapstad, 1953), terwyl P. du P. Grobler die eerste kritikus was om op die tegniese gebreke
van haar ouer poësie te wys (Verkenning, Kaapstad, 1962). Grobler skryf verder 'n ewewigtige
oorsig (Perspektief en profiel, Johannesburg, 1960; in die jongste uitgawe aangevul deur
A.P. Grové en H. Ohlhoff) en 'n monografie (Elisabeth Eybers, Kaapstad, 1963) oor haar
werk. 'n Goeie latere beskouing oor haar oeuvre is dié van M. Nienaber-Luitingh (Lan., XIX:
3, Maart 1970), wat ook Die vroeëre en latere poësie van Elisabeth Eybers (Blokboeke oor
die Afrikaanse letterkunde, nr. 4, Pretoria/Kaapstad, 1966) aan die hand van goedgekose
tematies-verwante verse met mekaar vergelyk, terwyl Hilda Grobler ook haar
‘ontwikkelingsgang’ na aanleiding van bepaalde voorbeelde nagaan (Kl., XIII:1 en 2, Mei
en Augustus 1978) en Lina Spies 'n kort oorsig van haar werk gee (Ontmoetings, Kaapstad,
1979). Spesifieke aspekte van haar werk word by wyse van artikels nader belig. André P.
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haar eerste vier en laas te sewe bundels verteenwoordig word. As sy begin skryf, het
C.M. van den Heever en I.D. du Plessis reeds hulle eerste verse gebundel, en die
ander Dertigers in tydskrifte gepubliseer, sodat sy aanvanklik sterk ooreenkomste
met hulle toon, in die besonder met die belydende inslag van W.E.G. Louw se poësie
en die bespieëlende vers wat C.M. van den Heever beoefen. In Belydenis in die
skemering, Die stil avontuur, Die vrou en ander verse en Die ander dors skryf sy in
hoofsaak oor die gevoelswêreld van die jong meisie in haar jeugdige verliefdheid en
reikhalsende verlange na iemand met wie sy die lewe kan deel, die geluk van die
jong vrou en die vreugde van die moederskap, selfs al is sy by die geboorte van haar
eerste kind reeds bewus van die skeiding en vervreemding wat eendag sal kom en
veral van die dood wat uiteindelik triomfeer en wat sy later selfs met 'n ‘deernis’
bejeën. Dit is 'n poësie wat grotendeels met die verhouding tussen man en vrou,
moeder en kind of die eie ego gemoeid is en dus 'n betreklik beperkte tematiese
register vertoon. Alhoewel sy 'n sterk meditatiewe en dromende inslag openbaar, is
die religieuse bekommernis en geding met God van die Louws in haar werk afwesig,
toon sy weinig belangstelling vir maatskaplike of wysgerige vraagstukke en open
haar verse geen groot perspektiewe in verband met die mens nie. Dikwels word die
natuur wat sy oproep, vereenselwig met die jeugwêreld waarheen sy kan ontvlug en
word die stad en sy werkers in 'n romantiese waas gehul, al is daar in haar werk in
Brink skryf oor haar Hérédia-vertalings (Ter wille van die edel spel), C.J.M. Nienaber oor
haar oorsettings van eie werk (Oor literatuur, I, Pretoria/Kaapstad, 1974 en Oor literatuur,
II, Pretoria/Kaapstad, 1977), Lina Spies oor kind en boom as motiewe in haar poësie, F.I.J.
van Rensburg oor Eybers as digteres van die musiek, J.R. Verster oor die metafoor in haar
digkuns en Pierre H. Dubois oor haar ontvangs deur die Nederlandse kritiek (al vier in Ter
wille van die edelspel; Spies ook in Ontmoetings, Kaapstad, 1979). T.T. Cloete beantwoord
die vraag of sy werklik vroulike poësie skryf (Kaneel, Kaapstad, 1970), terwyl P.D. van der
Walt die verletterliking van die woordbetekenis in haar werk (Bestek, Kaapstad, 1975) en
E. Lindenberg - in 'n voortreflike studie - die beeldspraak in haar latere poësie (1875-1975:
Studies oor die Afrikaanse letterkunde, Johannesburg, 1975) nagaan. Die belangrikste
ongepubliseerde verhandelinge oor haar werk as geheel is dié van C.P. Spies (Die bewerende
en beeldende vers by Elisabeth Eybers, M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch,
1963), C.E. Pretorius (Die ontwikkelingsgang in Elisabeth Eybers se poësie soos weerspieël
in enkele sleutelgedigte, M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1963), St. H.K. de
Jong (Die toonaard in die poësie met verwysing na gedigte van Elisabeth Eybers en D.J.
Opperman, M.A.-verhandeling, Universiteit van Suid-Afrika, 1970) en S.M. Gouws (Die
afstropingsmotief in die poësie van Elisabeth Eybers, M.A.-verhandeling, Potchefstroomse
Universiteit vir C.H.O., 1979). Oor Eybers as kritikus skryf Rialette Wiehahn (Die Afrikaanse
poësiekritiek, Kaapstad/Pretoria, 1965), terwyl Voetpad van verkenning geresenseer word
deur Anna van Zyl (Vo., 7.2.79), Hilda Grobler (Hoof., 1.3.79), M. Nienaber-Luitingh (Bu.,
22.3.79), Rialette Wiehahn (Ogg., 26.3.79), André P. Brink (Rap., 20.5.79), Hans Ester
(Trouw, 3.7.79), D.F. Spangenberg (Kl., XIV:3, November 1979) en L.S. Venter (St.,
XXXIV:3, Junie 1981). Die bundel Kwartet word deur W.E.G. Louw (Bu., 4.1.58), E.
Lindenberg (Hg., 4.4.58) en M. Nienaber-Luitingh (Blokboek, Pretoria/ Kaapstad, 1981)
bespreek. The quiet adventure word geresenseer deur Ernst van Heerden (Rekenskap,
Kaapstad, 1963). Meyer de Villiers lewer die commendatio by die toekenning van die
Akademieprys vir Vertaalde Werk vir 1961 aan haar (Jrb. Ak., nr. 1, 1961,) terwyl Pierre H.
Dubois by geleentheid van die toekenning van die Constantijn Huygens-prys 'n studie van
haar werk maak (‘Elisabeth Eybers of Het bezonken evenwicht’, Jan Campert-prijren 1978,
's-Gravenhage, 1978). F.I.J. van Rensburg lewer die geleentheidsrede by die toekenning van
die eredoktoraat van die R.A.U. (Buurman, September 1979). By geleentheid van haar
sestigste verjaardag skryf E. Lindenberg (Bu., 26.2.75) en Lina Spies (T.L., XIII:4, November
1975) huldigingsartikels.
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Browning, Christina Rossetti en later ook Henriëtte Roland Holst-van der Schalk veral die sonnet. Prosodies is haar vers betreklik eenselwig en skryf sy veral 'n
musikale tipe poësie (o.m. deur die subtiele gebruik van alliterasies) waarin die
visuele 'n ondergeskikte rol speel en die beeldende woord dikwels deur die abstrakte
oorwoeker word, al is daar van die begin af die strewe om hierdie neiging met
personifiërings teen te werk - onder invloed van Emily Dickinson - 'n sekere strakheid
te verkry. In 'n groot mate word die werk in haar eerste fase nog ontsier deur 'n
neiging tot toutologie, hinderlike parenteses, vervloeiende enjambemente,
spanninglose woorde in rymposisie, 'n versierende romanties-poëtiese taal en
veelwoordigheid.
Die bundel Tussensang sluit tematies by die eerste fase in Elisabeth Eybers se
werk aan, maar is reeds deur die groter variasie in strofe- en versbou en die plek-plek
ligter toon die aarselende aanloop tot die tweede fase, wat deur Die helder halfjaar
en Neerslag en die bundels van haar ‘Hollandse periode’, Balans, Onderdak, Kruis
of munt, Einder en Bestand, verteenwoordig word. Alhoewel die vrou as tema nog
sentraal in haar werk staan, is dit nou die vrou as eensame en gedesillusioneerde
mens wat tog nog tot nuwe liefdes in staat is, maar wat pynlik bewus bly van die
eindigheid van alles. Daarby kom daar, naas die tematiese verruiming wat die nuwe
ervarings in Nederland vir haar bied, 'n preokkupasie met die taak van die digter en
die worsteling met die taal. Terwyl sy aan die begin van haar tweede fase nog in
hoofsaak die gestaltevers beoefen het, is daar in die ‘Hollandse’ bundels 'n terugkeer
na die belydenisvers, maar dan 'n belydenis wat nugterder klink as dié van die eerste
fase. Dit hang saam met die kompakte en kriptiese aard van haar vers en die feit dat
sy 'n fyn balans tussen hoof en hart, intellek en emosie handhaaf. In vergelyking met
die eerste fase maak sy nou van 'n vryer vorm en versbeweging gebruik, word die
verstegniek sekerder, buit sy die sluimerende betekenisse van woorde uit en slaag
sy daarin om uitdrukkings en terme uit uiteenlopende sfere - o.m. dié van die
wetenskap, geneeskunde en handel - in haar vers geslaag te integreer. In teenstelling
tot die vroeëre versierende adjektiewe en vaaghede is haar woorde in die latere
bundels konkreter en word die ironie en woordspel as poësieskeppende vermoë in
'n belangrike mate deur haar benut, terwyl haar vers die bevrugtende invloed van
Achterberg ondergaan. Met dit alles verkry sy 'n epigrammatiese digtheid wat saam
met die tematiese verruiming 'n belangrike wins vir haar poësie beteken.
Soos by die ander Dertigers is Elisabeth Eybers se skoolverse aanvanklik in Engels
en toon hulle, soos dié van W.E.G. Louw, 'n voorliefde vir musikale en oratoriese
effekte. Die studenteverse wat sy in 1932 tot 1936 skryf, is gedeeltelik gepubliseer
in Umpa, Die Huisgenoot, Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskring, Die Volksblad
en Die Vaderland en toon invloed van Tennyson, Walter de la Mare, Shakespeare,
die Tagtigers - veral Perk - en la ter ook van A. Roland Holst, Rupert Brooke, W.E.G.
+

+ Belydenis in die skemering word bespreek deur G. Dekker (Koers, IV: 3, Desember 1936).
Die uitvoerigste studie oor ‘Maria’ is C.J.M. Nienaber se stilistiese analise Die taal as tolk
(Pietermaritzburg/Durban, 1956). Rena Pretorius bespreek ‘Die vreemdeling’ in haar artikel
oor ‘Die mens-kunstenaarverhouding in Elisabeth Eybers se poësie’ (St., XVII: 3, Februarie
1964).
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Louw, C.M. van den Heever en Van Wyk Louw. Uit hierdie jeugwerk van haar
sewentiende tot een en twintigste jaar stel sy die bundel Belydenis in die skemering
(1936, tweede druk 1956 met twee gedigte weggelaat) saam waarvan die titel deur
C.M. van den Heever, haar professor aan die Witwatersrandse Universiteit, aan die
hand gedoen is. Die gedigte in hierdie debuutwerk gee die ontwikkeling van 'n
jongmeisie tot volwasse vrou en is in dié opsig die vroulike aanvulling by W.E.G.
Louw se belydenisse van die jong man. Alhoewel daar in ‘Aandgesig oor
Johannesburg’ reeds iets van 'n romantiese aanvaarding van die grootstad is, word
sy - soos in ‘Ontnugtering’ met sy reminissensies aan Kloos, ‘Die somer kom’ en
‘Nag’ - ontgogel deur die stad, waar mense ‘worstel in die tuig/ van Goud’ en kom
daar 'n emosionele afkeer van die oppervlakkige bestaan, al besef sy in ‘Terug’, waar
sy die vertroude omgewing van haar jeug opnuut beleef, ‘hoe vér/ ... (sy) van hierdie
wêreld afgedwaal (het)’. In enkele stemmingsverse roep sy die plattelandse sfeer van
haar kinderjare op, soos in ‘Plaasbegrafnis’ met sy versierende adjektiewe en
argaïstiese woorde (‘blaak’, ‘wanhoopsbee’), ‘Die ster’, wat met sy aanspreking van
'n naïewe hoorder by 'n ouer tradisie aansluit en in sy vraagstelling en problematiek
nog tipies jeugdig is, en ‘By die dam’ met sy geykte woorde en hinderlike herhaling
van ‘het’. Enkele kere, soos in die eerste reël van ‘Volmaan’, is daar mooi beeldende
flitse, maar meestal is die natuurverse nog onbeholpe en volg Eybers ouer digters
regstreeks na, soos Celliers se ‘Eensaamheid’ in ‘Wit duiwe’. Die hoogtepunt onder
die natuurgedigte is ‘Wes-Transvaal’, wat veral struktureel uitmunt deurdat die eerste
kwatryn met sy uitbeelding van die naakte werf, onvoltooide arbeid en verwaarlosing
teenoor die eerste terset met sy siening van die ‘naakte vlaktes’ staan, terwyl die
tweede kwatryn met die tekening van die lustelose eienaar teenoor die tweede terset
met die Baas van die skepping gestel word. Alhoewel die uitbeelding in die sekstet
voortgaan, kom daar tog 'n besondere kentering deurdat die boer se ‘sug’, wat feitlik
'n opsomming van sy gevoelens in die oktaaf is, gestil word deur die ‘dieper asemtrek’
wat vir hom by die aanskouing van die vlaktes nuwe hoop gee en die vers as 't ware
vryer in die sekstet laat deurstroom. Oor die algemeen is die hegte bou en suiwer
woordgebruik in hierdie gedig egter 'n uitsondering in die bundel. Die meeste verse,
in die besonder die liefdes- en bespieëlende gedigte, word ontsier deur 'n verouderde
personifiëring (‘Eerste liefde’, ‘Die lenteroos’), kwalifiserende byvoeglike
naamwoorde wat weinig funksioneel is (‘Winter’, ‘Genesing’), hinderlike
woordomsettings (‘Die dromer’ met sy Van Wyk Louw-inset), opstapelings en
toutologieë (‘Bede’, wat 'n verwantskap toon met W.E.G. Louw se ‘Sou die
eentonigheid’), 'n te uiterlike klankorkestrasie (‘Abandonado’), vaaghede (‘Die
vreemdeling’, ‘Die onbevredigde’) en - soos ook by W.E.G. Louw, alhoewel minder
talryk - die oortollige gebruik van die adjektiwiese verbuigings-e in heelparty gedigte.
Ook in die sestien sonnette, waarin - met uitsondering van ‘Wes-Transvaal’ - die
gemis en die geestelike soeke en hunkering na 'n bestemming die telkens terugkerende
tema is, hinder die toutologiese enumerasies (‘Ek het gesoek’), die oorwoekerende
abstraksies en beeldarmoede (‘Die aarde wentel’, ‘Ek het gestruikel...’, ‘Ek moes
deur baie pyn ...’), die amorfe vorm wat die sonnet aanneem (‘Nagreën’) en die
veelvuldige literêre invloede (A. Roland Holst se ‘Zwerversliefde’ in ‘Wat is die
wonder ...‘, Perk se grotsonnette en W.E.G. Louw se ‘verlore seun’-motief in
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‘Die enkeling’, W.E.G. Louw se Bybelgestaltes in ‘Toe het my hoop ...’). 'n Sonnet
soos ‘Wolke’ is 'n goeie illustrasie van die gebreke wat haar vers in hierdie bundel
toon. Naas die verouderde literêre woorde soos ‘weleer’ en ‘skou’ en die rymarmoede
wat uit 'n eindwoord soos ‘neer’ spreek, word die gedig ontsier deur die slotterset,
waarin die‘trane’-beeld nie uit die interne lewe van die gedig groei nie, die
vergelykings (bv. reël 11), wat dekoratief aandoen, en die onbeholpe amorfe gang
van die sonnet as geheel. Die hoogtepunt Van die bundel en 'n vers wat in hierdie
stadium van Elisabeth Eybers se digterskap as 'n klein wonderwerk beskou moet
word, is ‘Maria’, wat sy in 1933 op agttienjarige leeftyd geskryf en oorspronklik in
Die Vaderland van 26 Junie 1936 gepubliseer het. In sewe kwatrynstrofes gee die
digteres hier 'n beeld van die ontwikkeling van Maria van ‘nooi uit Nasaret’ wat
vreugdevol die boodskap van die engel ontvang tot ‘vrou van smarte’ wat na die
kruisiging eers hierdie ‘boodskap’ werklik kan verstaan. Vanaf strofe 2 tot 6 word
die hoofmomente uit die ervaring van Maria voor, tydens en kort ná die geboorte
gestel teenoor bepaalde episodes uit Christus se lewe wat in kontras daarmee staan,
sodat die gedig met parallelismes en teenstellings as strukturerende elemente werk
en deur 'die vraende aanbod in hierdie strofes iets van 'n inkantasie kry. Deur die
kontraste wil die ongenoemde spreker by herhaling sê dat Maria se lyding veel
geringer is as die groter lyding van Christus. In die slotstrofe word sy wel die ‘vrou
van smarte’ genoem, maar sy kan nogtans saam met Johannes, vir wie Christus aan
die kruis as haar seun aangewys het, huis toe gaan, terwyl Christus die sonde van
die hele wêreld moet dra en alleen sy ‘hellevaart’ aanvaar. Soos in baie ander gedigte
in Belydenis in die skemering maak Elisabeth Eybers ook hier nog gebruik van swak
ryme, soos ‘het’, ‘langs’ en ‘met’, maar die kwaliteit van die vers as geheel kan
hierdie smette verdra. Dit bly een van die groot gedigte van die dertigerjare en van
die Afrikaanse letterkunde as geheel.
Die verse in Die stil avontuur (1939) is geskryf in die jare 1936 tot 1939 en toon
as 'n geheel 'n besliste vooruitgang op Belydenis in die skemering, al is daar nie een
gedig wat kwalitatief ‘Maria’ ewenaar nie. Oor die algemeen is die natuurverse
minder talryk; waar dit wel voorkom, soos ‘Herfs’ met sy sterk aansluiting by W.E.G.
Louw deur die adjektiwiese verbuigings-e, ‘Aan die lente’ met sy verbinding van
natuuruitbeelding en liefdesbelewing en ‘Maartmaand in Johannesburg’ met sy
hinderlike afwesigheid van interpunksie in die sekstet, wat die vers amorf laat verloop,
is dit die natuur in die stad wat sy met 'n ontvanklikheid en liefde waarneem. Dit is
ook die geval met haar siening van gestaltes uit die stad, soos ‘Lied van 'n blinde’
(vgl. ‘Aan 'n blinde man wat skoenveters verkoop’ uit Belydenis in die skemering)
met sy funksionele see- en wind-beelde dwarsdeur die gedig en sintaktiese uitreik
aan die slot, ‘Die werksman’ met sy sober siening van die arbeider en veral ‘Busrit
in die aand’ met sy mooi romantisering van die stad en bus (‘dam’, ‘maan’, ‘stormsee’,
‘kaperskuit’), die effektiewe kontras tussen die suwwe mense en die twee verliefdes
en die funksionele herhaling van die inset aan die slot. In vergelyking met Belydenis
in die skemering is die bespieëlende verse minder talryk en
+

