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auteursrechtelijk beschermd zijn. Welke vormen van gebruik zijn toegestaan voor dit werk of delen
ervan, lees je in de gebruiksvoorwaarden.
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Voorwoord
Terwyl die eerste band van Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur die hele gebied
vanaf die oorsprong tot 1940 dek, word die tweede band gewy aan die letterkunde
vanaf 1940 tot omstreeks 1970. Dit beteken dat die vierde afgebakende hooffase wat
in die eerste band tot 1940 beskryf is, nl. ‘Dertig en verdere verbreiding (1930-1955)’,
hier voltooi word, terwyl die vyfde fase, ‘Sestig en die hedendaagse letterkunde
(1955-hede)’, tot aan die begin van die sewentigerjare nagegaan is. Soos in die geval
van band I is die oeuvres van skrywers wat voor 1970 gedebuteer maar hulle werk
na dié datum voortgesit het, volledig beskryf. In die eerste drie hoofstukke van deel
V, ‘Sestig en die hedendaagse letterkunde (1955-hede)’, word die lyn tot vandag
deurgetrek wat betref die algemeen-historiese oriëntering, die verdere erkenning en
bestendiging van Afrikaans, die beheer oor publikasies, die literêre beweging, die
ontwikkeling op die gebied van tydskrifte en uitgewerye, die ontwikkeling van die
uitvoerende kunste, die ontwikkeling van die skeppende literatuur en die rol van die
kritiek.
Afgesien van korter oorsigte - waarvan Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde
(1965; vyfde uitgawe 1980) onder redaksie van E. Lindenberg met die medewerking
van R. Pheiffer, André P. Brink (oorspronklik P.G. du Plessis) en A.J. Coetzee die
belangrikste is - en die omvangryke werke van G. Dekker (Afrikaanse
literatuurgeskiedenis, twaalfde uitgawe 1972) en Rob Antonissen (Die Afrikaanse
letterkunde van aanvang tot hede, derde uitgawe 1965) wat die literatuur tot
1965-1966 dek, word die letterkunde vanaf omstreeks 1955 tot 1978 uitvoerig
behandel in Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig (1980) onder redaksie van T.T.
Cloete. In hierdie werk skryf A.P. Grové oriënterend oor die literatuur en ‘Beweging’
van Sestig, terwyl die drama, poësie en prosa onderskeidelik deur J.P. Smuts, T.T.
Cloete en Elize Botha bespreek word. Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig bevat,
in die besonder op die gebied van die prosa, van die belangrikste Afrikaanse kritiek
van die afgelope dekade en meer en is as naslaanwerk met sy nuttige (maar
onnoukeurige) bibliografieë besonder waardevol, maar wesentlik is dit 'n hibridiese
werk wat aarsel tussen literatuurgeskiedenis en tekskritiek. Die enigste poging tot
samehang en sintetisering is te vinde in die oorsig oor die drama, terwyl die
oriënterende inleidende hoofstuk die historiese verloop van sake eensydig voorstel.
Soos in die geval van band I wil ek graag my skatpligtigheid betuig teenoor die
skrywers van oorsigtelike studies, kritiese werke oor bepaalde outeurs en tydvakke
uit ons literatuur, en veral ondersoeke na spesifieke gedigte, romans en dramas. Wat
suiwer feitelike inligting betref, kon ek by herhaling op bestaande studies steun,
terwyl die beskouinge oor afsonderlike kunswerke telkens my interpretasies en
waarde-oordele genuanseer of my na ander fasette gelei het. Afgesien van die
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waardevolle bibliografieë van P.J. Nienaber het ek gebruik gemaak van die publikasies
en materiaal van die Letterkundige Dokumentasiesentrum in Pretoria (later bekend
as SENSAL, Sentrum vir Suid-Afrikaanse Letterkunde-navorsing), die Nasionale
Letterkundige Museum in Bloemfontein (NALN) en die N.P. van Wyk Louw-,
W.E.G. Louw- en D.J. Opperman-versamelings in die Carnegiebiblioteek aan die
Universiteit van Stellenbosch. Tydens die werk aan die literatuur sedert 1955 het Jan
Rabie, Etienne Leroux, André P. Brink, Chris Barnard, Bartho Smit en Hennie
Aucamp hulle waardevolle dokumentasie tot my beskikking gestel, sowel dié wat
hulle eie werk as die ‘Beweging’ van Sestig of die werk van en korrespondensie met
ander skrywers betref.
By die voltooiing van die tweede band gaan my dank uit na die personeel van die
Carnegie-biblioteek aan die Universiteit van Stellenbosch (in die besonder mev. D.
du Plessis wat my taak aanmerklik vergemaklik het), die Suid-Afrikaanse Biblioteek
in Kaapstad, die Johannesburgse Openbare Biblioteek en die Wartenweiler- en
William Cullen-biblioteke aan die Universiteit van die Witwatersrand. Dele van die
manuskrip is gelees deur proff. D.J. Opperman en Ernst van Heerden en mnre. Gerrit
Olivier en J.J. Human, terwyl die manuskrip in sy geheel deur prof. E. Lindenberg
nagegaan is. Van hulle almal het ek waardevolle wenke ontvang wat op een of ander
wyse my finale formulering beïnvloed het. Ten slotte wil ek - soos in die geval van
die eerste band - my hartlike dank betuig teenoor 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.
Band II dek die literatuur tot omstreeks 1970, maar alle relevante materiaal tot
Oktober 1982 in verband met die behandelde werke is geraadpleeg en vind neerslag
in die bibliografiese aantekeninge. In enkele gevalle waar ek die manuskripte of
materiaal ter insae gehad het, is ook gegewens verwerk oor boeke en artikels wat ná
Oktober 1982 gepubliseer is.
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Deel IV
Dertig en verdere verbreiding
(1930-1955) (vervolg)
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Hoofstuk 8
Kleinrealisme en streekliteratuur
Naas die objektiewe karakterisering van Van Melle en die humoristiese tipebeelding
van Jochem van Bruggen en Mikro bereik die realistiese rigting in die prosa van die
veertiger- en vyftigerjare veral hoogtepunte in die voorstelling van dorps- en plaastipes
binne 'n lokale en soms spesifiek regionale milieu, dikwels met die gebruik van die
streektaal in die dialoog, die besondere van hierdie mense se leefwyse en die anekdotes
en gebeurtenisse wat hulle lewens en streke tot deel van die Afrikaanse folklore
verhef. Dié tradisie van die kleinrealisme neem reeds in die negentiende eeu 'n
aanvang met die werk van Meurant, Zwaartman, Burgers en Lion Cachet en vorm
ook deel van die ryk verskeidenheid materiaal wat Langenhoven as boustof aanwend,
terwyl skrywers soos J.F.W. Grosskopf, Toon van den Heever en Eitemal, wat vroeër
in ander genres werksaam was, in die veertiger- en vyftigerjare ook die lokale en
regionale realisme beoefen. M.E.R., 'n skryfster wat reeds in 1920 met kinderlektuur
debuteer en in 1927 'n eerste versameling verhale bundel wat indertyd nie na waarde
geskat is nie, maak in die veertigerjare haar herverskyning en lewer met 'n paar
bundels vertellings, sketse en essays 'n belangrike en suiwer bydrae tot die
kleinrealistiese tradisie in Afrikaans. Meer spesifiek regionalisties is die werk van
Boerneef en C.G.S. de Villiers, terwyl Freda Linde en Audrey Blignault die skets en
essay beoefen en Elise Muller en Alba Bouwer veral op die gebied van die kortverhaal
en die kinderlektuur onderskeidelik hoogtepunte bereik. Alhoewel hierdie
kleinrealistiese prosa uiters selde die groot lewensvrae aanraak en meestal ook by
die Afrikaanse aktualiteit verbygaan, bring die groter aandag aan noukeurige
woordgebruik en pretensielose stilering 'n belangrike korrektief op die sierprosa van
skrywers soos D.F. Malherbe en C.M. van den Heever, wie se werk in die veertigerjare
nog steeds deur sommige kritici as modelle van goeie styl voorgehou is.

I. M.E.R.
MARIA ELIZABETH ROTHAMANN, 28 Augustus 1875 op Swellendam gebore, ontvang

haar skoolonderrig op haar tuisdorp en Stellenbosch deur medium Engels. Daarna
word sy een van die eerste meisies wat 'n universiteitskursus aan die Suid-Afrikaanse
Kollege in Kaapstad volg. Aanvanklik woon sy op Swellendam, maar vertrek in 1897
as onderwyseres na Johannesburg. Tydens die Anglo-Boereoorlog keer sy terug na
Swellendam, woon 'n tyd lank op Grahamstad, waar sy in die huwelik tree, en vestig
haar dan met haar twee kinders op haar tuisdorp, waar sy weer in die onderwys staan.
In 1917 gaan sy na die Laeveld, waar haar broer Frits op 'n plaas in
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die distrik Barberton woon en waar sy vir die eerste keer begin skryf. Daarna hou sy
weer 'n ruk lank skool op Ermelo en word dan joernaliste, eers (1920-1922) by Die
Boerevrou in Pretoria en dan (1922-1928) by Die Burger in Kaapstad, waar sy as
die eerste vroueredaktrise werksaam is. Van 1928 tot 1938 is sy organiserende
sekretaresse van die A.C.V.V. en dien terselfdertyd in die Carnegie-kommissie, wat
die armblanke-vraagstuk ondersoek. Hierdeur kry sy die geleentheid om baie in die
land rond te reis en die verarming van gesinne waar te neem. In 1938 gaan sy op
uitnodiging na die V.S.A. vir die bestudering van verarmingsvraagstukke in Kentucky
en in 1940 publiseer sy onder die titel A comparison 'n vergelykende studie oor die
verarmingsprobleme in Leslie County, Kentucky en Knysna. In 1929 is sy medestigter
van die Voortrekkerbeweging en in 1933 ondervoorsitster van die Kaaplandse
Nasionale Party. Van 1929 af woon sy in haar huis Kom nader op Swellendam, waar
sy op 7 September 1975, tien dae ná haar honderdste verjaardag, oorlede is.
In die twintigerjare het M.E.R. se werk nie veel aandag ge trek nie, terwyl die
amptelike erkenning ná haar herverskyning as skryfster in die veertigerjare ook
aanvanklik uitgebly het. In 1951 ken die Universiteit van Kaapstad egter aan haar 'n
eredoktoraat toe op grond van haar letterkundige geskrifte, terwyl die Suid-Afrikaanse
Akademie haar werk in 1953 met die Hertzogprys, in 1961 met die Scheepersprys
vir Jenglektuur en in 1970 met die Tienie Holloway-medalje vir Kleuterkuns vereer
en die Universiteit van Suid-Afrika ook in 1973 aan haar 'n eredoktoraat in die
letterkunde gee. Vir haar bydrae tot die maatskaplike werk ontvang sy in 1950 'n
eredoktoraat van die Universiteit van Stellenbosch, terwyl die F.A.K. in 1965 'n
erepenning vir volksdiens aan haar gee.
In die twintiger- en vroeë dertigerjare is M.E.R. aanvanklik werksaam op die
gebied van die jeuglektuur. Met die gedramatiseerde voorstellings Die mieliedogter
(1921) en Drie sangspelletjies vir kinders (1926) en die verhale Die Sondagskind
(1922),
+ +

+ M.E.R. verstrek outobiografiese gegewens in My beskeie deel (Kaapstad, 1972), terwyl
W.E.G. Louw by haar vier en tagtigste (Bu., 28.8.59), G. Dekker by haar negentigste (St.,
XVIII: 6, Augustus 1965) en Hennie Aucamp en I.D. du Plessis by haar honderdste verjaardag
(Bu., 28.8.75) hulde aan haar bring. By geleentheid van haar eeufees verskyn M.E.R. 100
(Kaapstad, 1975; hieroor Anita Lindenberg, Ogg., 30.10.75) met bydraes deur Hennie
Aucamp, Audrey Blignault - vgl. ook Sarie Marais, 19.8.59, Bu., 18.11.72 en T.L., XIII: 4,
November 1975 - Elize Botha, Alba Bouwer, G. Dekker, Tol de Villiers, L.W. Hiemstra ook reeds vroeër in Hg., 28.8.59 - Hendrien Lambrechts, W.E.G. Louw, Recht Malan, Elise
Muller en Erika Theron. By haar vyf en negentigste verjaardag voer Alba Bouwer 'n
onderhoud met haar (Hg., 11.9.70). Oor sy vriendskap met M.E.R. en sy aandeel aan die
versorging van haar manuskripte skryf J. du P. Scholtz (Oor skilders en skrywers, Kaapstad,
1979). Bloemlesings uit haar werk is Kom nader (Kaapstad, 1965; hieroor J.C. Kannemeyer,
Hg., 25.2.66) deur Alba Bouwer, Audrey Blignault en Rykie van Reenen, en M.E.R. van
naby gesien (Kaapstad, 1975), gekeur en ingelei deur Elize Botha, wat in Gesprekke met
skrywers 3 (Kaapstad, 1973) 'n onderhoud met M.E.R. oor haar lewe, werk en kunsopvattinge
voer. Die verskillende motiverings vir onderskeidinge is opgeneem in T.G., XV: 3, September
1975 en T.W.K., XIII: 2. By haar dood skryf Alba Bouwer 'n huldeblyk (Bu., 8.9.75).
+ Algemene oorsigte oor die werk van M.E.R. is dié van P.C. Schoonees (Tien jaar prosa,
Johannesburg, 1950), G. Dekker (M.E.R. 100), Boerneef (Hg., 1.9.50), Rob Antonissen (St.,
VIII: 2, Desember 1953), M. Nienaber-Luitingh (Uit twee letterkundes, Kaapstad, 1978 en
Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982), Sarah Goldblatt (Hg., 12.11.65), Elize Botha
(Lan., XX: 3, Maart 1971 en Hoof., 15.9.72) en die ongepubliseerde M.A.-verhandeling van

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

7
Hansie en die bessiekinders (1922) - aangepas uit Duits - Die Kammalanders (1928),
Stoute Bengel (1931), Die Sokka-boek (1926) en Sokka se plaas (1933) voorsien sy
in die behoefte aan leesstof vir kleuters, terwyl sy in Karlien en Kandas (1933) met
verse soos ‘Kitaar speel’ en ‘Sondagskool’ 'n belangrike bydrae tot die kinderpoësie
lewer en deur die speelsheid en lewendigheid by die volkspoësie voor 1900 en die
latere werk van Van Wyk Louwen Boerneef aansluit. Met Vanmelewe (1926), verhale
oor Nederlandse en Franse voorouers en die vroeë periode van die V.O.C., en Die
oorwinnaar (1929), wat oor die lewe van president Steyn handel, maak sy die
Afrikaanse kind van sy eie volksverlede bewus. Dit geld ook vir haar debuut, Kinders
van die Voortrek (1920; in 1960 hersien en uitgegee as Die tweeling trek saam),
waarin die lotgevalle van twee kinders, wat saam met hulle gesin aan die Groot Trek
deelneem, die boustof vorm. Afgesien van die spannende ervarings en dramatiese
voorvalle boei die verhaal deur die noukeurige besonderhede oor die trekkerslewe,
al verbreek die skryfster soms haar aanbod deur lang uitweidings en 'n ‘datering’
van die gegewe deur parallelle met die twintigste eeu te trek. Gedeeltelik
outobiografies is Jong dae (1933; vgl. My beskeie deel, hoofstuk 5) wat ten spyte
van die langdradigheid op sommige plekke deur die boeiende beskrywings van die
daaglikse doen en late en die nagtelike avonture van die meisies 'n sprankelende
beeld van die kosskoollewe aan die einde van die negentiende eeu gee.
Uit die sketse, opstelle, pentekeninge en kort vertellings wat M.E.R. in die jare
1922-1941 in Die Burger en Die Huisgenoot gepubliseer het, verskyn keuses in Uit
en tuis (1946) en So is onse maniere (1965), terwyl 'n drietal bydraes ook in die
versamelbundel Die dammetjie (1960) opgeneem is. In al hierdie stukke staan die
vertelster telkens in die sentrum met haar gedagtes en gevoelens, sodat die herhaalde
uitweidings, beskoulike gedeeltes en didaktiek volledig deel van die geheel word en
nie die eenheid van die skets of vertelling versteur nie. Wat 'n mens by die lees van
hierdie rustige, beskeie en stil kuns opval, is die groot verskeidenheid stof (berge,
riviere, blomme en veldplante, huisdiere, 'n ou Kaapse dorp met sy inwoners en die
gebruike van vroeër jare) waaroor die verskillende stukke handel, die fyn waarneming
van die kleinste besonderhede, die intieme kennis van die Afrikaanse werklikheid
en die trefseker woordgebruik en sober styl waarin dit geskryf is. Met die
+ +

Helena P. Jordaan (M.E.R. as skryfster, Universiteit van Kaapstad, 1949) waaruit 'n aangepaste
hoofstuk in St., V: 1, Oktober 1950 verskyn. Oor haar werk by Die Burger skryf Rykie van
Reenen (Bu., 26.8.50 en T.G., XV: 3, September 1975), terwyl Kintie Malan haar rol in die
politiek bespreek (T.L., XIV: 4 November 1976).
+ Karlien en Kandas word bespreek deur Anna Uys (O.E.B., XVII: 2) en Die tweeling trek
saam deur W.E.G. Louw (Bu., 21.10.60) en Audrey Blignault (Hg., 18.11.60), terwyl Eugène
N. Marais se bespreking van Kinders van die Voortrek agterin Die tweeling trek saam
opgeneem is.
+ Uit en tuis word bespreek deur Elisabeth Eybers (Voetpad van verkenning, Kaapstad/Pretoria,
1978) en A.P. Grové (Koers, XIV: 4, Februarie 1947), Die dammetjie deur W.E.G. Louw
(Bu., 13.1.61) en Hertzog Venter (Hg., 2.12.60) en So is onse maniere en Vroue wat Jesus
geken het deur J.C. Kannemeyer (Hg., 25.2.66); laasgenoemde bundel word ook deur Audrey
Blignault geresenseer (Bu., 12.5.77). Oor die skets ‘Maskam’ in Uit en tuis skryf Kannemeyer
in hoofstuk I van Prosakuns (Kaapstad, 1968).
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noukeurige beskrywing van blomme, veldplante, diere en natuurverskynsels in stukke
soos ‘Lig loop’ met sy dramatiese gang van die een toegespitste waarneming na die
ander, ‘Klipgate’ met sy pragtige namespel, ‘Maskam’ met sy gebruik van
teenstellings, vergelykings en subtiele skakels tussen paragrawe, ‘Kapok op die
Drakensberge’ en ‘Starlings’ met hul presiese, lewendige en konkrete sienings en
die bekoorlike tekeninge van 'n reeks huisdiere (‘Piet’, ‘Kaffer’, ‘Hoenderstreke’ en
‘Dassie’) gee M.E.R. op die gebied van die prosa iets van Leipoldt se natuurpoësie,
terwyl sy in haar dorpsketse 'n beeld van 'n ou Afrikaanse leefwyse met sy plaasskole,
outydse blomtuine, doopsondae, kossoorte, bruilofte en begrafnisse (vgl. veral die
tweede afdeling van Uit en tuis) vaslê en daarmee die tradisie van die kleinrealisme
ná die werk van Meurant, Zwaartman, Burgers en Lion Cachet op 'n veel hoër vlak
bring. Die belangrike kultuurhistoriese bydrae wat sy hiermee vir 'n begrip van die
negentiende-eeuse Afrikanerwêreld lewer, blyk ook uit haar sketse oor bruinmense,
persone wat 'n invloed op hulle omgewing gehad het (‘Sendelingsvrou’) en enkele
openbare en kunstenaarsfigure (president Reitz, Melt Brink, Hugo Naudé, Eugène
Marais). Ten spyte van die feit dat haas al hierdie stukke oorspronklik as koeranten tydskrifpublikasies bedoel was, het M.E.R. die patroonmatigheid en resepmatigheid
wat die werk van die joernalis bedreig, sowel deur haar natuurlike woordgebruik as
deur die gevarieerde komposisie van die stukke vermy. Nog meer as dié van Sangiro
(wie se En die Oranje vloei verby 'n vergelyking met ‘Langs die Grootrivier’ en
‘Reisvertelling’ uitlok) is die werk van M.E.R. in sy onopgesmuktheid en
pretensieloosheid joernalistiek van 'n besondere orde.
Nadat sy die redaksie van Die Burger in 1928 verlaat, is M.E.R. werksaam op die
gebied van die sosiologie en kultuurgeskiedenis, wat in die publikasie van verskeie
wetenskaplike geskrifte en geredigeerde uitgawes neerslag vind. In die dertigerjare
skryf sy artikels in Eendrag, die blad van die A.C.V.V., terwyl sy by die vyf en
twintigste en vyftigste herdenkingsjare van hierdie vereniging die feesuitgawes Ons
saamreis (1930) en Ons voortgang (1954) versorg. As lid van die Carnegiekommissie
skryf sy die afdeling oor ‘Die moeder en die dogter van die armgesin’ in deel V van
Die armblanke-vraagstuk in Suid-Afrika: Verslag van die Carnegie-kommissie (1932).
Hierin ondersoek sy die lewensomstandighede van 'n groot aantal arm gesinne, gee
met aanhalings uit die dialoog van die mense voorbeelde van die verarming en kom
tot die gevolgtrekking dat die gebrek aan ‘onderlinge skikking’ en 'n ‘sin vir orde’
die kardinale probleem vir die situasie van dié mense is. Daarmee word M.E.R. se
verslag feitlik 'n ‘werkswinkel-voorbeeld’ (Elize Botha, Lantern, XX: 3, Maart 1971)
vir sommige van haar vertellings en kan dit in baie opsigte as 'n sleutel tot die wêreld
van haar verhale en besondere problematiek beskou word. In 1939 sorg sy vir 'n
Afrikaanse vertaling van die Nederlandse dagboek van Tant Alie van Transvaal,
terwyl sy ook 'n verafrikaanste uitgawe van die Oorlogsdagboek van 'n Transvaalse
burger te velde 1900-1901 (1947) en Anna Geyer se Londense briewe aan haar dogter
(1950-1954) as Briewe uit Highveld (1965) redigeer. In die inleidings tot albei hierdie
uitgawes - in die besonder tot dié van die Oorlogsdagboek, wat oorspronklik in Die
Huisgenoot van Augustus-September 1943 verskyn het - gaan sy die maatskaplike
en geesteslewe van die negentiende-eeuse Afrikaner na en toon sy aan watter skadelike
invloed die angliseringsbeleid en die
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oorheersing van een kultuurgroep deur 'n ander op baie geslagte gehad het. Soos in
die geval van die Carnegie-verslag is hierdie inleidings 'n belangrike sleutel tot die
kultuurhistoriese inslag van 'n aansienlike deel van M.E.R. se skeppende arbeid. Die
belangstelling vir die geskiedenis van Swellendam, wat 'n mens reeds in haar sketse
aantref, blyk ook uit Die Drostdy van Swellendam (1960), opgestel in samewerking
met haar dogter Anna Rothmann - skryfster van Klaasneus-hulle (1964; in 1972 met
die Scheepersprys vir Jeuglektuur bekroon), Kraai-hulle (1965), albei ook in Engels,
en Kriek-hulle (1979), waarin interessante feite oor 'n verskeidenheid van diere gegee
word en waarin dieselfde noukeurige waarneming en gemaklike verteltrant as dié
van M.E.R. opval.
Afgesien van enkele stukke in So is onse maniere is M.E.R. se vertellings van
groter omvang gepubliseer in Onweershoogte en ander verhale (1927; waaruit 'n
drietal aansienlik gewysig in Kwartet, 1957, herdruk is), Vroue wat Jesus geken het
(in 1939 geskryf, maar eers in 1965 gepubliseer), Drie vertellings (1944) en Die
gewers (1950). Die verhale in Onweershoogte het oorspronklik in Die Brandwag,
Die Boerevrou en Die Huisgenoot verskyn. In teenstelling tot die latere vertellings
waarin die aksent op die uitbeelding van mense, hulle innerlike dryfvere en die
verhoudings tussen hulle val, word die meerderheid stukke in hierdie versameling
gekenmerk deur 'n spannende en dramatiese verloop met besondere aandag aan die
uiterlike gebeure, selfs al is daar hier ook reeds 'n belangstelling in die persoonlikheid
en die rustige betragting van die gewone mens. Die meeste verhale word nog ontsier
deur 'n karige intrige, skurkagtige voorstelling van sommige karakters, bewustelike
manipulering van die verteller, episodiese bou en in een geval (‘Om die draai’) 'n te
opvallende allegoriese inslag. Terugskouend is die nugter mededelende styl en die
afwesigheid van enige bewuste literêre strewe egter 'n opvallende verdienste van die
bundel. Die hoogtepunt van die versameling is die briefnovelle ‘Goedgeluk’, wat
handel oor die groeiende verhouding tussen Regina, 'n boervrou in die Laeveld, en
Rheede, 'n vreemdeling wat op haar vader se plaas kom woon en 'n saagmeule begin,
die ontdekking dat Rheede 'n volslae alkoholis is, die verbreking van die verhouding
en Rheede se tragiese dood as hy in 'n swart stat doodgeslaan word. In vergelyking
met die held-skurk-verhale van De Waal en die debuutromans van Jochem van
Bruggen en D.F. Malherbe openbaar M.E.R. hier 'n genuanseerder, mensliker houding
ten opsigte van een van Lion Cachet se ‘sewe duiwels’ deurdat Rheede nie as skurk
+ +