+ Die stil avontuur word bespreek deur H.A. Mulder (Twee wêrelde, Pretoria, 1942), G. Dekker
(Hg., 6.10.39) en S. Ign. Moeke (Br., 15.3.40).
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neem hulle kwalitatief ook nie 'n besondere plek in die bundel in nie. ‘Die gebed van
verstarrende siele’ toon 'n sekere verwantskap met C.M. van den Heever en Van
Wyk Louw, terwyl invloed van Van Wyk Louw ook in die eerste strofe van ‘Die
lang pad’ aanwesig is en Rupert Brooke en Keats in ‘Sonnet’ (‘in daardie laaste nag
van trae wonder’) meespreek. Sterker is ‘Die nag’ met sy gebruik van teenstellings
tussen dag en nag, al toon die vers te weinig progressie.
Naas 'n gedig soos ‘Busrit in die aand’, wat iets van 'n sosiale (maar romanties
gekleurde) deernis met die arbeider openbaar, handel die belangrikste verse in die
bundel oor die liefdesverhouding tussen twee jongmense, die ervaring van die bruid
in haar liefdesgeluk, die verwagtende vrou en die vreugde én onrus by die geboorte
van die eerste kind. Reeds 'n gedig soos ‘Ontwaking’ gee 'n uitbeelding van die
hartstogtelike oorgawe aan 'n ander mens, maar dit is veral ‘Die geskenk’ wat met
sy aanwending van die vrye vers 'n besondere plek in Eybers se vroeë poësie inneem.
Wat hier opval, is die dramatiese progressie deurdat elke strofe 'n verdere stap in die
uitbeelding van die seksdaad gee, die herhaling van die inset aan die begin van elke
strofe, wat as 'n belangrike bindingselement funksioneer, die effektiewe gebruik van
abstrakte woorde, wat 'n mooi teenstelling met die beelde vorm, en veral die kontras
tussen die intieme ‘geskenke’ van die minnaar (oë, hande, stem, bloed) en die wye
uitswaai van die vers en die groter wêrelde (lug, wind, aand, bome, sterre, botsels,
drome) wat deur die minnaar se liefde haar besittings word. Die verhouding tussen
man en vrou word in ‘Dido se afskeid’ in 'n mitologiese beeld geprojekteer, terwyl
‘Portret van 'n vrou’ met die gebruik van die nagmaalsimbole 'n pragtige beeld van
die vrou gee wat in die mistiek van die alledaagse werklikheid en haar biologiese
funksie as moeder haarself soos Christus opoffer. Ook in ‘Die antwoord’ en ‘Sonnet’
(‘Dit is God-self wat ons vind’) maak sy gebruik van Bybelse motiewe, maar die
abstraksies, onfunksionele parentese in reël 6 en onbeholpe sinstruktuur in die sekstet
laat die tweede gedig grotendeels misluk. Sterker as die jeugdige liefdesverse van
Belydenis in die skemering is die reeks gedigte oor die swangerskap, geboorte en
eerste nag van die kind. Dit begin met die feitlik beeldlose ‘Voorbereiding’ met sy
mooi slotreël, en ‘Verwagting’, wat vaagweg in die sekstet aan Van Wyk Louw se
‘Winter’ laat dink. In ‘Vervulling’ is die ‘reis’-beeld, wat sowel in die oktaaf as die
sekstet voorkom, 'n bindende faktor, maar die gedig word ontsier deur enkele retoriese
en vae woorde (‘gekelkte hande’, ‘helder krag’) en deur ‘na’ en ‘dat’ in die rymposisie.
Daarteenoor is ‘Die moeder’, waarin sy die pasgebore kind aanspreek, 'n geslaagde
vers waarin die periode van swangerskap en moeder en kind se één-wees in die eerste
kwatryn opgeroep word, terwyl sy in die tweede kwatryn feitlik die biologiese
skeiding ontken. Ten spyte van 'n onhelder kol (die woord ‘tussen’ in reël 10) en die
ongevoelige gebruik van 'n vaste idioom (‘baken steek’ in reël 12) wat in die konteks
nie funksioneel is nie, loop die sekstet met die gebruik van 'n reeks veronderstellende
bysinne pragtig op tot die slotreël met sy ‘naelstring’-beeld, iets waardeur die sonnet
ten spyte van sy uiterlike Petrarcaanse vorm 'n verwantskap toon met die
Shakespeariaanse uitreik in die slotkoeplet. In ‘Die eerste nag’, waarmee dié reeks
verse afgesluit word, maak Eybers gebruik van die ou Germaanse balladevorm met
sy afwisseling van vraag en antwoord wat 'n sterk dramatiese element aan die gedig
gee, terwyl die aksent op die hande, mond en oë van die kind iets van die Middeleeuse
aanraaklied het. Deur die vrae reik die
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sprekende moeder wyer uit in die toekomstige lewe van die kind en kom daar ook,
telkens met die ‘nag’ as rigtende faktor, 'n duidelike progressie in die gang van die
strofes. Die herhaling van die vierreëlige insetstrofe aan die einde gee iets siklies
aan die geheel, en met die gebed aan die slot word die ‘nag’-tema bevredigend
afgesluit.
Naas die suiwerder woordgebruik wat die beste verse in Die stil avontuur in
vergelyking met Belydenis in die skemering toon, is die toenemende gebruik van die
sonnet 'n opvallende verskynsel in die tweede bundel, al word dit by Eybers in
hoofsaak 'n voortstromende vers sonder 'n duidelike wending en met hinderlike
enjambemente, onnodige parenteses en die herhaalde gebruik van onbeklemtoonde
woorde (dat, wat, het, met, nie, word, na, is, weer, en e.d.m.) in die rymposisie. Ook
in haar volgende twee bundels is die veelvuldige aanwending van die sonnetvorm
opvallend. Die vrou en ander verse (1945) ontstaan tydens die Tweede Wêreldoorlog,
wat in enkele verse, soos in die tweede strofe van ‘Die vrou’, strofe 4 van ‘Nagliedjie’
en die slotstrofe van ‘Veldbrand’, weerklank vind. Tematies sluit die eerste elf gedigte
in die bundel ten nouste by die laaste verse van Die stil avontuur oor die verhouding
tussen moeder en kind aan. In die kwatryne van die titelsonnet werk Eybers met die
kontras tussen die wisselende jaargetye en die vrou en tussen die lewensvernietiging
van die oorlog en die moeder wat deur die ‘bloed en worsteling’ van haar barensnood
lewe voortbring. In die eerste strofe skort daar egter iets aan die logika van die beeld,
omdat die vrou nie terselfdertyd ‘draer van die lente’ en ‘verhef bo die getye’ kan
wees nie, terwyl die ‘vrede en welbehae’ van reël 8 in die konteks weinig funksioneel
is. In die sekstet word die veralgemening verder uitgebrei deur die stryd tussen die
dood - hier voorgestel as die Middeleeuse ruiter met sy sens - en die vrou, wat die
onsterflikheid bewaak. Soos by herhaling in Eybers se poësie loop die sonnet pragtig
uit in die slotterset met sy bevredigende afwisseling van die abstrakte en konkrete,
al is die presiese betekenis van die woord ‘grens’ in reël 11 enigsins onduidelik. In
vergelyking met die moeder-kind-verse in Die stil avontuur word die dood as
bedreiger en vernietiger van die lewe en die besef dat almal daaraan onderworpe is,
in Die vrou en ander verse 'n markanter motief. Teenoor die sekerheid van die
titelgedig klink die twyfel reeds deur in ‘Nirvana’, wat ten spyte van die mooi beeld
van die moederskoot deur die enumerasie (‘daar was’) bederf word, terwyl sy in ‘My
hele lewe lank sal ek moet boet’ weet dat die ‘tweestryd’ tussen haar en die dood 'n
gewisse afloop het. Enkele onpresies gebruikte woorde, soos ‘die strik van vlees en
bloed’ en ‘vervulling dwing’, doen hier hinderlik aan, terwyl die swak rymterminale
in ‘Voor ons mekaar leer ken’ met sy selfkarakteriserende aanspreking van die
ongebore kind steurend werk. In ‘Heimwee’ met sy veelvuldige enjambemente, wat
die gevaar van sonnetdreun laat ontstaan, en ‘Lente is traag vanjaar’ word die
natuursiening met haar swangerskap en verlange na nuwe lewe verbind, in
laasgenoemde geval met sterk reminissensies en selfs woordelikse ooreenkomste
met Van Wyk Louw se ‘Vier gebede by jaargetye in die Boland’. Soos in ‘Die moeder’
uit Die stil avontuur is daar in ‘Nou
+

+ Die vrou en ander verse word bespreek deur H.A. Mulder (Hg., 21.9.45 en ‘Probleme van
die jongste Afrikaanse poësie’; Laaste opstelle, Kaapstad, 1961) en M.P.O. Burgers (Br.,
1.2.46). Oor ‘Silhoeët’ skryf A.P. Grové (Woord en wonder4, Kaapstad, 1977).
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het ek jou reeds aarselend lief’ sprake van die uiteindelike skeiding tussen moeder
en kind, maar nou vind sy geen vertroosting meer in 'n mistieke verbondenheid nie
en weet sy dat die geboorteworsteling ‘net/ die aanvang van die skeiding en die pyn’
is. Tog kan sy in ‘Die nuwe lewe’ die ‘klein liggaampie’ met verwondering aanskou,
terwyl sy in ‘Nocturne’, soos vroeër in ‘Die eerste nag’, met die opnoem van die
verskillende liggaamsdele van die kind by die tradisie van die aanraaklied aansluit
en met die terugkerende ‘maan’-beeld 'n mooi droomsfeer in die gedig skep. Die
dualiteit tussen lewensvreugde tydens die swangerskap en aanskouing van die kind
en die doodsbedreiging wat plek-plek die botoon in die verse is, speel ook mee in
‘Aan 'n klein dogtertjie’, waarin die wonderwêreld van die kind en haar
kommerloosheid oor die klein ontdekkingsreis 'n oomblik lank deur die moeder se
waarskuwing en verwysing na die ‘donker waters’ verbreek word, terwyl die gedig
ook deur die teenstelling tussen ‘ewigheid’ (reël 4) en tyd (reël 13) effektief van die
kontraswerking gebruik maak.
Terwyl die doodsmotief nog slegs aarselend in hierdie moederskapsverse aanwesig
is, word dit die dominerende tema van die laaste agttal verse in die bundel, wat oor
die dood van 'n kind (‘Jou liggaampie so roerloos en gering’) en die dood van haar
vriendin Flora Strachan handel (‘Dus is sy dood’ en die siklus ‘Sonnette aan F.’).
Hierdie verse word egter ontsier deur geykte beeldspraak, opeenstapelings (vgl. die
‘só’-konstruksies in ‘Dus in sy dood’ en die ‘wat’-sinne in ‘Sonnette aan F.I’), vulsels
(o.m. deur parenteses), ongemotiveerde enjambemente, lomp sinsbou en onpresiese
woordgebruik. Die geslaagdste van dié gedigte is die laaste vers van die bundel met
sy effektiewe slot. Bevredigender is ‘Die angs ontwaak weer’, waarin die huislike
toneel tussen man en vrou algaande tot gedagtes oor die dood uitgroei, ‘Wilgerbome’,
waarin die natuursiening en doodsmotief met mekaar verbind is, en ‘Silhoeët’, waarin
die swart afgetekende boom by herhaling met iets anders en vanuit 'n ander perspektief
waargeneem word, telkens met die aksent op die boom se stryd teen die dood. Die
doodsmotief bereik sy hoogtepunt in die somber siening van die ou vrou in ‘Portret’,
waarin die wegbreek van sekerhede en die intredende ouderdom met sy kindsheid
pragtig voorgestel word, terwyl die ‘gety’-beeld van die inset effektief en uitgebreid
in die voorstelling van die‘watermure’ terugkeer. Naas die tradisionele siening van
die uitbrandende lewe as 'n ‘kersvlam’ verkry Eybers hier ook 'n besondere ironiese
werking deur die beeld van die huis wat ‘weer leeg en groot soos vir 'n bruid’ word.
Naas die moederskapsverse en gedigte oor die dood is daar 'n aantal verse wat soos dié in Die stil avontuur - oor die stad of die natuur, dikwels gepaard met 'n
terugkeer na die wêreld van die jeug, handel. Onder die stadsverse is ‘Grys middag’
met sy siening van die gejaagde lewe die geslaagdste. Die bou van dié gedig word
beheers deur 'n concatenatio, 'n verbinding van 'n reeks of ketting interafhanklike
elemente, in hierdie geval deur die vergelyking van die stadslewe met mense aan
boord van 'n skip voordat die storm losbreek. Die sleutel tot die struktuur word deur
die vergelyking in die eerste strofe gegee, en by herhaling word hierdie vergelyking
deur die voorstelling (voël, meeu, dek en maste, gras, gekraak van toue en see) en
werkwoorde (spoel, dein, stuurloos vaar) verder uitgebou. In ‘Augustus’ hinder die
afwesigheid van interpunksie en die steurende sinsbou, terwyl ‘Veldbrand’ met sy
Hoëveldse wintertoneel iets moraliserends in die twee
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slotstrofes kry en die onpresiese woordgebruik en verbandlose verhouding tussen
oktaaf en sekstet 'n vers soos ‘Al word die middaglug soos prikkelwyn’ ontsier. In
‘Oorkant die spruitjie’, wat oor die ontwakende lewe in die natuur handel, werk alles
saam om die wiegbewegings van die bome te versterk. Die jeugwêreld waarheen sy
dromend terugkeer en romanties wil heenvlug, is die hoofmotief in ‘Droom’, wat
met sy vraende strofes die onsekerheid van die volwassene suggereer, maar die vlug
in die verlede bereik sy hoogtepunt in ‘Herinnering’, waarin 'n maanlignag uit haar
kinderjare herbeleef word. In die oktaaf roep sy die waarneming van die maan op en
die stemme van die mense van wie sy haarself romanties distansieer, terwyl sy in
die sekstet net van enkele verbandlose dinge bewus is en die pyn ervaar van iemand
wat weet dat die jeugwêreld vir altyd iets van die verlede gaan word. Daarom is die
‘seepbel’-beeld van die eerste kwatryn uiters funksioneel as voorbereiding op wat
in die sekstet gebeur: die verdringing van die wonderwêreld van die kind.
In vergelyking met Die stil avontuur is Die vrou en ander verse 'n besliste
vooruitgang in Elisabeth Eybers se digterskap en is die aantal geslaagde gedigte na
verhouding talryker, al lei haar neiging tot mymering en bespieëling dikwels tot 'n
sekere wasigheid en selfontrafeling en word baie gedigte deur verstegniese gebreke
ontsier. In Die ander dors (1946) klink haar verse skielik heftiger en wranger en
word die onmiddellike emosies deur die aanspreking van 'n jy, die gebruik van die
objektiewer derde persoon of die aanwending van Bybelse, mitologiese en
skrywersgestaltes van die self af weggestoot. In die eerste deel van die bundel skryf
sy, soos Opperman dit stel, verse oor 'n ‘geskonde menslikheid’ (Digters van Dertig,
p. 375). Die siklus van vier sonnette waarmee die bundel open, handel oor die pyn
van die lewe ‘wat dag na dag sy eelt skaaf om die hart’, maar word ontsier deur
onnodige toutologieë, hinderlike enjambemente, onbeklemtoonde woorde in
rymposisie, ongevoelige beeldspraak en die afwesigheid van 'n noodwendige gang.
Deur die heftiger aksent, die groter afstand van die self en die wyse waarop die
dramatiese stem berispend teen selfvertroeteling waak, verteenwoordig hierdie verse
egter 'n belangrike groeipunt in Eybers se werk, net soos die strewe na suiwerheid,
afstroping van alle ‘ydelheid en selfbedrog’ en die opdrag om ‘haar gelaat tot aan
die been (te beitel)’ in die tweede sonnet as 't ware 'n voorspel tot Die helder halfjaar
is. In vergelyking met Die vrou en ander verse, waarin die doodsbedreiging die
lewensvreugde demp, kom sy in ‘Brief’ tot die nuwe insig dat sy ‘die lewe met sy
donker lis,/ sy
+

+ Die ander dors word bespreek deur A.P. Grové (St., IV:2, April 1949) en M. Luitingh (Critisch
Bulletin, Maart 1948). Oor ‘Verhaal’ skryf Z.J. Pretorius (Kl., VI:4, Februarie 1972). Onder
die dokumente wat by die R.G.N. in Pretoria bewaar word, is 'n kort, en in potlood geskrewe
voordrag wat Elisabeth Eybers kort ná die verskyning van Die ander dors as inleiding tot 'n
voordrag van verse uit die bundel vir uitsending deur die S.A.U.K. op 11 September 1949
opgestel het. Daarin sê sy onder meer: ‘En dit bring my by die vraag wat soms aan my gestel
word: Wat beteken die titel ‘Die Ander Dors’. Nouja, daar is gewoonlik iets taamlik lukraak
en willekeurig in die keuse van 'n naam vir 'n digbundel, en ook in hierdie geval suggereer
die titel meer as wat dit omskryf Ek herinner my dat ek reeds as kind getref is deur die tragiese
verhaal van Hagar en 'n diep meegevoel gehad het met die onreg wat sy moes verduur saam
met die kind Ismael wat eers amper van dors omgekom het in die woestyn en later 'n
vereensaamde geword het, wie se hand teen almal was'. Vir die eerste dors was daar uitkoms,
volgens die Bybelverhaal, maar nie vir die latere, nie-liggaamlike dors van eensaamheid en
verbittering nie ... Ek het nooit veel nagedink oor die drama van Hagar nie, maar dit moes
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breeksug en sy onverskilligheid’ moet vrees en dat ‘daar ... geen deernis soos dié
van die dood’ is nie. Terwyl sy vroeër haar vers dikwels tot die ongebore of pasgebore
kind, die geliefde of die vriendin gerig het, word hierdie gedig, soos baie ander in
dié bundel, 'n mymerende selfgesprek wat deur die gebruik van die imperatiewe
vorm, versetstoon en selfs ligte didaktiese inslag van die vroeëre bespiegelende verse
verskil. Die dood, wat in ‘Àl wat jy vra is net die klein gebaar’ uit Die vrou en ander
verse reeds 'n uitnodiging gestel het, is in ‘Die onbekende van die Seine’ 'n vriendelike
minnaar ‘wat die verbryseling en die smaad genees’ en vergetelheid bring. In ‘Aan
die lewe’ is daar sprake van 'n diskrepansie tussen droom en lewe, en in ‘Die vyand’
kom die mens tot die besef dat hy self sy grootste teenstander is. Terwyl ‘die
ongewonne stryd van hoof en hart’ reeds in 'n vers soos ‘Al word die middaglug soos
prikkelwyn’ uit Die vrou en ander verse ter sprake gekom het, word dit in Die ander
dors 'n meer dominerende motief, soos ook blyk uit die mededeling van Opperman
dat die digteres na aanleiding van die gedig ‘Krisis’ die bundel aanvanklik Jy, Hart
en Ek wou genoem het (Digters van Dertig, p. 375). In ‘Krisis’ wil sy afskeid neem
van die emosionele en word die hart gesien as 'n siek mens, maar die verdere
voorstellings van hom as seremoniemeester, gas, gasheer en nar vertroebel die siening
en klink toutologies. Teenoor die objektiewer toon van die meeste verse is ‘Die
persketak’ weer in die ek-vorm, al word die emosies oorgeplaas na 'n natuurvoorwerp,
waardeur die vers van die vroeëre belydenisse wegswaai. In die eerste van die ‘Twee
portrette’ sien Eybers, soos telkens in haar oeuvre, die man as iemand wat ná sy reise
by die vrou ‘'n tuiste (vind) waar hy telkens weer herstel/ van die omswerwinge’,
wat sy nie met hom deel nie. Die ontnugtering blyk ook uit die geslaagder tweede
portret met sy mooi toespitsing op die oë en mond aan die slot. In enkele verse word
die ‘geskonde menslikheid’ en die stryd tussen hart en hoof in bepaalde figure
vergestalt: in ‘Emily Dickinson’ met die gebruik van handelsterme (‘opweeg’,
‘verhandelbaar’, ‘afset’), wat in haar latere werk toenemend sal terugkeer, en in ‘John
Donne’ met die gestalte se ‘kranke wankeling tussen wellus en/ die seldsame, geheime,
suiwer vuur’. Terwyl die meeste van hierdie gedigte nog die kenmerkende verstegniese
gebreke van Eybers se vroeëre poësie toon, is ‘Hagar’ een van die geslaagdste verse
in die bundel. Die gedig voed homself uit 'n drieledige menslike verhouding wat
Hagar met haar kind, Abraham en Sara het, terwyl die kind aan die slot die projeksie
van haar eensaamheid en pyn word as sy besef dat sy vir haar dors na 'n volkome
liefde geen ‘laafnis’ sal vind nie.
Met ‘Adam en Eva’ begin 'n reeks van nege verse oor 'n liefdesverhouding waarin
daar, n/'a die aanvanklike samesyn, afskeid geneem word. In ‘Circe’ maak Eybers,
soos in die verwante ‘Dido se afskeid’ uit Die stil avontuur, van 'n mitologiese

in my onderbewussyn bly gis het, want op 'n goeie dag het ek 'n baie spontane ingewing
gekry wat die sonnet plotseling en afgerond laat ontstaan het.’ En sy gaan voort: ‘Soms vra
mense my prontuit of hierdie verse outobiografies is. Ja, dit is hulle wel - maar slegs in die
sin dat alles wat 'n digter skryf sy gees weerspieël. Soms vertolk mens 'n persoonlike ervaring
deur 'n projeksie in die derde persoon, en soms leef jy jou so in die gemoed van 'n historiese
of denkbeeldige persoon dat jy, ek' i.p.v. ‘hy of sy’ skrywe. Dis ten alle tye sinneloos en
misleidend om die verskillende verse in 'n liriese bundel te probeer lees asof hulle paragrawe
uit die digter se persoonlike dagboek is.’ (Kyk vir die volledige rede Voetpad van verkenning,
Kaapstad/Pretoria, 1978.)
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figuur gebruik, terwyl die see- en skeepsbeelde 'n verwantskap met die eerste van
die ‘Twee portrette’ toon. Enkele van hierdie verse, soos ‘Moment’, ‘Bede’, ‘My
stem moet wakker word as joune swyg’ en ‘Sy sal hom nooit geheel-en-al verloor’,
word geskaad deur die gebruik van parenteses, enumerasies, oorwoekerende
abstraksies en 'n mat gang. Geslaagder is ‘Afskeid’ en ‘Die vreemde dae wat ons
twee apart’, wat beeldend meevoer, terwyl die sikliese slot in ‘Hoe kan ek hierdie
hete hart betig’ die vorm van die sonnet, wat juis na 'n klimaks moet uitreik, in sy
wese aantas. In ‘Die wilgerboom’, wat op hierdie reeks liefdesverse volg, keer sy
tot die jeugsfeer van ‘Droom’ uit Die vrou en ander verse terug, al besef sy nou dat
daar van hierdie lewe niks meer oorgebly het nie. Die bundel word afgesluit met die
sterk, harde, navrante ‘Verhaal’, wat feitlik opsommenderwys 'n beeld gee van 'n
ontgogelde vrou in haar futiele wag op 'n vervullende liefde.
Sowel wat tema as toon betref, verteenwoordig Die ander dors'n wending in
Elisabeth Eybers se digkuns, maar deur die verstegniese gebreke en ongevoelige
beeldspraak is hierdie wending nie sterk genoeg om 'n nuwe inset in haar poësie in
te lei nie, iets wat ook blyk uit die feit dat daar na verhouding minder geslaagde
gedigte as in Die vrou en ander verse voorkom. Die bundel Tussensang (1950), wat
die eerste periode in haar digkuns afsluit en die tweede fase aarselend aankondig, is
sowel tematies as verstegnies 'n heterogene versameling: naas verse oor die
moeder-kind-verhouding en die wêreld van haar jeug is daar gedigte oor haar besoek
aan Europa en 'n nuwe sintuiglikheid in haar waarneming van dinge, terwyl sy slegs
twee keer van die sonnetvorm gebruik maak en met 'n balladeske tipe vers na nuwe
moontlikhede vir haar digkuns tas. Die moeder-kind-motief van die vorige bundels
word voortgesit in ‘'n Liedjie vir Jeanne’ met sy aksent op die oë van die dogtertjie
en ‘As iemand klein is...’, wat met die teenstelling tussen die verwondering van die
kind en die verdriet van die moeder aan ‘De wolken’ van Nijhoff laat dink. Met die
gedig ‘Bome’, wat oorspronklik in Standpunte, II:3, Julie 1947 gepubliseer en daarna
enigsins gewysig is, sluit Eybers by ‘Die wilgerboom’ uit Die ander dors en ander
herinneringsverse uit haar vorige twee bundels aan. Die gedig - die enigste lang vers
in haar oeuvre - begin met 'n beeld van die liefde in die eerste versparagraaf, maar
swaai dan weg van die aanvanklike koers, steun op jeugherinneringe en vroeëre
waarnemings van bome met die afwesigheid van die noodwendige skakels tussen
mekaar en raak versierend deur die gebruik van talle retoriese bywoorde en
adjektiewe. In enkele verse vind 'n reis wat sy na Europa onderneem het, sy neerslag:
‘Die vlieënier’ met sy verylende gang soos die loods al hoe verder wegbeweeg,
‘Tuiskoms in Junie’, wat met die teenstelling tussen Holland en Transvaal werk en
tematies aan die latere ‘Nederlandse’ verse verwant is, en veral die sterk ‘Toneel:
Keulen, 1948’, wat - met die effektiewe gebruik van begrippe uit die toneelwêreld
en die kontras tussen volwassenes en kinders - 'n beeld gee van die lewe in Keulen
n/'a die verwoesting van die Tweede Wêreldoorlog. Met ‘Die drie
+

+ Oor Tussensang skryf Rob Antonissen (St., V:4, Julie 1951), A.P. Grové (Oordeel en
vooroordeel2, Kaapstad, 1965), G.A. Watermeyer (Helikon, II:11, Junie 1953), André P.
Brink (Rap., 19.6.77) en Fanie Olivier (Hoof., 13.12.77). ‘Klein ballade’ word bespreek deur
J.L. Steyn in Die gedig as estetiese voorwerp (Pretoria, Mededelings van Unisa, 1958), maar
die betoog word 'n jammerlike deureenhaspelling van literêre en morele waardes.
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ruiters’ sluit Eybers by die tradisie van die ou ballade met sy vraende aanbod,
allitererende effekte en Middeleeuse sfeer aan, maar die gedig steun te sterk op 'n
uiterlike sjarme en het aan die slot iets van 'n opsetlike mistifikasie wat nie
verantwoord word nie. Eweneens glad geversifieer is ‘Rit voor die storm’, wat aan
A.G. Visser se ‘Voorslag’ laat dink, terwyl ‘Skemerliedjie’ met sy verglydende gang
sentimenteel aandoen. Veel geslaagder is ‘Klein ballade’, wat die tema van die
vreemde minnaar in Eybers se werk inlei en vertelling, emosie en mymering geslaag
met mekaar integreer. Van die twee sonnette sluit ‘My hart, wat wys geword het’
regstreeks by die afwesigheidsverse van Die ander dors aan, terwyl ‘Planttyd’ 'n
nuwe aardsheid en sintuiglikheid in haar werk bring wat 'n belangrike teenwig vir
die mymerende en bespieëlende inslag van haar poësie is.
Die wending na 'n gestroopter, naakter en aardser vers wat reeds in Die ander dors
en Tussensang in die vooruitsig gestel is, breek volledig deur in Die helder halfjaar
(1956), wat die tweede fase in Elisabeth Eybers se digterskap inlei. In baie opsigte
toon Die helder halfjaar, waarvan die verse van April tot Oktober 1955 geskryf is,
sodat die titel sowel op 'n winterseisoen as op 'n periode van skeppende helderheid
slaan, belangrike verskille met die voorafgaande bundels. Teenoor die tematiese
beperktheid van haar eerste werk het Eybers hier 'n wyer belangstellingsveld wat 'n
verruiming van die woordeskat uit o.m. die biologie, anatomie en skeikunde meebring,
die preokkupasie met die spesifiek-vroulike laat afneem en die besinning oor die
taak van die kunstenaar as poëtiese boustof benut, terwyl die vrou-moedertematiek
by ander gebiede ingeskakel word en die doodsmotief in die suiweringsmotief opgaan
of in ironiese verse met 'n beweeglike soepel vaart neerslag vind. Teenoor die vroeëre
bespieëlende en belydende verse, wat met hul versierende adjektiewe iets atmosferies
en eenselwigs aan haar poësie gegee het, word die gedigte in hierdie winterse bundel
strakker van bou, nugterder en soberder in taalgebruik, sintuigliker in beelding,
gevoeliger vir die ‘etimologiese’ ontginning van die woord en verstegnies beter
versorg. Wat laasgenoemde betref, is dit opvallend dat Eybers die tegniese swakhede
waarop P. du P. Grobler in sy artikel ‘Oor die verstegniek van Elisabeth Eybers’
(Standpunte, V:3, Maart 1951; opgeneem in Verkenning) gewys het, in Die helder
halfjaar in 'n groot mate vermy, sodat dit een van die treffendste gevalle in die
Afrikaanse letterkunde is waar die negatiewe oordeel van 'n kritikus 'n positiewe
resultaat vir 'n digterskap tot gevolg gehad het. Dit alles bring mee dat Die helder
halfjaar 'n groter getal geslaagde gedigte as enige van haar vorige bundels bevat.
Die sentrale motief in die bundel as geheel is die poging om alles in helder en
vaste lyne te teken, om verby die uiterlike skyn tot die essensie deur te dring en verby
die toevallige tot die duursame en egte te kom. 'n Mens sien dit reeds in die kompakte,
naakter segging van die openingsgedig, ‘April’, waarin ‘Die hart, deur sóveel skyn
bedrieg,/weet: alles wat getooi is lieg’. Teenoor die romantiserende siening van
vroeër kom 'n strakker realisme waarin die versierende adjektief vervang word deur
'n funksioneler gebruik van selfstandige naamwoorde en werkwoorde wat soms
alliteratief met mekaar skakel. In ‘Piet-my-vrou’ word die suiweringsmotief verbind
met die ontstaan van ‘'n klein, blink lied’ deurdat die fluit van die voël tot 'n pragtige
spel van assosiatiewe allitererende en assonerende woorde lei, soos die tikkende klok
in ‘Wekker’ 'n reeks militêre beelde oproep wat gesamentlik die
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gedig tot 'n hegte eenheid bind. In ‘Musiek’ is daar sprake van die ‘liggaamlose taal’
wat die mens beter as die ‘deursigtigste gedig’ van ‘aardse onheil’, tyd en ruimte
kan verlos. Naas die mooi gebruik van ‘woordewisseling’, wat hier sowel eerste
spraak as eerste stryery kan beteken, hinder die woord ‘ontsmet’ in reël 2, waar sy
in werklikheid ‘bevry’ bedoel, en is die drie ‘voorbeelde’ wat die versoek van die
inset illustreer, enigsins lukraak gekies. Ook in ‘Kind voor die klavier’ kom die mag
van die musiek ter sprake wat die driftige lewe van die kind kan beheers en haar tot
helderheid en ewewig kan voer, al hinder die beeld in reël 4 en die foutiewe gebruik
van die woord ‘klavesimbaal’ aan die slot. In ‘Afspraak’ verkies sy teenoor die
vergetelheid van die slaap die ‘kronkelpad’ waarop die verbeelding haar sal lei. Selfs
al gaan dit deur gevaarlike plekke (‘koorsboomruigtes en moerasse’), steek sy nie
meer haar hand uit na verdowende tablette wat 'n tydelike verligting bring nie. Vir
die eerste keer in Eybers se poësie vind ons hier die ‘onderdak’-tema, wat tot 'n
volledige latere bundel sal groei. Hier is die ‘onderdak’ primêr die dood, maar in die
konteks saam met ‘Verbeelding’ kan dit ook - soos M. Nienaber-Luitingh aangetoon
het (Ter wille van die edel spel, p. 77) - op die kunsskepping slaan wat vir die
kunstenaar altyd 'n laaste toevlugsoord is. In dié gedig, soos ook in ‘Alchemie’, gaan
die suiweringsmotief weer met die doodsmotief 'n verbinding aan, terwyl dit in ‘Na
dertig jaar’, 'n fiktiewe uitbreiding op die latere jare van Jaïrus se dogter, as 'n onwil
om weer te lewe, tot uiting kom. Die doods- en suiweringsmotiewe bereik hul
hoogtepunte in die drie slotgedigte van die bundel: ‘Röntgenfoto’, ‘Trombose’ en
‘Wespark’. In vergelyking met die vroeëre idealiserende ‘Portret van 'n vrou’ gee
‘Röntgenfoto’ in hoofsaak 'n beeld van die skelet, wat vir die ironiserende spreker
die essensiële is, terwyl die wasige ‘res’ - die organe, ingewande en geslagsdele, wat
‘drif en droombeeld huis’ - tot ‘blote bysaak’ gereduseer word. Daarom is die
vergelyking van die skouers met die ‘jukstang van 'n aptekerskaal’ 'n besonder
funksionele beeld wat by die hele gestroopte, onromantiese siening van die mens in
hierdie gedig inskakel, net soos die vergelyking van die röntgenfoto met 'n ‘ware
kunstenaarswerk/ (wat) tot die essensie ingeperk (is)’, organies by die sober, wrang
perspektief aansluit. In ‘Trombose’, wat oor die dood van 'n vooraanstaande sakeman
handel, berus die hele effek van die gedig enersyds op die kontras tussen die
hoofpersoon se gebruiklike, berekende versigtigheid en sy onverwagte, oorhaastige
en onaangekondigde vertrek uit die lewe, andersyds op die ironiserende wyse waarop
die ongenoemde spreker woorde uit die handelstaal aanwend om te illustreer hoe
potsierlik en ontoereikend dit in die aanskyn van die dood klink. Die spel met die
ironie bereik 'n hoogtepunt in ‘Wespark’ (die naam van 'n groot Johannesburgse
begraafplaas), wat 'n kwasie-vriendelike uitnodiging is om 'n woning in 'n ideale
stadsbuurt te koop, aangebied deur 'n eiendomsagent wat met die gebruik van die
tipiese oordry+

+ Die helder halfjaar word bespreek deur P. du P. Grobler (Verkenning), E. Lindenberg (Bu.,
16.8.56), Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963) en G.A. Watermeyer (Dagbreek,
1.7.56). Réna Pretorius ontleed ‘Wespark’ (St., XVII: 4, April 1964), terwyl J.C. Steyn dit
as voorbeeld van ironiese taalgebruik ondersoek (Die kunswerk as taal onder redaksie van
F.I.J. van Rensburg, Kaapstad. 1975). M. Nienaber-Luitingh bespreek ‘Op die kruin’ as ‘'n
Gedig oor die kunstenaarskap’ (Uit twee letterkundes, Kaapstad, 1978).
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wings, retoriese uitdrukkings en ‘romantiese leuens’ van die sakeman die begraafplaas
as 'n rustige en geluksalige oord en die beste kans van 'n leeftyd aanbied. Dit alles
is egter blote skyn, want - soos Réna Pretorius dit stel - ‘die ironiese segswyse van
die gedig roep juis die wrange teenbeeld van hierdie Utopiese geluksland in ons
gedagte op: die rampsalige lewensbestaan wat ons menslike lot is aan hierdie kant
van die graf’ (Standpunte, XVII: 4, April 1964, p. 18). Op besondere wyse speel
Elisabeth Eybers hier met die dubbelbetekenis van woorde: die arbeider lê ‘soos
waffer skofbaas uitgestrek’ in die horisontale doodsrus; die afslaer kan ‘asem skep’;
die ‘bleek hervormer se verborge/ wrok teen die mensdom is geberg’, maar hy is ook
letterlik gebêre; en die hele aankoop van 'n woning word gesien as 'n
‘langtermynbelegging’ waarin die lang tyd wat die mens onder die grond moet lê,
ook meespeel. Met hierdie grimmige humor toon die gedig 'n sekere verwantskap
met die laat-Middeleeuse dodedans en met 'n gedig soos Anthonis de Roovere se
‘Vander mollenfeeste’, wat ook 'n kwasie-vriendelike uitnodiging tot die dood is.
Van die ander verse in die bundel kom tematies ooreen met vroeëre gedigte, maar
is tegnies oor die algemeen beter versorg en sluit ook by die nuwe objektiwiteit en
gestroopte siening van die res aan. ‘Op die kruin’ maak van 'n soortgelyke situasie
as ‘Die persketak’ uit Die ander dors gebruik en toon in die slotstrofe 'n verwantskap
met die vroeëre herinneringsverse, maar die gedig verloop enigsins koersloos, die
vloedgolf-beelde word inkonsekwent gebruik en die slot is nie in ooreenstemming
met die begin nie. In ‘Ontmoeting’ (vgl. ‘Klein ballade’ in Tussensang) is daar sprake
van 'n toevallige weersiens van 'n bekende wat in die herinnering bewaar bly omdat
dit nooit 'n persoonlike besit geword het nie, terwyl ‘Terugrit’ (vgl. ‘Rit voor die
storm’ in Tussensang) die nuwe sintuiglikheid en kriptiese woordgebruik in die mooi
siening van lewensdrif by ruiter en perd uitbuit. In teenstelling tot die enigsins
sentimentele verse oor die opgroeiende kinders in haar vorige bundel getuig
‘Veertienjarige’ en ‘Slaapwandelende kind’ van 'n nuwe nugterheid: in
‘Veertienjarige’ deurdat die afsydige kind voorgestel word as 'n ontvoerde uit die
antieke ryk van Memfis, 'n beeld wat ingegee is deur die ‘skraal Egiptiese profiel’
van die dogter; in ‘Slaapwandelende kind’ deur die siening van die meisie wat haar
‘klein warm bed’ verruil vir die ‘steil spiraaltrap’ en in haar slaap trefseker verby
gevare stap om die ‘wye land’ te bereik waarvan sy herinneringe bewaar en na
terugverlang. In vergelyking met die vroeëre bespieëlende gedigte werk ‘My hande
was van altyd af onpaar’ veel meer met konkrete beelde deur die toespitsing op die
hande en loop die vers uit tot die pragtige slot, waar die hande uiteindelik
‘eenparigheid’ in die gekruiste doodsposisie bereik. Teenoor die geïdealiseerde
siening in Die stil avontuur van die moeder wat altyd aan haar kind gebonde sal bly
‘met die onsigb're naelstring wat nie breek’, kom daar nou in ‘Moeder’ die
ontnugtering dat sy op die duur oorbodig raak, die kind se voortdwaal nie kan stuit
nie en steeds verder van hom geskei word. Hierdie nugter siening blyk ook uit die
konkrete taal waarmee 'n kelnerin in ‘Melkkantien’ geteken word, terwyl daar in
‘Veld in September’ met sy toespeling op die bundeltitel 'n beeld van die veld - maar
deur die personifiëring ook van 'n vrou - gegee word wat deur die strawwe son en
felle aanslae verniel is maar tog nog op 'n nuwe bevrugting wag. Hierteenoor is
‘Huiskat’, ‘Virginalis’ en ‘Amasone’ beelde van emosielose wesens wat nie op
vertroeteling en teerheid gesteld is nie en in eie eenselwigheid volledigheid bereik.
Veral ‘Amasone’ is 'n
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sterk gedig deur die minagtende siening wat hierdie krygslustige vrou vir mans en
week vrouens het en die wyse waarop sy as ruiter volkome in die ‘één drif’ opgaan:
die hings wat sy soos 'n man kan beheer en op wie se rug haar vroulikheid volkome
versadiging vind.
Nog sterker as in Die helder halfjaar is daar in die bundel Neerslag (1958) 'n
preokkupasie met die digterskap en 'n verbreding van die tematiese beperktheid van
Eybers se poësie. Die eerste sestal verse van die bundel bring telkens een of ander
faset van die digterskap ter sprake. In ‘Behoud’ word daar gepraat van die primitiewe
mens wat hom ter wille van selfbehoud by 'n kudde of groep geskaar het, terwyl die
eenlopende kunstenaar juis ‘ter wille van die edel spel’ van die trop wegbreek. Die
teenstelling tussen kudde en eenloper word egter nie in al sy konsekwensies uitgewerk
nie en die beelde sluit nie orals nie. In ‘Voorbereiding’ is daar sprake van die
oopgestel-wees van die kunstenaar wat as katalisator dien, terwyl daar enigsins
selfverwytend in ‘Bekentenis’ gepraat word van die digter wat hom reeds vroeg in
sy lewe laat verlei het ‘deur die klein koggelvoël wat fluit in my’ en teenoor die
burgerlike mens met sy wysheid slegs die onsekerheid besit. Daarom dat sy in
‘Verwyt’ kan sê dat die spel met woorde alles opeis maar uiteindelik tog so min
lewer, al is daar in ‘Koeplette’ weer sprake van die poësie as 'n middel teen
gedaanteloosheid, vloeibaarheid en die lokkende uitnodiging van die dood. In
‘Sondagmiddag’ word die taak van die man en vrou as sakeman en digteres
onderskeidelik teenoor mekaar gestel met die verrassende gebruik van woorde uit
die Egiptologie, biologie en handelstaal. Ook in twee ander verse in die bundel kom
die taak van die digter ter sprake: in ‘Erfstuk’, waarin die aankoms van 'n stinkhoutkas
uit haar kindertyd 'n reeks woorde in verband met die outydse Afrikaanse leefwyse
oproep wat die magiese vermoë besit om ‘dertig jaar (te laat) smelt tot 'n kaiingkol’,
maar wat nie almal in ‘rym en ordening’ besweer kan word nie en uiteindelik 'n
aanklag word teen die spreekster, wat aan haar jeugwêreld ontrou geraak het; in
‘Tersine’, waarin die hoor van 'n toweragtige versreël (‘roulynolie vir my krieketkolf’)
tot 'n mymering oor die skoonheid van die taal en die ‘beoefening van prosodie’ lei.
In dié twee gedigte is die woord self die sentrale gegewe en word die digteres
meegevoer deur 'n nuwe soort ‘charm of words’ wat veel meer verantwoord is as dié
van I.D. du Plessis en tot boeiende verse in haar oeuvre lei.
'n Hele aantal gedigte in Neerslag bestaan uit twee kwatryne wat in 'n
kontrasterende verhouding tot mekaar staan. Hieronder is die beste die gedig ‘Vader’,
met die teenstelling tussen die vader wat die kind lei terwyl sy later alleen op paaie
loop waarop hy haar nie meer kan volg nie; en ‘Kennismaking’, wat met die kontras
tussen afstroping (vgl. Die helder halfjaar) en toedekking werk. Van die negetal
sonnette wat hier opgeneem word, handel ‘Terugblik’ - as pendant van ‘Vader’ - oor
die moeder van wie se ‘week hart en wakker gees’ sy die ‘erfkind’ is. In ‘Verjaardag’,
met sy realistiese inslag in die eerste strofe en die Bybelse parallel in strofe 2, word
die vraag gestel hoe lank die moeder die kind nog kan vergesel as hy
+

+ Neerslag word bespreek deur J.M. de Vries (Z.A., Februarie 1959), C.W. Hudson (T.L., IX:
1, Maart 1959), W.E.G. Louw (Bu., 12.12.58) en Rob Antonissen (Kern en tooi). ‘Erfstuk’
word ontleed deur Réna Pretorius (St., XVII: 3, Februarie 1964).
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soos 'n moderne Ikaros van ruimtereise droom wat hom al hoe verder van haar sal
wegvoer, terwyl in ‘Slaaptyd’ (vgl. ‘Aan 'n klein dogtertjie’ uit Die vrou en ander
verse) die kinderonskuld van die opgroeiende kind by wyse van ironiese bywoorde
met die groter bekommernis van die volwasse en meer ervare mens gekontrasteer
word. In ‘Pietà’, wat geskryf is na aanleiding van 'n besoek aan Michelangelo se
beeld in die Sint-Pieterskerk in Rome, is die Seun n/'a sy omswerwinge weer terug
op die moeder se skoot en is dit, soos tydens die swangerskap, die geboorte en
kleuterjare, ‘nog h/'a/'ar uur’ om hom te besit. Die familie en kind is verder die boustof
in ‘Familiegroep’ en ‘Die tweeling’, maar dié motief bereik sy hoogtepunt in twee
verdere verse oor die seun. In ‘Seun in die son’ word die soepel krag van die
akrobaties bewegende seun wat van die aarde wegskiet en soos 'n nuwe hemelliggaam
feitlik 'n wentelbaan skep, agterhaal deur - met 'n verrassende wending in die
slotkoeplet - sy skadu wat ‘hom stewig beet (-pak) aan elke hak’ - 'n beeld van die
donker, onbekende magte wat hom ten spyte van sy uittarting van die swaartekrag
op die aarde vashou. Die hoogtepunt van die bundel is, ‘Jong seun’, wat met 'n motto
uit D.H. Lawrence uit agt koepletstrofes bestaan. In die eerste vier koeplette word
die naakte seun beskryf terwyl hy uit die bad klim en ontstaan daar met die gebruik
van ‘manlike’ woorde (heel, strak, hoekig, hard en toegerus tot stryd) 'n beeld van
weerbaarheid en volledigheid, terwyl die laaste vier koeplette by wyse van
kontraswerking die weerloosheid en verwondbaarheid beklemtoon, spesifiek
gekonsentreer op die ‘benedebuik’, waar die geslag weerloos hang, ‘teer soos 'n
ooglid’ ('n beeld wat moontlik ingegee is deur 'n reël uit W.B. Yeats se ‘Who goes
with Fergus?’: ‘And lift your tender eyelids, maid’).
Naas die verse wat uit twee kwatryne bestaan, is daar 'n hele aantal - ook onder
dié wat reeds bespreek is - wat uit koeplette of tersines opgebou is, terwyl 'n negetal
kwatryne 'n aparte rubriek in die bundel vorm. Van laasgenoemde groep volg net
twee die klassieke aaba-rymskema en oor die algemeen staan hulle, ten spyte van
die spreukmatige inslag, agter by Opperman se werk op dié gebied; alleen die
geslaagde ‘Middeljarige’, wat 'n beeld van 'n ouer wordende vrou gee, is hier 'n
uitsondering. In ‘Ongeluk in Fordsburg’ (vgl. ‘Insident’ uit Reisiger en ‘Stadsongeluk’
uit Koraal van die dood van Ernst van Heerden) is die saaklik-ironiese beskrywing,
die onverskilligheid van die omstanders en die meegevoel en sosiale bewussyn van
die spreker wat in die slot deurskroei, veral opvallend. ‘Tuis’ is andermaal een van
Eybers se verse oor Johannesburg, maar nou met die volkome aanvaarding van
iemand wat weet dat sy nie ‘sou ... kon wortel in 'n geiler plek’ nie. In ‘Job’, wat
deur die gebruik van 'n Bybelse gestalte 'n aparte plek naas die sonnette oor familie
en kinders inneem, maak sy gebruik van realistiese taal om 'n beeld van lyding op
te roep. Die gedig reik op tot 'n pragtige klimaks en is as geheel een van die
geslaagdste sonnette in haar hele oeuvre.
In vergelyking met Die helder halfjaar doen Neerslag minder verrassend aan en
is daar naas sterk verse weer 'n groter aantal gedigte wat nie bevredigend sluit nie of
deur die een of ander wending aan die slot bederf word, al is die verstrakking, die
nugter ironie en konkrete beelding van die vorige bundel ook hier aanwesig. Balans
(1962), waaruit verse voor verskyning in Standpunte en De Gids gepubliseer is, het
nog grotendeels in Suid-Afrika ontstaan, al word die bundel afgesluit met die eerste
gedigte uit Eybers se ‘Nederlandse’ periode, wat van die moeilike aanpassing in 'n
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vreemde land getuig, soos ‘Immigrant’, ‘November’, ‘Vriesweer’, ‘Heimwee’,
‘Amsterdam, 13 Maart’ en ‘Wins’. Soos die titel aandui, gaan die bundel egter basies
oor 'n mens wat haar balans en ewewig probeer herwin n/'a die emosionele krisis
tydens en onmiddellik n/'a 'n mislukte huwelik. Heelparty verse getuig van 'n dualiteit
in die geestelike samestelling van die ek. In ‘Die hoof spreek’ word 'n bekende motief
uit haar vroeëre werk verder gevoer deur die personifiëring (vgl. die sonnet ‘Krisis’
uit Die ander dors) en die sprokiesagtige verteltrant. Terwyl die hoof vroeër die
oorhand oor die hart verkry het, wil dit nou voorkom of die hart met die jare al hoe
meer geslepe raak en met sy tipe wysheid, wat in ‘'n handvol woorde en 'n sug’
beliggaam is, tog vir die hoof 'n noodsaaklikheid word, al sê sy later in ‘Wens’: ‘Om
te droom was nooit vir my 'n kuns,/ liewer sou ek 'n daaddiploma wens’. Die dualiteit
blyk ook uit 'n vers soos ‘Oorsig’, waarin sy haar geestelike samestelling uit 'n
‘stiletskerp gees’ na haar moeder en ‘die vreemde teëgif/ van 'n ontasbre droom’ na
haar vader herlei. Die idee van tweeslagtigheid, wisseling, soeke na ewewig spreek
ook uit verse soos ‘Pantograaf’, waarin beeld en toepassing mekaar nie presies dek
nie en die slotstrofe versierend klink, ‘Beraad’, waarin ‘die prys van ewewig’ oorweeg
word, ‘Slak’ met sy beeld van 'n wese wat altyd ontuis is, ‘Brieweskaal’, waarin die
skaal tot 'n apparaat vir ‘skikgodinne’ uitgroei, en ‘In extremis’, wat in die slotstrofe
feitlik 'n opsomming van haar digterskap gee. Die stryd tussen hoof en hart, en saam
daarmee die tyd wat die mens met die jare vervorm, die stryd tussen werklikheid en
droom en die intellektuele en emosionele aard van die man en vrou onderskeidelik,
is die hooftema in ‘Twee kleuters in die Vondelpark’, die hoogtepunt van die bundel
as geheel. Die gedig begin met twee kleuters wat na 'n swaan en sy weerkaatsing in
die water kyk. As die seun genoeg van die toneel gehad het, wil hy die meisie aanspoor
‘tot ewewig’ en ‘verder gaan’, terwyl sy ‘nog strompelend omkyk na die swaan’. In
die ‘straatrumoer’ wat verby die bome ‘druis’, is daar egter reeds die eerste tekens
dat die jare van hulle kindwees nie vir altyd sal duur nie. Die seun sal, met 'n verdere
deurvoering van die ‘straat’-beeld, met die jare al hoe meer in materiële waardes
verstrik raak en deel word van 'n kleinburgerlike gemeenskap, terwyl die dogter op
hierdie oomblik nog ontvanklik is vir die skoonheid en vir ander magte as die
bloot-tydelike (‘Maar sý sien webbe onderwater roer’). En dan vra die spreker wat
in die toekoms met die twee kinders sal gebeur: of die seun só volkome in die
burgerlikheid sal opgaan dat hy geen tyd vir ander waardes meer sal hê nie en of die
meisie ook hierdie oomblik van ongeskonde skoonheid sal vergeet en ‘'n druk
slagvaardige mevrou’ sal word. Opvallend is die wyse waarop die gedig van
betowerende waarneming, verbreking van die ekstase en aantasting deur tydelike
waardes tot mymering en vraagstelling oor die toekoms ontwikkel, telkens met 'n
alleenstaande
+