+ Oorlogsdagboek word bespreek deur D.W. Krüger (Koers, XVI: 1, Augustus 1948) en Briewe
uit Highveld deur Elise Muller (Hg., 10.12.65).
+ Onweershoogte en ander verhale word bespreek deur G. Dekker (Oordeel en besinning,
Kaapstad, 1964), terwyl W.E.G. Louw (Bu., 4.1.58), E. Lindenberg (Hg., 4.4.58), J.A. Verhage
(Krit., II: 3, Oktober 1964) en M. Nienaber-Luitingh (Blokboek, Kaapstad, 1981) Kwartet
krities beskou. Oor die briefnovelle ‘Goedgeluk’ hieruit handel J.C. Kannemeyer in Die stem
in die literêre kunswerk (Kaapstad, 1965) en Hein Viljoen in TL., XVI: 4, November 1978.
Oor Drie vertellings skryf Dekker (Hg., 27.4.45) en L.C. Bruwer (O.E.B., XI: 2), terwyl
Kannemeyer in hoofstuk II van Prosakuns die verhaal ‘Twee susters’ ter sprake bring. Die
gewers word bespreek deur Meyer de Villiers (O.E.B., XVI: 3 en St., VI: 3, Maart 1952) en
Elize Botha (Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle, Kaapstad, 1980). H.W. Truter
ontleed die verhaaltegniek in ‘Dokter Dennis’ uit dié bundel (St., XVI: 4, April 1963).
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nie maar as 'n tragiese geval behandel word. Wat egter in die besonder opval, is die
geslaagde wyse waarop die skryfster die moontlikhede van die briefvorm met sy
berekende omgang met die leser hier gebruik om die inligting in verband met die
Laeveld, die fragmentariese en episodiese aard van die vertelling met sy herhaalde
hervattings en die etiese didaktiek esteties aanvaarbaar te maak, sonder dat die
onderbrekings en spronge hinderlik aandoen. Met die boeiende en gedetailleerde
beskrywing van die omgewing en die rustige verteltrant het M.E.R. slegs in enkele
gevalle later die gehalte van ‘Goedgeluk’ geëwenaar, terwyl dit as voorbeeld van
die briefvorm saam met Langenhoven se Skaduwees van Nasaret nog onoortroffe in
Afrikaans is. In aansluiting by die aandag wat Langenhoven, met wie se
‘wellewenskuns’ sy bepaalde raakpunte het, aan Bybelse motiewe en godsdienstige
vraagstukke in verskeie van sy laaste geskrifte gee, gaan M.E.R. in Vroue wat Jesus
geken het Christus se houding teenoor vroue in die algemeen na en spits dan haar
beskouing toe op die twee susters Martha en Maria en op die moeder van Jesus. In
hierdie deels vertellende deels betogende werk is die mens telkens in die middelpunt
van die belangstelling en beklemtoon die skryfster naas die bonatuurlike van die
Christus-verskyning ook die praktiese en alledaagse aspek van Sy geboorte, iets
waardeur dit 'n verwantskap met die afwisseling tussen magie en realisme in die
Middeleeuse Kersliedere toon.
Saam met ‘Die plig’ uit So is onse maniere, wat oorspronklik in Die Huisgenoot
van 22 Augustus 1941 verskyn, is die verhale in Drie vertellings en Die gewers, veel
meer as haar vroeër werk, die resultaat van M.E.R. se sosiologiese en kultuurhistoriese
belangstellings. Naas die kennis van die verlede, tradisies, mense en natuur van
Suid-Afrika in die algemeen en die ou-Swellendamse wêreld in die besonder gaan
haar belangstelling uit na mense en gebeurtenisse, by voorkeur dié wat deur die
vertelster self geken en ondervind is. Die verhouding tussen man en vrou en veral
dié tussen moeder en dogter, susters en vriendinne en hulle besondere verbintenisse
met mekaar is een van die sentrale temas in M.E.R. se werk, terwyl sy deur die
verhaal heen telkens 'n bepaalde stuk lewenswysheid wil leer. Hierdie didaktiese
doelstelling bepaal - soos Helena P. Jordaan aangetoon het - die keuse van haar
boustof (maatskaplik-ekonomiese vraagstukke, huweliksprobleme, oorheersing van
een persoon deur 'n ander) en lei haar daartoe om voorkeur te gee aan ekonomies
hulpbehoewende karakters wat deur simpatieke mensbeelding oortuig en maatskaplike
hervormers (die sosiale werkster, dokter, predikant) wat dié mense wil ophef, al is
daar van 'n patronerende karakter na die model van Jochem van Bruggen geen sprake
in haar werk nie. M.E.R. se didaktiese doelstelling en simpatieke benadering van die
mens lei verder daartoe dat die ek voortdurend in haar verhale aanwesig is en dat die
besonder vertroulike omgang met die leser die illusie skep dat ons met 'n stuk
mondelinge literatuur te doen het. Die skryfster kom telkens na vore om iets aan die
leser mee te deel, soms selfs die geheim van 'n storie aan die einde te verklap en die
boustof te vertolk. Alhoewel hierdie optrede van die verteller die vertroulike omgang
met die leser verhoog, lei die lang uitweidings, betoë, moralisasies en bespiegelings
tot 'n gebrek aan konsentrasie op die hooftema, iets wat veral 'n beswaar word as die
verhaal ook 'n duidelike struktuur ten opsigte van die gebeure aanneem en 'n intrige
wil ontwikkel. In 'n groot mate word hierdie besware opgehef as 'n mens M.E.R. se
werk sien as primêr dié van 'n verteller wat met onderbre-
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kings, hervattings en moralisasies geleidelik 'n verhaal ontwikkel wat bedrieglik
chaoties voorkom maar juis in 'n hoë mate by die tradisie van die mondelinge literatuur
aansluit. Met dié vertelwyse gee sy nie alleen oortuigende karakteriserings nie, maar
bou sy gaandeweg met behulp van eg-Afrikaanse woorde, uitdrukkings en segswyses
'n beeld van 'n hele lewe, geslag of tydperk op. In vergelyking met die meeste ander
beoefenaars van die kleindorpse realisme voor haar, wat in die anekdotiese bly
vassteek, groei haar vertellings uit die wel en wee van klein lewens tot literatuur wat
iets wesentliks omtrent die mens te sê het.
Van die verhale waaruit M.E.R. se sosiologiese belangstelling blyk, is ‘Die plig’
(So is onse maniere) een van die markantste voorbeelde deurdat ta’ Maria se vertelling
oor die geboorte van haar kinders feitlik woordeliks - soos Elize Botha aangetoon
het (Lantern, XX: 3, Maart 1971; kyk ook 'n Kosbare erfenis, pp. 32-34) - op
daadwerklike feite berus wat M.E.R. in die vyfde deel van die Carnegie-verslag (p.
192) gedokumenteer het. Soos telkens in haar werk handel die verhaal oor menslike
verhoudinge en veral die verpligting wat dit op die mens lê: tant Sarie, wat haar lewe
lank haar swaksinnige suster Kristien opgepas het en daardeur ongetroud moes bly,
en ta’ Maria, wat haar man getrou bygestaan en in moeilike omstandighede ses
kinders in die lewe gebring het. Wat hier in die besonder opval, is die kontraswerking
wat M.E.R. in die uitbeelding van die twee vroue bereik, sodat die verhaal aan die
slot deur die uitsigloosheid van dié mense 'n aanklag teen die wreedheid van die lewe
word.
In vergelyking hiermee is Drie vertellings, met 'n oorkoepelende motto uit Spreuke
en voorafgegaan deur 'n balladeske vers in dialoogvorm oor die Hartseer, van
wisselvallige gehalte. ‘Bergwind’, waarvan die eerste deel reeds so vroeg as in Junie
1922 in Die Huisgenoot verskyn het, ontaard in 'n te oppervlakkige beskrywing van
'n hele groep mense en hulle onderlinge verhoudings, terwyl die newetema van die
liefdesgeskiedenis - soos M. Nienaber-Luitingh aantoon (‘Die vertellings van M.E.R.’,
Uit twee letterkundes, pp. 30-43) - in die laaste deel van die verhaal tot hoofmotief
verhef word om die verhaal tot 'n bevredigende eindpunt te voer en die natuurgeweld
(die bergwind) as weerspieëling van bepaalde gemoedsaandoeninge in die mens as
motief heeltemal verlore gaan. Sterker, onder meer omdat die karakteruitbeelding
op slegs twee in plaas van 'n hele groep toegespits word, is ‘Kató; en Martjie’ wat,
soos ‘Bergwind’, uit twee sketse (oorspronklik in Die Boerevrou, Mei 1929 en Die
Huisgenoot, 11.3.32) groei. Die hooftema van die verhaal is die dominerende invloed
wat 'n sterk persoonlikheid (Kató) op die lewe van 'n ander (Martjie) kan uitoefen,
in so 'n mate dat die vrees vir geestelike oorheersing haar later daartoe lei om haar
verlowing te verbreek en ongetroud te bly. Die agtergrondstekening, wat op sigself
boeiend en oortuigend is, lei egter in die eerste twee dele tot te veel uitweidings en
besonderhede wat nie vir die hooftema en Martjie se beslissing in die derde deel ter
sake is nie. Verwant aan hierdie tematiek, maar dan besonder geslaag uitgewerk, is
die verhouding tussen Helena en Hettie in ‘Die susters’ , wat op die lewens van
M.E.R. se stieftantes gebaseer is (kyk 'n Kosbare erfenis, p. 24). Soos ‘Die plig’ toon
die verhaal die sosiologiese belangstelling van die skryfster deur die uitweidings oor
oorerwing en opvoeding in die ontwikkeling van die twee susters, maar die aksent
val in die eerste plek op die uitbeelding van Helena en Hettie as mense en hulle
verstrengelde lewens van die kinderdae tot die
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ouderdom. Deur die rustige ontplooiing van die vertelling bou die skryfster nie alleen
'n stuk negentiende-eeuse beskawingsgeskiedenis op nie, maar word die aandag
telkens op die lewensloop van die twee vroue gerig, eers saam in die ouerhuis, dan
terwyl hulle die losieshuis besit en allerlei probleme ondervind, daarna die jare van
Helena se getroude lewe en Hettie se tydperk alleen op die dorp deurdat die aandag
afwisselend van die een na die ander verskuif, en uiteindelik aan die einde van hulle
lewens as hulle weer saamwoon en die dood sy intrede maak. Naas die kontraste
tussen die twee vroue, wat algaande opgebou word, is M.E.R. se nugter, a-romantiese
voorstelling van sake veral opvallend. Daarby slaag sy daarin om deur die herhaalde
afwisseling van vertelling, bepeinsing en dialooggedeeltes die nodige verskeidenheid
in haar aanbieding te verkry; in 'n groot mate is hierdie verskeidenheid en die
funksionele gebruik van dialoog juis verantwoordelik vir die sober, suggestiewe slot.
In teenstelling tot Drie vertellings, wat 'n los versameling is en slegs deur die
gemeenskaplike motto 'n vae verband met mekaar het, hang die agttal verhale in Die
gewers ten nouste saam deur - soos Elize Botha aangetoon het (Oor die Afrikaanse
prosa en ander opstelle, pp. 119-137) - die eensoortigheid van die karakters (almal
‘vanslewe se mense’), die feit dat almal ‘gewers’ was (nie ‘van goed nie, ... (maar)
van moed, van hartversterkende geloof; en sommer van goedheid’ - vgl.
‘Verduideliking’) en deur die deurlopende lyn wat die naam van Sara Meurant aan
die bundel gee. Die gewers handel oor die laaste lewensjare van Sara (van 1938 tot
1946), en alhoewel die geheel episodies van aard is, gaan die verhale op een
uitsondering na almal oor Sara en haar kinders. Twee van die stukke (‘Slaafgebore’
en ‘Dokter Dennis’) is eerder lang karaktersketse as verhale deurdat daar geen sprake
van enige intrige is nie en die stukke deur middel van wisselende staaltjies en
anekdotes, uitweidings en bespiegelings soos 'n alledaagse gesprek voortbeweeg. In
sommige verhale, soos ‘Ou skuld’ en ‘Die vriend’, ontwikkel hoof- en newemotiewe
in so 'n mate langs mekaar dat die sentrale tema van die verhaal moeilik vasstelbaar
is en die geheel in verskillende dele uiteenval, terwyl die ‘eintlike’ verhaal - soos
ook in die geval van ‘'n Nemer’ - as 'n rekonstruksie aangebied en derhalwe tot 'n
verslag gereduseer word, iets waardeur die ek-vertelster haar gegewe bewustelik
dateer. Die hoogtepunt van die bundel is ‘Die hol krans’, wat oorspronklik in
Standpunte, III: 1, Januarie 1948 verskyn het. In hierdie geval is die aanvanklike
uitvoerige beskrywing funksioneel vir die latere gebeure, terwyl die skitterende
weergawe van Sara se doodsangs in die grot, waarmee die ‘drama’ sy klimaks bereik,
mooi afgewissel word deur haar bepeinsing van die ander vrees: om fisiek en psigies
van haar seun vervreem te wees. Eers nadat sy dié vrees oorwin het, kan Johannes
aan die slot verskyn. En daarmee is die ‘angs’ ook weg, nie alleen die angs vir die
dood nie, maar ook - selfs al gee die verhaal nie uitsluitsel of Johannes by die Engelse
lugmag gaan aansluit of nie - die vrees dat haar kind vir haar 'n vreemdeling sal word.
Soos in die geval van ‘Twee susters’ is daar hier 'n mooi balans tussen uitbeelding
en besinning, uiterlike en innerlike handeling, en konkrete voorstelling en abstrakte
bespiegeling.
In die tyd dat M.E.R. met sketse en vertellings haar herverskyning as skryfster
maak, publiseer sy ook twee romans, Na vaste gange (1944) en Die eindelose
waagstuk (1948), waarin wesentlik dieselfde temas en tegnieke as dié van haar ander
werk uit
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die veertigerjare aangewend word, maar waarmee sy, ten spyte van bekoorlike
onderdele, minder suksesvol vaar. Wat in albei romans hinder, is die eensydige
karakterisering, dikwels eksplisiete probleemstelling, trae gang van die gebeure en
'n ontduiking van die hoofproblematiek wat die gegewe na vore bring. In Na vaste
gange word die huwelik tussen 'n Indiër en 'n blanke vrou, wat in die sentrum van
die handeling moes gewees het, deur die dood van die man beëindig en val die
hoofaksent op die maatskaplike hervorming waarmee die weduwee in 'n agterlike
gemeenskap besig is. Daarmee verdring M.E.R. die sosioloog nie alleen M.E.R. die
kunstenares ter wille van uitpluising van die verarmde mens se probleme nie, maar
word die karakters ook te sterk geïdealiseerd of te realisties voorgestel en raak die
struktuur van die roman deur allerlei naïewe manipulasies gaandeweg onbeholpe.
Ten spyte van die didaktiese uitweidings, spronge in die tyd en neiging om telkens
stukke verlede te agterhaal, is Die eindelose waagstuk geslaagder as die eerste roman,
onder meer deur die parallelle lyne van Rensie Theunissen se egskeiding en die
huwelik van haar broer Gert, die wyse waarop M.E.R. die insettoneel met tant Hannie
Swart en Nelia later funksioneel laat uitgroei, die genuanseerde (hoewel
fragmentariese) uitbeelding van Lukas Steinbach en die menslikheid wat uit die
karakterisering van die vroue spreek.
M.E.R. se laaste werk is die outobiografiese vertelling My beskeie deel (1972) wat
tussen haar vyf en sewentigste en een en negentigste jaar geskrywe is. Die boek
handel nie net oor haar lewe nie en word veral nie die ‘uitpluis van 'n mens se eie
aard, dryfvere, gevoelens’ nie, maar is eerder 'n voortdurende wegskryf van die te
private en te persoonlike wat volgens M.E.R. nie bevredigende boustof vir die
literatuur is nie. Naas die uitweidings oor haar eie agtergrond en lewe gee sy ook 'n
beeld van die ou Afrikaanse leefwyse in 'n bepaalde deel van ons land, haar reaksie
op belangrike gebeurtenisse in die geskiedenis van die Afrikanervolk
(Anglo-Boereoorlog, Uniewording, stryd tussen Botha en Hertzog, Rebellie, groei
van die Nasionale Party) en haar indruk van en oordeel oor bekende politieke figure.
Die ontwikkeling van 'n enkele mens word dus gesien teen die agtergrond van die
Afrikaner se nasionale groei. Daarby verskaf M.E.R. telkens agtergrondsbesonderhede
oor haar eie werk. Soos in haar verhale is die skryfster hier ook die vertelster wat
gemaklik met haar leser gesels en van tyd tot tyd iets van haar diep en suiwer insig
in die mens en lewe oordra. By My beskeie deel sluit die twee bundels briewe aan
wat ná M.E.R. se dood verskyn het: Familiegesprek (1976), briewe aan haar dogter
Anna van 1928 tot 1954 waarin sy onder meer op maatskaplike, politieke en literêre
gebeurtenisse reageer, en 'n Kosbare erfenis (1977), 'n keur uit haar korrespondensie
met letterkundiges, ander openbare figure en vriende. In Oor skilders en skrywers
(1979) druk J. du P. Scholtz briewe van M.E.R. af, o.m. oor die versorging van haar
manuskripte.
+

+ Na vaste gange word bespreek deur M.S.B. Kritzinger (O.E.B., X: 3) en Die eindelose
waagstuk deur P.C. Schoonees (O.E.B., XV: 1). My beskeie deel word bespreek deur Hennie
Aucamp (Bu., 23.11.72), Elsa Nolte (Hoof., 22.12.72), P.D. van der Walt (Hg., 18.5.73) en
Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980), Familiegesprek deur
Aucamp (Bu., 25.11.76), Anita Lindenberg (Ogg., 26.5.77) en M.C.E. van Schoor (Vo.,
1.12.76) en 'n Kosbare erfenis deur Aucamp (Bu., 6.12.77), Anita Lindenberg (Ogg., 28.4.78)
en Réna Pretorius (T.G., XVIII: 3 en 4, September-Desember 1978).
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M.E.R. is die skryfster van suiwer wetenskaplike en suiwer literêre werk, terwyl 'n
groot deel van haar oeuvre gekenmerk word deur 'n botsing tussen literêre en
eties-sosiologies-didaktiese ideale. Daarby is die wêreld van haar kuns beperk en
mis 'n mens meestal by haar die dramatiese krag en wye visie van 'n groot
prosaskrywer. Hiervoor vergoed sy egter deur haar besonder noukeurige waarneming,
indringende siening van die mens en die meestal trefseker woordgebruik en sober
styl. Haar werk is 'n pragtige verbinding van 'n onpersoonlike en ‘menslike’ tipe
kuns: aan die een kant skryf sy van haarself af weg en beweeg sy in die rigting van
'n objektiewe uitbeelding, maar juis daardeur bereik sy aan die ander kant 'n besondere
insig in ander mense en hulle verhoudings tot mekaar. Daarby gee haar verhale 'n
uitstekende beeld van 'n verbygegane stuk Afrikaanse wêreld en is haar werk 'n ryk
bron vir die kultuurhistorikus en sosioloog. Alhoewel daar heelparty
kortverhaalskrywers en essayiste ná M.E.R. kom wat 'n persoonlike aangetrokkenheid
tot haar het, verteenwoordig sy geen ‘rigting’ of ‘skool’ in die literatuur nie en beoefen
sy ook geen spesifieke stylrigting nie, behalwe dan deur haar natuurlike aansluiting
by die didaktiese lyn in die Afrikaanse prosa. Met haar pretensielose prosa was sy
egter in die veertigerjare 'n belangrike korrektief op die woordoordaad van etlike
ander skrywers, terwyl sy met enkele sketse en essays en vertellings, soos
‘Goedgeluk’, ‘Die plig’, ‘Twee susters’ en ‘Die hol krans’, 'n belangrike toevoeging
tot die Afrikaanse prosa maak.