+ Balans word bespreek deur A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2), Ernst van Heerden (Die
ander werklikheid, Kaapstad, 1969), Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966), W.E.G.
Louw (Bu., 11.1.63) en P.D. van der Walt (Mené tekél, Kaapstad, 1969). Oor ‘Taalles’ en
‘Slot’ skryf T.T. Cloete (‘Die taalles van die gedig’, Kaneel), terwyl M. Nienaber-Luitingh
‘Meisie’ ontleed (‘By 'n klein gedig van Elisabeth Eybers’, Uit twee letterkundes). Oor ‘Slot’
skryf D.J. Hugo (St., XXXIV:6, Desember 1981), waarop E.C. Britz (St., XXXV:3, Junie
1982), P.J.J. Conradie (St., XXXV:6, Desember 1982) en Ia van Zyl (St., XXXVI:3, Junie
1983) reageer. 'n Reeks skilderye van Gérard Grassière is geïnspireer deur verse in Balans.
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reël wat kontrasterend werk en die gedig in 'n bepaalde rigting stuur.
Naas die verse waarin daar van 'n verwikkelde ewewigspel en soeke na balans dikwels beeldend verhul - sprake is, handel 'n aansienlike deel van die bundel oor
die pyn en eensaamheid as gevolg van 'n mislukte verhouding. In ‘Mitologie’ word
daar gesoek na iets waarmee die ‘troosteloosheid’ besweer kan word, terwyl
‘Sonneblom’ 'n beeld gee van die gewapende mens wat hom teen vernietiging verset,
net soos die bedding hom in ‘Stroom’ teen die ‘kolkende teveel’ van die rivier moet
weer. In ‘Dilemma’ is daar nog sprake van die ‘wit leuen van die liefde’ wat sy ‘naas
die naakte waarheid’ stel, terwyl ‘Leeftyd’ van die ‘littekens’ van 'n hele samesyn
praat en die mislukte verhouding in ‘Boom’ en ‘Wet’ by wyse van mitologiese beelde
aangebied word. In twee gedigte word die realiteit van 'n lewe en die einde van 'n
verhouding op aangrypende wyse verbeeld: in ‘Slot’, waarin die basiese verskil
tussen die man wat ‘alleen maar (kon) doen’ en die vrou wat ‘alleen maar (kon) sê’
by wyse van 'n pragtige progressie tot die slot voortbeweeg waar man en vrou albei
met hul dade en woorde onderskeidelik eensaam is; en in ‘Dit en Dat’, wat met
eenvoudige middele 'n beeld gee van die lewe van twee wesens - die een
ondernemend, die ander navolgend - wat saamleef, intimiteite met mekaar deel en
uiteindelik weer op hulself aangewys word. In ‘Afloop’ word daar agtereenvolgens
van 'n liefdesverhouding uit nood, 'n periode van naberou en 'n driftige skryffase in
telkens korter wordende periodes (drie maande, drie weke en drie dae) gepraat, terwyl
‘Navrae’ (vgl. Emily Dickinson se ‘Remorse’) die begrippe angs, verdriet en rou
teenoor berou stel: die eerste drie as tydelike ‘kwellings’ wat uiteindelik opgehef
word, die laaste as iets waarvan die mens nie veel weet nie en waaroor geen gedig in teenstelling tot verdriet - iets meer vertel nie.
Reeds in ‘Mitologie’ was daar sprake van die ek wat as beswering van die
troosteloosheid ‘noodwendig .../ van hemelse herinnering (moet sing)’, en in verskeie
ander gedigte in die bundel word ironiese selfbeskouing met 'n besinning oor die
digterskap verbind. Terwyl sy dus vroeër die belydende ek vir die gestalte of die
objektiewer hy verruil het, keer die ek-spreker in hierdie bundel toenemend terug,
maar dan verhul deur die ironie en spel met die taal, waardeur dit 'n verwantskap
met Van Wyk Louw se Tristia-verse toon. In ‘Pygmalion’ word die kunstenaarstaak,
in navolging van Nijhoff en Opperman, nog gesien as 'n poging om iets uit die ‘brute
rots’ te bevry, terwyl die kunstenaar self in ‘Digter’ sy woorde gebruik om uit
gevangeskap te ontsnap. In ‘Reëls’ word die gedig voorgestel as 'n diamant waarvoor
slegs liefhebbers, verwardes en gekweldes belangstelling toon, maar die tweede
strofe is iets van 'n sprong en skakel nie mooi met die voorafgaande nie. ‘Oktet’ is
feitlik 'n beeldende uitbreiding op die reël ‘dat skoonheid gebore word uit gemis’ uit
‘Die eerste nag’ (Die stil avontuur): as die ek se oë nie meer die ‘liefste’ dinge kan
waarneem nie, kruip sy soos in 'n kokon terug ‘binne die voeë van 'n eng oktet’. 'n
Sleutelgedig in die bundel is ‘Taalles’, wat skynbaar handel oor die mens - en ook
die digter - se worsteling met die taal as medium, maar wat in die eerste plek oor die
verhouding tussen twee mense gaan wat, weggeruk uit die ‘soet ontmoeting’, hulle
optrede met ‘voegwoorde van kunstige verweer’ moet regverdig. ‘Sisteem’, die
treffende gedig waarmee die bundel open, gee 'n beeld van 'n spinnekop wat, soos
'n digter aan sy kunswerk, met
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nougesette aandag aan sy web arbei, al word die beeld in die slotstrofe enigsins
geforseer as daar sprake is van 'n ‘agtvingerige vuis’ wat buitendien ‘oop’ is (kyk
hieroor E. Lindenberg in 1875-1975: Studies oor die Afrikaanse letterkunde, p. 37).
Alhoewel nie alle verse in hierdie bundel op dieselfde peil is nie, toon Balans deur
die verstegniek, die uitbuiting van die letterlike betekenis van die woord en die
taalregister 'n groot vooruitgang, terwyl die persoonlike en geografiese omstandighede
ook tot 'n tematiese verruiming in haar digkuns lei. In vergelyking met Balans is
Onderdak (1968) 'n bundel van 'n nog persoonliker aard deur die temas van
ontwrigting en ontbering as gevolg van 'n gebroke huwelik, die moeilike aanpassing
van die immigrant in 'n nuwe land en die vreugde as sy uiteindelik in die vreemde
‘onderdak’ vind, haar geestelike ewewig herwin en deur 'n nuwe liefde van haar
eensaamheid genees word. Uit die laaste sewetal verse in die bundel blyk dit egter
dat sy hierdie minnaar deur die dood verloor. Onderdak toon dus 'n duidelike
biografies-tematies-chronologiese gang en samehang, terwyl die verse ook - soos
T.T. Cloete en M. Nienaber-Luitingh aangetoon het - deur die deurlopende
‘onderdak’-tema 'n eenheid vorm. Die bundeltitel het in die eerste plek betrekking
op 'n tuiste en beskutting waarna die ontheemde mens n/'a sy ontworteling in 'n nuwe
land soek, maar slaan ook op 'n geestelike tuiste wat sy deur die liefde van 'n
medemens kan bereik. Deurdat dié liefde egter in die bundel veral as 'n taalervaring
beleef word, is die geestelike ‘onderdak’ hier ook die gedig, waarin sy 'n ‘tuiste’
vind en waardeur alles georden en opgelos word. In hierdie opsig is die tematiek van
die bundel - volgens Nienaber-Luitingh - verwant aan dié van J.J. Slauerhoff se
‘Woninglooze’, waarin hy sê: ‘Alleen in mijn gedichten kan ik wonen,/Nooit vond
ik ergens anders onderdak’. Die gedig is dus ‘vir die kunstenaar steeds weer 'n laaste
toevlugsoord ... nadat alle ander waardeloos geblyk of gefaal het’ (Nienaber-Luitingh,
Ter wille van die edel spel, p. 77).
In ‘Die enkel taak’, die openingsgedig van die bundel, word die vader-figuur (vgl.
‘Vader’ in Neerslag en ‘Oorsig’ in Balans) met die ek vergelyk en gekontrasteer
deurdat albei deur toewyding aan ‘die enkel taak’ 'n ‘soort suiwerheid’ dien: hy in
diens van 'n onverbiddelike leer wat hom kompromieloos gemaak het, sy in diens
van ‘'n wreder molog van die woord’. Die verse wat hierop volg, praat in hoofsaak
van die eensaamheid wat die mens sonder tuiste en familie ervaar. ‘Ontheemde’ gee
met die afgemete gang van die eerste strofe deur die herhaling van dieselfde rymklank
en sinskonstruksie 'n beeld van 'n afgestroopte mens, terwyl daar in die tweede strofe
sprake is van die kliniese, feitlik onmenslike benadering van die ‘Gediplomeerde
indelers’ wat hierdie vrou wil ‘beredder’. /'Al wat vir so 'n persoon oorbly, is om op
haar ‘gekonsentreerde dis’ van die eensaamheid as digteres te ‘floreer’ (‘Brontë,
Dickinson & kie’) of 'n kortstondige verhouding met 'n toevallige minnaar aan te
gaan (‘Desember’). In die voortreflike ‘Nagwande+

+ Onderdak word bespreek deur W.E.G. Louw (Bu., 30.12.68), T.T. Cloete (‘'n Tuiste in die
vers’, Kaneel) en M. Nienaber-Luitingh (Uit twee letterkundes). Die gedig ‘Nagwandeling’
word ontleed deur Helize van Vuuren (T.L., XIII:4, November 1975). C.H.F. Ohlhoff skryf
'n M.A.-verhandeling oor Aspekte van die digterskap van Elisabeth Eybers, met toespitsing
op die bundel Onderdak (Universiteit van Pretoria, 1971), terwyl M.J. Prins die rym in dié
bundel nagaan (T.L., XIX:3, Augustus 1981). By die toekenning van die Hertzogprys aan
Onderdak word die commendatio gelewer deur T.T. Cloete (Jrb. Ak., 1971).
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ling’ dien die koue van 'n winternag as barre agtergrond waarteen verskillende mense
ronddwaal; 'n jong paar wat volkome in hul liefde vir mekaar opgaan; 'n man wat
voor 'n bordeel aarsel, maar dan die vertroude weg na sy huis kies waar sy vrou op
hom wag; 'n dame wat besig is om die houvas op haarself te verloor, maar tog
vertroosting vind in die hond wat saam met haar stap; en ten slotte 'n vrou wat
heeltemal verlate is en in die koue haar ‘silwerbruilof’ tegemoet dans. Enkele verse
praat van die gevoelloosheid van die man (‘Aan 'n vriendin’), die lot van die vrou
(‘Konsumentebondslede’) en die onwennigheid van die immigrant met sy
aanpassingsprobleme (‘Ode aan kontroleur De Laar’). Soos vroeër in Die ander dors
(vgl. ‘Hagar’) word die persoonlike problematiek in 'n viertal Bybelse gestaltes verhul
(‘Eva en haar man’, ‘Eva en haar seuns’, ‘Jabbok’ en ‘Liefdesverhaal’, lg. oor die
verhouding tussen Jakob, Ragel en Lea), terwyl dit 'n regstreekser uiting vind in
‘Sigsag’, waarin sy van die huwelik praat as ‘'n misbegrip van vyf-en-twintig jaar’
waarvan sy ‘ontwaan’ moet word. Die eerste groep verse in die bundel bereik 'n
hoogtepunt met die sterk monoloog van ‘Midas’, wat weekheid en nutteloosheid
verag, neersien op die vrou, wat vir hom bloot om seksuele oorwegings van belang
is, en meedoënloos optree teenoor slawe, wat alles ‘volgens plig en plan’ moet laat
gebeur, maar wie se menslike gevoel tog deurbreek as sy dogter n/'a sy aanraking
soos al die ander swyg. Die struktuur van die gedig word bepaal deur die herhaling
van dieselfde sinskonstruksie (‘Dat alles swyg’, ens.) wat die verskillende dele
afbaken, terwyl die ‘swyg’-tema tot 'n wending en kentering lei wat op die sterk en
bitter slotreël uitloop.
Met ‘Besoek’ begin 'n tweede groep verse, waarin sy die man ontmoet wat later
haar minnaar word en by wie haar ‘rondswalk tog 'n ruspunt vind’ as sy die stad met
‘sewe letters’ - Utrecht - bereik (‘Wegwysers’). Die liefdeservaring is vir haar 'n
verademing n/'a die woestyn waarin sy gelewe het (‘Oase’) en iets waarin hulle as
rondtrekkende nomades gesamentlik onderdak kan vind (‘Nomadepaar’), terwyl die
minnaar se koms haar dwing om haar chaotiese huis in orde te kry (‘Ombou’ met sy
oorplasing van eie onstandvastigheid na lewelose dinge deur die personifiëring van
mure en vloer). In die besonder word die nuwe liefde as 'n taalavontuur beleef: vir
haar lewe in die vreemde land het sy 'n ‘nuwe alfabet’ nodig, maar dan moet die
minnaar dít ‘wat op die punt van (sy) tong is’, vir haar ‘tussen die lippe lê’ (‘Ter
sake’); as vreemdeling moet sy leer om sowel in die nuwe taal as op sosiale gebied
‘saam te klink’, maar deurdat haar ‘spraakorgane’ ook vir die minnaar op 'n ander
gebied as die taal geval, kan sy die ‘medeklinkertal’ verwaarloos (‘Tongval’); en as
‘heelmaker’ op die vlak van die psige daag hy haar uit om haar woord weer vlees te
laat word (‘Akkoord’). In enkele verse word die minnaar fyn waargeneem (‘Soms’,
‘Aan 'n ruim sewentigjarige’), terwyl die verhouding tussen hulle as dié van
‘Gebieder’ teenoor ‘akoliet’ (‘Verbond’) gesien en soms teenoor 'n vroeëre verhouding
gestel word (‘Om lief te hê’). Met 'n toespeling op die paradysverhaal sien sy in ‘En
daarna’ hulle liefde as 'n terugkeer uit die woestyn na die eerste tuin, al bly die
seksuele spel as gevolg van haar onvrugbaarheid bloot 'n ‘verwekkingsritueel’ (vgl.
ook strofe 5 van ‘Vers vir die afwesige’).
Die laaste sewe gedigte in die bundel vorm 'n aparte groep wat oor die dood van
die minnaar handel. Met hierdie verse lewer Elisabeth Eybers 'n besandere bydrae
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tot die lykpoësie in Afrikaans deurdat sy, in teenstelling tot Totius en Philander se
elegiese gedigte en haar eie ‘Sonnette aan F.’ (Die vrou en ander verse), hier van
die ironie gebruik maak om van die regstreekse emosie weg te swaai. In ‘Métier’
word die dood bv. nie regstreeks genoem nie, maar aangedui as 'n ‘te-buite-gaan’,
terwyl dit in ‘Verraad’ en ‘‘Hy is nie hier nie’’ met die verloëningsgeskiedenis en
Christus se lewe op aarde in verband gebring word. In die aangrypende ‘Woordeskat’
bereik sy die ‘obliqueness’ en wegswaai van die persoonlike gevoelens deur 'n voorval
tydens hulle saamwees op te roep toe sy op die vreemde woord ‘posodinie’ gestuit
en die minnaar om die betekenis daarvan gevra het. Wat eers blote ‘teorie’ was, word
nou, n/'a die minnaar se dood, vir haar ‘bloedende praktyk’: die ‘vermoë om verdriet
te dra,/ om pyn te aanvaar,/ nie te ontwyk’. En in ‘Huis te koop’, die slotgedig van
die bundel, kry die ‘onderdak’-tema sy finale beslag as sy uiteindelik 'n woning
bekom wat sy nou alleen moet bewoon, omdat die minnaar - by wyse van 'n beeld
waardeur die werklikheid van die dood andermaal gekamoefleer word - nie meer
van sy boek opkyk nie en voortdurend besig is om ‘grondbeginsels (te) soek’. Die
huis wat vir hulle feitlik 'n poppehuis sou gewees het waarin hulle die spel van die
huwelik sou kon speel, moet ten slotte sonder die bruidegom klaarkom.
Die biografiese en private gegewe waarop Onderdak ten spyte van sy ruim en
uiteenlopende beeldmateriaal en verwysingsveld steun, is ook aanwesig in Kruis of
munt (1973). Die titel van dié bundel kom voor in die gedig ‘Kans’ en dui op die
reeks teenstellings - 'n geliefde tegniek by Elisabeth Eybers - tussen ouderdom - jeug,
man - vrou, liefde - haat, vaderland - Nederland, verlede - hede, goed - kwaad,
verbittering - aanvaarding, wat gesamentlik aan hierdie poësie 'n sterk dramatiese
geladenheid gee. Die gedig ‘Vir X’ wat ‘nooit hierdie reëls sal sien’, sluit nog
regstreeks aan by die verse oor die gestorwene uit Onderdak en handel basies oor
die teenstelling tussen sy ‘laaiende talent vir dialoog’ en haar eie ‘mompeling’ wat
deur hom in helder woorde ‘vertaal’ is. N/'a die dood van die minnaar vind ons in
hierdie bundel 'n hele aantal introspektiewe verse waarin sy sake vir haarself duidelik
probeer kry, soos in ‘Uitsluitsel’, waarin sy vra hoe ‘mens die éénlopendheid
(ontloop)’ en die poging om, in aansluiting by die tradisie van die vrome aanhefslied,
in ‘Nuwejaarsvers’ 'n versoening van teenoorgesteldes te bereik. Soos telkens in haar
werk maak sy hier, maar nou op 'n funksionele wyse, gebruik van die enumerasie
(‘ek wil’) en die paradoks (welslae - faal, mislukking - oormaat van tegoed,
aanvaarding van ontnugtering - afstand doen van selferbarming), iets wat uitloop op
die voorneme ‘om liefde met alleenwees te versoen’ en die ironiese verbinding van
‘grafkranse’ en ‘bruidsboekette’ in die slotbeeld funksioneel in die gedig maak,
terwyl die slotreël die hele voorafgaande katalogus van voornemens in 'n ironiese
en daarom bedenklike lig stel. Soms vind hierdie introspeksie plaas na
+

+ Kruis of munt word bespreek deur Antjie Krog (Bu., 19.3.74), A.J. Coetzee (Hg., 21.12.73),
André P. Brink (Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1976), Pierre H. Dubois (Het
Vaderland, 15.9.73), C.W. Malan (Vo., 20.12,73), D.H. Steenberg. (Va., 22.1.74), E.
Lindenberg (Ogg., 31.1.74), Réna Pretorius (T.L., XII:2, Mei 1974) en T.T. Cloete (T.G.,
XIV:2, Junie 1974), terwyl Lina Spies 'n voortreflike opstel aan die bundel as geheel wy (St.,
XXVII:6, Augustus 1974). Naas die uitgebreide oorsigtelike beskouing van Pretorius is daar
die uitstekende studies van Merwe Scholtz oor ‘Identiteit’ en van E. Lindenberg oor ‘Welvaart’
en ‘Naamlose sonnet’ (al drie opgeneem in Ter wille van die edel spel; dié van Scholtz ook
in Die teken as teiken, Kaapstad, 1978).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