II. Die realisme in die veertiger- en vyftigerjare en verdere plaas- en
kontreikuns
Afgesien van die belangrike eksponente van objektiewe uitbeelding, humoristiese
tipebeelding, die probleemroman en Nuwe Saaklikheid is daar in die veertiger- en
vyftigerjare 'n groot aantal skrywers wat die realistiese rigting verder voortsit, die
omvang van die Afrikaanse boekemark uitbrei en veral triviaalliteratuur beoefen.
Met Die sluipende skaduwee (1940), die verhaal van 'n weeskind se stryd teen
verguising, toon J.P.J. Coetzee 'n tematiese verwantskap met P. de V. Pienaar en
P.W. Botha, terwyl Baffie Coetzee in Arm maar ryk (1942) en Annemarie Wessels
(pseudoniem van Mary Ann Elizabeth Adler en skryfster van toneelstukkies vir
kinders en godsdienstige lektuur) in Verdiende loon (1944) beelde gee van
armblanke-seuns se uitstyging uit hulle agterlike milieus. Hierby sluit ook Magda
Smit in Hersenskim (1941) en H.W. van der Merwe in Opdraandes (1945) aan;
laasgenoemde is 'n roman wat deur die fragmentariese bou en verskeidenheid ervarings
'n beeld van verskillende lae van die samelewing gee en daardeur 'n ooreenkoms met
Jochem van Bruggen se werk toon. In aansluiting by Helmüth Luttig skryf Jan H.
du Preez in Onder eenvoudige mense (1941) oor die Knysnase boswerkers en hul
probleme, meer spesifiek oor hulle aanvaarding van die armoede, geloof in 'n beter
toekoms en vreugde in die arbeid (waarmee hy 'n verwantskap met D.F. Malherbe
toon). Oor die opheffing van die arm gesin handel Jeanette Nel se 'n Wil en 'n weg
(1942), terwyl Liza Venter in Manda (1944) en Johan Theron in Blinde eise (1946)
dieselfde probleem teen 'n stadsagtergrond verwerk. Op 'n laer vlak as dié van Jochem
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Ou Frans (1948) deur C.M. Stimie. 'n Sterk liefde vir die landelike lewe en die bodem
spreek uit Erfplaas (1944) en Swart skape (1948) van GERHARDUS BARTHOLOMEUS
SCHUTTEUS PASCH (1916-1960), maar die karakterisering bly nog betreklik
oppervlakkig. Verwant hieraan is die meestal konvensionele sketse en verhale in
Steiltes (1938) en Penwortels (1945) van GERT JACOBUS JOUBERT (1907-). Met Oupa
Landman se viool (1951) sluit hy aan by die tradisie van die plaasroman en die
uitbeelding van die landelike idealisme, al dra hy iets wesentliks tot dié tradisie by
deurdat die ‘oupa’-tema die kontinuïteit deur verskillende geslagte heen suggereer.
In Ou kamferboom (1940) ontwikkel Emma D.M. Venter 'n liefdesverhouding teen
die agtergrond van maatskaplike probleme, terwyl sy in Die uitbuiters (1950) die
gebeure in die tyd van die Anglo-Boereoorlog situeer. Persoonliker is Hierdie rykdom
(1945) van Mareka oor die konflik tussen skryfwerk en die pligte van 'n huisvrou,
terwyl W.A. Willemse in Dwaalweë (1944) op die verhouding tussen twee mense
konsentreer. Oorbewustheid, onmag om uit te beeld, swak karakterisering, yl
milieu-tekening en stilistiese gebreke ontsier die sielkundige romans Laura (1942)
en Nuwe gebooie (1943) deur ANNA LOUISE CONRADIE (1924-), terwyl die latere
simboliese werke Dans makaber (1966) en Dambord (1969), wat sy onder die naam
HEIBERG publiseer, deur die opsigtelike simboliek, wasige wêreld en swak taal grotesk
word. Te langdradig is die verloop in Louise Behrens se psigologiese romans Die
verwaaide vlam (1945) en Sewe stuur geskenke (1954), terwyl die familieroman Die
kinders van Alida Fourie (1955) oor die algemeen geslaagder is. Ongenuanseerd en
psigologies heeltemal onjuis is die behandeling van die rasseprobleem in Marius Gie
(pseudoniem van Martha C. Gieseke) se Haar genooides (1945) en Tippy Verbrugh
se Dokter Björgen se vrou (1950). Die wêreld van die misdadiger vind neerslag in
Gooi my vir die aasvoëls (1947), Ek, ellendige mens (1947), Koning van die
boewewêreld (1948), Met 'n dankbare liefdesgroet (1948) en Kersfees in die tronk
(1949) deur Christoffel Lessing, terwyl Mark Preston (pseudoniem van H.J. Potgieter)
in My God en ek (1949) en Largo (1952) oor sy langsame herstel na 'n ernstige
motorongeluk skryf. Met die groeiende tydskrifte, ontstaan van boekeskemas en
groter aanvraag na populêre leesstof dra toenemend meer skrywers by tot die
Afrikaanse ontspanningsen jeuglektuur, o.a. Herman Steytler (Kasper Landman,
1942), Cecil van der Spuy (Stinkie, 1943), Ella Eloff-van der Walt, Paula (pseudoniem
van J.M. Theron), M. Steyn van Rooyen, G. Sutherland, Wim Hartman, Alexander
Moolman, M.H. Theunissen, Ela Spence, Tryna du Toit, Dricky Beukes, Cor Dirks,
J. van Elders, D. Möller-Malan (Die pad was lank en swaar, 1978 - oor die lewe van
die transportryers), Ben Conradie, A.C. Sparks, H.J. Vermaas, Topsy Smith, B.
Naudé, Gerrie Radlof, Nan Henning, Anthonie P. Roux en Bennie Fritz.
Naas die voortsetting van die realistiese roman is daar 'n hele aantal skrywers wat
in die korter prosagenres meedoen aan die plaas- en kontreikuns en sketse oor die
lief en leed van elke dag lewer. In Boernooiens en bokkapaters (1941) bundel W.L.
Louw 'n
+

+ G.J. Joubert se Penwortels word bespreek deur S.J. du Toit (O.E.B., XVII: 4), terwyl Meyer
de Villiers (St., VI: 6, Maart 1952), J. Kromhout (O.E.B., XX: 2) en M.S.B. Kritzinger
(O.E.B., XVIII: 1) beskouings oor Oupa Landman se viool skryf.
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aantal geestige verhale, terwyl M.A. Oberholzer in Nietige mense (1941), soos Léon
Maré vroeër, sketse uit die lewe van klein mense ('n grafgrawer, padwerker en
dammaker) gee. Naas 'n bundel Eerste verse (1936) en kortverhale (Oog om oog,
1944) lewer J.H. Naudé 'n bydrae tot die uitbeelding van die dorpslewe in Carino
Cate (1945), terwyl die Tweede Wêreldoorlog die agtergrond vir sy romans Die jong
vrou van Krakou (1949) en Die bittere vrug (1956) vorm. Oor die algemeen
oppervlakkig is die verhale wat W.M. de Villiers in Ek het gedwaal (1944) en C.A.
Groenewald in Stil rooi aarde (1945) bundel. In My kliënt Van Tonder en ek (1945)
skryf S. Hendriks oor die daaglikse ervarings van 'n plattelandse prokureur, maar
die ondervindings bly te eensoortig en die geheel te tafereelmatig. In briefvorm vertel
Annie van Niekerk in Met liefde van Katinka (1946) oor 'n jong meisie se ervaring
in die stad, terwyl Susan Troskie se briewe in Stories oor die pos (1950) tot 'n roman
uitgroei. Reminisserend oor 'n Tulbaghse jeug en die gewoontes en leefwyse van
vroeër is Oom Jan vertel (1954) van J.D. Wiese.
Saam met M.E.R., Grosskopf, Toon van den Heever en Eitemal is Boerneef en
C.G.S. de Villiers in die veertiger- en vyftigerjare die belangrikste verteenwoordigers
van die regionale literatuur in Afrikaans. Terwyl die meeste ander beoefenaars van
die kleinrealisme in die plaas of kontrei vassteek, oorskry hierdie twee skrywers in
meerdere of mindere mate die grense van hul wêrelde en lewer hulle deur die
noukeuriger aandag aan die woord 'n belangriker bydrae tot die literatuur.

1. Boerneef
BOERNEEF is die skuilnaam van IZAK WILHELMUS VAN DER MERWE (Boplaas, Ceres,

11 Mei 1897 - Kaapstad, 2 Julie 1967) wat op sy geboortedorp skoolgaan, aan die
Suid-Afrikaanse Kollege studeer (M.A., 1918), onderwys aan die South African
College School gee en vanaf 1922 tot 1961 as dosent in Nederlands en Afrikaans
aan die Universiteit van Kaapstad verbonde is, die laaste aantal jare (1956-1961) as
medeprofessor. Vir Teen die helling ontvang hy in 1956 die W.A. Hofmeyr-prys,
terwyl die Hertzogprys vir Poësie in 1968 postuum aan hom toegeken word. Met die
medewerking van D.B. Bosman en later L.W. Hiemstra is hy die opsteller van die
Tweetalige woordeboek (eerste uitgawe in 1936 en daarna telkens hersien en
aangevul).
+ +

+ 'n Bibliografie oor Boerneef word saamgestel deur M.S. van der Walt (Universiteit van
Stellenbosch, 1968). Biografiese inligting verskyn in Hg., 13.2.48, terwyl W.E.G. Louw oor
hom op sy sewentigste verjaardag skryf (Bu., 11.5.67) en A.P. Grové die motivering vir die
Hertzogprys lewer (Jrb. Ak., 1968). Ná sy dood lewer L.W. Hiemstra en Rykie van Reenen
huldeblyke (Lan., XVII: 3, Maart 1968). Bloemlesings uit sy werk is saamgestel deur C.P.
van der Merwe (Boerneef: 'n Keur uit sy prosa, Kaapstad, 1967; hieroor Pirow Bekker, St.,
XX: 6, Augustus 1967) en E. Lindenberg (En Tafelberg praat Krotaal, Kaapstad, 1968).
+ Oorsigte oor Boerneef se werk word gelewer deur Ernst van Heerden (Die ander werklikheid,
Kaapstad, 1969) en F.I.J. van Rensburg (Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982). Naas
C.P. van der Merwe (inleiding tot Boerneef: 'n Keur uit sy prosa) skryf Meyer de Villiers
(Hg., 26.11.48) en F.V. Lategan (Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans, Kaapstad,
1956) oor sy prosa, terwyl Rina Pauw op enkele patroonmatighede in sy verse wys (St., XXI:
1, Oktober 1967) en Henning Snyman ‘enkele gedagtes’ oor sy werk uitspreek
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Boerneef is vir die Afrikaanse letterkunde van belang as prosaïs en digter. Al sy werk
is in twee bundels versamel: die Versamelde poësie (1977), met 'n verantwoording
deur L.W. Hiemstra, en die Versamelde prosa (1979), wat deur Merwe Scholtz
versorg en ingelei word.
In sy skets- en verhaalbundels Boplaas (1938), Van my kontrei (1938), Pensie
(1938), Van my kinderdae (1939) en Vlettervlie en Koesnaatjie (1942) roep hy by
wyse van herinnerings die kleurryke wêreld van sy jeug in die Koue Bokveld en
Rôeveld op. Die sketse en verhale ontstaan as gevolg van 'n gemis van en verlange
na die jeugwêreld en verskil - soos F.I.J. van Rensburg aangetoon het - van die
romantiese prosa van bv. C.M. van den Heever deurdat die verlange en weemoed
nie skering en inslag van die situasie is nie, maar tot die ‘verhaalomlysting’ beperk
bly. Temas en motiewe wat by herhaling in Boerneef se werk voorkom, is die jaarlikse
trek met die veetroppe uit die Koue Bokveld na Ceres se Karoo, die oes, trap en wan
van die graan, die geestigheid, gebruike en gewoontes van die outydse wêreld van
die boer (waarmee sy werk 'n verwantskap met dié van M.E.R. toon, hoewel die
kultuurhistoriese inslag by hom nie so sterk aanwesig is nie) en die talle bruinmense
en feitlik simbolies geworde diere uit dié kontrei, wat soms op die periferie beweeg
en soms sentraal in die vertelling staan. Wat die bruinmense betref, is daar Jakob
April, Jan Skotland, Pensie en bowenal Dirk Ligter, baashardloper en dief van dié
kontrei en 'n kunstenaar in sy eie reg, terwyl die besondere eienskappe van die
plaasdiere (voorbokke, osse, perde) met hulle treffende name (Mooiveld, Stokwil,
Douland) feitlik legendaries word. Die sketse en verhale is ryk aan die spesifieke
taal en idioom van die streek en dra by tot die kleurrykheid van die prosa, al kry 'n
mens soms die indruk dat 'n bepaalde stuk bloot geskryf is om die besondere van die
mense se spraak te illustreer en dat Boerneef se leksikografiese belangstelling steurend
werk. In haas alle sketse is die verteller regstreeks aanwesig as aanbieder en organiese
sentrum van die gebeure wat in 'n groot mate die illusie van regstreekse ervaring
wek. Meestal roep die verteller momente uit 'n ryk verlede op of neem die stukke
die vorm aan van 'n reeks anekdotes of voorvalle rondom 'n sentrale motief, karakter
of situasie. Die sketse en verhale is los en improviserend gekomponeer, mis 'n sekere
afgerondheid of hegte bou, bly dikwels swewend en ‘oop’ aan die slot en bevat weinig
intrige of konflik. In sy optrede sluit die verteller aan by die tradisie
+

(Verkenningsvlugte, Johannesburg, 1981). Oor taalverskynsels by hom handel Oom Taalwag
(O.E.B. XII: 2-3), oor Die Afrikaanse volkspoësie, met spesiale toespitsing op Boerneef se
poësie skryf W.J. van Zyl (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch,
1975). 'n Boerneef-bronneboek met 'n verklarende woordelys word saamgestel deur C.N.
van der Merwe (Tromboniusdagboekenkaart, Kaapstad, 1981; hieroor Wium van Zyl, St.,
XXXV: 6, Desember 1982). Oor ‘Die mitologisering van Dirk Ligter’ in Boerneef se werk
handel Hennie Aucamp (St., XXXIV: 5, Oktober 1981).
+ Oor Boerneef se prosabundels is veral die volgende besprekings van belang: Boplaas deur
Uys Krige (Hg., 13.5.38), F.E.J. Malherbe (O.E.B., IV: 1) en P.C. Schoonees (Br., 24.6.38);
Van my kontrei deur Schoonees (Tien jaar prosa, Johannesburg, 1950) en Malherbe (O.E.B.,
V: 1); Pensie deur J.R.L. van Bruggen (Br., 23.9.38) en J. de V. Heese (O.E.B., IV: 4), wat
ook oor Van my kinderdae (O.E.B., V: 1) skryf; Stad en land deur Malherbe (O.E.B., VII:
4) en Schoonees (Tien jaar prosa); Sketsboek deur Ernst van Heerden (Hg., 21.11.47) en
S.C. Hattingh (O.E.B., XIV: 2); en Teen die helling deur A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel,
Kaapstad, 1958; nie opgeneem in die tweede uitgawe nie) en Rob Antonissen (Kern en tooi,
Kaapstad, 1963). Malherbe ontleed die titelverhaal uit Teen die helling (Moderne Afrikaanse
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van die vertroulike omgang met die leser, maar in sy aanspreking van die jy is daar
'n sekere mate van ‘minagting’ deurdat hy die belangstelling van die leser in sy
‘herinnerinkies’ wantrou en hom as 'n buitestaander beskou. Daarmee stel hy dus
die intieme verhouding tussen homself en die leser op die proef en is die skynbare
geringskatting van sy eie werk verwant aan dié van Leipoldt in sommige
slampamperliedjies.
In die sketse en verhale wat Boerneef in Stad en land (1941), Sketsboek (1948) en
Teen die helling (1956) bundel, kry ons 'n tematiese verruiming van sy wêreld deurdat
die stadslewe en stedelike figure soos groenteventers, koerantjoggies (die
‘Oupie’-sketse in Sketsboek), bedelaars en visverkopers naas Boplaas die boustof
vorm. Met kantoorwerkers en onderwysers soos Dietlof, Opperman, Marais en Viljoen
en deur 'n literêre verwysingsveld (Marsman, Frederik van Eeden en A. Roland Holst)
verbreed hy die wêreld van sy sketsverhale, selfs al is hierdie figure - óók in gevalle
waar die stuk in die hy-vorm geskryf is - wesentlik projeksies van Boerneef self. In
enkele sketse en verhale in Stad en land word die aksent verskuif vanaf die
Boplaas-wêreld na die ervarings van 'n groepie teringlyers in 'n sanatorium, terwyl
'n paar stukke teen 'n Vrystaatse agtergrond in die tyd van die Anglo-Boereoorlog
afspeel, al bly die tematiek en tipe karakters basies dieselfde as dié van die sketse
oor die Koue Bokveld. Opvallend is ook die feit dat Boerneef in hierdie bundels,
soos vroeër in die geval van die Dirk Ligter-, Pensie- en
Vlettervlie-en-Koesnaatjie-stukke, by herhaling 'n reeks sketse of verhale rondom
'n bepaalde figuur (Hans Saal en Oupie) bou. Naas die tematiese verruiming deur
die wêreld van die stad te betrek, verkry hy 'n besondere verdieping deurdat sy figure
dikwels eensame en ‘misplaaste’ swerwers in die stad is, mense met 'n sterk verlange
na 'n verlede in die Koue Bokveld maar met die besef dat hulle nie meer in daardie
wêreld sal aard nie. Hierdie verdieping is in heelparty sketse aanwesig, maar dit
bereik 'n hoogtepunt in die titelstuk uit Teen die helling. Die tipe situasie waaraan
ons hier voorgestel word, het sy voorgangers in sketse soos ‘Stortreën’ en ‘Êtjie’,
terwyl die figuur van Andries Harlekyn ooreenkomste toon met die romantiese
troebadoer Dirk Ligter. Alhoewel Andries deur sy segswyse en liedjies 'n besondere
kontrei verteenwoordig, ontwikkel hy deur sy doodsvrees en gevoel van
vreemdelingskap (vgl. die Holst-verwysing) tot 'n volwaardige karakter wat die
tipiese oorskry. Hiermee lê Boerneef binne 'n lokaal-realistiese opset iets universeels
en nader hy die tragiese deur die beeld van 'n lewe wat onafwendbaar na 'n onbepaalde
bestemming voortbeweeg.
Die bundel Teen die helling word afgesluit met 'n aantal ‘Namakwalandse rympies’,
en met die uitsondering van enkele sketse in Standpunte en Die Burger sal hy

verhaalkuns, Kaapstad, 1962). Oor die Versamelde prosa skryf Hennie Aucamp (Bu., 24 en
25.5.79), Fanie Olivier (Tr., 14.7.79), Hilda Grobler (Hoof., 23.8.79), André P. Brink (Rap.,
25.11. 79) en C.N. van der Merwe (Oor skrywers en boeke, Johannesburg, 1982).
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hom vir die oorblywende deel van sy lewe uitsluitlik op die skryf van 'n heel besondere
tipe poësie toelê wat in 'n vyftal bundels - Krokos (1958), Ghaap en kambro (1959),
Mallemole (1962), Palissandryne (1964) en Op die flottina (1967) - versamel is. Ná
sy dood maak F.I.J. van Rensburg 'n keuse uit die oorblywende gedigte in die
Boerneef-versameling van die Suid-Afrikaanse Biblioteek in Kaapstad (Die sesde
hoepel, 1976).
Boerneef se poësie toon 'n duidelike verwantskap met sy prosa deurdat heelparty
motiewe, karakters, diere en situasies van vroeër terugkeer en deurdat daar in die
bundels, soos in die prosaversamelings, algaande 'n aksentverskuiwing van die
Boplaas-wêreld na die stad en die eensaamheid en doodsvrees van die ek kom. In
die poësie is die verwoording egter meer gekonsentreerd en gelaai en word die
alleenheid, heimwee en angs, maar ook die vreugde om die aardse, intenser beleef,
terwyl die wyse waarop diere en karakters uit die prosasketse in die verse terugkeer,
hulle tot simbole verhef, in sommige gevalle selfs tot ‘mitologiese’ gestaltes vergroot.
Met die landelike beelde, herhalingseffekte, woord- en klankspel, gebruik van
konkrete simbole, volkse segging en gewestelike taal sluit Boerneef aan by die sterk
belangstelling wat daar in die vyftigerjare in die ‘onder-kultuur’ en die wêreld en
taal van die bruinman by Van Wyk Louw, Everwyn Wessels, Blum, Opperman en
later ook Small kom. Alhoewel Boerneef se prosa van die begin af 'n sterk
verwantskap met die poësie openbaar en volksverse reeds in die sketse in Boplaas
opgeneem word, was die verskyning van Van Wyk Louw se ‘Klipwerk’ waarskynlik
onbewustelik die prikkel tot die nuwe inset in sy oeuvre. Tussen Boerneef se verse
en die ‘Klipwerk’-reeks is daar naas die ooreenkomstige gebruik van 'n landelike
beskawing se folklore en mite egter belangrike verskille: teenoor die geslote wêreld
van Van Wyk Louw het Boerneef se gedigte ook ruimte vir die stad, die ‘lawaaiseksie’
van skorries en morries en veral vir die persoon van die skrywer met sy vrees, opstand,
verlange en eensaamheid, iets waardeur hy die gewestelike idioom en volkse elemente
vir 'n persoonlike tipe vers benut.
In Krokos en Ghaap en kambro handel die verse in hoofsaak oor die landskap,
diere,
+