487
aanleiding van 'n natuurramp, soos in ‘Orkaan’ met sy feitlik Oppermanniaanse
beelding en gebruik van die boommotief wat reeds vroeër, soos in ‘Silhoeët’ in Die
vrou en ander verse, simbool was van die mens se wil om ten spyte van felle aanslae
die lewe die hoof te bied. In ander gevalle vind die introspeksie plaas na aanleiding
van 'n vraag oor haar lewe in Nederland (‘Afstand’ met sy subtiele gebruik van die
motto uit Walter de la Mare) of 'n vriend se ‘doemdeurtrokke woorde’ oor haar lewe
in ‘hierdie Sodom’, soos in ‘Alternatief’ met sy assosiatiewe beeldende spronge en
uitbuiting van die letterlike betekenis van woorde. Die teenstelling tussen Suid-Afrika
en Nederland (vgl. ‘Tuiskoms in Junie’ uit Tussensang) is die tema van die
paarrymende ‘Identiteit’, wat uiteindelik op 'n vraag oor haar eie wese uitloop, terwyl
sy in ‘Welvaart’ 'n skerp oordeel vel oor die selfverheffende beeld wat die
toegestuurde tydskrifte van Suid-Afrika gee en in ‘Winter’ 'n beeld vol heimwee van
haar voormalige Hoëveldse tuiste skep (vgl. ‘Tuis’ uit Neerslag). Die tema van die
eertydse eggenoot met sy instelling op ‘profyt en praktiese beduidenis’ keer terug in
‘Hiërargie’, terwyl uit ‘Paarrym’ 'n milder versoenende houding deur die groot krag
van die liefde spreek. Besonder geslaag word hierdie tema aangewend in ‘Naamlose
sonnet’, wat met sy uitbuiting van die dubbelbetekenis van woorde 'n beeld oproep
van die geldmagnaat wat alles verkry wat hy ook maar begeer, tydens sy omswerwinge
‘terloops verposing in haar skoot’ vind en van sy ‘vooruitstrewendheid’ - in sowel
ekonomiese as seksuele sin - getemper word, al bly die seksdaad vir hom slegs 'n
‘terloopse’, bykomstige aangeleentheid waardeur hy haar tot ‘bedroggenoot’ bevorder.
Naas die droommotief in ‘Dagdroom’ waarin sy 'n bekende tema in haar poësie
verder voer, is daar ook enkele verse waarin die ouderdom die hooftema is, soos in
‘Najaar’ met sy gebruik van paradokse en ‘Ouer word’ met sy herinnering aan 'n
ongeskonde jeugtyd en die mooi teenstelling tussen begin- en slotreëls. Ten nouste
verwant hieraan is die doodsmotief van ‘Wet’ en ‘Gety’. In laasgenoemde geval
herinner - soos Lina Spies aangetoon het - die slotreël met sy ‘eb en vloed’-beeld
aan die slot van ‘Portret’ (Die vrou en ander verse) waarin die ‘gety’- en
‘water’-beelde ook in die siening van die ouer vrou betrek word. Die bundel word
afgesluit met ‘Confrontation with an artist’, wat geskryf is na aanleiding van 'n
tekening (afgedruk in Standpunte, XXVI: 3, Februarie 1973) wat die skilder Jean
Welz van die digteres gemaak het. In vergelyking met die voorafgaande twee
‘Hollandse’ bundels bring Kruis of munt tematies weinig nuuts, maar deur die
soberheid van die verse en die uitbuiting van die woordbetekenis staan dit kwalitatief
eerder op 'n hoër vlak en bereik sy met dié bundel 'n nuwe hoogtepunt in haar oeuvre.
In aansluiting by Onderdak en Kruis of munt begin Einder (1977) met 'n aantal
verse oor die kunsskepping, die teenstelling Nederland - Suid-Afrika, die eertydse
eggenoot en die naderende dood, maar handel dan in hoofsaak oor 'n nuwe
liefdesverhouding waardeur die eensaamheid van Kruis of munt vervang word met
'n nuwe vreugde, al is daar in enkele verse aan die slot weer sprake van siekte,
ouderdom en dood, wat sy gelate aanvaar en waarna sy selfs met heimwee vooruitsien.
Terwyl die nuwe liefde vir die minnaars in die titelgedig ‘'n wisseling van vergesigte
(is) waar/ versperring nie bespeur word’ nie, is hulle tog in dieselfde gedig reeds
bewus van die ‘eindigheid’ van hulle bestaan, dat die ‘einder weer (kan) vergly’. Die
titel van die bundel slaan dus sowel op 'n nuwe, onverwagte verskiet as op 'n
bewuswees
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van die naderende einde: ‘ons leer algaande ons perke ken’.
Die eerste verse sluit ten nouste aan by temas wat reeds vroeër in Elisabeth Eybers
se poësie verwerk is. Naas 'n enkele gedig oor die eertydse eggenoot (‘Nasleep’ met
sy dubbelsinnige slot) en die kontras tussen die klein wêreld van Nederland en die
‘ruimtes van (haar) opgroeityd’ (‘Wintermonoloog’) is die maak van die poësie die
onderwerp in ‘Lectori salutem’, wat by die tradisie van die ou openingsvers en
‘verklaring’ van die bundel aansluit. Hier word dit egter verrassend aangewend deur
die mooi aktivering van die idiome in reël 4 (‘speel jy met vuur of ruik jy aandagtig
lont’) binne die konteks van ‘swawelsmaak’ en ‘erfskuld’. Dat die digteres by
herhaling die ‘insluimerende beeldspraak’ (D.J. Opperman, Digters van Dertig, p.
377) in die bundel wil aktiveer, blyk uit die gedig ‘Woorde’ waarin sy praat van
woorde wat ‘hul oggendblos/ ... in (haar) moedertaal’ verbeur maar wat sy ‘met
potloodhale’ opnuut kan ‘wek’, al is daar - naas mooi voorbeelde waarin die idioom
uitgebuit word, soos in die eerste koeplet van ‘Teerheid op vrye voete’ - ook heelparty
gevalle waar die gebruik van die idioom hinderlik aandoen, soos die slotreël van
‘Swymelrym’, of waar die beeldspraak inkonsekwent uitgewerk word, soos in
‘Telefoon’, waarin die ‘sy’ van reël 5 nie op die‘bel’ van die eerste strofe nie, maar
op die telefoon self slaan en die personifiëring van die telefoon wat sy ‘asem op
(-hou)’ nie met die regstreekse stem van die minnaar in reël 3 klop nie. Die poësie
as onderwerp van 'n gedig bereik 'n hoogtepunt in die skerp, venynige ‘Kritiek’,
waarin die digteres, soos blyk uit die motto en die regstreekse aanhalings in die loop
van die vers, reageer op 'n resensie oor Kruis of munt, meer spesifiek na aanleiding
van die gedig ‘Einde van die seisoen’. In vergelyking met Toon van den Heever, I.D.
du Plessis en Uys Krige se spotdigte oor hulle kritici, is die besondere van Eybers
se gedig dat dit 'n reaksie op 'n bepaalde resensie is, al word die konkrete geval aan
die einde verbreed deurdat die digteres mooi voortborduur op die kritikus se vraag
‘waar houdt die op?’. As reaksie op 'n bepaalde stuk kritiek is dié vers uniek in die
Afrikaanse letterkunde.
Die reagerende aard van hierdie gedig is ook karakteriserend van die liefdesverse,
wat met ‘Voor-val’ 'n aanvang neem en wat 'n vergelyking uitlok met die
liefdesgedigte in Onderdak. Soos vroeër is daar ook in Einder verse waarin die
minnaar waargeneem word (bv. ‘Kaggel’ en ‘Skets’; vgl. ‘Soms’ en ‘Pouse’ in
Onderdak), of waarin sy die man as 'n ordenende faktor vir haar chaotiese leefwyse
sien, bv. ‘Name’, met sy karakteriserende benoemings waarin Celliers se ‘Trou’ in
reël 6 meespeel en die terugkerende c- en d-ryme in elke strofe iets van die ek se
nuwe
+

+ Na aanleiding van Einder laat Elisabeth Eybers haar in 'n vraaggesprek (Trouw, 2.7.77) uit
oor ‘het woord als therapie’. Einder word bespreek deur J.C. Kannemeyer (Ogg., 30.6.77),
Merwe Scholtz (Bu., 11.8.77), André P. Brink (Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980),
Johann Johl (Vo., 26.10.77), E. Lindenberg (St., XXX:6, Desember 1977), Hilda Grobler
(Hoof., 17.11.77), T.T. Cloete (T.G., XVIII:2, Junie 1978 en Oor skrywers en boeke,
Johannesburg, 1982) en H. Ohlhoff (Kl., XIII:2, Augustus 1978). Die gedig ‘Kritiek’ is
geskryf na aanleiding van 'n resensie oor Kruis of munt deur Hans Warren in die Provinciale
Zeeuwse Courant van 6 Oktober 1973. Oor die gedig ‘Einde van die seisoen’ sê hy: ‘Het
venijn zit in de staart: de twee laatste regels zijn, zal ik het maar heel lelijk zeggen:
zuidafrikaans.’ Wat hom hinder, is dat ‘zij werkelijk partij kiest op een manier die mij althans
woedend maakt. Wie zo de frisse jeugd tegen de onfrisse hippies af wil zetten, waar houdt
die op?’ En hy sê verder dat toe hy ‘dit toontje eenmaal had gehoord, klonk het op meer
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vastigheid klankmatig gee, ‘Digteres as huisvrou’, met sy subtiele spel tussen
‘teëvoeter’ en ‘lees’ in die slotstrofe, en ‘Modus vivendi’, waarin die verskil tussen
‘denkbeeld’ en ‘dagdroom’ die belangstellingsvelde van die man en vrou
onderskeidelik aandui. In 'n groot mate korrespondeer die teenstelling tussen ‘klimop’
en ‘vaste eik’ (‘Name’) en die beeld van die chaotiese vrou (‘Digteres as huisvrou’
en ‘Pleidooi’) met die verskil tussen die minnaar as ‘heelmaker’ en die vrou as
‘wankelaar’ (‘Akkoord’ in Onderdak) en met verse oor die huis wat opgeknap moet
word (bv. ‘Ombou’ uit dieselfde bundel), terwyl 'n besonder geslaagde gedig soos
‘Sonderdag’ met die wegbly van die minnaar as tema aan ‘Vers vir die afwesige’ en
‘Mislukte afspraak’, andermaal uit Onderdak, laat dink en gedigte soos ‘Gesprek I
en II’ die vroeëre hoof-hart-motief op boeiende wyse verder voer. Terwyl die
immigrant se aanpassing by die nuwe Nederlandse omstandighede in die verse in
Onderdak meespeel en die liefde ook 'n taalervaring word deurdat die minnaar ‘wat
op die punt van (sy) tong is’ vir haar ‘tussen die lippe lê’, is die gedigte in Einder in
hoofsaak ‘geleentheidspoësie’ wat steun op die belewenisse van elke dag, ‘notisies’
vir 'n dagboek na aanleiding van dinge wat daagliks belewe word. Dit bring mee dat
die poësie in dié bundel regstreekser is, 'n element van terloopsheid en toevalligheid
kry en sterk op biografiese gegewens steun, al dra die verse meestal hul eie ‘inligting’
en word die selfgenoegsaamheid van die gedig nie deur die eksterne gegewe bedreig
of aangetas nie. Die geleenthede wat aanleiding tot die verse gee, wissel van 'n
koerantberig, 'n besoek aan Gelderland of 'n begraafplaas, 'n muurspreuk en die
geskenk van 'n nuwe horlosie tot die daaglikse lewe van twee mense: iets wat hy by
'n besoek agterlaat (‘Notisie’), 'n bars in haar kosyn (‘Asiel’), die huldigingsbundel
wat aan die minnaar opgedra is (‘Toegepaste ekonomie’) of bespiegelings oor hulle
verhouding. In vergelyking met die vorige twee bundels het ons hier met uiters
deursigtige poësie te make wat wesentlik eenvlakkig is en hoogstens deur 'n spel met
die letterlike woordbetekenis iets van 'n ‘meerwaarde’ kry, terwyl die ironie 'n veel
kleiner rol as in die ander ‘Hollandse’ bundels speel. Soms het die gedigte 'n te
toevallige, ‘anekdotiese’ aanloop (bv. ‘Vier goue adelaars’) en steek die verse in die
huislikheid vas, al illustreer Elisabeth Eybers juis met die beste gedigte dat die
Tagtigers verkeerd was in hulle kategoriese afkeer van hierdie tipe poësie, soos blyk
uit ‘Opstanding’, waarin die liefde as 'n herlewing in die natuur en 'n opstanding uit
die dood (vgl. vir die ‘Lasarus’-verwysing ‘Ter sake’ in Onderdak) gesien word,
‘Herstel’, waarin die gedig - soos heelparty verse-in-twee-kwatryne uit Neerslag deur die teenstelling 'n interne spanning kry, en veral ‘Herfsdeun’, waarin die temerige
ee-rym en pragtige versbeweging van die laaste vier reëls opval en Gorter in die
stamelende woorde van die ek vir die minnaar meespreek (vgl. ‘En ik weet niet wat
't was wat/ ik u zeggen wil - 't was toch wat’ uit ‘Gij staat zoo heel, heel stil’).
Ten spyte van die kwaliteite van die beste van hierdie huislike verse skryf Elisabeth
Eybers van die boeiendste gedigte in die bundel waar sy die toevallige geleentheid
of die ‘anekdotiese’ met iets anders, meer spesifiek die doodsproblema-

plaatsen (in het zelfbeklag, de verlaten, misbegrepen vrouw ... die toch zo grootmoedig alles
begrijpt en omhelzen wil)’.
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tiek of die naderende einde, verbind. Dit is die geval met‘Van harte’, waarin die hart,
waarvan ‘elke sinnebeeld’ deur moderne mediese ontwikkelings ‘verslyt’ is,
gereduseer word tot 'n pomp wat nou 'n ‘laakbare geruis’ laat hoor en ‘aanstons ...
sy eie taptoe (sal moet) slaan’. Soos in Die helder halfjaar en Balans maak sy hier
weer gebruik van die wetenskaplike woorde om die ontdaning van die romantiek te
suggereer, al gly sy aan die slot ‘weer terug in metafoor’ as die hart nog as die huis
van die minnaar gesien word, iets waardeur die titel met sy versweë vaste uitdrukking
(‘van ganser harte’) volledig tot sy reg kom. Ook in ‘Voorsorg’ groei die ‘toevallige’
uitgangspunt - die ‘voorraamleuse’ om ongewenste besoekers uit te hou - mooi uit
tot die uiteindelike besoeker, die ‘engel Asrael’, wat nie deur so 'n kennisgewing van
sy plan sal afsien nie en deur wie die mens - met 'n toespeling op die eeue-oue
reismotief - eendag ‘opgetrommel’ sal word. Die gedig steun op 'n bekende
Nederlandse voorraamplakkertjie as vertrekpunt: ‘Aan de deur wordt niet gekocht/en
bekeerd zijn we ookal’. Die doodsproblematiek is ook aanwesig in ‘Tonnel’ met sy
mooi beelde en ‘Terug’, waarin die twee moontlikhede in die slotreël die spanning
tussen sekerheid en onsekerheid by die mens oor sy uiteindelike bestemming mooi
suggereer. Een van die beste gedigte in die bundel is die aangrypende
‘Mammektomie’, waarin sy die operasie effektief in verband bring met die
Amasone-figuur - en daarmee met 'n vroeëre gedig uit Die helder halfjaar -, die
mitologiese gestalte wat haar eie vroulikheid ontken, die man verag en haar bors
wegbrand om die pyl en boog effektiewer te hanteer. Vir die ek van die gedig is dit
egter reeds ‘te laat’ en ‘te onmitologies’ om so 'n leefwyse te aanvaar, en aan die
einde word hierdie ‘nuwe onvoltooide vrou’ deur haar minnaar ‘omvou’. Met die
toespeling op die Amasone-figuur en heenwysing na Die helder halfjaar verkry
Elisabeth Eybers hier 'n ‘obliqueness’ wat haar van die regstreekse emosie en
selfvertroeteling laat wegswaai, net soos die ironie 'n belangrike korrektiewe funksie
in die sewe lykdigte het waarmee Onderdak afgesluit word.
Met Bestand (1982) sit Eybers die ‘geleentheids’-karakter van Einder voort en
maak die verse die indruk van notisies in 'n dagboek deur die belewenisse van elke
dag, die reaksies op gebeurtenisse en die dikwels toevallige ‘anekdotiese’ inset. Die
kontemporêre Suid-Afrika kom ter sprake in ‘Regspraak’ na aanleiding van die dood
van Steve Biko, ‘Kontrasfoto’ met sy toespeling op A.P. Treurnicht (en Gerrit Viljoen)
se idee van 'n wit tuisland, ‘Missed opportunity’ met sy verwysing na Suid-Afrika
as die ‘outlawed heel’ van die kontinent en ‘Nolens volens’ wat praat van 'n ‘fuif’
waarop Suid-Afrika met ‘amptelike monomane haat’ getrakteer word. In twee gedigte
skryf sy na aanleiding van die vyf en sestigste verjaardae van twee mededigters: in
‘Uit die verte’ waarin sy met 'n toespeling op W.E.G. Louw se ‘Drie vensters op die
vrees’ die ontwende vergesig van Suid-Afrika stel teenoor die ‘beknopte luik’ van
Nederland wat 'n ‘aangepaste angs’ meebring totdat sy 'n solidariteit met die vreemde
ontwikkel en volkome van ‘engtevrees’ verlos word; en in ‘Ernst van Heerden’
waarin sy met piëteit en nederigheid op
+

+ Bestand word bespreek deur M. Nienaber-Luitingh (Beeld, 30.8.82), Hans Ester (Trouw,
2.9.82), Lina Spies (Va., 28.10.82), André P. Brink (St., XXXV:5, Oktober 1982), H.C.T.
Müller (Buurman, Desember 1982-Februarie 1983), Tim Huisamen (Rap., 30.1.83) en Sheila
Cussons (Tr., 7.2.83).
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haar ‘stram knieë’ neerkniel om die ‘wesenlike veerkrag’ van 'n ander lydende digter
en sy ‘helder lesse’ van ‘vreugde, sterflikheid en duur’ te ervaar. Soms lei die
geleentheid, soos die toevallige inskakeling op die radio, tot 'n bekommernis oor die
Griekse tafereel van die wêreldgebeure en die infernale pyle ‘wat mense grimmig
op mekaar afstuur’ (‘BBC Wêreldomroep’), terwyl die persoonlike ervarings van
elke dag die boustof is in ‘Somers’ waarin die aanslag op die sintuie deur die geluide
van die buurt met die behendige uitbuiting van die strofeverdeling kulmineer in ‘die
dwarsdeur jou skedel/skeurende bromfietseskader’. Hierby sluit die balladeske
‘Terugkeer van Klaas-Hannes’ aan, terwyl ‘Verhuising’ van die vlug na 'n nuwe
woning praat, al is die ‘Jerigo’-beeld in die konteks enigsins onduidelik. En in ‘31
Desember 1980’ lei die ervaring van die feesvierings tot 'n gevoel van
onherbergsaamheid en die aanskouing van die ‘rookgeborrel en meteorieteval’ tot
'n besinning oor die mens se ‘magiese bemoeienis met vuur’ en die uiteindelike
opgaan in vlamme.
Soos in die geval van Einder bestaan die middelstuk van Bestand - vanaf ‘Geluk’
tot ‘Neergang’ - uit 'n groep van veertien liefdesverse waarin die verhouding tussen
twee minnaars telkens ontleed word. Basies vir hierdie verhouding is die teenstelling
tussen die redelike, logies ingestelde man en die emosionele droomomwaasde vrou
(‘Wat nou’), die man wat hom verweer teen ‘elke sweem/van duisterheid’ en - met
die ‘verletterliking’ van die woordbetekenis - hom by ‘die paslike beleid van elke
dag’ neerlê, terwyl die vrou in die donkerte bly (‘Clairobscur’), die vrou wat op
ingewings reageer en ‘onmiddellike geluk’ wil h^e, terwyl hy dít ‘wat versonke is
ligwaarts (wil) pluk’ (‘Hier staan hulle weer’). Soms lei hierdie verskille tot
verwydering, soos in ‘Probleem’ waarin die vaagheid van die gegewe 'n beswaar
word, ‘Vrywillig en ...’ met die verwisseling van rolle tussen man en vrou en
‘Rinkeling’ waarin die momentele verskil van mening deur die deurwintering van
die liefde opgehef word, terwyl sy die verhouding tussen die twee in ‘Satelliet’ as
dié tussen 'n planeet en sy maan sien. Teenoor die enigsins geykte verband tussen
die eetmaal en die seksuele in ‘Kummunie’ is ‘Nabetragting’ - 'n titel waarin die
Calvinistiese betekenis meespreek - 'n aanskouing van die man deur 'n vergelyking
met mitologiese figure, al het die streling van die ‘oersnare’ en die tinteling van die
‘kanale’ as gevolg van die ‘post coitum’-posisie van die gedig in die bundelverband
en die ‘insluimering’ van die beeldspraak hier 'n potsierlike effek tot gevolg.
Daarteenoor is die pragtige ‘Neergang’ die verwoording van 'n geestelike liefde wat
- deur die subtiele verband met die tradisie van die aanraaklied (‘Handholte’, ‘oog’,
‘lippe’) en die dramatiese progressie - terloops in die liggaam neerslag vind: seks
gesien as ‘'n soort oordruk van die droom’ en ‘'n sagte hulde aan herinnering’, soos
sy vroeër die geslagsdaad 'n ‘verwekkingsritueel’ (‘En daarna’ in Onderdak) genoem
het. Basies in al hierdie verse oor die liefde is die uitgangspunt dat presiese
outobiografiese omstandighede - tyd en persoon - nie ter sake is nie. Daarom dat sy
in ‘Geluk’ - met die effektiewe gebruik van die wit as interpunksieteken wat hier
ook 'n aanduiding gee van die enigsins verwarde en onpresiese sprekende ek - kan
sê dat die Quintiliaanse retorika van ‘wanneer’, ‘met wie’ en ‘wat’ tydens die ‘eerste
ontmoeting’ nie ter sake is nie; dit is genoeg om te weet dat die minnaars - met 'n
uitbuiting van die woord-‘etimologie’ - ‘mekaar op 'n tydstip los van tyd/stip
aangekyk, gekyk (het)’, 'n gedig wat sowel
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met die stameling as die presisering (‘aangekyk, gekyk’) 'n verwantskap met Gorter
se sensitivistiese verse verraai. En daarom ook kan sy in ‘Dichtung und Wahreit’ wat ‘Geluk’ in die bundel regstreeks opvolg en as 'n klein ‘ars poetica’ van Eybers
oor die gebruik van biografiese gegewens in beskouings oor haar werk gelees kan
word - sê dat in die gedig die werklikheid slegs ‘skamel’ aanwesig is, die digter
woorde uit die ‘geheuedwarreling’ omskommel, vermeng met ‘fantasie’ en ‘vlug in
rym en ritme’ vaslê sodat die voltooide produk in 'n eie ‘dampkring’ weggly en
‘wortels’ met die werklikheid afgesweer het. Teenoor hierdie siening van die
outonome gedig wat nie na die werklikheid herleibaar is nie, kom die ‘onvermoeibare
(literatuur-) historikus’, ‘'n meesterlike man’ wat misterie verwerp, die
‘onverantwoorde patroon’ (sowel in die betekenis van ‘ongegrond’ as ‘wat nie
verwoord is nie’) uitdaag met ‘ontrafelingsdrang’, tot 'n ‘feiteraamwerk’ herlei,
‘oorsprong en verband’ rekonstrueer en uiteindelik ‘klinkend weet te weet: só was
dit dus’, 'n reël wat die ‘allure van dìt-is-soos-dit-is’ in ‘Twee kleuters in die
Vondelpark’ (Balans) in die herinnering roep.
Die teenstelling tussen hede en verlede of Nederland en Suid-Afrika wat telkens
in Eybers se ‘Hollandse’ bundels vanaf Balans opduik, is die motief in ‘Terug’ met
sy kontras tussen die voëls in strofe 4, ‘Nostalgiese vers’ met sy oproep van die
suidelike sterrebeeld, ‘Notisie’ met sy teenstelling van verwondering en wetenskap
of droom en feit en ‘Troos’ waarin ‘momentopnames’ uit die verlede opgeroep word.
In vergelyking met die vorige bundels is dit egter nie 'n dominerende motief in
Bestand nie en is die gevoel van ontheemd-wees feitlik volledig afwesig. Veel meer
as van die verlede is die digteres in hierdie bundel bewus van die hede: ‘vandag word
elke m^ore/herhalingloos gebore’ (‘Aanbieding’), die beleefde ‘oomblikke’ is die
‘borrel(s) blyheid’ (‘Steekproef ’) en die hede is die ‘dag van bestand’ (‘Stemming’).
Teenoor die pyn kan die digteres by wyse van afgemete selfopdragte 'n ‘onmoontlike’
metamorfose in ‘Van slak tot skoenlapper’ ondergaan en die stadia van ruspe, kokon,
papie en skoenlapper deurloop, terwyl sy in die ouderdom wat ‘bloedvate en ledemate
... verstroef’ (‘Nou’), nog steeds ‘tallose verse’ kan saamroep (‘Op jou oudag’), al
moet sy die hoop uitspreek dat sy - as die ‘afsigtelikheid’ reeds te ver gevorder is en
die brein te voos word vir ‘woordvernuf’ - die genade mag ontvang om dit alles
‘woordeloos’ te dra. En tog is alles nie uitsigloos nie. In plaas van in selfbejammering
eindig die bundel vreugdevol met die verse oor die verhouding grootmoeder, kind
en kleinkind. By die besoek van haar verwagtende dogter en kleinkind beleef sy weer
die vreugde en sien sy vooruit na ‘wat (sy) nog alles mag beleef’ (‘Verwagting’),
terwyl sy in ‘Ouma’ haar liefde bely en in ‘Geen wiegelied’ met die gedagte van die
kind wat ‘die groot heelal/ ... laag op laag nog moet ontdek’, regstreeks by die
pioniersgedagte in Opperman se ‘Nagwaak by die ou man’ en ‘Negester en stedelig’
aansluit. Soos met die ironie in die laaste sewe verse van Onderdak en die mitologiese
gestalte in ‘Mammektomie’ uit Einder verkry Elisabeth Eybers dus hier ook 'n
korrektief wat die persoonlike selfbejammering demp in die aanskouing van vreugde
en lewe.
In haar poësie vertolk Elisabeth Eybers aanvanklik die gevoelens van die jong
meisie, vrou en moeder, en naas 'n eie droomsfeer is daar ook reeds sprake van die
dood as bedreiger van die lewe. Naas die aantal voortreflike verse waarmee sy die
vroulike aanvulling by Dertig bring, word haar poësie in hierdie eerste fase van haar
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digterskap nog deur tegniese gebreke ontsier. In haar tweede periode, wat met Die
helder halfjaar 'n definitiewe aanvang neem, ontkom sy in 'n baie groot mate aan
hierdie gebreke en verbreed sy die tematiek van haar poësie deur die skeppende
vermoë en die digterskap as onderwerp in te voer, deur gebiede te betree wat nie
spesifiek ‘vroulik’ is nie en deur nuwe geografiese en biografiese omstandighede as
boustof te verwerk. Daarby word haar vers deur die kompaktheid van segging, die
woordekonomie, die spel met die taal en ironie en die intellektuele besinning veel
sterker as in haar eerste fase. Met dit alles skryf sy, ten spyte van 'n betreklik
eenselwige tematiek en beperkte wêreld, na Van Wyk Louw die indrukwekkendste
poësie onder haar tydgenote en groei haar vers n/'a 'n aarselende begin tot 'n
suiwerheid en rypheid wat haar een van die belangrikste figure in die Afrikaanse
literatuur maak.
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Bettie Maritz, 198
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Boesmanstories, 67
Boeta van Skeurfontein, 166
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Bruisende waters, 338, 356
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Bij de tande-dokter, 71
By die alwyn, 251
By die monument, 94, 105, 116, 117-118, 122