+ Oor Boerneef se digbundels bestaan die volgende besprekings: Krokos deur W.E.G. Louw
(Bu., 18.12.58), Elize Botha (Hg., 20.11.59), J.M. de Vries (Z.A., November, 1959), Rob
Antonissen (Kern en tooi), J.L. Steyn (T.W.K., XIX: 1) en A.C. Bouman (‘Some remarks on
the language of a book of verse in Afrikaans: Krokos’, Lingua, XI, 1962); Ghaap en kambro
deur Louw (Bu., 20.11.59), Audrey Blignault (Hg., 11.3.60), Antonissen (Kern en tooi) en
A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965); Mallemole deur Louw (Bu., 11.5.62),
Grové (Oordeel en vooroordeel), Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966) en Edith Raidt
(Ins., II: 3, September 1962); Palissandryne deur Raidt (Krit., II: 3, Oktober 1964), Antonissen
(Spitsberaad) en Rykie van Reenen (Bu., 11.5.64); Op die flottina deur Jan Spies (Kl., III:
4, Mei 1968); en Die sesde hoepel deur Abr. H. de Vries (Bu., 1.7.76), André P. Brink (Tweede
voorlopige rapport, Kaapstad, 1980), Johann Johl (Vo., 27.9.76) en T.T. Cloete (T.G., XVII:
2, Junie 1977). R. Schutte skryf 'n stilistiese analise oor ‘Die sindelinghaan’ uit Boplaas (St.,
XVI: 6, Augustus 1963), terwyl Hermie Aucamp kommentaar lewer op die weglating van
die titel by ‘Nou skryf ek malkopwoorde’ uit Op die flottina (Bu., 18.11.73). Enkele verse
uit Ghaap en kambro word bespreek deur Rina Pauw (T.L., XVIII: 4, November 1980). Oor
die Versamelde poësie skryf Johann Johl (Vo., 15.2.78), Fanie Olivier (Ogg., 31:3.78), Brink
(Rap., 30.4.78), Hilda Grobler (Hoof., 25.5.78), Cloete (T.G., XVIII: 2, Junie 1978) en
Henning Snyman (Oor skrywers en boeke).
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mense, natuurdinge en gebruiksvoorwerpe uit die spreker se jeugwêreld waarna
hunkerend terugverlang word. Soms teken hy 'n voorval of gebeurtenis uit die
daaglikse lewe, soms gee hy 'n stukkie belydenis, weemoed of hartseer en dikwels
verwerk hy raaisels, doprympies en werksliedjies of sluit hy aan by die dansritme
van die volksvers. Naas die vreugde en verdriet vind die spoke en die demoniese van
hierdie wêreld en die besweringsmiddele van paljas en volksgeneeskunde ook neerslag
in die werk. Veral vanaf Mallemole vorm die wêreld van die stad, die chaotiese en
verwarrende van die moderne lewe, die ‘hoër’ kultuur van die biografiese ek en sy
leed, vrese, hunkering, ouderdom en eensaamheid deel van die boustof. Toenemend
kom die digterskap en die ‘geringskatting’ van die eie versies saam met die
eensaamheid in die latere bundels ter sprake en is daar telkens - in teenstelling tot
die ‘troos’ wat die herinnering aan die jeugwêreld bied - 'n daadwerklike soeke na
middele om die verlatenheid te besweer, iets wat hy veral in die ‘doepa’ van die
woord en in die rympie as skuilplek vind. Alhoewel baie verse in Palissandryne en
Op die flottina die verlede nog regstreeks oproep en ons aan 'n onmiddellike situasie
voorstel, word die jeugwêreld in die beste gedigte vanuit die stad as herinnering en
'n finaal afgehandelde periode beskou en is die toon, veral in die verse oor ouderdom,
eensaamheid en dood, heftiger en meer indrukwekkend.
Naas die gebruik van die gewestelike idioom word die poësie van Boerneef
gekenmerk deur die musikaliteit wat soms uiting vind in 'n fyn woordspel, 'n
inkanterende herhaling van klanke en die fonetiese weergawe van die uitspraak,
waardeur die woordgrens vervaag word en die klankpatroon voorrang kry. Telkens
maak hy ook gebruik van verkapte aanhalings uit die ou Nederlandse Bybelvertaling
en Psalmberyming, die voortborduur en verrassende variasie op bestaande idiome
en uitdrukkings, neologismes of woorde wat op die klank af gekies is en in sommige
gevalle ook woorde wat nie enige betekenis het nie. Meestal is die interpunksie
afwesig en enkele kere is daar geen logiese volgorde in die verse nie, iets waardeur
dit 'n verwantskap met die Nederlandse eksperimentele poësie van die vyftigerjare
toon. Opvallende struktuurverskynsels is die handelende inslag wat veral deur die
veelvuldige gebruik van die imperatiewe vorm van die werkwoord bereik word, die
funksieveranderings van die spreker binne dieselfde gedig (dikwels deur middel van
regstreekse aanspreking), die herhaling van reëls waardeur heelparty verse iets van
'n rondeelkarakter kry en die veelvuldige herhaling van die insetreëls of sleutelwoorde
aan die slot om 'n bevredigende eenheid aan 'n gedig te gee. Deur die improviserende
karakter van hierdie poësie, die skynbaar onverskillige digterlike apologie vir die
‘rympies’, die vreugde om die prag van die natuur (veral in Palissandryne en Op die
flottina) en die simbolies geworde plaasdiere en droomgestaltes wat die spreker in
sy eensaamheid troos, is daar 'n sterk verwantskap tussen Boerneef se verse en
Leipoldt se slampamperliedjies. Hierdie verwantskap blyk ook uit persoonlike
gevoelens wat dikwels voorkom, uit die feit dat die verse in die laaste twee bundels
genommer is en uit die benaming ‘palissandryne’ wat Boerneef later self aan die
‘rympies’ gegee het, terwyl die parallel met Leipoldt eksplisiet in die toonsleutelen huldeverse aan die begin van sy voorlaaste bundel gelê word. Naas hierdie
ooreenkomste verskil die gedigte van Boerneef van die slampamperliedjies deur die
literêre assosiasies wat die benaming ‘palissandryn’ (vgl. bv. aleksandryn en kwatryn)
wek en deur die feit dat die vers veel sterker as in
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die geval van Leipoldt as beswering van die werklikheid diens doen.
Boerneef se gedigte is ongelyk in waarde. Soms haper daar iets aan die ritmiese
verskuiwings, dikwels is die vers nie geslote genoeg nie of word dit niksseggend.
Op die lange duur doen die herhaling van reëls of woorde aan die slot om 'n hegte
geheel te bereik, as 'n maklike styltruuk aan. Die dubbelbodem waarop hierdie poësie
berus, lei soms tot 'n diskrepansie tussen die eenvoud van die volksidioom en
streektaal en die verwikkelde tema of moderniteit van die stadsmens, terwyl dié
tweeslagtigheid enkele kere 'n verwarring van twee verstradisies tot gevolg het, veral,
soos Elize Botha opmerk (Die Huisgenoot, 20.11.59), waar 'n ‘moderne’ tipe
enjambement (bv. ‘stram/bekke’ in ‘In die splinternuwe afslaankapkarkis’ uit Krokos)
binne 'n andersins volkse prosodiese skema gebruik word. By die lees van die bundels
kom 'n mens onder die indruk van die herhalings, gebruik van dieselfde effekte en
beperkinge van die idioom en taalgebruik. Daarteenoor is daar egter in elkeen van
die bundels 'n groot aantal gedigte wat deur die effektiewe gebruik van klank, woord
en idioom as poësie oortuig. In die Afrikaanse literatuur is die late ontwikkeling en
uitbloei van Boerneef se digterskap 'n verrassende verskynsel, en met die beste verse
lewer hy 'n eie en indiwiduele bydrae tot ons digkuns.

2. C.G.S. de Villiers
CORNELIUS GERHARDUS STEPHANUS DE VILLIERS (16 Desember 1894, Dunghye Park,

distrik Caledon - 25 November 1978, Ceres) ontvang sy skoolopleiding op sy tuisdorp,
studeer aan die Victoria-kollege op Stellenbosch, doseer in die Dierkunde aan die
Transvaalse Universiteitskollege in Pretoria en gaan dan na Zürich, waar hy verder
studeer en promoveer. Daarna word hy dosent en later hoogleraar in die Dierkunde
aan die Universiteit van Stellenbosch en verwerf hy bekendheid vir sy navorsing oor
die oorsprong en ontwikkeling van die werweldierskelet. Tydens die jare van sy
hoogleraarskap besoek hy verskeie Italiaanse, Duitse en Amerikaanse universiteite
om voorlesings oor sy navorsingswerk te hou. In 1948 vereer die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns sy werk op wetenskaplike gebied met die
toekenning van die Havengaprys.
As skrywer is De Villiers aanvanklik werksaam as vertaler uit die Duitse,
Skandinawiese en Italiaanse letterkundes. Enkele van hierdie vertalings word
gepubliseer: Knut Hamsun se Viktoria (1925) en Die groeiende aarde (1965), Henrik
Ibsen se
+

+ 'n Pengesprek met C.G.S. de Villiers word gepubliseer in T.L., VII: 2, Mei 1969, terwyl
berigte oor die toekenning van die Akademieprys vir Vertaalde Werk in O.E.B., XIX: 3, Hg.,
14.8.53 en T.W.K., XIII: 2 verskyn. By sy dood skryf Johan Smuts (Bu., 27.11.78) en Hennie
Aucamp (T.L., XVII: 1, Februarie 1979) huldeblyke, terwyl Smuts verslag lewer van sy
vriendskap met die skrywer en enkele ‘Briewe uit Soete Inval’ publiseer (T.L., XVII: 1,
Februarie 1979; kyk ook T.L., XVII: 4 November 1979). Oor De Villiers as mens skryf
Audrey Blignault in ‘Natuurlik is dit lekker om te lewe’ (Pas op vir Jantatarat, Kaapstad,
1979). Die insiggewendste stukke oor hom is Ernst van Heerden se nawoord tot Snel dan
jare en Aucamp se inleiding tot Die sneeu van anderjare. Besprekings van sy werk is die
volgende: Snel dan jare deur T.T. Cloete (O.E.B., XX: 3) en Rob Antonissen (St., IX: 2,
1954); Klein vaderland deur Abr. H. Jonker (Hg., 28.1.57); Overbergse eergister deur F.V.
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Rosmersholm (1925), Skandinawiese vertellings (saam met A.C. Bouman, 1927), 'n
bloemlesing uit Die kortverhaal in Skandinawië (1931), Grazia Deledda se Elias
Pòrtolu (1950) en ‘Die moeder’ (in Twee vroue, 1966) en Finn Havrevold se Maren
se uiltjie (1961). In 1953 word hierdie werk van De Villiers met die Akademieprys
vir Vertaalde Werk bekroon. Sy belangstelling in die genealogie blyk uit die uitvoerige
Geslagsregister van die familie Swart in Suid-Afrika (1977), terwyl 'n reeks
radiopraatjies vir die S.A.U.K. as Ons klassieke erfenis (1958) gepubliseer word. Vir
die Afrikaanse letterkunde is hy egter in die eerste plek van belang vir die sketse en
verhale uit en oor die Overberg, wat oorspronklik in Die Huisgenoot verskyn en
gebundel word in Snel dan jare (1954), Klein vaderland (1956), Donkiespad (1961),
Overbergse eergister (1961), Medereisigers (1964) en Goue fluit, goue fluit (1968).
Uit sy kennismaking met sangers, sangeresse en ander musici ontstaan die sketse
wat hy in Musici en mense (1958) versamel. Onder die titel Die sneeu van anderjare
(1976) stel Hennie Aucamp 'n keuse uit die bundels en verspreide tekste in tydskrifte
en bloemlesings saam, voorafgegaan deur 'n voortreflike inleiding. Na sy dood
verskyn sy nagelate geskrifte as Soete Inval (1979).
Afgesien van die sketse oor musici en enkele stukke in Goue fluit, goue fluit handel
De Villiers se werk oor die karakters, omgewing en boere-kultuur van die negentiende
eeu in die Overberg, die landstreek wat die distrikte Caledon, Hermanus, Swellendam
en Bredasdorp omvat, in baie opsigte verskille toon met die leefwyse in die
‘beskaafder’ en welvarender Boland en deur die ‘clan’-gees van die inwoners 'n hegte
eenheid vorm. Met sy uitweidings oor die ou mense, die besondere gesinslewe, die
plaasvolk, die rondgaande smouse, saai- en oestyd, kossoorte en eetgewoontes,
outydse konserte en jolyt, gebruiksvoorwerpe, ameublement en kleredrag lê hy 'n
stuk Afrikaanse werklikheid vas. Die gemaklike geselstrant gee aan sy sketse 'n
natuurlike gang, terwyl die gebruik van ou uitdrukkings en streekwoorde ‘'n outydse
romantiek’ oproep en deur die argaïstiese sluier aan die stukke 'n ‘statige swier’
(Ernst van Heerden in die ‘Nawoord’ tot Snel dan jare, pp. 130-131) verleen.
Alhoewel die bundels grotendeels oor 'n beperkte wêreld handel, is daar tog 'n ruim
verskeidenheid deur die skrywer se fyn waarnemingsvermoë, wye belangstelling en
afwisselende stemminge wat varieer van geestigheid en speelsheid tot erns en
weemoed. Met sy belangstelling in die bonatuurlike en grieselige sluit De Villiers
by die spookverhale van Van Reenen, Marais, Langenhoven en Leipoldt aan, en met
die familie- en gesinsraamwerk in sy stukke gee hy 'n besondere outentisiteit aan die
gebeure en versterk hy die werklikheidsillusie wat ook in die verhale van sy voorlopers
as 'n belangrike struktuurpatroon aangewend word.

Lategan (Hg., 15.12.61) en J.P. Smuts (Ins., II: 2, Junie 1962); Medereisigers deur Audrey
Blignault (Hg., 26.2.65) en Annette Theron (Krit., III: 2, Julie 1965); Goue fluit, goue fluit
deur Blignault (Hg., 14:11.69); Die sneeu van anderjare deur Merwe Scholtz (Bu., 16.12.76),
André P. Brink (Rap., 20.2.77), Fanie Olivier (Hoof., 18.3.77), Gerrit Olivier (Ogg., 28.7.77)
en C.N. van der Merwe (St., XXXII: 6, Desember 1979). Oor laasgenoemde bundel voer
Kerneels Breytenbach met die skrywer 'n onderhoud (Bu., 16.12.76). Postuum verskyn van
hom Soete Inval, wat bespreek word deur Smuts (Bu., 6.12.79), Brink (Rap., 27.1.80) en
Gerrit Olivier (St., XXXIII: 5, Oktober 1980).
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Die herinneringskuns in hierdie Overbergse sketse toon 'n noue verwantskap met die
werk van M.E.R. deur die kultuurhistoriese inslag en met Boerneef deur die
aanwending van die gewestelike taal. Tog is De Villiers se stukke, ten spyte van die
bekoring wat daarvan uitgaan en die wyse waarop 'n stuk van die Afrikaner se verlede
daarin vasgelê word, 'n geringer bydrae tot die literatuur. Soos in die geval van M.E.R.
is die verteller dikwels regstreeks informatief oor die outydse gewoontes en leefwyse,
al kan 'n mens dié beswaar deur die natuurlike verteltrant regverdig. Hinderliker is
die talle literêre verwysings en aanhalings wat in die loop van die sketse voorkom
en die voorstelling van die ongekompliseerde wêreld en mense versteur, iets wat
Hennie Aucamp raakgesien en in sy bloemlesing in 'n groot mate weggewerk het.
In teenstelling tot Boerneef se direkte inleef en dramatisering van die Boplaas-wêreld
bied De Villiers die gewoontes en leefwyse van die Overberg meestal as 'n stuk
afgehandelde verlede aan. Dit word versterk deur die romantiese waas en weemoed
wat telkens aan die slot 'n ‘verdieping’ moet bring. By Boerneef is die hunkering na
vergange se dae ook soms deel van die ‘omlysting’, maar by De Villiers lei die
weemoed oor die verbygaan van dinge en die onverbiddelike verandering in 'n
bestaans- en leefwyse tot 'n sekere patroonmatigheid en tot 'n tweespalt tussen
romantiek en realisme, wat die eenheid van die sketse skaad. Dat die skrywer van
hierdie tweespalt bewus is, blyk uit 'n stuk soos ‘Helderfontein’ (Klein vaderland)
waarin die romantiek en idealisering van die verteller in regstreekse teenspraak met
tant Hendriena se aardsheid en nugterheid staan en waarin dié dualiteit juis tot die
boeiende ‘konflik’ tussen die verteller en sy karakter lei. Afgesien van die onafheid
van heelwat stukke, wat dikwels nie meer as 'n geestige anekdote oordra nie, het 'n
mens die gevoel dat die skrywer in eenselwigheid van boustof en vertelpatroon verval
en dat veral die latere bundels deur die veelvuldige herhalings van karakters en
voorvalle toenemend yl aandoen. Deur die vaslegging van 'n stuk leefwyse en deur
die besondere idioom lewer De Villiers egter sy eie klein bydrae tot die Afrikaanse
streekliteratuur.

III. Skets, essay en ander kort prosa 1940-1955
Naas die beoefenaars van plaas- en kontreikuns is daar 'n hele aantal skryfsters in
die veertiger- en vyftigerjare wat in die vorm van skets, essay, kortverhaal en
vertelling 'n soort ‘literêre miniatuurkuns’ (Elize Botha, Oor die Afrikaanse prosa
en ander opstelle, Kaapstad, 1980, p. 24) beoefen, op die gebied van die joernalistiek
werksaam is, 'n verwantskap met of aangetrokkenheid tot die werk van M.E.R. toon
en in enkele gevalle 'n besondere bydrae tot die Afrikaanse jeuglektuur lewer. Die
bundel Die dammetjie en ander sketse en essays (1960), waartoe 'n hele paar van
hierdie skryfsters bydraes lewer, illustreer die verskeidenheid en uiteenlopendheid
wat
+

+ Die dammetjie word bespreek deur W.E..G. Louw (Bu., 13.1.61) en Hertzog Venter (Hg.,
2.12.60). Oor die kortverhaalkuns wat in hierdie afdeling ter sprake kom, skryf F.V. Lategan
in Die kortverhaal en sy ontwikkeling in Afrikaans (Kaapstad, 1956).
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boustof en tegniek betref, maar ook die verwantskap tussen hulle deur die
belangstelling in kultuurhistoriese sake, die besondere van 'n streek, die waardevolle
in die lewe van elke dag en - in die meeste gevalle - die netjiese afwerking van die
skets of essay. Alhoewel dié skryfsters se werk van wisselende gehalte is, voeg
sommige van hulle iets beduidend toe tot die kort prosa of die jeuglektuur. Aansluitend
hierby begin twee outeurs wat eers later van hulle werk bundel en allereers as
joernaliste aktief is, met hulle publikasies in koerante en tydskrifte. RYKIE VAN DER
BYL VAN REENEN (1923-) skryf aanvanklik vir Die Burger, en vertel later in Heldin
uit die vreemde (1970) die lewensverhaal van Emily Hobhouse. Uit haar rubrieke in
Die S.A. Beeld en Rapport - waarin sy, dikwels na aanleiding van nuusgebeure en
aktualiteite van uiteenlopende aard, geestig-gevat maar soms ook puntig en
op-dieman-af skryf - maak Tobie Boshoff 'n keuse, wat in 1980 as Op die randakker
verskyn. PETRUS JOHANNES CILLIÉ (1917-), van 1954 tot 1977 redakteur van Die
Burger en daarna hoogleraar in Joernalistiek aan die Universiteit van Stellenbosch,
publiseer naas die kinderverhaal Glippie en Slippie (1964) drie bloemlesings uit sy
koerant- en ander artikels: Tydgenote (1980) waarin hy oor prominente figure in die
openbare lewe, in die besonder politici, uitwei; Eet jou rape eerste (1980) waarin hy
dikwels met geestige invalle en anekdotes en in aansluiting by die bespiegelende en
aforistiese inslag van Langenhoven se essays, oor 'n verskeidenheid onderwerpe
skryf, o.m. oor Suid-Afrika se situasie in 'n moeilike wêreld en die voortbestaan van
'n volk; en Trinkie (1982), 'n keuse uit 'n reeks satiriese artikels, voorafgegaan deur
'n inleiding deur Rykie van Reenen. Soos Rykie van Reenen toon Cillié in sy prosa
'n uitstekende beheer oor en fyn aanvoeling vir Afrikaans.

1. M.I. Murray
(Worcester, 1899-), aanvanklik onderwyseres op
Stellenbosch en in Kaapstad en later lektrise aan die Universiteit van Kaapstad, is
die skryfster van 'n aantal dramas en verhaalbundels. Afgesien van die Kersspel Op
pad na Bethlehem (1961) en die ses marionetstukke wat sy onder die titel Poppeteater
(1962) bundel, skryf sy 'n vyftal eenakters - Die bron (1938), saam met vier ander
in So onder deur die maan (1964) opgeneem - wat deur 'n gebrek aan konsentrasie
en 'n te filosofiese tipe dialoog ontsier word. Haar belangrikste bydrae op toneelgebied
is Binnehof (1959; drie bedrywe) waarin sy, in aansluiting by die kleinrealistiese
rigting van baie Fagan-dramas, 'n beeld gee van 'n aantal woonstelbewoners wat in
die een of ander opsig deur die lewe ‘gebreek’ is. Op besonder geslaagde wyse word
die
MARGUERITE ISABEL MURRAY

+ +

+ P.J. Cillié se Eet jou rape eerste word bespreek deur Rykie van Reenen (Bu., 12.12.80).
+ M.I. Murray se Binnehof word bespreek deur M.P.O. Burgers (Hg., 13.11.59) en Rob
Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963), terwyl P.C. Schoonees (Hg., 19.9.41) en P. du
P. Grobler (O.E.B., XI: 2) beskouings oor Die gerf skryf. Die belangrikste resensies oor
Witwater se mense is dié van André P. Brink (Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1976),
Dorothea Labuschagne (Beeld, 26.9.74), C.W. Malan (Vo., 29.8.74), Renske Koen (Hoof.,
9.9.74) en Ninon Roets (Ogg., 1.8.74).
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uiteenlopende drade van hierdie eensame mense deur hulle gesamentlike lewe in die
woonstelgebou vervleg, maar die toeval speel op meer as een plek 'n te sterk rol, die
onthulling geskied nie geleidelik genoeg nie en die karakterisering bly end-uit te
enkellynig en beperk.
Drie jaar ná haar debuut as dramaturg maak M.I. Murray met die bundel Die gerf
(1941) haar verskyning as prosaskryfster. In teenstelling tot die sierstyl van heelparty
romanskrywers uit die twintiger- en dertigerjare is hierdie vertellings veel soberder
en bereik die skryfster iets besonders deur die gevoelige uitbeelding van 'n karakter
(‘Karolien’) of die voorstelling van die noodlot wat 'n paar mense na dieselfde
eindpunt voer (‘Kwartet’). Die vermoë om atmosfeer te skep en die afwesigheid van
die bloot-anekdotiese is ook 'n kenmerk van Witwater se mense (1974) waarin sy 'n
hele gemeenskap in die Sederberge teen die einde van die negentiende eeu teken.
Die geheel bestaan uit 'n reeks episodes wat deur 'n enkele vertelster aangebied word
en gesamentlik 'n beeld van hierdie mense se leefwyse gee. Deur die spesifieke
kontrei. die gebruike (bv. die trek met die vee na die Buiteveld) en enkele karakters
(bv. Dirk Ligter) toon Witwater se mense 'n sekere verwantskap met Boerneef se
sketse. Murray se besondere bydrae tot die regionale literatuur is egter dat sy - veel
meer as die ander Afrikaanse kontreiskrywers - op die geloof, bygeloof, mites en
folklore van hierdie mense en veral hulle elementêre houding teenoor en verhouding
tot aarde, God en demoon konsentreer. Daardeur wyk sy af van die gewone
kontreikuns, want agter die uitbeelding van dié mense se daaglikse doen en late word
'n mens algaande bewus van die magte wat hulle help vorm en hulle hele lewens rig,
o.m. soos dit tot uiting kom in ryme, raaisels, sprokies en verhale. Met hierdie
verdieping in die ‘onderkultuur’ van 'n vervloë wêreld en die magte wat 'n hele
gemeenskap beheer, gee sy 'n boeiende nuwe nuanse aan die Afrikaanse
streekliteratuur.