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

508
By die swarte tente, 336
Bydrae van die Kaapse Maleier tot die Afrikaanse volkslied, Die, 313
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Daad van Koedri, Die, 205, 206
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Dagsoom, 292
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Daiel se afskeid, 312
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Deining, 278, 300, 303, 364, 370, 378
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Delwer en sif, 287, 313
Demetrios, 167
Denker! Kom kyk!, 334
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Deur hoogmoed misly, 68
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D.F. Malan, 153
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Dias, 137, 283, 387, 401, 417-419
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Dienaar van die geskrewe woord, 321
Dieper reg, Die, 387, 401-402, 413, 414, 418, 441, 443
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Dierestories, 67, 213
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Digters van Dertig, 243, 268, 281, 290, 303, 364, 370, 374, 375, 377, 386, 389,
395, 398, 402, 406, 410, 412, 413, 474, 475, 488
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Dina en Lalie, 199
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Dink vir jouself, 101
Diplomaties, 348
Dirk se oorwinning, 312
D.J. Opperman, 292
Dobbelspelletjie, Die, 156
Doederomandro en ander Kaapse stories, 317
Dokter teen-wil-en-dank, 444, 447
Dolosgooier, Die, 157
Dolosse, 378
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Donker huis, Die, 143
Donker Johannesburg, 183
Donker kleed, Die, 321
Donker spore, 158, 176
Donker stroom, Die, 351
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Dorsland-trekkers, 151
Drakenstein, 161
Drama en toneel in Suid-Afrika, 102
Dream and the desert, The, 457
Dr. Hendrik Frensch Verwoerd, 153
Drie dogters, Die, 158
Drie een-bedrywe, 97, 201, 205
Drie eeue, 275
Drie jong jagters, 360
Drielaag, 354
Drie man sweet, 346
Driesprong, 366
Drie toneelstukkies, 199
Drie Van der Walts, Die, 251
Drie vroue en 'n hond, 352
Drie wêrelde, 320
Dronkie, 360
Droogte, 305-306, 307, 308
Droom, 'n, 157
Droomberg, 354
Ds. S.J. du Toit in weg en werk, 115, 151
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Duister digter, Die, 292
Duistere sluier, Die, 336
Dwaalstories, 96, 185, 223, 226, 229, 235-238, 240, 325
Dwergvroutjie, Die, 143
Echtscheiding, De, 71
Edms. Bpk., 386
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Humpata, 66, 70, 147
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Eensame Hoop, Die, 177
Eensame wag, Die, 347
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Eenvoudige mense, 183, 200
Eerste Afrikaanse printjies boekie ver soet kinders, 53, 62
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Ek kom dadelik!, 300
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Eksentrieke Essie, Die, 156
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Elektra, 247
Elia, 92
Elkeen sy eie, 345
Elke huis het sy kruis, 352
Elker siele, 251
Elsa, 297
Éluard en die surrealisme, 447
En die Oranje vloei verby, 218, 219
En die wawiele rol, 166
En ek is nog hy, 327
Engel uit die klip, 376
‘En hadde de liefde niet’, 249
En lank die nag wat voorlê, 198
Enragé, l', 26
En toe daar vrede kom, 152
Erasmus se erfgename, 148
Erfenis, Die, 157
Erfgename, 198
Erftante, De, 70
Erns en luim, 171
Esau, 'n, 202-203
Eselskakebeen, Die, 169-170
Eugene en ander gedigte, 240, 241-244
Eugène N. Marais: Sy bydrae tot die Afrikaanse letterkunde, 230, 233
Evangeliese gesange, 91
Everlasting annexation, The, 172
Experiment in Swaziland, 342
F.A.K.-referate 1954, 407
F.A.K.-Volksangbundel, 248, 268
Famili De Plooi, Di, 68
Familiesaak, Die, 176
Fanie (deur J.D. Kestell en N.J. Hofmeyr), 70, 158
Fanie (deur P.J. Schoeman), 360
Fariseër, 167
Fata morgana, 297
Faust I, 250
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Fiela van die oermense, 356
First guide to Afrikaans, A, 172
Flitse, 193, 463
Frans, 336
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Gaius Caesar Caligula, 413
Galgsalmander, 143
Gebeurlikhede in en om die huis, 338
Gebeurtenisse, 340
Geboorte van Suid-Afrika, Die, 344
Gebroke, 336
Gebroke drade, 198
Gebroke lig, 337
Gecroonde leersse, De, 250
Gedaantes en gedoentes in die Karo, 252
Gedenkboek ter eere van die Genootskap van Regte Afrikaners (1875-1925),
197
Gedenkschrift (van Anna Elizabeth Steenkamp), 23, 150
Gedichten (van J. Suasso de Lima), 26
Gedichten uit Zuid-Afrika, 326
Gediggies vir ons kleintjies, 255
Gedigte 1936-1958, 465
Gedigte 1958-1982, 465
Gedigte (van A.D. Keet), 245
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228, 235, 238
Gedigte (van Harper Martins), 251
Gedigte (van S. Ign. Mocke), 320
Gedigte (van E.A. Schlengemann), 109, 251
Gedigte (van J.R.L. van Bruggen), 197
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Gedigte (van A.G. Visser), 251, 252-253, 255
Gedigte (van Theo Wassenaar), 246
Gedigte (1927-1940), 448-452, 457
Geeste op aarde, 176-177
Gees van die water, Die, 458
Gees van die wingerd, 367
Geheimsinnige M9, Die, 347
Geheim van die bergkom, Die, 298
Geleende geld (Poppehuis), 98
Geliefde ou Afrika-vriende, 360
Geliefde vreemdeling, 212
Geloof, 313
Gelukkige swerwer, 'n, 214
Geluksoord, 297
Geluksvlei, 219
Generaal Botha, 150
Generaal J.B.M. Hertzog, 153, 299, 310
Genl. C.F. Beyers, 153
Genl. Louis Botha, 151
Georgica, 247
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Germanicus, 283, 285, 385, 387, 414-417, 418, 419, 443
Gert Vosloo - die egte rebel, 157
Gerwe uit die erfpag van Skoppensboer, 244, 277
Gesange in Afrikaans, 91, 178
Geschiedenis van de emigranten-Boeren en van de Vrijheidsoorlog, 147
Geschiedenis van de Hollandsch-Afrikaansche boeren, vanaf hun vertrek uit de
Kaapkolonie, tot op die aftreding van President Burgers, De, 24
Geschiedenis van de Kaap de Goede Hoop, 26, 147
Geseënde skaduwees, 145
Gesellige half uurtjies, 170
Gesêls, 170
Geskiedenis van die Afrikaanse Beweging, 286
Geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde, 286
Geskiedenis van die Afrikaanse Taalbeweging ver vrind en vyand uit publieke
en private bronne bewerk, 53, 63
Geskiedenis van die Hugenote van die jaar 1521 tot 1698, 'n, 66
Geskiedenis van Josef, Die, 50, 62
Geskiedenis van ons land in die taal van ons volk, Die, 53, 63, 147
Gestaltes en diere, 279, 387, 402, 407-413, 417, 421, 431
Getatoeëerde ‘K’, Die, 170
Getrou, 157
Getuie vir die verdediging, Die, 171
Gety, 342-343
Gevalle van onwettige bevrugting by die Zoeloe, 357
Gevleuelde perd en ander Kaapse stories, Die, 317
Gevreesde vriend, 316, 319
Gideon Scheepers, 344
Giel Ool en ander verhale uit Boesmanland, 213
Gister, 311
Gister die heldejare, 321
Gister en môre, 336
Goede dood, 320
Goedgeluk, 96, 169, 185, 463
Goedhartige man, 'n, 297
Goed recht der Transvaalsche Boeren, Het, 147
Goeie burger, Die, 172
Goeie Hoop, Die, 205, 206
Goëlery, 319
Gonnakolk, 352
Goudkoors, 337
Goud of papier, 172
Goue appels, 167
Goue eier, Die, 142
Goue kring, Die, 285, 456, 457, 460, 461-462
Goue roos, Die, 199
Grafskénder, Die, 198
Grappige stories en ander versies, 71
Grensboere, 151
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Grobler moord, Die, 150
Groei, 306, 307, 311
Groenfontein se mense, 199
Grond, 346
Groot geheim, Die, 112
Grootkanonne, Die, 458
Grootste genot, Die, 348
Groot Trek, Die, 142
Groot verlange, Die, 154, 225, 229, 233, 240
Groot verseboek, 290
Grys, 220
Guest, The, 225
Guillam Woudberg, 298
Gysbert: 'n historiese roman, 186
Haar beproewing, 193
Haar broer se skuld of Die roosknoppie, 157
Haat verstomt waar liefde komt, De, 71
Hagar, 118
Hal we god, Die, 337
Halwe kring, Die, 272, 278, 290, 321, 382, 384, 386, 387, 390, 395-401, 402,
403, 407, 408, 413, 420, 421, 422, 424, 432, 439, 442, 446
Hamer van die hekse, Die, 140
Hamlet, 104, 180, 250
Handleiding by die studie van die letterkunde, 292
Hans-die-skipper, 159, 161, 162, 164-165, 167, 168
Hantie kom huis toe, 345
Hardepad, 183
Hart sonder hawe, 454, 457
Hart van Java, 319
Hart van Moab, Die, 165
Hasie by die dam, 319
Hedendaagse Afrikaanse letterkunde, De, 289
Heks, Die, 97, 98, 128, 139-141, 284
Held, Die (deur C.M. van den Heever), 312
Held, Die (deur N.P. van Wyk Louw), 388, 428, 440
Helder halfjaar, Die, 468, 474, 477-480, 481, 490, 493
Helder oomblik 338
Heldinne van die oorlog, 110-111, 146
Heldin uit die vreemde, 154
Hélène, 272, 383
Helkampe, 152
Hendrik Pierneef, die man en sy werk, 201
Hendrik Potgieter, 153
Henri, die skildknaap, 171
Hercule des Prés, 297, 459
Herinneringen (van F.P. van Gass), 23-24
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Herinneringe van 'n jagter, 213
Herinneringe van 'n jong Turk, 152, 157
Herinneringe van Suidwes-Voortrekkers, 153
Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst, 291
Herout van die Afrikaanse poësie, 294, 425
Herrie op die oú treinspoór, 96, 177, 178, 354
Historiese opstelle, 150
Historie van de Kaap zeer krachtig, 21, 33
Hoe die Hollanders die Kaap ingeneem het, 65
Hoe ek ontsnap het, 152
Hoe om 'n gedig te ontleed, 295
Hoe om te skrywe, 172
Hoe ver is die nag?, 338
Hollandse skrywers uit Suid-Afrika, 286
Hollandse Taalbeweging in Suid-Afrika, 286
Honderd sonnette, 310-311
Hooftrekke van die Bybelverhaal, 172, 179
Hoop van Suid-Afrika, Die, 97, 175, 177, 402
Houtswaan, Die, 352, 353
Hugenote, Die, 142
Hugenotebloed, 336
Huisgesin van Dawid Barinski, Die, 214
Huisies teen die heuwel, 351
Huis met horings, Die, 199
Huistoe, 98
Huis van Bernarda Alba, Die, 444
Huis van die vier winde, Die, 238
Huis verdeeld, 'n, 199
Hulle het 'n boom afgekap, 167
Hulle wat verbygaan, 167
Humor in die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse letterkunde, 102
Huurlinge, 351
Huwelik van Pop le Roux, Die, 330, 331
Hy het sy merk gemaak, 199
Hy koop toe vir hom 'n pen, 354
Iets over arbiters en arbitraties, 172
Immensee en ander verhale van Theodor Storm, 208
Impressies en dramatiese gedigte, 390, 395
In die gewoel, 251
In die gramadoelas, 193
In die maalstroom, 192-193
In die Namib, 267
In die Sabie, 315
In die skaduwee van die dood, 152
In die vuurlinie, 321
In die wagkamer, 202, 205, 284
In die woeste weste, 153
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Inleiding tot die studie van die letterkunde, 101, 197
In memoriam, 246
In memoriam Ingrid Jonker, 446
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‘Inspring, kêrels!’, 360
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Invloed van Gorter op Leopold, Die, 288, 366
Invloed van Keats en Shelley gedurende die negentiende eeu in Nederland, 102
Israel die sondebok, 340
Issiegrimmiebonse, Die, 142
Izinyanga, Die, 213
Jaar van die vuur-os, Die, 285
Jabula, die Zoeloe, 358
Jaffie, 249-250, 277
Jagkonings, 153
Jagterprins, Die, 358
Jagters van die woestynland, 358-359
Jakarandas sal weer blom, Die, 338
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Jakob Platji(e), 56, 59, 66-67
Jaloesi en geldsug, 157
James Barry Munnik Hertzog, 356
Jannie, 139
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Jan van Riebeeck, 142, 153
Jan van Riebeeck en sy gesin, 153
Japie, 197-198, 335
Jare daarna, Die, 338
Jasper le Feuvre, 298
J.D. Kestell, 153
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Jeug, 313
J.G. Strijdom, 154
Joernaalaand, 252
Joernaal van Jorik, 121, 137, 281, 287
Joernalis vertel, 'n, 154
Joggie, 336
Johanna Cloete en andere verhalen, 70
Johanna, die soldaat van God, 367
Johannes van Wyk, 84, 95, 99, 101, 105, 149, 156
Jolly Hotnot en ander snaakse versies uit di ouwe doos, 'n, 68
Jonge Du Pree, Die, 183
Jonger skrywers oor eie werk, 340, 463
Jonge skrywer, Die, 156
Jongste ruiter, 347
Jongste veldkornet, Die, 347
Jopie Fourie (deur Jan F.E. Celliers), 112
Jopie Fourie (deur C.A. Neethling en J.M. de Wet), 151
Jordaan, Die, 115
Journaal (van Sarel Cilliers), 23
Juffrou op reis, 298
Juta se Afrikaanse leesboeke vir die laerskool, 142
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Juweel uit 'n Oosterse tempel, Die, 298
Kaapsche schetsen, 37
Kaapsche stories, 70
Kaapse moppies, 317
Kaatje Kekkelbek, or Life among the Hottentots, 35, 36, 169
Kain, 157
Kalahari-kaskenades, 220
Kampdagboek Mei 1901 - Augustus 1902, 152
Kampstories, 142
Kampvure wat nie uitbrand nie, 360
Kaneel, 295, 395
Kanker van die jare, Die, 340
Kaparrings, 199
Kaptein Gereke, 347
Kaptein Hindon, 150
Karoo-verse, 318
Karroo blommetjies, 105, 160
Kasper se wêreldreis, 367
Katjieland, 360
Katrina, 345
Keerweer, 198
Kees van die Kalahari, 219, 220, 221
Kentering (kyk ook Gedigte (1927-1940)), 278, 364, 448, 450
Kern en tooi, 291, 364, 414, 461
Keur uit die verhale van J. van Melle, 332, 446
Keurverhale, 239
Kinderparlement, Die, 176
Kinderrijmpies vir Afrikaanse kinders, 255
Kinders van die Voortrek, 169
Kinders van Ismael, 338
Kinders van Meraai, 352
Kinderverse, 116
Kinderversies, 183
Kind van die sonde, 167
Kind van die veld, 297
Kinôsie, 356
Klachtschrift (van Adam Tas), 20
Klaradynstraat, 352
Klein bruin voëltjie, Die, 356
Kleine Rudolf, De, 343
Kleingeld-trilogie, Die, 347
Kleingoed, 101
Kleopatra, 199
Kleuterversies, 197
Klipdolk, Die, 205, 206, 277
Kloes, 220, 221
Klokgrassies, 161
Klos-hulle, 342
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Knap kêrels en mooi nooiens, 199
Kobus, 362-363
Koekdief, De, 70
Koerantskrywers, Die, 97, 201
Koléperas van Kees Konyn, Die, 289
Kolom, 288, 367
Kommando, 152
Kom ons speel toneel, 212
Kompartement 1001E, 347
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Kom reis met my, 319
Komt. Danie Theron, 153
Koning-Eenoog, 389, 440
Koningin fan Skeba, Di, 56, 59, 60, 64, 155, 213
Koning! Is hy welkom?, Die, 248
Koning Lear, 444, 447, 462
Koning Oidipus, 246
Konrad, prins van Elsass, 389
Koöperasie in Suid-Afrika, 201
Koopman van Venesië, Die, 162
Koperkan, Die, 351
Koraal van die dood, 481
Koringboere, 162
Korte geschiedenis van Zuid-Afrika van 1446 tot 1835, 'n, 61
Kort-verhaal as kunsvorm, Die, 102
Kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans, Die, 291
Kortverhaal van die Grieke en die Romeine, Die, 247
Kort verhak, 171
Koster en sy vrou, Die, 196
Kos vir die kenner, 129
Koue tye, Die, 321-322, 363
Kranskop I: Oupa, 188, 194
Kreatiewe analise van taalgebruik, 294
Kringe, 299
Kringloop, 297
Kringloop van die winde, 312
Krismiskinders, Die, 177
Kromburg, 303, 307, 308, 311
Kronieke van noordelike Transvaal, 152
Kroon op sy hoof, Die, 212
Kruger breek die pad oop, 388, 427-428, 442
Kruis en kraai, 167
Kruis of munt, 465, 468, 486-487, 488
Kruispad, 307, 309, 310, 313
Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, 288, 299, 366
Kuns in lewe en kuituur, 100, 106
Kwaksalwer, Die, 139
Kwartet, 465
Kwatryne, 315, 316-317
Kykies in ons volkslewe, 336
Laaste aand, Die, 97, 128, 139, 140-141, 204
Laaste baken, Die, 313
Laaste opstelle, 289
Laaste passasier, Die, 346
Laaste van die takhare, Die, 97, 176
Laaste verhale, 360