2. Freda Linde
CHRISTOVIRA FREDERIKA LINDE,

in 1915 gebore op die plaas Bruintjiesrivier in die
distrik Swellendam en ná haar skoolopleiding agtereenvolgens joernaliste,
uitgewersredaktrise en vryskutskryfster in Kaapstad, publiseer stemmings- en
bespiegelingsessays in Terug na die mimosas (1944; vergrote uitgawe 1958) en
Vreemdeling in my stad (1962), en dra ook 'n aantal stukke by tot die bundels Die
dammetjie (1960), Rooi (1965) en Bolder (1973). In die eerste bundel neem die essay
dikwels die vorm van 'n verbeeldingsvlug aan of word die verlange na die skoonheid
van die natuur +

+ Oor Freda Linde se Terug na die mimosas skryf D.J. Opperman (Verspreide opstelle,
Kaapstad, 1977) en F.E.J. Malberbe (O.E.B:, X: 4). Op J.C. Kannemeyer se bespreking van
Vreemdeling in my stad (Hg., 11.1.63) reageer Anna M. Louw, gevolg deur Kannemeyer se
teenreaksie (Hg., 15.2.63). Die gesiglose en ander eenbedrywe word geresenseer deur Hannes
Beneke (Tr., 9.3.81) en E.C. Britz (Va., 28.5.81). Oor Die rooi haan skryf Malherbe (Hg.,
17.7.64) en M.E. van Zyl (Krit., II: 3, Oktober 1964), terwyl André P. Brink (Hg., 15.2.74)
en E. Steenberg (T.L., XIV: 4, November 1976) Die singende gras bespreek. Oor haar
jeuglektuur skryf Lydia Pienaar in Die kinderverhaal as literatuur (Mandini, 1975).
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meestal dié van haar jeugwêreld - fyn verwoord, iets waardeur haar stukke, soos ook
deur die naïewe aansprekings, 'n verwantskap met Leipoldt se poësie toon. Dikwels,
veral in Vreemdeling in my stad, word die essays egter ontsier deur vae algemeenhede,
die neiging tot bespiegeling, die lerende inslag en die geforseerde verdiepings aan
die slot, terwyl die taal en segging 'n tekort aan beelding toon en nie 'n ryk
assosiatiewe vermoë openbaar nie. Op haar beste is Linde in 'n stuk soos ‘Roetkatjie’
(Vreemdeling in my stad) waarin die perspektief van die kat op die wêreld mooi
volgehou word. Teleurstellend is die drie stukke wat sy in Die gesiglose en ander
eenbedrywe (1980) bundel.
Die besondere gevoeligheid vir die wêreld van die dier is ook sterk aanwesig in
die talle voortreflike bydraes wat sy tot die Afrikaanse jeuglektuur lewer: die
rympiebundels As jy kan fluit op hierdie maat (1964) en By die oog van die fontein
(1974,); boeke vir kleuters, soos Snoet-Alleen (1964), Dakkuiken (1965), Botter-aas
(1966), Die stadsmusikante (1967), Stadsmuis en Veldmuis (1969), Maraaia
Prima-Donna (1970), die Jos-reeks (1971-1973) en Die kraai wat Jantjie was (1973);
en boeke vir ouer kinders, soos Swiera van die Waterkant (1959), Die rooi haan
(1963), Ken jy die kierangbos? (1967), Die singende gras (1973), In die boog van
die sekel (1975), Die kokkewiet en sy vrou (1977) en 'n Tuiste vir Bitis (1980). In
aansluiting by die eeue-oue tradisie van die dierverhaal vermom sy in Die rooi haan
'n geslaagde satire waarin sy met die mens se geveinsdheid, hooghartigheid en
heerssug die spot dryf en waarmee sy 'n nuwe faset aan die Afrikaanse dierverhaal
ná Sangiro, die Hobsons, Schoeman en Eitemal toevoeg. In Die singende gras skryf
sy oor die gehegtheid van 'n bruin seun aan 'n kameel, die besondere verhouding wat
daar tussen die twee tot stand kom en die verdieping in die seun se karakter ná die
dood van die dier, iets waardeur Linde aan Van Bruggen se Ampie-Jakob-verhouding
verrassende nuwe moontlikhede gee. Die nougesette waarneming van die natuur
sonder enige moraliserende kommentaar van 'n verteller blyk ook uit 'n Tuiste vir
Bitis (1980), die verhaal van 'n pofadder. Deur die fyn verbinding van realisme en
verbeelding en fabel en fantasie is Freda Linde se werk 'n belangrike toevoeging tot
die Afrikaanse jeuglektuur. Vir hierdie besondere bydrae is sy bekroon met die C.P.
Hoogenhout-toekenning, die Tienie Holloway-medalje, die Scheepersprys vir
Jeuglektuur, die W.A. Hofmeyr-prys en die C.P. Bezuidenhout-medalje.

3. Hymne Weiss
(1910-) se romans Saaier saai (1948), Vergeet wat agter is (1949),
En wie is my naaste? (1950), Die kleinste saaier (1951) en Die wind het gaan lê
(1951) word ontsier deur die stigtelike inslag en die afwesigheid van 'n duidelike
stuwingslyn. Haar kortverhale, gebundel in Verwaaide bloeisels (1946), Boumeesters
(1953), Die geel
HYMNE WEISS

+

+ Hymne Weiss se Verwaaide bloeisels word geresenseer deur M.S.B. Kritzinger (O.E.B.,
XIII: 1), terwyl Rob Antonissen Boumeesters (St., IX: 5, 1955) en Die towertapyt (St., XI:
5-6, Mei-Desember 1957) bespreek. Oor Skewe fees skryf Petrus Swanepoel (Beeld, 30.12.74),
oor Diep in die blou stilte Ronèl van der Merwe (Vo., 30.9.76) en oor Bitterbessiebos R.H.
Pheiffer (Bu., 8.12.77). Na aanleiding van haar bekroning met die Akademieprys vir Vertaalde
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kruik (1958), Skewe fees (1974) en Bitterbessiebos (1977), het soms 'n sekere bekoring
deur die satiriese effekte en die humoristiese situasies, al bederf sy die geheel dikwels
deur die sentimentaliteit of die moralisering waarop die verhaalgebeure afstuur. Veel
meer as in die geval van Freda Linde word die essays in Die towertapyt (1956) en
Diep in die blou stilte (1976) geskaad deur 'n sekere ekkerigheid, vae en algemene
wyshede, meditasies, vertoonsugtige literêre verwysings en die gebruik van die
eksotiese om haar wêreld te verbreed, terwyl die basiese gegewe oor die algemeen
te gering vir die ‘dieper’ waarheid is. Vir haar onnoukeurige en deels ‘gesensureerde’
vertaling van Pär Lagerkvist se Barábbas (1953) ontvang sy die Akademieprys vir
Vertaalde Werk.

4. Sannie Uys
SUZANNA HERMINA UYS (1886-1976), moeder van die digter Uys Krige, is die skryfster

van die kortverhaalbundels Vroue (1948) en Papawers en pikkewyne (1953); 'n keur
hieruit verskyn in Engelse vertaling as The nightingale sings (1964). Deur haar
tekening van karakters en situasies, fyn waarneming en meevoerende verteltrant is
sy verwant aan M.E.R., al het sy nie so 'n sterk kultuurhistoriese belangstelling nie.
Soms lei die los bou van die verhale tot 'n sekere omslagtigheid, soms hou die
ontwikkeling nie verband met die hoofmotief nie en heel dikwels bring die slot nie
'n bevredigende ontknoping nie of val dit buite die sfeer van die verhaal. Tog bereik
sy mooi effekte met die geslaagde verbinding van werklikheid en sprokie in ‘Alice
in Wonderland’, die kontras tussen die twee vroue in ‘Die twee vriendinne’ en die
outokratiese oom Sybrand-tipe (vgl. C.M. van den Heever se Laat vrugte) in ‘Die
vader’. Sannie Uys se meesterstuk is ‘Die sterfbed’ (in Papawers en pikkewyne), die
verhaal van 'n man wat op sy sterfbed sy hele lewe van heidense wellustigheid en
talle ervarings met verskillende vroue reminisserend oproep en op dié wyse sy hele
verlede stuksgewys onthul. Alhoewel die verhaal ook episodies van opset is, word
die verskeidenheid mooi verbind deurdat die hoofkarakter alles herbeleef en alle
gebeurtenisse regstreeks met hom in verband staan of deur hom ontketen word. 'n
Mens moet na Van Melle se ‘oom’-verhale teruggaan om die gelyke van hierdie tipe
vertelling in Afrikaans te vind.
+

Werk verskyn daar 'n anonieme stuk (Bu., 25.7.57) waarin die gehalte van die
Barábbas-vertaling kwaai gekritiseer word.
+ Sannie Uys se Vroue word geresenseer deur Meyer de Villiers (St., VI: 3, Maart 1952) en
B. Kok (Hg., 18.3.49), terwyl Papawers en pikkewyne deur Kok (Hg., 13.11.53) en Jaco van
der Merwe (O.E.B., XX: 2) bespreek word.
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5. Alba Bouwer
(gebore in die distrik Vredefort, 1920), joernaliste
in Kaapstad en later woonagtig op Riversdal, debuteer met die bundels Stories van
Rivierplaas (1955) en Nuwe stories van Rivierplaas (1956). In teenstelling tot die
regionale herinneringsketse van C.G.S. de Villiers, wat meestal 'n ek-verteller aan
die woord stel en die gebeure dikwels deur 'n waas van weemoed aanbied, objektiveer
Alba Bouwer haar Vrystaatse jeug in die onmiddellike belewing van die kind Alie.
Alles waaraan ons voorgestel word - die lewe op die plaas, die talle situasies waarin
Alie haar bevind en die kaskenades wat sy aanvang, haar verhouding tot die natuur,
diere en ander mense - word gesien deur die oë van 'n kind, 'n procédé waardeur
werklikheid en verbeelding sinryk verweef word. Alhoewel albei bundels uit
afsonderlike verhale bestaan, verkry die skryfster tog 'n eenheid deur die terugkerende
karakters Alie, haar vriendin Lulu en ou-Melitie, wat as mentor sowel die ‘wyse ou
vrou’ as begeleidende karakter is, en deur die herhalings van bepaalde motiewe (die
kiewiet, die geklingel van ou-Melitie se armbande, die snuifdoos e.d.m.) wat 'n
kontinuïteit op die wyse van die sprokie skep. Met hierdie werk bereik die uitbeelding
van die psige van die kind 'n hoogtepunt in Afrikaans, terwyl die lewe op die plaas
geslaagder vasgelê word as in die meeste romans van die dertigerjare. In teenstelling
hiermee word Stories van Ruyswyck (1963), waarin Alie se hoërskool- en kosskooljare
die boustof vorm, opgebou uit geykte situasies (middernagfees, sportprestasies) en
verhoudings (onderwyser - leerling), iets waardeur dit op dieselfde vlak beweeg as
die gewone kosskoollektuur met sy resepmatige avonture en waardeur die
moontlikhede vir sterk beelding en 'n feitlik primitiewe ervaringswyse aansienlik
afneem. In Stories van Bergplaas (1963), wat op 'n Bolandse plaas afspeel, bereik
Alba Bouwer egter weer iets besonders deur die kind se verrassende waarneming
van sake.
Dieselfde fyn verhouding tussen fantasie en werklikheid wat haar beste werk
kenmerk, vind ons ook in Abdoltjie (1958), ses verhale oor 'n Kaapse Maleiertjie,
Katrientjie van Keerweder (1961), Dirkie van Driekuil (1966) en 'n Hennetjie met
kuikens (1971). Saam met Audrey Blignault en Rykie van Reenen stel sy die
bloemlesing Kom nader en die brieweboeke Familiegesprek (1976) en 'n Kosbare
erfenis (1977) uit die werk van M.E.R. saam, terwyl sy saam met Blignault ook die
bundel Goedgeluk (1965) versorg. In Ienkel dienkel (1980) versamel sy haar fraai
versies vir die ‘kleintjies’. Onder die pseudoniem Magriet Coetzee skryf sy Gebede
van 'n vrou (1973) en Aand van die lewe (1982), en in die herdenkingsjaar 1975
versorg sy die keurige fotoboek Afrikaans 100. Vir haar bydrae tot die jeuglektuur
word sy bekroon met die Scheepersprys en die C.P. Hoogenhout-toekenning.
ALBERTA MAGDALENA BOUWER

+

+ Oorsigtelike beskouings oor Alba Bouwer se werk is dié van E. Steenberg (Kl., IX: 3,
November 1974 en T.L., XII: 1, Februarie 1974) en Lydia Pienaar (Die kinderverhaal as
literatuur), terwyl S. Strydom die motivering by die toekenning van die Scheepersprys lewer
(Jrb. Ak., 1965). Oor Stories van Rivierplaas skryf F.V. Lategan (Hg., 20.6.55), oor Nuwe
stories van Rivierplaas F.J. Snijman (Hg., 21.10.57), oor albei Rob Antonissen (Kern en
tooi). Stories van Ruyswyck word bespreek deur H.J. Truter (T.G., III: 3, September 1963)
en Hennie Aucamp (Krit., I: 3, Oktober 1963), Stories van Bergplaas deur Truter (T.G., IV:
2, Junie 1964), Abdoltjie deur A.M. Uys (Hg., 13.3.59) en W.E.G. Louw (Bu., 22.12.58), en
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Katrientjie van Keerweder deur Lategan (Hg., 22.12.61) en Aucamp (Ins., II: 2, Junie 1962).
Oor die agtergronde van haar werk skryf sy self in T.L., XVII: 3, Augustus 1979.
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6. Audrey Blignault
(gebore op Bredasdorp, 1916), wat aanvanklik aan die
redaksie van Die Huisvrou verbonde is en sedert 1950 die rubriek ‘Uit die dagboek
van 'n vrou’ in Sarie Marais behartig, versamel die beste van haar essays in 'n tiental
bundels: In klein maat (1955), Die vrolike lied (1957), Met ligter tred (1962), Die
blye dae (1965), Die plesierboom (1967), Om die son te aanskou (1968), Die verlange
loop ver (1969, wat geskryf is vóór die stukke in die vorige bundel), Die rooi granaat
(1970), Die wind van die see af (1972) en Pas op vir Jantatarat (1979). Uit die eerste
nege bundels stel Elize Botha 'n bloemlesing onder die titel Nogtans sal ek jubel
(1977) saam, voorafgegaan deur 'n kundige inleiding. Vir die bundel Met ligter tred
ontvang sy in 1965 die W.A. Hofmeyr-prys. Afgesien van haar essays publiseer sy
Van leser tot leser (1980), 'n handleiding vir leeskringe.
Audrey Blignault se essays handel oor die daaglikse bedrywighede van 'n vrou,
die gebeurtenisse binne haar gesin en familie en herinneringe aan haar Bredasdorpse
jeug en die wêreld van die Overberg (waardeur sy 'n verwantskap met C.G.S. de
Villiers toon). Deur die noukeurige waarneming van dinge en voorvalle, die
belangstelling wat sy in mense en plekke toon en die geestigheid wat sy deur selfspot,
anekdote en dialoog bereik, slaag sy daarin om die ekkerige eenselwigheid wat die
essay as sodanig bedreig, grotendeels te vermy, en deur haar besondere aanwending
van die woord en die spel met die taal is sy 'n waardige opvolger vir Langenhoven.
Soms neig haar stemmingsessays na sentimentaliteit, enkele kere word die
bespiegelende stukke deur groot lewensvrae en abstraksies oorwoeker en soms dreig
die verwysings na ander skrywers om aan haar essays 'n afgeleide indruk te gee. Oor
die algemeen slaag sy egter daarin om die leser deur haar pakkende gesprekstoon,
afwisseling van aanbiedingswyse en taalspel mee te voer. Daarby munt haar essays
uit deur die besondere strukturele vermoë: die ordening van paragrawe rondom 'n
sentrale onderwerp, die dramatiese gang van gebeure of betoog en die meestal
geslaagde afronding aan die einde. Deur al hierdie kwaliteite is Audrey Blignault se
werk, soos Elize Botha dit in haar inleiding tot Nogtans sal ek jubel stel, 'n geslaagde
‘verbinding tussen 'n besondere joernalistieke aanslag, 'n fyn bestendige sin vir
waardes en die onmiskenbare talent van die verteller’.
AUDREY BETTIE BLIGNAULT

+

+ Die belangrikste besprekings van Audrey Blignault se essaybundels is die volgende: In klein
maat deur E. Lindenberg (T.L. V: 1, Maart 1956) en Rob Antonissen (St., XI: 5-6,
Mei-Desember 1957), Die vrolike lied deur Gerhard J. Beukes (Hg. 28.3.58), Met ligter tred
deur F.E.J. Malherbe (Hg., 8.3.63) en T.T. Cloete (Tg., Februarie 1963), Die blye dae deur
Alba Bouwer (Hg., 31.12.65 en T.G., VI: 1, Maart 1966), Die plesierboom deur Anna van
Zyl (Vo., 22.2.73), Die verlange loop ver deur Rosa Nepgen (Hg., 26.12.69), Die rooi granaat
deur R. Wiehahn (T.G., XII: 1, Maart 1972), Die wind van die see af deur Lina Spies (Bu.,
28.12.72), Pas op vir Jantatarat deur Petra Grütter (Bu., 22.11. 79), en Nogtans sal ek jubel
deur I.L. de Villiers (Bu., 15.12.77). Lina Spiés skryf ook 'n waardering oor Audrey Blignault
se werk (T.L., XIV: 4, November 1976) en lewer verslag van haar vriendskap met die skryfster
(Ontmoetings, Kaapstad, 1979).
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IV. Elise Muller en die ‘psigologiese’ roman
ELISABETH MULLER is op 11 Maart 1919 op Ceres gebore, waar haar vader predikant

was. Ná haar elfde jaar verhuis die gesin na die Noordweste (Nieuwoudtville en
Calvinia, waar sy in 1936 matrikuleer). Haar verdere opleiding ontvang sy in die
Paarl en op Stellenbosch, maar as gevolg van 'n ernstige siekte - wat in 1950 tot die
verwydering van haar regterlong lei - moet sy haar studies onderbreek. Ná haar herstel
is sy tot haar uittrede in 1978 verbonde aan 'n uitgewersfirma in Kaapstad. Vir haar
bundel Die vrou op die skuit ontvang sy in 1957 die Hertzogprys.
Elise Muller debuteer in 1941 met die psigologiese roman Ek, 'n Samaritaanse
vrou, die geskiedenis van 'n jong Kaapstadse student, Corrie Maartens, wat twee jaar
lank in die pastorie op 'n Karoodorp deurbring en uiteindelik - ná die dood van die
predikant, wat sy as mens intens bewonder, en nadat sy 'n ernstige geloofskrisis
deurgemaak het - 'n nuwe lewe begin as sy met die man wat sy bemin, in die huwelik
tree. Die hoofkarakter se geloofsomkeer, wat in baie opsigte 'n sentrale posisie in
die roman inneem, word onoortuigend en met heelwat retoriese taal aangebied, terwyl
die minnaar Fernhout as karakter die swakste figuur in die boek is, veral as gevolg
van die afwesigheid van enige konflik tussen sy roeping as predikant en sy liefde vir
Corrie. Oortuigender is Die pad verder (1943), wat as breed opgesette familieverhaal
met die lewensloop van lede van die Groenewald-gesin werk en daardeur 'n mate
van wisseling en verskeidenheid openbaar, al kry die roman later 'n sekere momentum
deur die konsentrasie op veral twee karakters. Ten spyte van die wisseling van aandag
aan die begin, die manipulasies in die tydsverloop, sodat die gebeure feitlik van
vakansie tot vakansie beweeg, en die meestal vlak karakterisering bring die roman
tog nuwe nuanses in die hantering van die erfplaas en die kontinuïteit van die geslagte
as motiewe, terwyl enkele sober tonele (die dood van ouma Grieta, die afskeid van
Leida voor haar vertrek na Nederland en Siebel se tuiskoms) reeds toon waartoe
Elise Muller as skryfster in staat is. Maar die jare antwoord (1947) skets die
lewensloop van Emma van Deventer, wat 'n noodhuwelik aangaan ten einde van die
benouende kleindorpse milieu van Middelpoort weg te kom, in die stad 'n verhouding
met 'n getroude man aanknoop en ná die dood van haar man na Middelpoort terugkeer
waar sy geestelik verdiep en van haar selfgesentreerdheid loskom. Die drieledige
verdeling van die roman in ‘Keuse’, ‘Kentering’ en ‘Koers’ hang saam met die
ontwikkeling in die karakter van die hooffiguur, terwyl die verhaal verder 'n boeiende
teenstellende parallelle verloop toon in die kontras tussen die twee jongmense (Emma
en Morkel), wat langs mekaar in dieselfde huis grootword maar in twee rigtings
ontwikkel. Die jeugverhaal Skat in die Roggeveld (1950) handel oor 'n reeks boeiende
avonture teen die agtergrond van die Noordweste.
+