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1

Laat 't ons toch ernst wezen!, 85-86, 149
Laat vrugte, 278, 282, 300, 301, 307, 308-309, 310, 313
Lafras Cuyper en die Hirondelle, 298
Lafras Cuyper in die Britse lokval, 298
Land van Kokanje, 299
Land van ons vadere, 317, 318, 319
Land van toe en tans, 299
Langs die grootpad, 305, 307, 308, 335
Langs die pad van Suid-Afrika, 153
Langs die weg van die mynwerker, 337
Langs gapende rotswande, 213
Langs groen weivelde, 167
Langs kronkelende weë, 158
Laramie die wonderwerker, 239
Laspos, Die, 139, 200
Leerredenen (van H.R. van Lier), 22
Leeus van Magoeba, Die, 239
Leeu van Wes-Transvaal, Die, 321
Legende, 204, 206
Legendes uit Basoetoland, 356
Legendes uit die misrook, 356
Legendes van alle nasies, 319
Legende van die heilige Julianus die herbergsame, Die, 272, 367
Leiers, 341
Leken spieghel, Der, 60
Lenie, 97, 98, 209
Lente, 352
Lentestemme, 197, 234
Lente verspeeld, Een, 330
Letterkundige begrippe, 289
Letterkundige kragte, 243, 286
Letterkundige sakwoordeboek, 292
Letterkundige skoonhede van die Bybel, 173
Lettie Bock kom kuier, 357
Lewe is 'n speeltoneel, Die, 345
Lewenslank, 337
Lewenslyn, 388, 429, 438
Lewenstuin, Die, 112
Lewensvorme, 102
Lewe van David Christiaan de Waal, Die, 151, 156
Lewe van D.F. Malan, Die, 153
Lewe van Erasmus Smit, Die, 153
Lewe van Gert Maritz, Die, 152
Liberale nasionalisme, 269, 287, 389, 414
Liedere van Salome en ander gedigte, 321
Lied ter eere van de Swellendamsche en diverse andere helden bij de bloedige
actie aan Muisenburg in Dato 7 Aug. 1795, 33-34, 169
Lied van Ali en ander gedigte, 314-315
Liefde en plig, 110, 111
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Liefde is lankmoedig, Die, 336
Liefdeslewe, 112
Liefde van Catullus, Die, 247
Liefde versmaad, 157
Lig en skaduwee, 318
Lig van verre dae, Die, 176
Liid fan di diamant, 68
Liifde in oorlog, 65, 163
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Limaçon de dichter, 26
Literariese interludieë, 99
Literêre styl met die oog op stylondersoek, 292
Litsomo, 356
Lobengula: The tragedy of a Matabele king, 150
Lobola vir die lewe, 343
Loeloeraai, 178, 298
Loflied aan die onsterflikheid, 321
Lojale verset, 269, 287, 386-387, 398, 401, 403
Lokaas, Die, 170-171, 196, 198
Lokstem van verleiding, Die, 337
Loodswaaiers, Die, 462
Losberge, Die, 251
Los hande, 171
Losse klippe, 70
Lost years, 330
Lotgevalle van Dominik, die fortuinsoeker, Die, 158
Lot van Zuid-Afrika, Het (O Afrika! gij macht wel weenen!), 29
Loutering van Petrus, Die, 338
Loutervure, 165, 167
Lucifer, 397
Lugspieëling, Die, 297
Luitenant Lafras Cuyper, 298
Maan, De, 22
Maats, 338
Maboersa en ander Kaapse stories, Die, 317
Macbeth, 248, 250
Macherus, 167
Macht en recht, 70
Magdalena Retief, 456, 457-458
Magiërs, Die, 429
Mag is reg, 157
Mag ons vergeet?, 152
Magrita Prinslo of Liifde getrou tot in di dood, 56, 64-65, 98, 110, 155, 161
Magte, 335, 336
Mag van die woord, Die, 320
Makinta tales, 360
Malay quarter and its people, The, 317
Maleise liedereskat, 317
Maleise samelewing aan die Kaap, Die, 317
Maléo en Sekoekoeni, 201
Maljan onder die hoenders, 71
Maloesa die getroue, 157
Mammon se afgronde, 337
Manne van die Bantoe, 356
Mannie, 106
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Man op Nebo, 154
Mantel van Elia, Die, 179
Margriet van Laastelust, 234
Marianne, 158, 343
Marie Koopmans-de Wet, 151
Marietjie, 297
Mariken van Nieumeghen, 122, 291
Martha, 198
Marthinus se roem, 313
Marthinus Theunis Steyn, 151
Martjie, 94, 107, 109-110, 112, 113, 120, 133, 161, 163, 242, 307, 362, 402,
463
Martjie en Trekkerswee, 295
Marya, 339
Maseppa, die leeu van die grasvlaktes, 213
Masilo se oorwinning, 363
Mask, The, 129
Maskers, 341
Maskers van die erns, 269, 287, 389
Matteo Leonardo, 251
Mattewis en Meraai, {problem}53
Mboza, die Swazi, 358
Meester, 162, 165
Mei, 293
Meintjie-reeks, 357
‘Mens’ agter die boek, Die, 385
Mense gaan verby, 331, 332, 333, 334
Mens en skepper, 295
Mens en ster, 319
Mens en woord, 287, 313
Mense van Groenkloof, Die, 162
Mense wat maar eenmaal liefhet, 332
Merk vir die eeue, 'n, 152, 336
Merkwaardig verhaal (van M.C. Vos), 22
Merijntje Gijzens jeugd, 185
Met Ampie deur die depressie, 188, 193
Met ander oë, 457
Met Cronjé aan die Wesfront, 152
Met de Boeren commandos, 70, 151
Met die Boere in die veld, 152
Met die kraanvoëls na Afrika, 201
Methodisme, Het, 114
Meul dreun, Die, 161, 162, 167
Meulenaar, Die, 159, 162, 163-164, 165, 167, 168, 307, 327, 349, 350
Midsomernagdroom, 250
Mielies van Nooitgedacht, Die, 232
Minnetrou, 251
Mirre en wierook, 337
Misdade van die vaders, Die, 157
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Modderrivier, 70
Moderne eenbedryf, Die, 291
Moderne jongmense, 338
Modjadji, 363
Moeder en seun, 167
Moederplig, 139
Moeder Poulin, 282, 361-362
Moedersmart en kinderleed, 152
Moedertjie, 202, 284
Mof en sy mense, 171, 177
Moffie en sy maats, 465
Moleste op die Albatros, 319
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Moloisie de wyse, 360, 362
Mont-aux-sources, 158
Mooi Annie, 70, 183
Mooi lemoene, 183, 184
Mooi loop, 360
Moordenaar was ‘G.B.’, Die, 342
Moord in die Bosveld, Die, 143
Moord na ete, 347
Moord op Muisenberg, Die, 143
Moormansgat en ander verhalende en natuurverse, Die, 145
Môre is dit nuwemaan, 352
Môreskof, Die, 298
Môrestond, 197
Mossie wat wou ryk word, Die, 142
Muurkassie, Die, 171
Muur van die dood, 462
My beskeie deel, 154
My duodenal, 129
My heideblommetjie, 158
My herinnerings van ons taalstryd, 152, 156
My jeugland, 300
My lewe en strewe, 152
My lewe is my eie, 336
Mijn commando- en guerilla-commandoleven, 151
My tweede vryheidsoorlog, 153
Naaldekoker, 176, 254, 290, 412, 435
Naatloos, 337
Nag, 238
Nagalmen, 30
Nag by die blokhuis, Die, 205, 206
Nag en dageraad in Matebeleland, 64
Naggesprek en ander gedigte, 377-379, 381
Nag het die wind gebring, 285
Nagvlug, 443
Nagwag, Die, 228
Nahoon-legendes, 213
Najaar, 341
Na olikheid kom vrolikheid, 157
Nasionaal-sosialisme as godsdiens, 340
Nasleep, 338
Natuurkundige en wetenskaplike studies, 232
Natuursprokies, 129
Nebukadneser of Die man wat die poppe laat dans, 413
Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld, De, 30
Neerslag, 465, 466, 468, 480-481, 484, 487, 489
Net een dag of Die vakansiegangers, 348
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Nieuwe afscheidings lied genaamd Theunis Ezelsvley, Het, 36
Nieuwe gedichten (van J. Suasso de Lima), 26
Nieuwe Hollandsche geselschapsliederen, 30
Nieuwere Afrikaanse poëzie, De, 272, 288, 366
Nieuwe ridderorde of De temperantisten, 27, 34, 169
Niko die dromer, 297
Ninya, 208
Nirwana, 251
N.J. Hofmeyr, 151
Nobiyane; die ou Zoeloe-filosoof, 358
Nog geen herberg, 352
Noncoba, 213
Noodlot, Die, 188, 194, 195
Nooiensuil, Die, 352
Nooit!, 309, 310
Noordwaarts, 151
N.P. van Wyk Louw, 293
Nukkebol Reinard, 213
Nuttige reseppe, 69
Nuwe Afrikaanse kortverhale, 183, 184, 193, 218
Nuwe boord, Die, 300, 302
Nuwe eenbedrywe, 139, 212
Nuwejaarsfees op Palmietfontein, Die, 183-184
Nuwe verse, 280, 281, 375, 377, 387, 388, 397, 413, 419-427, 430, 433, 436,
439
Nuwe wêreld, Die, 211
O' Callaghan se waatlemoene en ander verhale, 143
O die muizen!; of Het stemrecht voor vrouwen, 1908, 71
Odusseia, 255
Oerwoudhere, 213
Oeslande, 351
Oggendlied, 445
Olimpiade, 319
Olive Schreiner, 446
Om die beurt, 199
Om Lettie se ontwil, 345
Onblusbare kole, 338
Ondank is die wêreld se loon, 213
Onder bevoorregte mense, 198
Onderdak, 465, 468, 484-486, 487, 488, 489, 490, 491, 492
Onder de Vierkleur, 70
Onder die olyfboom, 196
Ondergang van 'n medemens, Die, 336
Onegte diamante, 158
Ongelyke worsteling, Die, 199
Ongeskrewe stuk, Die, 458
Onherwinbare hede, Die, 340
Onmoontlike tweeling, Die, 176
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Onrus, 139
Ons bou 'n stad, 346
Ons goud roman, 150
Ons jongste letterkunde - Letterkundige leesboek III, 450
Ons lampe gaan dood, 352
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Ons leesboek, 111
Ons parool, 150
Ons verantwoordelikheid, 207
Ons weg deur die wêreld, 174-175, 179
Onsydige toets, 401
Ontblote swaard, Die, 339
Onterfdes, Die, 342, 343-344
Onthou!, 152
Ontwaking en ander gedigte, 251
Ontwaking van Jacques Duvenhage, 312, 313
Ontwikkeling van individualisme in die Afrikaanse liriek, Die, 465
Onvermydelike lewe, 338
Onvoltooide kalender, 288, 367
Onweershoogte en ander verhale, 96, 169
Oogklappe, 199
Oog van Boeddha, Die, 319
Oomblikke van spanning, 152
Oom Daan en die dood, 331, 333, 334
Oom Freek le Grange se derde vrou, 331
Oom Frikkie en ander sketse, 183
Oom Gawerjal se dogters en die stemregkoors, 98
Oom Gert vertel en ander gedigte, 94, 105, 131, 132-136. 137, 138, 145, 160,
161
Oom Gideon ontmoet die Voortrekkers, 331
Oom Karel neem sy geweer saam en ander verhale, 332
Oom Paul, 284, 344
Oopgelate kring, 386
Oor berg en vlaktes, 158
Oordeel en besinning, 102
Oordeel en vooroordeel, 292, 416
Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle, 294
Oor die klipperige pad, 214
Oor literatuur, 294
Oorlog en ballingskap, 152
Oorlog is oorlog, 205-206
Oorlogsavonture van genl. Wynand Malan, 153
Oorlogsdagboek (1899-1902) (van Jan F.E. Celliers), 106, 151
Oorlogsdagboekie van H.S. Oosterhagen, Januarie-Junie 1902, 151
Oorlogsdagboek van 'n Transvaalse burger te velde, 1900-1901, 151-152
Oorlogs- en ader gedichten, 61
Oorlogsgedigte, 452
Oorlogsherinneringe, 152
Oorlogsjoernaal van S.J. Burger, 1899-1902, 151
Oorlogskind, Die, 335
Oorlogsoormag en ander sketse en verhale, 150
Oorlogswolke oor die Republiek, 153
Oor opstelle, 173
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Oorskotjie, 98
Oor skrywers en boeke, 286
Oor, weegskaal en die boek, Die, 214
Oorwinning, 338
Oorwinning en ander eerste gedigte, 251
Op die delwerye, 195, 218
Op die groot spore, 358
Op die klein spoortjies, 360
Op die Natalse front, 152
Op die ou trant, 199
Op die plaas, 304-305, 307
Op die spoor van die gorilla, 213
Op die trekpad, 162
Op die voorposte, 219
Op die walle van die Vaal, 158
Op die woord af, 295
Opdraende pad, Die, 172, 173
Opdrifsels, 212
Op eie wieke, 297
Op haar plek, 199
Op Hartebeesfontein, 68-69
Op kommando onder kommandant Buys, 153
Opkoms van 'n republiek, Die, 151
Op reis, 64
Op safari, 96, 215, 217, 218
Op sand gebou, 209
Opstandsmotief by Vondel, Die, 286
Opstelle oor ons ouer digters, 287, 388
Opstelle oor poësie, 289, 290, 317
Op veld en rante, 187, 193
Op ver paaie, 359
Opvlugte en opdragte, 381-382
Orion, 338
Orphan of the desert, 457
Os en die esel van die krip, Die, 465, 466
Osse van klei, 351
Ou Boland, 297
Ou Daniel, 97, 183, 199, 202
Ouderling en ander toneelstukke, Die, 207, 209, 211, 212
Oude tijden in Natal en Transvaal, 34
Ou garde, Die, 338
Ou Gawie en ander verhale en sketse, 111
Ou Hendrik z'n stories, 213
Ou Leeumelker, 201-202, 214
Ou-liedjies, 180
Ou Malkop, 183, 184
Ou murasie en ander gediggies, Die, 251
Oupa, 156
Oupa en sy kleindogters, 156
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Ousus, 209-211, 212, 277, 284
Outa Danster en aia Martha, 213
Ou wyn van vreugde, 288, 366
Over-die-berge, 166
O wide and sad land, 385
Paaie wat wegraak, 330, 331
Paarlsche gedichtjens, 31
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Paar wenke an digters, 'n, 60
Padbrekers, 204, 206
Paddas, 247
Paddastories vir die peetkind, 142
Pad van die veroweraar, Die, 152
Pagal, 298
Palmboom, Die, 456, 461
Pampata, 359
Paradys van weleer, 'n, 233
Partiarian agricultural lease in South Africa, The, 240
Passieblomme, 116, 123-125, 127, 277
Passing show, The, 319
Pastoriebloemen, 92
Patriot-woordeboek, 56
Patrys hulle, 171
Pattern of Hera kinship, The, 342
Paul Kruger (deur J.P. la Grange Lombard), 151
Paul Kruger (deur D.W. Krüger), 153
Paul Kruger en de opkomst van de Zuid-Afrikaansche Republiek, 70, 147
Pelgrims, kyk Toiings-trilogie
Penguin book of South African verse, The, 446
Penkopkommando, Die, 346
Periandros van Korinthe, 281, 283, 285, 295
Perspektief en profiel, 291
Peswolk, Die, 205, 206
Petaljes op die platteland, 338
Petaljes van oom Bart, 251
Petronella, 176
Phaeton en ander gedigte, 248
Piet Potlood, 356
Piet Relief, 95, 105, 149, 151
Piet Retief se lewe in die Kolonie, 153
Piet s'n tante, 148
Pioniers van die Dorsland, 153
Plaasverdeling, Die, 340
Plattelandsverarming en plaasverlating, 201
Plektrum, 208
Pluimsaad waai ver, Die, 389, 442
Pluksels, 251
Poems of Roy Campbell, 446
Poësie vir ons kleuters, 197
Polfyntjies vir die proe, 129, 143
Poltergeists of the South, 319
Poppehuis, 98
Porseleinkat, Die, 347, 352, 353
Porseleintjie, 338
Poskoets in die rivier, Die, 205, 206
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Poskoetsrower, Die, 347
Praatjies met die kinders, 142
Praatjies met die ou mense, 142
President C.R. Swart, 153
Pres. J.H. Brand, 153
President Steyn, 61
President Steyn in die krisisjare (1896-1899), 153
Proeve van Kaapsch-Hollandsch idioticon, 54
Proeve van Kaapsch taaleigen, 30
Proewe van oorsetting van die Gesangebundel in Afrikaans, 91, 106
Profeet, Die, 159, 165
Pronkdae, 183
Prosa-rigtings en ontleding, 286, 339, 343
Prosa van die Twede Afrikaanse Beweging, Die, 101, 215
Psalmen, De (G. van Eling), 126
Purper daeraad, 297
Purper iris, Die, 232, 252, 253, 254, 255
Quiet adventure, The, 466
Raamwerk vir Suid-Afrika, 319
Rabodutu die eensame, 360, 362
Rachel I. Steyn, 153
Ragel (Rachel), 94, 116, 119
Raka, 279, 385, 387, 402-407, 431
Raka (Blokboek deur A.P. Grové), 292
Rapport van den vaendrich Oloff Bergh ... op hare reyse na de cralie van de
Namaquas, 19
Rebellie-sketse, 152
Reënboog in die skemering, 297
Reënboog in die wolke, Die, 297
Reg bo reg, 111, 112, 200
Reinard, die jakkals, 250
Reisavonture op land en see, 158, 213
Reisiger, 424, 481
Reis naar Kaapstad van Oom Gijsbert van Graan, 71
Reizen en lotgevallen, 30
Rekenskap, 292, 316
Republicans and sinners, 172
Riemlandse nooientjie, 338
Rivier (Revier), Die, 111-112
Rivier en veld, 161, 164
Road to Waterberg, The, 233
Roman: Sy aard, ontstaan en soort, Die, 286, 339
Romeinse boer, Die, 247
Rondom eie werk, 287, 389, 425
Rooi, 457
Rooi Bêrend, 338
Rooibruin blare, 211, 284
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Rooidag (kyk ook Gedigte (1927-1940)), 448, 457
Rooiland, 167
Rooi lêer, Die, 354
Rooi rotte, Die, 142, 143
Rook op die horison, 358
Rose van herinnering, 251, 252, 253, 254-255
Rou rieme, 350, 351
Rubáiyát, Die, 179, 340
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Rugby in Rio, 319
Rugbykroon, Die, 319
Ruiter in die nag, Die, 347
Ruiter in die wind, 337
Rustelose gees, Die, 251
Ruth, 335
Ruwe erts, 211, 284
Ryke dwaas, Die, 278, 315, 316, 364, 365, 366, 369-372, 373, 375, 380, 390,
392, 394, 420, 463
Ryk weduwee, Die, 285, 461, 462
Rijm wercken (van Aernout van Overbeke), 19
Saad wat opkom, 334
Saaier, Die, 112
Sambesia, of Salomo's goudmijnen bezocht in 1894, 64
Sanger, die bose en die lied, Die, 318
Sapen Sewekop en ander Kaapse stories, 317
Sarel Cilliers, 151
Saul, 157
Saul die worstelheld, 159, 165
Scheepers se Dagboek, 150, 151
Schetsen, 182
Schetsen uit de pastorie te Mastland, 31
Schetsen uit de Transvaal, 32
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde 291
Seeman, Die, 167, 284
Seerower van Saldanha, Die, 298
Sekel en simbaal, 281, 318
Ses eenbedrywe, 205
36 Psalms in Afrikaans, 91
Sê sjibbolet, 208
Seuns van die wolke, 298
Sewe duiwels en wat hulle gedoen het, 56, 59, 60, 66, 182, 323
Sewentigmaal sewe, 198
Shona customary law, 342
Should we forget?, 152
Sias en Mias, 347
Siel van die mier, Die, 224, 231, 232-233
Siel van Suid-Afrika, Die, 167
Sikororo, 356
Silo is krank, 167
Silwere rand, Die, 157
Silwervaring, Die, 319
Simba, 215, 217-218
Simon van der Stel en sy kinders, 153
Simson, 309
Sisera, 167
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Sistematiese verslag van 'n stilistiese analise, 225, 237, 294
Sjangani, 356
Sjeg Joesoef, 318
Skaapwagters van Betlehem, Die, 458, 459
Skaduwees teen die muur, 249, 277
Skaduwees van Nasaret, 96, 171, 179, 463
Skaduwee van 'n vrou, Die, 161, 302
Skagte, 337
Skakels van die ketting, 335
Skankwan van die duine, 220, 356
Skanse teen die tyd, 366
Skatkis, Die, 275
Skat van Robbeneiland, Die, 319
Skeidsmuur, Die, 345
Skemering, 115, 116, 119, 125, 127, 138, 277
Skepbekertjie, Die, 232
Skering en inslag, 294
Skermutseling en skote, 315
Skerpioen, Die, 158
Sketse en opstelle, 150
Sketse uit die lewe van mens en dier, 232, 254, 363
Sketse van vreugde en leed, 338
Skeur van Vaalspruit, Die, 166
Skietlood, 288, 389
Skimme van die Goudstad, 337
Skoolgesondheid, 142
Skoonheidstroos, 128, 135, 144-145, 253, 277, 319
Skoonseun van mnr. Poirier, Die, 162
Skraal man, Die, 298
Skrywers en rigtings, 291
Slaap en ontwaking, 238
Slagmes en ander nagelate verhale, 167
Slagoffers, 157, 345
Slagtersnek: Een verhaal uit het grensleven van 1815, 70, 147
Slampamperliedjies, 145
Slegtkamp van Spioenkop, 152
Slot Ehrenstein, Die, 298
Sluipende honde, 171
Sluipskutter, Die, 458, 460, 462
Smal baan, Die, 295
Smal swaard en blink, 385
Smokkelaars, Die, 298
Sniper and other one-act plays, The, 458
Soeloelegendes en -gewoontes, 213
So gaat dit, 68
Soldaat kom terug, 'n, 413
Sol y sombra, 456-457
Somer, 109, 278, 282, 301, 306-307, 308, 309, 312, 313, 349, 463
Somerdae, 162, 167
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Sommerso, 157
Sonde met die bure, 96, 177, 178, 354
Song of Venus, 319
Sonogies, die Swazie-prinsessie, 360
Sonskyn en skaduwee, 157
Soos die windjie wat suis, 207-208
So praat die ou rivier, 249, 250, 285
Soul of the ape, The, 223, 233
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Sout van die aarde, 455, 457
So ver as 'n engel te perd kan ry, 367
Spaans-Amerikaanse keuse, 444, 447
Span van 20 muile, 'n, 352
Speelman van Dorestad, Die, 244, 277
Spel- en leesboek, 53
Spel van blank en swart, 167
Spioen en sy handlangers, Die, 156
Spitsberaad, 291
Spookhuis, Die (deur Lulu Brewis), 298
Spookhuis, Die (deur J.F.W. Grosskopf), 205
Spore in die sand, 230, 239
Spore van Vlieland, 166
Spore wat nie toewaai nie, 360
Springbok, Die, 319
Springbok rympies en stories voor die kinders, 255
Sprinkaanbeampte van Sluis, 185, 191-192, 193, 194, 195
Stadje op 't groene eiland, Het, 326, 331
Stafie en Santie in Kabouterland, 248
Steenbok tot poolsee, 281, 292
Stefan in die tuin, 199
Stemmingsure, 302, 304
Stem van die stad, Die, 202
Sterker as die noodlot, 297
Stichtelijke gedichtjes, 31
Stiebeuel, 281
Stil avontuur, Die, 279, 465, 466, 467, 470-472, 473, 474, 475, 479, 483
Stille haard, Die, 211, 212
Stille uur, 351
Stokkiesdraai, 429, 440
Stompie Kinkelman, 336
Stompies, 156
Stories vir die kinders, 142
Stormlaagte, 297
Storm trek verby, Die, 297
Stormvoël van die Noorde, 154
Stormwrack, 129
Struggle for freedom, The, 70
Stryd (deur I.D. du Plessis), 315-316, 317, 318, 364
Stryd (deur Jochem van Bruggen), 194
Stryd en oorwinning, 339
Stryd om die troon, Die, 157
Stryd om ewewig, Die, 269, 286-287, 309
Strijd om recht, De, 70
Studies en kritieke, 286
Studies oor die Afrikaanse letterkunde, 484
Stukkies en brokkies, 174
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Sublieme ambag, 295, 425, 437, 440
Suid Afrikaanse kook-, koek- en resepteboek, 68
Suid-Afrikaanse sketse in swart en wit, 356
Suiderkruis, Die, 338
Susanna Reyniers, 156
Swaard van die oomblik, 313
Swaarte- en ligpunte, 225, 287, 388
Swakkere vat, Die, 212
Swart Atilla, Die, 356
Swart hand, Die, 158
Swart pelgrim, 282, 362
Swart slang, 171
Swart tulp, Die, 129
Swart verraad, Die, 238
Swazies se jaarlikse seremonie van die eerste vrugte, Die, 357
Swerftog van die Helena, Die, 342, 344
Swerweling, Die, 157
Swerwerjagter, Die, 358
Swerwers, Die, 151
Swewende ewewig, 295
Sy kom met die sekelmaan, 109, 272, 278, 282, 289, 315, 364, 463, 464-465
Syn pa se skuld, 157
Taal as tolk, Die, 294
Taal der Kapenaren, De, 26, 31
Taal en poësie van die Twede Afrikaanse Beweging, 100
Talana, 150
Tales from the Malay quarter, 317
Tant Alie van Transvaal, 151
Tau, the chieftain's son, 360
Teen die helling, 281
Teken as teiken, Die, 294, 391
Teleurgestel, 158, 185, 186, 187, 194
Temmers van die Noordweste, 297
Territorial imperative, The, 232
Terugblik (deur I.D. du Plessis), 318
Terugblik, 'n (deur J.G. Engela), 170
Terug op die ver paaie, 359
Terug op kommando, 152
Terugtog, 372-373, 375, 376, 379, 386, 398
Ter wille van die edel spel, 465, 478, 484
Thellenyane, 360
Thomas François Burgers, 153, 154
Through shot and flame, 70
300 years of Cape wines, 129, 367
Tielman Roos, 154
Tien beste, Die, 341
Tien jaar prosa, 101
Timmerman, Die, 161
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T in die blou kamer, 354
Tobie Muller, 151
Toe Liesbet nog klein was, 297
Tog sterker, 465
Togwaens, 183
Toiings-trilogie, 282, 347, 348-350, 351, 352, 362
Toneelen uit ons dorp, 31, 182
Toon Prens, 357
Toon van den Heever, 295
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To the river's end, 218
Tot siens, Talettie, 357
Towergoud, 297
Towersambreel, Die, 183
Trados, die swerwer-Boesman, 359
Transvaalse volksliedere, 64
Trekboer, Die, 340
Trekgees, Die, 151
Trekkerswee, 94, 116, 118, 119-122, 127, 161, 194, 242, 255, 403
Trekkerswee en Joernaal van Jorik, 295
Trekvoëls, 218
Tria corda, 247
Triomf van Afrikaans, Die, 101
Tristia, 380, 385, 388, 389, 407, 425, 427, 430, 431-440, 483
Tristia-sketsboek, 385, 430, 437
Troubelofte, Die, 176
Tusschen berg en zee, 70
Tussen die engtes, 272, 366, 374, 402
Tussensang, 280, 468, 476-477, 479, 487
Twaalfde nag, 444, 447, 462
Tweebeen-jakkals, Die, 298
Twee blyspele, 212
Twee bronne van vernuwing in die poësie van N.P. van Wyk Louw, 366
Tweede Grieta, Die, 156
Twee nagelate novelles, 167
Tweede verdieping, Die, 101
Twee en sestig uitgesogte Afrikaanse gedigte (oorspronklik: Vyftig; later:
Sestig), 61
Twee gelukkige swerwers, 214
Twee geskiedkundige opstelle, 172
Twee goue beddens, 354
Twee lampe, Die, 460
Twee lande, 321
Twee paaie, 336
Twee rampe en twee gelukke, 196
Twee slakken of Limaçon, sen. en Limaçon, jun., 26
Twee susters, 157
Twee wêrelde, 289, 363
Twisappel, Die, 285
Two lamps and The big shots, The, 458
Twyfel, 313
U dienswillige dienaar, 152, 179
Uit Boesmanland, 213
Uit die ander wêreld, 319
Uit die buurt, 338, 356
Uit die dagboek van 'n wildbewaarder, 360
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Uit die donker woud, 152
Uit die groot skatkamer, 324
Uit die lewe, 158
Uit die lewe van 'n gensbok, 214
Uit die Slamse buurt, 317
Uit die stilte, 199
Uit die Voortrekkertydperk, 153
Uit donker Afrika, 116, 118-119, 137, 161, 208
Uit dorp en veld, 339
Uitdraai-paaie, 337
Uit drie wêrelddele, 135, 136-138, 144, 145, 371
Uit en tuis, 282
Uitgesoekte gedigte vir Jong Suid-Afrika, 145
Uitgesoekte goëlstories, 319
Uitgesogte Afrikaanse verhale, 208
Uit het Afrikaansche boerenleven, 70
Uit juffrou se dagboek, 298
Uit my Griekse dagboek, 246
Uit my Oosterse dagboek, 138
Uit mijn jonkheid, 92
Uit Natal, 31
Uit 'n studentealbum, 208
Uit oerwoud en vlakte, 214, 215-217, 218, 358
Uit ons prille jeug, 254, 255
‘Uitspring, kêrels!’, 360
Uitstorting des harten, 31
Uit twee letterkundes, 293
Unie-kantate, 112
Uurglas, 281
Uur van die rooi maan, Die, 167
Uur van die waarheid, Die, 205
Uys Krige, 295
Uys Krige: 'n Keur uit sy gedigte, 445
Vaalrivier, die broederstroom, 152
Vaandels en voetangels, 269, 288, 366
Vaderlandse verse, 318
Vader van sy volk, 154
Vakansie tye, 199
Vallei van die newels, Die, 214
Val van 'n regvaardige man, Die, 389, 441-442
Van aangesig tot aangesig, 311, 313
Van die aarde na die sterre, 172
Van jagter tot wildliefhebber, 360
Van liefde en verlatenheid, 225
Vanmelewe: Stories van die voorouers, 169
Van mense en gode, 167
Van mens tot mens, 463
Vannag kom die ryp, 312
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Van Riet tot Rietfontein, 157, 345
Van son en sang, 251
Veelheid en binding, 294
Veldblommetjie, Die, 157
Veldtog vir vryheid - Vanguard of victory, 457
Venster aan die straat, 331, 332, 333
Vensters op die vrees, 369, 379-381
Verbode ryk, Die, 319
Verborge skatte, 170
Verbrande lyk, Die, 143
Verbygerolde dae, 183, 184
Verdediging van Sokrates, 247
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Vergeet nie, 158, 162-163, 165
Vergelegen, 281, 283, 285
Vergesigte, 331, 332, 333, 334
Vergissing, 'n, 139
Verhaaltjies, 177
Verhalende ballades, 318
Verhalende gedigte, 310
Verhale van Hananwa, 360-361
Verhandelingen (van H.R. van Lier), 22
Ver in die wêreld, 457, 460
Verkenning, 255, 293, 477
Verkenning en kritiek, 291
Verkiesing sonder politiek, 285
Verkiesingswet en -procedure van die Kaapprovincie, 207
Verklaarde nag, 421
Verlate tuin, Die, 281
Verlate vlaktes, 336
Verlore paradys, Die, 199
Verlore seun, Die, 345
Vername mense, 346
Vernuwing in die prosa, 96, 287, 388
Versamelde ballades, 318
Versamelde gedigte (van Elisabeth Eybers), 465
Versamelde gedigte (van Eugène N. Marais), 228-232
Versamelde gedigte (van C.M. van den Heever), 310
Versamelde gedigte van C. Louis Leipoldt, 130, 145
Versamelde gedigte (van N.P.v. Wyk Louw), 386
Versamelde gedigte van Eugène Marais (Blokboek deur E. Lindenberg), 229
Versamelde gedigte van A.G. Visser, 253
Versamelde prosa (van I.D. du Plessis), 320
Versamelde verse (van I.D. du Plessis), 318
Versamelde werke (van C.J. Langenhoven), 180
Versamelde werke (van Totius), 115
Verse o'er Piet Retief, 251
Verse van Potgieter's trek, 116, 118-119, 136, 161
Verse vir Opperman, 250
Versieboord vir kinders, 145
Versies uit Niemandsland, 255
Verskeidenhede, 101
Verspeelde lente, 324, 330-331
Verspotte gediggies vir verspotte kinders, 246
Verspreide opstelle, 134, 221, 290, 424
Verste blou berge, Die, 346
Verstoteling, Die, 338
Vertraagde lente, 338
Vervulling, 338
Vier eenbedrywe, 458
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64 Dae te velde, 114, 151
Vier Evangelies en die Psalms, 90
Vier mense, 352
Vier uitgesoekte eenbedrywe, 139, 211
Vier vriendinne, 158, 199
Vir die luit en kitaar, 444, 446-447
Vir vryheid, 161
Vir vryheid en reg, 152
Vlakte en ander gedigte, Die, 94, 99, 104, 105, 107-109, 110, 112, 117, 132,
227, 228, 458
Vlaktes en sterre, 297
Vlammende fez, Die, 317, 318
Vlam van die Bantomberge, 220
Vlam van die Suurveld, 166
Vlees van een vlees, 337
Vliegende Hollander, Die, 427
Vloek, Die, 205, 206
Vlugtige aandrif, 321
Vlugtige biografische schets van die 28 Hollandsche gouverneurs van de Kaap
de Goede Hoop, 30.
Vlugtige skaduwees, 337
Voëlvry, 310
Voetpad van verkenning, 466
Voetskrif, 454
Volksaltare, 153
Volksangbundel, 248
Vonnis, Die, 427, 428
Vooraand, 445-446
Vooraand, Die, 198
Voor die hek, 338
Voor God en Vaderland, 70
Voorlezing tot aanprijzing van de beoefening der Nederduitsche taal en
letterkunde in Zuid-Afrika, 30
Voortrekkerlewe in donker Afrika, 213
Voortrekkermense, 150
Voortrekkers, of het Dagboek van Izak van der Merwe, De, 70, 147
Voortrekkers van Portersburg, 298
Voortrekkers van Suidwes, 150
Voortrekker wetgewing, 150
Vorm en inhoud, 293
Vredesonderhandelingen tusschen Boer en Brit, De, 151
Vreemde liefde, 314, 315,316, 317, 318, 364
Vreemdelinge, kyk Toiings-trilogie
Vroolijke uuren bestaande uit verscheide soorten van mengel-digten, 19
Vroue, 460
Vrouegalery, 297
Vrou en ander verse, Die, 279, 280, 467, 472-474, 475, 476, 481, 486, 487
Vrouetrou, 176
Vroue van Troje, Die, 247, 287
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Vrou van Suid-Afrika, Die, 97, 175, 402
Vrouw Grobelaar's leading cases, The, 255
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Vruchten mijner werkzaamheden, gedurende mijne reize, over de Kaap de
Goede Hoop, naar Java, en terug over St. Helena, naar die Nederlande, De, 34
Vrugbare aarde, 251
Vrije school voor 't Kaapsche Parlement onrechtvaardig veroordeeld, De, 64
Vrystaatse erfenis, 154
Vulindaba, 359
Vuurpylè, 199
Vuurvlieg en sterre, 309-310
Vyand, 312
Vyf nuwe eenbedrywe, 212
Vyftig gedigte van C. Louis Leipoldt, 366
Waar die blomme geur, 238
Waar die bokmakierie fluit, 354
Waar die doringbome fluister, 213
Waar die driedorings groei, 298
Waar die waterbul brom, 337
‘Waarheen, vader?’, 337, 338
Waar motors nie kan kom nie, 360
Waar spoke speel, 142
Waar ver winde waai, 359
Wa-as, Die, 352, 353
Wagtende wêreld, Die, 178
Wagters in die nag, 347
Wagter van die koning se beeste, Die, 213
W.A. Hofmeyr, 153
Wandelende geraamte, Die, 176
Wankelende jeug, 338
Wat agter lê, 142-143
Water en sy aard, 172
Watersaak, Die, 176
Waters van betowering, 297
Wat geld kan doen, 68
Wat is 'n intellektueel?, 288
Way out, The, 457
Wedstryd, Die, 319
Weduwee, Die, 194
Weduwee Meraai, Die, 352, 353
Weegskaal, 287, 388
Weerklankies, 248
Weerlose uur, 369
Wegraak van Sannie, Die, 234
Wekroep, 298
Wending en inkeer, 102
Wêreld deur glas, 'n, 287, 388
Wêreld draai, Die, 98, 176
Wêreld is ons woning nie, Die, 295
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Wêreldletterkunde, 275, 466
Wêreldsloon, 336
Wêreld wat was, Die, 346
Werkelike geesverskynings: Europese en Afrikaanse, 64, 170
White mine workers in Northern Rhodesia, 342
Wie is die skuldiges?, 183
Wie is Sylvia?, 199
Wiel binne-in 'n wiel, 'n, 297
Wiele wat rol in die nag, 338
Wiggelstok, 99, 290, 303
Wilde jasmyn, 338
Wildsboudjie, Die, 346
Wilgerboombogies, 94, 116, 117, 122-123, 127
Wilhelm Tell, 162
Willem Adriaan van der Stel, 345
Winkelvenster, Die, 354
Wintersprokie, Die, 250
Wit arend, Die, 347
Wit in die poësie, Die, 295
Wit kraai, Die, 297
Witman se pand, Die, 172
Witmense, au!, Die, 356
Wit muur en ander eenbedrywe, Die, 458, 459
Wit stede, 298
Witwatersberg, 157
Woestynsand dek die spore, 313
Wonderlike klok, Die, 142
Wonderwerk, Die, 429
Woordeboek van die Afrikaanse taal, 275
Woord en wonder, 292
Woorde wat saamvloei, 331, 334
Woordkuns, 293
Wording, 336
Worsteljare, 152, 338
Worstelstrijd der Transvalers, 70, 147
Wraak (deur Joubert Reitz), 157
Wraak (deur J.R.L. van Bruggen), 198
Wraak (deur J. van Melle), 331
Wraak van Toeareg, Die, 214
Wrak van die Grosvernor, Die, 319
Wrede grense, 338
Yerma, 288, 444, 446, 447
Zamenspraak tusschen Klaas Waarzegger en Jan Twyfelaar over het onderwerp
van afscheiding tusschen de Oostelyke en Westelyke Provincie, 36
Zamenspraak tussen Limaçon een dichter en een prozaisch gaskonjer, 26
Zevenjaartjes, 92
Zuidafrikaansche verhalen, 92
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Zuid-Afrikaanse schetsen, 326, 327, 330, 331
Zúid-Afrika in de letterkunde, 100
Zwarte gevaar, Het, 183
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Register van koerante en tydskrifte, verenigings, organisasies en
uitgewers
A.A. Balkema, 275
Afrikaanse Denker, Die, 273
Afrikaanse Pers Bpk., 261, 275
Afrikaanse Skrywerskring, 271, 278, 299
Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging (A.T.K.V.), 248, 268
Afrikaanse Taalgenootskap (A.T.G.), 86, 148
Afrikaanse Taalvereniging (A.T.V.), 87, 88, 100, 155, 159
Afrikaanse Toneelvereniging, 97
Afrikaans-Hollandse Taalvereniging, 87
Afrikaans-Hollandse Toneelvereniging, 97, 148
Afrikaner, De, 44, 86
Afrikanerbond, 45-46, 56
Afrikaner-Broederbond, 79
Afrikanerparty, 260, 261, 262
Arbeidersparty, 78, 80, 259
Aurora, 26, 70, 97
Banier, Die, 101, 232
Beweging, De, 100
Boerdery in Suid-Afrika, 347
Boerevrou(w), Die (De), 78, 95, 170, 223, 229, 231, 232, 234, 235, 238, 239,
302, 447
Brandwag, Die (1910-1922), 66, 70, 78, 95, 100, 106, 112, 139, 148, 149, 183,
185, 187, 197, 213, 223, 230, 232, 234, 241, 242, 245, 246, 252
Brandwag, Die (1937-1965), 273, 290, 320, 321, 324, 360, 465
Burger, Die, 78, 100, 101, 102, 179, 187, 207, 214, 223, 230, 252, 261, 271,
272, 286, 288, 290, 295, 313, 366, 367, 456
Cape, The, 447
Cape Argus, The, 44, 342
Cape Frontier Times, The, 29
Cape of Good Hope Government Gazette, The, 28
Cape Times, The, 44, 447
Cape Town Gazette and African Advertiser, The - Kaapsche Stads Courant en
Afrikaansche Berigter, 28
Castilia, 273
Constantia, 275
Contrast, 444, 446
Cradock News, The, 29
Cradocksche Nieuwsblad, Het, 29, 36, 37
Critisch Bulletin, 293
Dagblad, Het, 127
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D.F. du Toit & Co., 53
Door yver bloeit de kunst, 26
Door yver onvruchtbaar, 26
Elpis, 30
Elseviers Geïllustreerd Maandschrift, 134, 135
Excelsior, 98
Express, De, 44
Fac et Spera, 104, 115
Federasie van Afrikaanse Kultuur (F.A.K.), 248, 267-268, 272, 284
Federasie van Amateurtoneelvereniginge in Suidelike Afrika (F.A.T.S.A.), 284
Friend, The - De Vriend, 29
Genootskap van Regte Afrikaners, 45, 48-54, 56, 59, 60, 63, 64, 66, 69, 83
Getuige, De, 57, 63
Gids, De, 456, 481
Gleaner, The, 28
Goede Hoop, De, 71, 84, 87, 98, 100, 105, 155, 156, 160, 201, 302, 389, 447
Graham's Town Journal, 29
Handhawersbond, 248, 268
Helikon, 274, 320, 321, 447
Helpmekaar-beweging (of -vereniging), 79, 98
Hertzog-annale, 88
Hollandsch-Afrikaansche Uitgeversmaatschappij (H.A.U.M.), 54, 271, 275
Hollands Weekblad, Het, 324, 326
Honi soit qui mal y pense, 26
Horison, 320
Huisgenoot, Die, 78, 95, 100, 101, 102, 143, 157, 180, 183, 201, 205, 223, 230,
232, 233, 239, 241, 245, 246, 252, 269, 271, 272, 273, 286, 288, 290, 295, 302,
306, 313, 314, 324, 326, 339, 340, 342, 347, 360, 364, 374, 375, 376, 387, 388,
390, 407, 408, 411, 447, 456, 463, 465, 468
Human & Rousseau, 367
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Independent, 241, 273
Inspan, 273
Instituut (van Changuion), 30, 31
Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskring, 271 299, 456, 468
Jaarboek van die Suid-Afrikaanse Akademie, 88
Jacques Dusseau & Co., 54
J.H. de Bussy, 54
J.L. van Schaik Bpk., 79, 275
Jongspan, Die, 456
Jong Zuid-Afrika, 54, 71
Kaapsche Courant, Afrikaansche Berigter (of De Verzamelaar) De, 28, 34
Kaapsche Grensblad, Het, 29
Kaapsche Stads Courant en Afrikaansche Berigter, 28
Kaapstadse Afrikaanse Toneelvereniging (K.A.T.), 284
Kerkbode, Die (Gereformeerde), 29, 90
Kleinspan, Die, 314
Koers, 102, 273
Kol, 440
Kolonist, De, 127
Kort en Goed, 273
Krugersdorpse Munisipale Vereniging vir Drama en Opera, 284
Kwartaalblad van die Universiteit van Kaapstad, 314, 364, 389, 390
Landbouweekblad, Die, 299
Land en Volk, 44, 85, 104, 148, 222, 223, 224, 226, 227, 228
Landstem, Die, 261
Lantern, 274
Lees-vruchten, 29
Liberale Party, 263
Maatschappij ter uitbreiding van Beschaving en Letterkunde, 30
Meditator, De, 28
Men doet wat men kan, 26
Moderator of the Cape of Good Hope Impartial Observer, The, 28
Moderne Vrou, Die, 273, 465
Nasionale Boekhandel Bpk., 275
Nasionale Party, 78, 80, 261, 262, 263, 264, 267
Nasionale Pers Bpk., 79, 261, 275
Nasionale Toneelorganisasie (N.T.O.), 284, 285
Natal Afrikaner, De, 44
Natalier and Pietermaritzburg True Recorder, The, 29, 34
Natalier en Pietermaritzburgsche Trouwe Aantekenaar, De, 29
Nataller, Die, 262
Natalsche Getuige, De, 29
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Natalse Afrikaner, Die, 262
Natal Witness, The - De Natalse Getuige, 29
Naweek, 201, 273
Naweekpos, 273
Nederduitsch Zuid-Afrikaansch Tijdschrift, Het, 22, 28, 30
Nuwe Brandwag, Die, 102, 218, 274, 286, 314, 364, 447
Nuwe Orde-party, 261
Onderzoeker, De, 30
Ons Eie Boek, 102, 274, 286, 290, 291, 339
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