+ Oorsigtelike artikels oor die werk van Elise Muller is dié van Audrey Blignault (Hg., 8.10.65)
en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980), terwyl D.J.
Opperman die motivering vir die Hertzogprys lewer (Bu., 25.4.58). By haar sestigste
verjaardag skryf Petra Grütter 'n huldigingsartikel (S.M., 28.11.79). Die uitvoerigste studie
oor Die prosa van Elise Muller (met 'n volledige bibliografie) is dié van Elizabeth S. Nel
(ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch, 1981).
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In teenstelling tot die vroeëre romans, wat nie van 'n sekere tendens en etiesreligieuse
didaktiek vry te pleit is nie, word die geskiedenis van 'n familietwis en 'n hardkoppige
vader wat tot inkeer kom, met veel sterker psigologiese oortuigingskrag voorgestel
in Die derde rit (as vervolgverhaal in Sarie Marais van 21 September tot 21 Desember
1949 gepubliseer, maar eers in 1978 in boekvorm uitgegee). Die verhaal van Magriet
Lintvelt, wat op haar pleegouers se Karooplasie gaan besoek aflê met die doel om
met hulle seun Faan in die huwelik te tree, sluit in baie opsigte by die werk van ouer
Afrikaanse skrywers aan. So bv. laat die skade by die oes o.m. aan C.M. van der
Heever se Somer dink, terwyl die norse patriarg oom Giel in 'n sekere sin die lyn van
die Sybrand-tipe in Laat vrugte voortsit. Met die aanwending van bepaalde temas,
motiewe en karakters - soos die familievete, die ongenaakbare vader (vgl. die Frederik
Richter-figuur in Van eensame mense), die beseerde minnaar (vgl. Dawie in Die
wilde loot) en die situering van die gebeure teen 'n Karooagtergrond - stel hierdie
novelle ook Elise Muller se latere werk in die vooruitsig. Tog is Die derde rit nie 'n
blote eggo van ouer Afrikaanse romans of slegs die ‘voorspel’ tot haar eie latere,
ryper kuns nie. Ten spyte van die stereotiepe tonele en karakterisering is die novelle
'n vooruitgang op Elise Muller se vroeëre werk deur die dramatiese opbou van die
situasie, die verhouding tussen figure, die genuanseerdheid waarmee die hoofkarakter
geteken en die wyse waarop sy as tussenganger én katalisator van oom Giel en die
De Kokers gebruik word.
'n Groot vooruitgang op haar romans in die veertigerjare is die kortverhale wat
tussen 1947 en 1955 in Die Huisgenoot en Sarie Marais verskyn en waarvan 'n
twaalftal in Die vrou op die skuit (1956) gebundel word, die roman Die wilde loot
(van 15 September tot 15 Desember 1954 as vervolgverhaal in Sarie Marais en in
1962 in boekvorm) en die novelle Van eensame mense (1956). Die verhale in Die
vrou op die skuit word meestal gekenmerk deur 'n besonder fyn struktuur en die
effektiewe opbou tot 'n krisissituasie waarin die hoofkarakter by herhaling met 'n
nuwe kyk op die werklikheid of een of ander aspek van die realiteit as sodanig
gekonfronteer word. Soms spruit hierdie konfrontasie voort uit 'n ander stel waardes,
soos die vrou in ‘Nag by die drif’ wat tot die insig gedwing word dat sy nie gasvryheid
met geld kan vergoed nie en die hoofkarakter in ‘Die boom’ wat, ná die aanvanklike
aarseling as
+ +

+ Besprekings van Elise Muller se vroeë werk is die volgende: Ek, 'n Samaritaanse vrou deur
F.E.J. Malherbe (O.E.B., VIII: 1), L.H. Gericke (O.E.B., IX: 4) en Elisabeth Eybers (Voetpad
van verkenning, Kaapstad/Pretoria, 1978); Die pad verder deur Gericke (O.E.B., XII: 3);
Maar die jare antwoord deur F.V. Lategan (O.E.B., XIII: 3); en Die derde rit deur F.R.
Gilfillan (Beeld, 30.10.78), Anna van Zyl (Vo., 10.11.78), Anita Lindenberg (Ogg., 1.12.78),
J.P. Smuts (Bu., 26.10.78), André P. Brink (Rap., 19.11.78), Gerrit Olivier (St., XXXIII: 1,
Februarie 1980) en Henriette Roos (T.L., XVIII: 2, Mei 1980).
+ Besprekings van Die vrou op die skuit is dié van W.E.G. Louw (Bu., 2.4.58), P.C. Schoonees
(Hg., 24.12.56), Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963), N.P. van Wyk Louw
(Vernuwing in die prosa2, Kaapstad, 1963), Edith Raidt (Krit., I: 1, April 1963) en Marié
Heese se Blokboek Die wilde loot en Die vrou op die skuit (Pretoria/Kaapstad, 1976; die
Blokboek oor Die wilde loot verskyn ook afsonderlik, Pretoria/Kaapstad, 1979). Oor die
verhaal ‘Die dieper dors’ skryf J.C. Kannemeyer (Prosakuns, Kaapstad, 1968, pp. 81-84).
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sy besef watter nuwe dinge sy vir haarself kan koop, aan die slot besluit om die boom
op die erf nie te laat uithaal nie en die buurman se vergoeding van die hand wys. In
‘'n Brief van Willem’ word die kinders vanuit hulle speelwêreld in die realiteit geruk
as die besef van wat 'n egskeiding werklik is - nl. dat hulle vriend vyf jaar lank nie
sal kom kuier nie - tot hulle deurdring. 'n Hele paar van die beste verhale handel oor
die konfrontasie met die dood: in ‘Die onverklaarbare’ 'n kind se eerste kennismaking
met die dood as nie haar afsydige stiefgrootmoeder, wie se dood te wagte was, sterf
nie, maar haar eie geliefde ouma by wie sy gereeld uit vrye wil gaan kuier het; in
‘Mevrou Mencke’ as die ek, wat 'n ernstige operasie ondergaan, toevallig op die
naam van 'n vorige pasiënt met dieselfde siekte afkom, in haar herstelperiode 'n
geïdealiseerde beeld van hierdie vrou opbou wat vir haar tot vertroosting en sterkte
is, net om aan die slot te verneem dat die pasiënt tydens die operasie gesterf en die
medisyne in werklikheid ‘nie nodig gehad (het) nie’; en die sterk ‘Kinders in die
skemer’ waarin die kinders deur hulle gereelde besoeke aan die begraafplaas 'n
skynbare vertroudheid met die dood opbou, maar aan die slot, waar hulle die
uitnodiging ontvang om na die lyk van hulle gestorwe skoolhoof te gaan kyk, met
die onverbiddelikheid van die dood gekonfronteer word en hulle besef dat hulle
voortaan in die skemerland tussen lewe en dood sal moet voortgaan, dat vlug hulle
nie sal baat nie en dat die dood ook vir húlle eendag sal kom: ‘Hierdie angs lê ons
nooit af nie. Iewers, eenmaal, wag die skaduwee óns ook in.’ En in ‘Die dieper dors’
met sy effektiewe teenstelling tussen die Karoolandskap en die wêreld van die Boland
wat deur die hoofkarakter se verbeeldingsvlug in die verhaal betrek en algaande
reëler as die onmiddellike omgewing word, het die konfrontasie die gevolg dat die
vrou haar eie nood vergeet, haar oorblywende vars water aan 'n nuwe intrekker
aanbied en die res vir die aronskelke gebruik, 'n daad waarmee sy uit haar eie lewe
wegkyk en 'n medelye met alle ‘ontworteldes’ ontwikkel.
Afgesien van die verhale waarin die hoofkarakter telkens met 'n onbegryplike stuk
werklikheid te make het, deur sy ervaring van onkunde na kennis oorgaan en op dié
wyse tot in die diepste kern van sy menswees geskud word, is daar 'n paar verhale
wat 'n milde humor openbaar en 'n geestige kyk op die mens gee. Van dié verhale is
‘Van onbekende dinge’ die minste, omdat die geheim van die hoofpersoon groter
verwagtings wek as wat die onthulling aan die slot verskaf. Mooi is egter die
geestigheid in ‘Die peertak’, waarin Dingetjie se groot kans om by die middagete
ter viering van die seun en sy verloofde se tuiskoms as vlieëweerder aanwesig te
wees, verydel word deur die nuwe spuitstof wat die baas van die dorp af saambring.
Alhoewel hierdie geestigheid ook in die titelverhaal aanwesig is en enkele mooi
effekte bereik word, is die relaas van Bessie se lewe te lank en uitgerek en mis 'n
mens Elise Muller se gebruiklike hegte konstruksie. Daarteenoor is ‘Blommetjies
vir Bella’ een van die hoogtepunte in die bundel deur die effektiewe gebruik van die
agterna-perspektief in die mond van 'n verteller wat as 't ware die belangstelling van
die dorp in die gebeure verteenwoordig, die geleidelike parallelle ontwikkeling van
die twee dames se naastediens, die opbou tot die krisis as tant Bella te sterwe kom
en as skynbaar onbeantwoordbare troefkaart iets vir tant Wiesie se dienste in haar
boedel nalaat, en die oplossing as tant Wiesie uit haar dilemma ontsnap deur 'n feitlik
bandelose liefdadigheid. Geestigheid en ironie word hier meesterlik ingespan in die
uitbeelding van die twee dames se kompetisie en die wyse waarop hulle
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deur middel van vriendelikheid hulle ernstige mededinging kamoefleer.
Met Die wilde loot sit Elise Muller, maar dan op 'n veel hoër vlak, die
realistiespsigologiese rigting van haar romans in die veertigerjare voort. Die gebeure
in die werk word gekonsentreer in die ‘een week van beslissing’ wat begin op die
Vrydag wanneer Retta Steen onverwags na haar ouerhuis op Lokenburg terugkeer
en eindig met haar besoek aan Dawie in die hospitaal die volgende Vrydag. Tussen
hierdie twee punte in die tyd word nie net al die spannende en onverwagte gebeure
van dié een week gegee nie, maar ook die agtergrond wat nodig is om dié gebeure,
veral die implikasies van Retta se terugkeer, te verstaan. Die roman werk dus
regstreeks-handelend en onthullend tegelyk en telkens word daar terugverwys na die
gebeure van agt jaar tevore: Retta se misstap met Paultjie van Oordt en haar skielike
vertrek uit die dorp. Hierdie stuk verlede is nie iets voltooids en afgehandelds nie,
maar laat sy stempel op elke lid van die gesin en beïnvloed hulle gedrag tot mekaar
en ander mense. Deur hierdie studie van menslike verhoudinge en die wyse waarop
die Verlore Seun-motief in romanvorm uitgewerk word, is Die wilde loot 'n boeiende
werk, al kan daar ook ernstige besware teen Elise Muller se werkwyse geopper word.
Die grootste deel van Die wilde loot bied die gebeure aan vanuit Selina se perspektief,
iets wat die roman in die rigting van 'n novelle stuur, die ander figure tot sketsmatige
karakters op die periferie reduseer en die enkele perspektiefverskuiwings na
struktuurbreuke in die novellistiese opset laat lyk. Daarby is daar iets gesogs in die
verskyning van Francke, wat weinig meer as die tradisionele romanskurk word,
terwyl die neiging om elke hoofstuk op 'n verrassende noot te laat eindig, iets episodies
in die struktuur bring en die vervolgverhaalherkoms verraai. Die belangrikste beswaar
teen die roman is egter, soos Rob Antonissen (Spitsberaad, pp. 36-37) aangetoon
het, die stilistiese dreun wat met woorde soos gewoon, onverwags, ingedagte, verslae,
verwondering, verbystering e.d.m. geskep word, op haas elke bladsy voorkom en in
die lig van die herhaalde onverwagte gebeure in die ‘een week van beslissing’ as 'n
oorbeklemtoning en 'n te eksplisiete werkwyse aandoen.
Alhoewel kleiner van opset is die novelle Van eensame mense 'n suiwerder werk
as Die wilde loot. In vergelyking met baie ouer plaas- en dorpsromans word die
eensame bestaan van Fransie in die troostelose Karoowêreld sober geteken en haar
innerlike fyn ontleed, al het die novellistiese tegniek hier ook - soos in Die wilde loot
- tot gevolg
+ +

+ Die wilde loot word bespreek deur W.E.G. Louw (Bu., 26.10.62), Audrey Blignault (Hg.,
14.12.62 en T.G., III: 2, Junie 1963) Fred le Roux (S.M., 16.1.63), T.T. Cloete (Tg., Februarie
1963), Rialette Wiehahn (Krit., I: 1, April 1963), Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad,
1966), A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965), Marié Heese se Blokboek
Die wilde loot en Die vrou op die skuit, D.H. Steenberg (Kl., XII: 1, Mei 1977) en N.J.
Snyman (T.L., XX: 3, Augustus 1982). Die roman soos dit in boekvorm verskyn het, is 'n
ingrypende hersiening van die oorspronklike versie in Sarie Marais deurdat Elise Muller die
ek-vertelling van die vervolgverhaalteks laat vaar het en die roman deur 'n ongenoemde
waarnemer laat aanbied. Met hierdie wysiging in die perspektief was sy in staat om die
Selina-Rettaverhouding aansienlik uit te bou en te nuanseer.
+ Van eensame mense word bespreek deur B. Kok (Hg., 28.1.57), Rob Antonissen (Kern en
tooi) en Wium van Zyl (Beeld, 6.12.79).
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dat die ander karakters, met inbegrip van die onderwyser Linder wat hom op
Driedoring vestig en 'n toegeneentheid tot Fransie ontwikkel, deur die oë van die
hoofpersoon gesien word. Soos in Die wilde loot gebeur daar in die eenselwige en
troostelose lewe van hierdie eensame mense ook dramatiese dinge wat tot geweld
lei, al voel 'n mens hier dat die uiterlike spanning die innerlike proses van Fransie
se ontvoogding verhaas en dat die gebeure sonder die stilistiese dreun van die roman
aangebied word. Wat wel as 'n beswaar kan geld, is die enkele plekke in die verhaal
waar die perspektief van die hoofkarakter na byfigure verskuif, iets waardeur Van
eensame mense ook, alhoewel in mindere mate, tussen roman en novelle aarsel.
Hierin lê die belangrikste beswaar teen 'n werk wat andersins 'n pragtige ontwikkeling
op C.M. van den Heever se plaasromans toon.
Ná 'n aarselende begin wat weinig belofte vir die toekoms ingehou het, groei Elise
Muller in die vyftigerjare tot 'n skryfster van formaat met haar fyn bundel kortverhale
en die bydraes wat sy tot die Afrikaanse roman- en novellekuns lewer. As skryfster
van kortverhale sit sy die beste werk van Van Meile, C.M. van den Heever en M.E.R.
voort en is haar bundel Die vrou op die skuit 'n waardige afsluiting vir die tradisionele
kleinkuns op die gebied van die Afrikaanse prosa.
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Hoofstuk 9
Roman en drama tussen romantiek en realisme
Terwyl enkele van die ouer prosaskrywers en dramaturge in die veertiger- en
vyftigerjare met 'n mindere of meerdere mate van sukses aan hulle oeuvres voortwerk,
debuteer 'n hele aantal nuwe outeurs wat ouer rigtings meer genuanseerd verder voer,
die mens met groter verwikkeldheid en meer fasette teken, deur 'n volwaardiger
uitbeelding van die verstedelikte Afrikaner 'n korrektief op die onderontwikkelde
romanheld bring en 'n vollediger voorstelling van die Afrikaanse maatskaplike
werklikheid gee, die nood van die bruin- en swartman aangrypender gestalte laat
vind en die probleem- en patologiese roman verdiep. Hierdie verdieping en wyer
vertakking in die veertigerjare gaan egter dikwels nie met gehalte gepaard nie, veral
omdat die meeste werke stilisties nie goed versorg is nie, die struktuur dikwels
ernstige gebreke toon, die karakterisering vlak en oneg aandoen en veral omdat
heelparty van dié romans en dramas aan 'n basiese tweespalt tussen realisme en
romantiek ly. Dié tydvak in die Afrikaanse letterkunde word dan ook afgesluit met
herhaalde besinnings oor die ‘stilstand’ in ons prosa en uitweidings oor die redes
waarom geen roman die Afrikaanse lewe in sy volle omvang en wye verskeidenheid
kan verbeeld nie, terwyl die toenemende kommersialisasie en die daarmee
gepaardgaande stroom van swak verstrooiingsverhale as 'n ernstige bedreiging vir
die verdere uitbouing van ons letterkunde gesien word.
Hierdie besware wys pertinent op die gebrek aan afwisseling en die beperktheid
van die Afrikaanse prosa in die algemeen en die Afrikaanse roman in die besonder.
Tog word daar in die veertiger- en vyftigerjare, naas die kleinrealistiese en regionale
kuns wat in die vorige hoofstuk bespreek is, enkele werke gelewer wat die
gemoedelike en lokale deurbreek en iets van die tragiese of ontsettende van menswees
laat deurskemer, terwyl sommige skrywers die wêreld van hulle romans verbreed en
daardeur hulle problematiek in 'n groter ruimte plaas.
+

+ Die agterstand van die Afrikaanse prosa kom ter sprake in die 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, Kaapstad, 1958), 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 'n lesing
in 1955 oor die ‘Invloed van die Afrikaanse publiek op die Afrikaanse skryfkuns’
(Naaldekoker, Kaapstad, 1974) bespreek D.J. Opperman die opkoms van die populêre
ontspanningslektuur in Afrikaans, terwyl N.P. van Wyk Louw in sy belangrike radiopraatjies,
wat in Vernuwing in die prosa2 (Kaapstad, 1963) opgeneem is, op die ‘stilstand’ in die prosa
terugkom.
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I. Realistiese en ander drama, eenbedryf en blyspel 1940-1955
Afgesien van die werk van leidende of meer prominente outeurs staan die historiese
drama in hierdie tydvak in die kader van die Voortrekkerfees van 1949, soos die
spele van H.J.L. Douwes, Sophie Coetzee en M.C.E. van Schoor, terwyl die tradisie
van die Bybeldrama voortgesit word deur didaktiese stukkies van A.J.V. Burger, 'n
Kers- en Passiespel deur Karin (pseudoniem van C.M. Marais), 'n drama oor Koning
Saul (1949) deur Antonius (skuilnaam van Michael A. Smit) en oor Simson en Delila
(1950) deur Pedro. H.R. van der Walt en H. du P. Steytler skryf blyspele en dramas
oor burgerlike temas, terwyl P. de Roubaix enkele eenakters bundel en Andries en
Hélène de Klerk gesamentlik Die ring en ander eenbedrywe (1944) versamel en met
Die ongebore dag (1953) 'n histories-vertellende toneelstuk lewer. Hélène de Klerk
skryf later ook die tendensdrama Marionet aan die muur (1963), terwyl Andries de
Klerk verskeie romans, o.m. Die weg na die sterre (1954) - 'n liefdesverhaal in
dagboekvorm uit die tyd van W.A. van der Stel - publiseer.
Van die skrywers wat in hierdie tydvak debuteer, is dit slegs W.A. de Klerk en
Gerhard J. Beukes wat plek-plek verdienstelike werk lewer en iets aan die
realisties-naturalistiese tradisie of die Bybeldrama toevoeg.

1. W.A. de Klerk
WILLEM ABRAHAM DE KLERK,

gebore op 7 Maart 1917 op Marquard in die
Oranje-Vrystaat, ontvang sy skoolopleiding in Kaapstad en Bloemfontein en studeer
daarna in die Regte aan die Universiteit van Stellenbosch. Agtereenvolgens is hy
advokaat aan die Kaapse Balie, vryskutskrywer en omroeper/regisseur by die S.A.U.K.
in Kaapstad. Ná 'n Europese reis keer hy in 1951 terug na die S.A.U.K., maar gaan
boer dan op die plaas Saffier in die Klein-Drakenstein naby die Paarl. Afgesien van
toekennings deur uitgewerye en verenigings ontvang hy in 1952 die Hertzogprys vir
Drama en in 1958 die Scheepersprys vir Jeuglektuur.
As skrywer is De Klerk op verskeie gebiede werksaam, en sy omvangryke oeuvre
bestaan uit eenbedrywe, dramas van groter omvang, sielkundige en sosiologiese
romans, novelles, joernalistieke prosa, betogende (meestal wysgerig-politieke)
geskrifte en jeuglektuur. In die avontuurverhale Die skarlaken eskadril (1942; in
1959 herdruk as Die skarlaken eskader) en Die vallei van die rooi gode (1945) skryf
hy oor idealistiese jongmense wat 'n spannende stryd teen gewetenlose egoïste voer,
terwyl dieselfde positiewe strekking uit sy historiese jeugromans Die gésel van
Mamaland (1945) en Agtien man en 'n meisiekind (1956), die twee Poens-verhale
(1957 en 1962) en Willemien se ligte dae (1958) blyk. Die Stellenbosse studentelewe
vorm die agtergrond vir die romantiese Komedie onder die eike (1955), terwyl die
jagwêreld van Suidwes+

+ Outobiografiese stukke van W.A. de Klerk is opgeneem in C.M. van den Heever se My
jeugland (Johannesburg, 1953; herdruk in Herinnering se wei, Johannesburg, 1966) en P.J.
Nienaber se Jonger skrywers oor eie werk (Johannesburg, 1951), terwyl Helena Goosen
(Hg., 15.10.65) oor sy lewe skryf en biografiese besonderhede in Br., 14.3.47 verskyn.
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Afrika as materiaal vir Die verste blou einder (1962; in 1977 herdruk as Kleinben
drink die bitterbloed) dien. Die wêreld van Suidwes en Angola vorm ook die boustof
vir De Klerk se drietal keurige reisverslae, Drie swerwers in Suidwes (1949), Drie
swerwers oor die einders (1953) en 'n Swerwer op die sonpad (1959), waarin naas
mooi beskrywings heelwat interessante feite oor die geskiedenis. (o.m. die
Dorslandtrek), geografie en volkekunde van dié gebiede voorkom. Op onderhoudende
wyse joernaliseer hy saam met Marthinus Versfeld oor die Berge van die Boland
(1947), terwyl hy die Engelse teks vir Tom Burgers se fotoboek Cedar people (1968)
verskaf. Sy liefde vir die Boland blyk uit sy kundige werk oor Die witwyne van
Suid-Afrika (1967) en Klein reis deur Drakenstein (1974), waarin hy hulde bring aan
'n vallei wat in baie opsigte die bakermat vir die Afrikaanse Beweging was, al
verhinder die strewe na effek en die ekkerige inslag dat dit die peil van M.I. Murray
se Witwater se mense bereik. In sy betogende werk oor wysgerige en politieke
aangeleenthede wat in Buite die raamwerk (1968), Beweging uitwaarts (1969; saam
met J.J. Degenaar en Marthinus Versfeld), The puritans in Africa: A story of
Afrikanerdom (1975), en Tyd van vernuwing (1979) gepubliseer word, hinder De
Klerk se geleerdheidsvertoon, deureenhaspeling van uiteenlopende sake en verwarde
logika. Saam met J.P. Coetzer stel hy die bloemlesing Onder die Suiderkruis (1970)
saam, terwyl hy Denis de Rougemont se La part du diable as Die aandeel van die
duiwel (1974) verwerk.
As dramaturg bou De Klerk die realistiese rigting van Grosskopf verder uit deur
sy aansluiting by Ibsen en O'Neill en deur by herhaling die mens (of maatskappy)
in sy begrensdheid en eindigheid sentraal te stel. Heel dikwels is dit die egosentriese
mens met onbeperkte geloof in homself, met die vaste voorneme om ten alle koste
oor andere te heers en vir wie die redding in selfverloëning en 'n oorskryding van
die self lê. In die dramatiese voorstelling van hierdie gegewe slaag De Klerk meestal
deur die verhoudings en kontraste tussen mense, die raak tipering, die kundige
opeenvolging van tonele en deur die konsentrasie op spannende situasies waarin die
gestaltes belangrike aspekte van hulle geesteslewe openbaar. Daarteenoor word die
spele ontsier deur die pseudo-wysgerigheid en uitsprake wat die karakters keer op
keer kwyt raak, die geringe uitbuiting van die dramaties-handelende woord en die
inherente armoede van die taal wat òf weinig genuanseerd òf te bewustelik
regionalisties-volks is. De Klerk se pogings tot tragiese dramatisering misluk telkens
deurdat die oplossing deur die teatrale optrede van 'n histeriese karakter in die rigting
van die melodrama neig en veral deurdat die karakters beperk gekonsipieer word en
selde menslike afgronde onthul.
+

+ Oorsigtelike studies oor De Klerk se werk as dramaturg en prosaskrywer is dié van Gerhard
J. Beukes (Skrywers en rigtings, Pretoria, 1952 en Die moderne eenbedryf2, Pretoria, 1954),
Louis Preller (O.E.B., XX: 3),B. le Roux (T.L., XI: 2, Junie 1961), F.V. Lategan (Perspektief
en profiel3, Johannesburg, 1982) en M.M. Solz (Helikon, Junie 1955); die beste oorsigte is
egter M.P.O. Burgers se opstel in Perspektief en profiel2 (Johannesburg, 1960) en dié van
André P. Brink in Aspekte van die nuwe drama (Pretoria/Kaapstad, 1974, pp. 126-127) en
A.J. Coetzee in Inleiding tol die Afrikaanse letterkunde5 (Pretoria/Kaapstad, 1980). Oor sy
werk voer M.M. Walters 'n onderhoud met hom (Gesprekke met skrywers 2, Kaapstad, 1972).
Na aanleiding van die toekenning van die Hertzogprys aan De Klerk en Gerhard J. Beukes
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Uit die goeie aarde (1942; drie bedrywe), die drama waarmee De Klerk debuteer,
handel oor 'n student wat in sy strewe na akademiese sukses alle ander waardes negeer
en wat uiteindelik, ná 'n selfmoordpoging, leer dat hy die ego moet transendeer om
sy taak en funksie in die geheel te vind. In die uitwerking van hierdie gegewe ontaard
die dialoog dikwels in filosofiese gesprekke en tree die karakters te teatraal en
onwerklik op om die uiterlike spanning te verhoog, terwyl die slot te uitgerek en
melodramaties, met te veel retoriese verdieping en 'n neiging tot etiese didaktiek
verloop. 'n Vooruitgang hierop is die Drie dramas wat De Klerk in 1947 bundel. In
Die verterende vuur (drie bedrywe en epiloog), wat handel oor 'n idealistiese medikus
se grootse stryd om 'n middel teen kraamkoors uit te vind, word die groot enkeling
Semmelweiss teenoor die tevredenheid en kleinlikheid van sy tyd gestel. In die
teenstelling tussen Semmelweiss en Klein word Klein egter te bewustelik skurkagtig
gesien, terwyl Semmelweiss se optrede te uiterlik-teatraal bly en te weinig
ideologies-gefundeerd uitgewerk word, met die gevolg dat sy waansin en selfmoord
aan die slot nie die noodwendige gevolg van die ‘verterende vuur’ van die arbeid is
nie en eerder 'n melodramatiese effek het. In Nag het die wind gebring ... (drie
bedrywe), wat met die oorheersende vaderfiguur wesentlik 'n ‘moderne’ variasie van
die generasiekonflik gee, is Otto weer 'n weinig genuanseerde skurkagtige karakter,
ontbreek 'n duidelike progressie en word die gebeure met behulp van kleinburgerlike
rusies en skeldpartye algaande tot 'n bloot uiterlike dramatiek gereduseer. Alhoewel
die dialoog in Hellersee (drie bedrywe) ook soms onaanneemlik en onnatuurlik is,
slaag De Klerk hier in sy voorstelling van 'n egosentriese karakter (vgl. Emile in Uit
die goeie aarde) wat alle kleinburgerlikheid verafsku en deur haar helder insig en
lewensintensiteit geleidelik tot selfmoord gedryf word. Die teatrale en histeriese is
hier in 'n groot mate geregverdig deur die oorspanne karakter van Tonia, en die
bergpoel word op bevredigende wyse met 'n simboliese krag gelaai, terwyl die drama
veel oortuigender as Die verterende vuur iets van 'n noodlotsmag in die gang van
sake suggereer. In Vlamme oor La Roche (1951; vier bedrywe) voel 'n mens ook iets
van die noodlot deur die brand aan die slot, maar die geheel beweeg haas uitsluitlik
op 'n uiterlike spanningsvlak ten einde aan die geleidelike ontknoping iets dramaties
te gee. In Die jaar van die vuur-os (1952; vier bedrywe), wat vir die Van
Riebeeckfeesjaar geskryf is, word die problematiek van die egosentriese indiwidu
van Uit die goeie aarde en Hellersee na dié van die volk verruim: die Afrikaner word
gedwing om te besef dat hy te midde van 'n verwikkelde rassevraagstuk sy eie
isolement moet laat vaar, sy bruin en swart landgenote moet eerbiedig en leer ken
en op dié wyse 'n nuwe heil vir almal moet vind. Hierdie gedagte is egter nie volledig
genoeg uitgewerk nie en telkens word die aandag van die kern afgetrek deur
karikaturale karakters (Kemp), gebeurtenisse wat die uiterlike spanning moet verhoog
(die moord op Twansiep) en newemotiewe (Alexis se onvergenoegdheid met die
land en sy ‘dramatiese’ vertrek). As sentrale karakter verryk die Generaal wel die
emosionele drakrag van die drama, maar hy is nie iemand wat sterk handelend optree
of die omringende figure tot die daad aanvuur nie, terwyl die meeste karakters op
een of ander wyse in diens van die probleem staan en daardeur nie volwaardig
ontwikkel word nie. Nog sterker is dit die geval in Wanneer see en branders dreun
ontstaan daar 'n heftige polemiek, waaraan o.a. W.E.G. Louw, Rob Antonissen, D.J. Opperman
en F.C.L. Bosman deelneem. Kyk hiervoor P.J. Nienaber, Rapier en knuppel (Kaapstad,
1965).
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spel staan òf in diens van die ideologiese òf ‘indiwidualiseer’ die karakters op 'n
geforseerde wyse deur middel van spraakeienaardighede, terwyl die natuurramp aan
die slot nie 'n noodwendige oplossing bied nie en die aanwending van 'n expositor
ludi, wat 'n Brechtiaanse aanskyn aan die drama moet gee, nie tussen die handeling
en die gehoor ingryp nie en in werklikheid oorbodige kommentaar lewer wat net die
verloop vertraag. Soos telkens in sy ernstige stukke word De Klerk se twee lang
komedies, Die twisappel (1955; vier bedrywe) en Vermaak se kind (1963; drie dele),
deur 'n eindelose gepraat ontsier. Die sterk ideologiese inslag van die dialoog is ook
die belangrikste beswaar teen Die markplein (1978; vier bedrywe), al beweeg die
stuk oor die algemeen op 'n veel hoër vlak as Wanneer see en branders dreun. Die
drama werk op 'n vernuftige wyse met bekende De Klerk-temas en -karakters, soos
die egosentriese vrou (Menan Marseveen), huweliksonmin en -vervreemding, die
terugkeer van 'n karakter uit die buiteland en die besef van die waarde van die grond
(vgl. sy roman Die uur van verlange). Die eerste bedryf toon 'n sterk stuwende lyn
en 'n fyn ontwikkelde sin vir die dramatiese, terwyl die daaropvolgende bedrywe te
veel in ideologiese debattering verval. Daarby is Bertie en Willie Marseveen te
oppervlakkig gekonsipieer, die toneel tussen Louis en sy seun aan die begin van die
vierde bedryf te lank uitgerek en weinig funksioneel, en word Menan se feitlik totale
afwesigheid in die slotbedryf 'n ernstige gebrek en ontduiking van 'n belangrike
konfrontasie. Enkele drade (soos die vraag of Pierre wel sy grond gaan verkoop en
of Louis en Kittie 'n versoening gaan bereik) bly loshang, iets wat 'n sekere
onvoltooidheid aan die drama gee.
Naas Die jaar van die vuur-os is De Klerk se beste dramatiese werk te vinde onder
sy negetal eenbedrywe. In Drie vroue (1945), wat hy blykens die voorwoord as 'n
+ +

+ Uit die goeie aarde word bespreek deur W.J.B. Pienaar (Hg., 13.11.42), F.C.L. Bosman
(O.E.B., IX: 2) en M.P.O. Burgers (Br., 22.1.43); Drie dramas deur A.P. Grové (Hg., 3.9.48)
en Gerhard J. Beukes (O.E.B. XVI: 2); Vlamme oor La Roche deur Pienaar (O.E.B., XVIII:
2), Tj. Buning (O.E.B., XIX: 3) en Gerhard J. Beukes (Hg., 21.9.51); Die jaar van die vuur-os
deur Merwe Scholtz (Hg. 13.3.53), Rob Antonissen (O.E.B. XVIII: 4, en St., VIII: 4, Junie
1954); Wanneer see en branders dreun deur Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966), P.D.
van der Walt (Mené tekél, Kaapstad, 1969) en P.J. Conradie (Krit., I: 3, Oktober 1963); Die
twisappel deur Antonissen (St., XI: 5-6, Mei-Desember 1957) en Burgers (Hg., 22.8.55);
Vermaak se kind deur Van der Walt (Mené tekél; waarop De Klerk antwoord en Van der
Walt repliek lewer - albei in T.G., IV: 4, Desember 1964), B. Botha (Hg., 17.4.64) en
Antonissen (Spitsberaad); en Die markplein deur Hannes Beneke (Beeld, 21.8.78), Ronèl
Johl (Vo., 24.8.78), H.J. Senekal (T.L., XVI: 3, Augustus 1978), Jakes Gerwel (Ogg., 1.2.79),
L.B. Odendaal (T.G., XIX: 1, Maart 1979), Conradie (St., XXXIII: 2, April 1980), J.P. Smuts
(Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980) en Ia van Zyl (T.L., XX: 3, Augustus
1982). Oor Die markplein skryf Dorothea van Zyl 'n Blokboek (Pretoria/Kaapstad, 1981).
Oor die probleme van die dramaturg skryf De Klerk self (St., VI: 3, Maart 1952), terwyl
D.H, Steenberg Die verterende vuur (in Drie dramas) nader bekyk (T.L., VI: 4, November
1968).
+ Drie vroue word bespreek deur H.A. Mulder (Hg., 5.4.46), F.E.J. Malherbe (Wending en
inkeer, Kaapstad, 1948) en F.C.L. Bosman (O.E.B., XII: 2); en Adam en Eva deur W.J. du
P. Erlank (Hg., 8.5.53), J.L. Steyn (O.E.B., XIX: 3) en Rob Antonissen (St., VIII: 1, September
1953). Naas die reeds genoemde beskouings oor De Klerk se dramatiese werk gee T.T. Cloete
'n oorsig oor die eenbedrywe in die inleiding tot Vyfling (Kaapstad, 1966). Die jammer hart
word bespreek deur H.J. Schutte (T.L., XVIII: 1, Februarie 1980).
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trilogie gekonsipieer het, is die vrou telkens die sentrale karakter. In Die jammer
hart oorwin Else de Wet haarself deurdat sy haar siek kindjie om die lewe bring en
haarself daarna aan die gereg oorgee. Teenoor die mooi lyn in die dramatiese
ontwikkeling van dié spel doen die opeenvolging van karakters en tonele in Die
volmaakte huwelik behendig maar gemanipuleerd aan, terwyl Gerda se oorgang tot
waansin in Ontvlugting psigologies onaanvaarbaar is. Minder dramaties is Pilatus
(opgeneem in Gerhard J. Beukes se Ses eenbedrywe, 1946), terwyl Die reën van jou
liefde (opgeneem in Beukes se Uitgesoekte eenbedrywe, 1948) deur sentimentaliteit
en melodrama ontsier word. Sterker, daarenteen, is Waai, westewind (opgeneem in
F.C.L. Bosman se Vier uitgesoekte eenbedrywe, 1950) waarin die temas van die
patriargale boer, generasiekonflik en droogtetoestande (vgl. C.M. van den Heever)
effektief gebruik word om 'n stuk met 'n sterk konftik op te bou. Aansluitend by Die
reën van jou liefde handel die drietal spele in Adam en Eva (1953) almal oor die
huwelikstema. In 'n Blommetjie vir Ans word die huweliksonmin lig en komies
aangewend, terwyl Die end van die reënboog die uitwerking van 'n egskeiding op
twee dogters op 'n teatrale en skellerige wyse weergee. Die geslaagdste van die drie
spele is Die spieël, waarin die spel-in-die-spel-tegniek (vgl. Celliers se Reg bo reg)
oortuigend aangewend word om 'n bepaalde insig oor te dra.
Die gebrek aan 'n sterk persoonlike styl wat 'n mens by herhaling in De Klerk se
dramas tref, geld in 'n nog groter mate vir sy romans en novelles. Meestal word
karakters en situasies oppervlakkig gehanteer en gebeure telkens in die rigting van
melodrama ontwikkel, terwyl die ontknoping dikwels nie die dwingende resultaat
van die idees is nie, maar die gevolg van die een of ander avontuurlike toevalligheid
of grillige inval by die hoofkarakter. Alhoewel Die grenslose (1946) meevoerend
vertel word en iets nuuts aan die tradisionele generasiekonflik (vgl. D.F. Malherbe
en C.M. van den Heever) toevoeg, hinder die eensydige karakterisering van Anna
in haar verhouding tot haar skoondogter Andrie en veral die hele voorstelling van
die verhouding tussen Andrie en Tonie. Wat veral ongeloofwaardig aandoen, is die
feit dat Andrie in die langdurige spanning tussen haar en haar skoonmoeder nie haar
probleme met haar man deel nie en dat Tonie die hele tyd niks van die ernstige situasie
aanvoel nie. Saam daarmee hinder die bewustelike manipulasie van gebeure en
karakters, die uitwendige ‘sosiale’ dryfvere vir Anna se optrede, die uiterlike spanning
en reeks teatrale voorvalle wat - ten spyte van die ‘diep’ gedagtes wat by monde van
Andrie se ‘wysgerige’ vader gegee word - alles aan die gang moet hou. Die ideële
spanning tussen materiële en hoër waardes en die verskil tussen twee
lewensbeskouings lei nie tot 'n groot botsing tussen mense nie, maar ontaard in
kleinlike uitvalletjies, nydigheid en wrokke wat die drakrag van die roman oneindig
beperk. Teleurstellend ook is die briefroman wat De Klerk saam met Anna
Neethling-Pohl onder die pseudoniem Anna Heymans as Van Willem en San (1947)
publiseer; nêrens word die moontlikhede van dié spesifieke kategorie uitgebuit of
die inherente beperkinge daarvan bevredigend gekamoefleer nie. In Die wolkemaker
(1949; hersiene uitgawe 1962) bring De Klerk 'n aantal uiteenlopende mense bymekaar
uit wat hulle ná 'n vliegtuigongeluk op 'n haas onbegaanbare berg bevind. Die inset
van die verhaal en die motivering waarom die hoofkarakter hom aan die aktiewe
lewe onttrek het, is onbevredigend, terwyl die newelagtigheid van die figuur en die
uitweiding oor die berge die roman in die rigting van 'n vae
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romantiek laat beweeg. As Abraham Koch egter met sy soektog begin om die
oorlewendes op te spoor, verlewendig die verhaal, al voel 'n mens dat die reis berg
af die roman laat ontwikkel in 'n reeks biografieë van problematiese mense met 'n
voorliefde vir eindelose oppervlakkige of kwasie-filosofiese gesprekke, iets wat tot
'n vertoon van belesenheid, eensoortigheid van karakters en tydsbreuke lei. Tog is
daar iets pakkends in die moeisame en futiele tog wat Koch onderneem om die mense
te red, net om aan die einde alleen terug te wees waar hy begin het. Kleiner in omvang
en konsepsie is Nelia Bell (1951) - later onder die titel Die belydenis van Nelia Bell
- waarin, soos ook in Die jammer hart en Die verterende vuur, 'n etiese problematiek
(in hierdie geval vrugafdrywing) ten grondslag van die gebeure lê, al word hierdie
problematiek algaande verdring deur die spannende uiterlike gebeure met die
gevolglike verwaarlosing van enige werklike karakterisering. Weinig genuanseerd
wat karakters betref, is Die eensames (1953), 'n verhaal wat oor die bedrywighede
van 'n geheime organisasie in Suid-Afrika tydens die Tweede Wêreldoorlog handel.
Grootser van opset is Die uur van verlange (1953; hersiene en bygewerkte uitgawe
1971) waarin die persoonlike liefdesverhoudinge van die ek-verteller teen die
agtergrond van die geleidelike industrialisering van 'n landelike gemeenskap en die
opkoms van 'n verwikkelder maatskappy gesitueer word. Die Sederbergse wêreld
van Clanwilliam en Wupperthal, wat deur Boerneef in sketsmatige vertellings en
deur M.I. Murray in 'n episodiese verhaal en deur 'n verdieping in die ‘onderkultuur’
van 'n vervloë wêreld opgeroep is, groei by De Klerk tot boustof vir 'n breë vierdelige
roman. Wat egter hinderlik aandoen, is dat die groot verskeidenheid figure sonder
enige reliëf voor die leser beweeg, iets wat veral 'n beswaar word by die verteller se
afskeid in deel I en groetery in deel II en wat op 'n gemanipuleerde wyse die
moontlikheid bied om allerlei karakters, anekdotes en wetenswaardighede in verband
met die streek te verwerk. Daarmee gee die roman 'n bont verskeidenheid, terwyl
die epiese lyn verlore raak. Naas die wêreld van die Sederberge wil die skrywer die
gebeure wat vanaf die twintigerjare tot ná die Tweede Wêreldoorlog strek, ook in
die ruimer verband van die tydgenootlike Europese geskiedenis, die beëindiging van
kolonialisme, die ontwikkeling van Afrika en die spanning tussen Afrikaner-wees
en internasioneel-wees situeer, 'n Mens voel egter dat hierdie dinge te veel op die
periferie bly en dat die roman telkens 'n groter wêreld suggereer, sonder om dit sinvol
genoeg in die verhaal te laat funksioneer. Die gevaar van oortollige klein besonderhede
of toneeltjies en die gevolglike onnodige stremming van die gang van die gebeure
is ook 'n beswaar teen Die laer (1964; in Engels as The
+

+ Die grenslose word bespreek deur F.E.J. Malherbe (O.E.B., XVII: 4), P.C. Schoonees (Tien
jaar prosa, Johannesburg, 1950) en J.K. Swart (O.E.B., XVI: 3); Van Willem en San deur
P. du P. Grobler (Hg., 12.11.48); Die wolkemaker deur Meyer de Villiers (St., VI: 3, Maart
1952), Swart (O.E.B., XV: 3) en André P. Brink (Hg., 10.8.62); Die belydenis van Nelia Bell
deur Rob Antonissen (St., VII: 2, Desember 1952) en F.V. Lategan (O.E.B., XVIII: 2); Die
eensames deur Antonissen (St., VIII: 4, Junie 1954); Die uur van verlange deur C.J.M.
Nienaber (O.E.B., XX: 1) - waarop H. Pienaar antwoord (O.E.B., XX: 2) - en Antonissen
(St., VIII: 2, Desember 1953); en Die laer deur Antonissen (Spitsberaad), Hertzog Venter
(Hg., 12.3.65), Annette Theron (Krit., III: 1, April 1965), Rialette Wiehahn (T.G., V: 3,
September 1965) en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980).
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Thirstland vertaal), 'n historiese roman oor die Dorslandtrek en die poging van hierdie
groepie pioniere om 'n wilde stuk wêreld te tem, in die eerste persoon vertel deur die
ontwikkelde Will Jordan, 'n Kapenaar van ‘gemengde’ bloed, wat 'n bewondering
vir die boere se heroïese stryd het, as hulle adviseur optree en uiteindelik vermoor
word. Afgesien van die wydlopigheid, dokumentêre aard en die joernaalkarakter van
die roman hinder die dialoog waarmee De Klerk die Dorslandtrekkers se afwykende
taal wou ‘rekonstrueer’, veral omdat die Engelse hoofkarakter sy herinneringe in
normale Afrikaans weergee. Ook struktureel toon die roman 'n ernstige tekortkoming.
Die ‘eintlike’ vertelling word voorafgegaan deur 'n ‘Vooraf’ en gevolg deur 'n
‘Naskrif’ waarin 'n ander spreker as die vertellende ek aan die woord is en waardeur
die hele vertelling van Jordan as 'n ‘finale belydenis’ aangebied word, 'n illusie wat
die skrywer van buite af op die verhaal afdruk en wat hy buitendien betreklik gou
laat opgaan in 'n gewone kroniek.
Naas die ses romans is De Klerk verder die skrywer van vyf novelles waarvan drie
in O, heilige onrus (1956) en twee in Die soekende mens (1960) opgeneem is. In Die
rivier word die gebeure weer in die vir De Klerk bekende Suidweswêreld gesitueer,
terwyl Honger 'n beeld van 'n geskeide vrou se verslawing aan verdowingsmiddels
en haar uiteindelike redding gee. In die titelverhaal van die eerste bundel is die
hoofpersoon, soos in Die grens lose, Hellersee en Menan in Die markplein, weer 'n
egosentriese vrou wat eers 'n groot ramp moet beleef om tot inkeer en selfverloëning
te kom. Die selfverlonende vrou, die etiese problematiek en die belydende ek-verteller
van Die belydenis van Nelia Bell word ook aangewend in Lewendige sake, terwyl
Die dam weer met die huweliksvervreemding (vgl. Hellersee, Ontvlugting, Die end
van die reënboog en Die markplein) as boustof werk.
Wat 'n mens telkens in hierdie en heelparty ander werke van De Klerk opval, is
dat die verhaal wesentlik uit 'n reeks betreklik spannende avonture of dramatiese
gebeurtenisse bestaan wat dan met die een of ander etiese of metafisiese problematiek
van buite af gelaai word om dit tot ‘literatuur’ te verhef. Daarmee kry ons sowel in
sy dramas as sy romans en novelles 'n basiese tweespalt tussen 'n bewuste
wil-tot-‘literatuur’ deur 'n sterk ideologiese lading, neiging tot mooiskrywery en
aanwending van moderne tegnieke, en suiwer ontspanningslektuur met die aksent
op die verhaalvlak, uiterlike botsings en teatrale effekte. Hiermee hang saam 'n
dualiteit tussen realisme en romantiek in sy werk: aan die een kant die aanwending
van situasies wat 'n rou werklikheid wil beeld en 'n dialoog wat dikwels deur die
gebruik van streek- of afwykende woord en taal 'n uitstalkas vir eienaardighede word,
aan die ander kant die gebruik van 'n verliteratuurde taalgebruik, vervagende simbole,
see- en berglandskappe en 'n vervloë wêreld waaroor nostalgies gemymer word. Dit
alles gee iets pretensieus aan 'n skrywer wat bloot as verteller meevoerend kan skryf
en sonder ‘literêre’ mooidoenery sy leser op 'n suiwer verhaalvlak kan boei.
+

+ O, heilige onrus en Die soekende mens word bespreek deur Rob Antonissen (St., XI: 5-6,
Mei-Desember 1957 en Kern en tooi onderskeidelik), terwyl Elize Botha die ‘morele waardes’
na aanleiding van Lewendige sake (uit Die soekende mens) ondersoek (Oor die Afrikaanse
prosa en ander opstelle, Kaapstad, 1980).
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2. Gerhard J. Beukes
GERHARDUS JOHANNES BEUKES,

wat op 21 November 1913 op Upington gebore is,
gaan skool op Keimoes en sy geboortedorp, studeer op Stellenbosch, word daarna
onderwyser in Pretoria en promoveer met 'n proefskrif oor Die moderne eenbedryf
(1974) aan die Universiteit van Pretoria. Sedert 1947 tot met sy aftrede in 1978 is
hy lektor en later professor aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat. In 1952
deel hy die Hertzogprys vir Drama met W.A. de Klerk, terwyl die bundel Beeld en
bedryf (1978) onder redaksie van J.H. Senekal by sy aftrede aan hom opgedra word.
Uit sy een bedrywe stel Charles Malan die bloemlesing Kort gesprek (1978) saam.
Afgesien van sy doktorale verhandeling publiseer Beukes saam met F.V. Lategan
die oorsigtelike studie Skrywers en rigtings (1952) waarin hy die hoofstukke oor die
poësie en drama behartig. Daarnaas lewer hy 'n bydrae tot die popularisering van die
drama en die aanmoediging van jonger skrywers deur die samestelling van talle
bundels eenbedrywe: Ses eenbedrywe (1946), Uitgesoekte eenbedrywe (1948), Nuwe
eenbedrywe (1952), Vyf nuwe eenbedrywe (1957), Skerm en masker (1958), Kom
ons speel toneel! (1959), Spele vir die jongspan (1959), Woord en masker (1964),
Uur van die waarheid (1969), Twee sente vir 'n pêrel (1969), Iewers langs die pad
(1970) en Skuif oop die gordyn (1982). Beukes se oorsigtelike studies in Skrywers
en rigtings word 'n blote profilering van gestaltes sonder enige samehang en
konsentreer slegs op die positiewe aspekte van 'n oeuvre, terwyl die talle bloemlesings
meestal van 'n lukraak keuse getuig, weinig sisteem openbaar en mekaar dikwels
oorvleuel. Dieselfde onoordeelkundige werkwyse wat sy kritiese en kompilatoriese
aktiwiteite kenmerk, blyk ook uit die talle heruitgawes in gewysigde vorm wat sy
eenbedrywe beleef. Die eerste sestal verskyn in Laat die kerse brand! (1945), wat
met een weglating hersien en aangevul is tot tien stukke in Kerse teen die wind (1950).
Hieruit word die agt beste ernstige en geestige spele in opnuut hersiene vorm en
dikwels onder nuwe titels in onderskeidelik Viertal (1968) en Die nôientjie het planne!
(1969) gepubliseer, terwyl
+ + +

+ 'n Bibliografie oor Gerhard J. Beukes word saamgestel deur C.J. Smit (Universiteit van
Stellenbosch, 1969) 'n Outobiografiese stuk verskyn in P.J. Nienaber se Jonger skrywers oor
eie werk (Johannesburg, 1951), terwyl lewensbesonderhede in Br., 27.12.46 en Hg., 24.9.65
verstrek word.
+ Oorsigtelike studies oor Beukes se werk is die weinig insiggewende stukke van F.C.L.
Bosman (Skrywers en rigtings, Pretoria, 1952) en F.V. Lategan (Perspektief en profiel3,
Johannesburg, 1982), terwyl dié van M.P.O. Burgers (Perspektief en profiel2, Johannesburg,
1960) van juister maar tog nog te hooggestemde oordeel getuig. Ná die toekenning van die
Hertzogprys aan Beukes en De Klerk ontstaan 'n heftige polemiek waarin die Akademie van
'n onmag tot objektiewe oordeel beskuldig word (kyk Rapier en knuppel). Onder meer word
daar in die Akademieverslag die volgende van Beukes se dramas gesê; ‘Al hierdie werk is
in die groot of goeie klas. Deur Beukes se meesterskap van vorm, sy breë veld van onderwerpe
en figure (nasionaal sowel as internasionaal), sy egte en deurdringende karaktertekening, sy
treffende dialoog, sy tragiese sowel as komiese vermoë, sy digterlike siening sowel as
intellektuele krag, verdien Beukes sonder twyfel die Hertzogprys ...’
+ Skrywers en rigtings word geresenseer deur A.P. Grové (Hg., 2.5.52) en J.C. Kannemeyer
(Ins., I: 2, Oktober 1961), terwyl Grové (O.E.B., XV: 2, XIX: 3, XVIII: 1), M.P.O. Burgers
(Br., 30.8.46 en Hg., 13.5.57, 21.1.49 en 2.1.59), C.J.M. Nienaber (Kl., II: 4, Mei 1967) en
Rob Antonissen (St., VIII: 1, September 1953) verskillende bloemlesings van Beukes bespreek.
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die bloemlesing Uur van die waarheid (1969) die enigste nu we eenbedryf uit latere
jare van Beukes bevat. Onder die titel Die huigelaar (1967) gee hy 'n vrye verwerking
van Molière se Tartuffe, terwyl hy Trygve Gulbranssen se Og bakom synger skogene
as En ewig sing die woude (1968) vertaal.
As toneelskrywer geniet Beukes in die veertiger- en vroeë vyftigerjare 'n groot
populariteit met sy komedies en klugte, historiese stukke en Bybelse spele. Die vier
eenbedrywe in Die nôientjie het planne! werk almal met geestige situasies, nl. Broer
Wolf en die ooilam (vroeër in Laat die kerse brand! en Kerse teen die wind onder
die titel In my dae) wat gebaseer is op ‘Die huweliksaansoek’ uit C.M. van den
Heever se bundel Simson, Die braaiboud (ook vroeër in Laat die kerse brand! en
Kerse teen die wind), Die nefie kom kuier! (in Kerse teen die wind gepubliseer as As
die nefie kom kuier!) en Die nôientjie het planne! (in Kerse teen die wind onder die
titel Mamma het planne). Alhoewel Beukes van tyd tot tyd 'n goeie begrip vir
situasiekomiek openbaar, maak hy te veel gebruik van voorspelbare en geykte situasies
en verrassende wendinge aan die slot, terwyl sy stukke mank gaan aan 'n onvermoë
tot karakterbeelding en natuurlike dialoog. Die afwesigheid van oortuigende karakters,
die opeenhoping van lawwe snaaksighede wat op die meelewing van 'n weinig kritiese
gehoor gemik is en die gebrek aan 'n sterk dramatiese lyn het tot gevolg dat sy langer
blyspele - As ons twee eers getroud is! (1952; vier bedrywe), Verkiesing sonder
politiek (1956; drie bedrywe) en Die vonkel in haar oë! (1960; vier bedrywe) - niks
tot die tradisie van die Afrikaanse komedie bydra nie. Met hierdie stukke is Beukes
weinig meer as die Melt Brink van die vyftigerjare.
Die aksent op uiterlike effekte en spanninge en die verwaarlosing van
karakteruitbeelding geld ook vir die historiese spele en enkele verspreide ‘realistiese’
stukke. In Oktobernag (vgl. Grosskopf se verwante Oorlog is oorlog.) en Die vrees
(finale tekste in Viertal; vroeër in Laat die kerse brand! en Kerse teen die wind), wat
albei teen die agtergrond van die 1914-Rebellie afspeel, wend Beukes 'n poging aan
tot karakterisering, al word hy weer verlei tot skokeffekte wat die slot - ondanks 'n
mooi spel met die ironie in Die vrees - in albei stukke onaanneemlik maak. In die
Kruger-stuk Die winde van U toorn (Viertal; vroeër in Laat die kerse brand!) ontaard
die dialoog in blote informasie, terwyl die teleurstelling aan die slot tot melodrama
lei. 'n Toppunt van wansmaak enersyds en blatante naskrywery andersyds is Langs
die steiltes (1952) wat met die gebruik van 'n verteller, prosa- en versgedeeltes en
afwisselende optrede van
+ +

+ Laat die kerse brand! word bespreek deur F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer) en W.J.B.
Pienaar (O.E.B., XII: 1) en Kerse teen die wind deur Malherbe (O.E.B., XVII: 2). 'n Oorsig
oor sy eenbedrywe gee T.T. Cloete (Vyfling, Kaapstad, 1966). Afgesien van sy dissertasie
skryf Beukes self oor die eenbedryf in O.E.B., XI: 2 en in die inleiding tot verskeie van sy
bloemlesings. Oor die eenbedryf ‘Laat, die kerse brand!’ handel H. Ohlhoff (Kl., XIII: 3 en
4, November 1978) en M.J. Prins (Beeld en bedryf, Pretoria, 1978).
+ Verkiesing sonder politiek word krities bespreek deur F.I.J. van Rensburg (Hg., 3.9.56) en
Rob Antonissen (St., XI: 5-6, Mei-Desember 1957), wat ook afkeurend oor Langs die steiltes
skryf (Hg., 27.6.52). Indringende beskouings oor Salome dans! en Jesus van Nasaret is dié
van W.J. du P. Erlank (Hg., 13.4.51 en 6.6.55 onderskeidelik); oor laasgenoemde stuk skryf
ook Antonissen (St., XI: 5-6, Mei-Desember 1957). Judas van Keriot word bespreek deur
M.P.O. Burgers (Hg., 23.10.59).
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kore en karakters by die simbolies-allegoriese tradisies van Celliers en Langenhoven
aansluit en ‘Hoogtepunte uit ons driehonderdjarige volkswording’ gee. Deur die
onbeholpenheid van die retoriese woord en futlose vers is Beukes egter volkome
onmagtig om selfs die gebrekkige visie van Celliers en Langenhoven te ewenaar en
moet hy op uiterlike dinge soos beligting, gebare en toneelskikking vir sy effekte
steun. In Kerse teen die wind (Viertal; vroeër in die versamelbundel met dieselfde
titel) sluit Beukes aan by die realistiese probleemdrama in sy uitbeelding van verarmde
Afrikaners in die grootstad, al laat die onegte situasie en dialoog en die holle gebaar
van die slot die stuk volkome misluk. Die neiging tot skokeffekte en onwaarskynlike
gebeure maak van Die ligblou vaas (Kerse teen die wind) 'n stuk suiwer melodrama,
terwyl Uur van die waarheid (in die gelyknamige bundel; vroeër onder die titel
Kwartet in Nuwe eenbedrywe) op 'n enigsins hoër vlak 'n beeld van vier
terdoodveroordeeldes in die nag voor hulle teregstelling gee. Onoortuigend is ook
Beukes se poging tot 'n ‘realistiese’ drama van groter omvang in Die swart engel
(1947; drie bedrywe) deurdat die situasies weer hopeloos oordryf word en die hoofen newemotiewe te los van mekaar beweeg. In die eenbedryf Iewers langs die pad
(uit die versamelbundel met dieselfde titel) word 'n beeld van die verbrokkeling van
'n gesin gegee, maar die te bewustelike aanwending van die dialoog om juis hierdie
verbrokkeling keer op keer te suggereer, maak die situasie onaanvaarbaar.
Met enkele van die eenbedrywe op Bybelse temas lewer Beukes sy verdienstelikste
werk. In Die hand wat Hy eenmaal geneem het (in Laat die kerse brand! en Kerse
teen die wind opgeneem) gee hy die reaksies van Johannes, Petrus en Judas ná die
gevangeneming van Christus en maak hy effektief gebruik van 'n sekere
karakterkontras. Afgesien van die optog-slot wat, soos M.P.O. Burgers aangetoon
het, teenoor die mistiek-realistiese inslag van die res minder bevredig, is Laat die
kerse brand! (in die gelyknamige bundel en in Kerse teen die wind), wat afspeel
tydens die kindermoord en die vlug na Egipte, Beukes se sterkste stuk deur die
bevredigende opbou, die funksionele gebruik van die Bybeltaal en die hantering van
die krisis wat van Magda 'n keuse tussen die dood van haar eie baba of dié van die
Christuskind vereis. Met sy Bybelspele van groter omvang sluit Beukes aan by die
tradisie van D.F. Malherbe, behalwe dat hy meer spesifiek op Nuwe-Testamentiese
stof konsentreer. Salome dans! (1950; drie bedrywe) misluk as gevolg van swak
karakterisering, onegte dialoog en die veelheid van dramatiese motiewe, terwyl Jesus
van Nasaret (1954) - vgl. Dorothy Sayers se The Man born to be King -, 'n reeks van
veertien hoorspele oor die geboorte en lewe van Christus (waarvan die eerste
oorspronklik as Ons het 'n ster gesien! in Nuwe eenbedrywe verskyn het), deur die
gemeensame taal en te vertroulike omgang met die heiliges ontsier word. In Judas
van Keriot (1959; vyf bedrywe; in 1976 herdruk as Man van Keriot) gee Beukes, ná
'n inleidende proloog deur die hoofkarakter, 'n beeld van Judas se lewe en die redes
waarom hy as vurige nasionalis, wat van Christus 'n militaristiese bevryding verwag
het, uiteindelik as verraaier van sy Meester kon optree. Maar ook weer hier, soos
telkens in sy ander werk, blyk Beukes se onvermoë tot karakterisering. Hierdie
gebrek, en daarmee saam die goedkoop effekte waarop veral sy blyspele steun, het
tot gevolg gehad dat sy gewildheid in die veertiger- en vyftigerjare die ontwikkeling
van die Afrikaanse drama en toneel eerder gestrem as bevorder het.
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Vanaf die veertigerjare word die stroom liefdesromans, verhale waarin spannende
avonture beleef word en ander lektuur wat op 'n populêre mark gerig is, veel talryker.
Ná die Tweede Wêreldoorlog, wanneer die papierbeheer opgehef word en meer
boekeskemas en populêre tydskrifte tot stand kom, lei die aanvraag vir dié soort
verstrooiingsverhale tot die gebruik van goedkoop resepte en die aanwending van
die sensasionele en gewaagde om die verkope te laat styg.
Naas die realistiese kontrei- en ander kuns wat die ‘literêre’ prosatradisie in hierdie
jare saam met die latere werk van enkele ouer prosaïste (Jochem van Bruggen, Van
Melle, M.E.R.) aan die gang hou, is daar in die romantiese rigting enkele skrywers
wat effens bo die vlak van die populêre lektuur uitstyg. In Die ontleedmes en ander
verhale (1940) bundel L.W. Viljoen 'n aantal stukke oor die dood en bonatuurlike
verskynsels, terwyl Blanche Pienaar (pseudoniem van S.J. Meadows-Cullum) in
Liefdesloutering (1942) die tradisionele driehoek in die liefdesverhouding tot
sentimentaliteit banaliseer en in Skewe bome (1944) wanverhoudinge in die huwelik
behandel. In regstreekse aansluiting by die swoele Oosterse mistisisme wat 'n tipiese
modeverskynsel in die Wes-Europese literatuur van die dertigeren veertigerjare was,
lewer Phil Olivier met die ‘belydenisse van 'n seun’ in Kom droom met my (1942)
die manlike pendant vir Hettie Smit se Sy kom met die sekelmaan. Olivier is ook die
skrywer van Nuwe wyn (1946), Offer (1951) en 'n aantal kinderboeke. Op 'n hoër
vlak is die godsdienstige romans Die dale juig (1946) en Wat is die mens tog? (1951)
van H. en F. von Hörsten, twee skrywers wat met hulle reeks oor die Bushies
idealistiese verhale vir die jeug skryf. Hierby sluit F.J. Steenkamp met sy romans
oor Bybelse temas, o.m. Dawid (1948), aan. Die wêreld van die Vrystaatse Republiek
en die era van Ryk Tulbagh is onderskeidelik die boustof van J.J.G. Grobbelaar se
Die driemanskap (1947) en Pêrels en pruike (1948), terwyl A.M. de V. Esterhuysen
se Corneels Kanniedood (1953) oor die lyfwag van president Steyn skryf. Meer
romanties is Skewe potte (1946), Die susters Dupont (1946), die dagboekroman My
liewe Magda (1950) en die sketsbundel Ken u haar? (1950) wat ANNA SERVASINA
(NEETHLING-)POHL (1907-) onder die skuilnaam A.P. NIEHAUS publiseer; onder
haar eie naam doen sy later in die outobiografiese Dankbaar die uwe (1974) verslag
oor haar werk as toneelspeelster, regisseuse en professor in drama, terwyl sy onder
die pseudoniem ANNA HEYMANS saam met W.A. de Klerk die briefroman Van
Willem en San (1947) skryf. Die swaar pad terug (1947) van Aline van Alphen
(pseudoniem van Aty Greshoff) handel oor die liefdeslewe van 'n Nederlandse meisie
in New York teen die agtergrond van die Tweede Wêreldoorlog. In die veels te
wydlopige Anderkant die einders (1953) van F.P. van der Merwe kom 'n egosentriese
onderwyser ná 'n periode van loutering tot 'n nuwe besef van homself en sy medemens.
Ná die vroeëre probleemromans en die eksperimente met die Nuwe Saaklikheid
is daar enkele skrywers in die veertiger- en vroeë vyftigerjare wat met nuwe boustof
en soms ook moderner tegnieke die probleemroman beoefen, al is die nuwe meestal
afgelei van buitelandse modelle en toon die werke stilisties en struktureel te veel
gebreke om van 'n deurbraak te kan praat. Die enigste roman wat in dié jare blyke
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gee van 'n werklike vernuwing, is die psigologiese Keerweer (1946; hersiene uitgawe
1961) van CHRISTOFFEL JOHANNES MICHAEL NIENABER (1918-), dosent
en later professor aan die Natalse Universiteit. In hierdie werk word die
gemoedstoestande van 'n kranksinnige met sy agterdog, vervolgingswaan,
vreeskomplekse, los assosiasies en ‘visioene’ uitgebeeld, 'n procédé wat plek-plek
tot die vervlegting van motiewe en feitlik tot 'n surrealistiese, nagmerrie-agtige
belewing lei. Die basiese probleem van hoe om die waansin in die geordende vorm
van die literatuur oortuigend aan te bied, los Nienaber vernuftig op deur binne die
chaotiese wêreld van die kranksinnige die deurlopende motiewe van die blou
verpleegster en die ‘blou’ musiek, die grootheidswaan, die vreeskomplekse en veral
die jeugherinneringe as eenheidsbindende elemente te gebruik. Die vraag ontstaan
egter of die ekperspektief heeltemal oortuigend is, veral aangesien die psigoticse
skisofreen wat soms in 'n kamer met bedekte mure opgesluit moet word, tog nog in
die roman van geordende taal gebruik maak. Ten spyte van hierdie bedenking is
Keerweer die verre herout van die vernuwing wat eers in die tweede helfte van die
vyftigerjare definitief deurbreek, terwyl die surrealistiese prosa literêr-histories die
voorganger van Jan Rabie se Een-en-twintig is.
Alhoewel Nienaber se roman vandag, danksy die aandag wat N.P. van Wyk Louw
daarop in Vernuwing in die prosa gevestig het, algemeen as die vroeë aankondiger
van die Sestigerprosa gesien word, het dit indertyd by die eerste verskyning nie
besondere aandag getrek nie. 'n Skrywer wat veel meer in die brandpunt was en groot
belofte ingehou het, is WILLEM PETRUS VAN DER BERG (1916-1952), radioman
en later dosent aan die Witwatersrandse Universiteit. Van der Berg se beste, maar
betreklik tradisionele, werk is te vinde in die novellebundel 'n Profeet in die Boland
(1948) waarin veral die titelstuk (afsonderlik gepubliseer in 1961) oor 'n onafhanklike,
waardige ou boerefiguur wat tydens die Tweede Wêreldoorlog geïnterneer word,
sowel op die verhaalvlak as deur die uitbeelding van die hoofkarakter meevoer.
Daarnaas skryf hy 'n aantal behoorlike humoristiese, maatskaplike en liefdesverhale
in Solitêrspel by kerslig (1949), terwyl enkele goeie essays in Die asvaal ou Karoo
(1951) - o.m. met die kind se primitiewe kyk op dinge - opgeneem word. Die werk
waarmee hy egter indertyd die aandag op hom gevestig het, is Reisigers na nêrens
(1946), 'n breed opgesette roman oor 'n aantal ontwikkelde Kaapstadse Afrikaners
wat die lewe as sinloos ervaar en stuurloos in hul vereen+ +

+ C.J.M. Nienaber se Keerweer word bespreek deur G. Dekker (Hg., 6.12.46), maar dit is eers
N.P. van Wyk Louw wat in Vernuwing in die prosa2 (Kaapstad, 1963) die aandag daarop
vestig en dit as die herout van die vernuwing sien. 'n Latere beskouing oor die roman is dié
van André P. Brink (Rap., 1.8.71).
+ 'n Outobiografiese stuk van Willem van der Berg verskyn in My jeugland (Johannesburg,
1953), terwyl Charl Engelbrecht (T.L., II: 3, September 1952) en C.M. van den Heever
(Helikon, Augustus 1952) huldigingsartikels aan hom wy. 'n Profeet in die Boland word
bespreek deur Gerhard J. Beukes (O.E.B., XV: 1), Solitêrspel by kerslig deur F.V. Lategan
(O.E.B., XVI: 2) en Die asvaal ou Karoo deur Jaco van der Merwe (O.E.B., XIX: 1). F.E.J.
Malherbe (Wending en inkeer, Kaapstad, 1948) en P.G. Sehoonees (Tien jaar prosa,
Johannesburg, 1950) bespreek Reisigers na nêrens, terwyl Meyer de Villiers Tema en variasies
(Hg., 19.12.47) resenseer. In 'n Standpunte-arlikel (III: 3, Augustus 1948) bring De Villiers
albei hierdie romans ter sprake. Ruwe ontwaking word bespreek deur A.P. Grové (O.E.B.,
XVI: 2).
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saamde bestaan voortdobber. Die konsentrasie op 'n aantal karakters in dieselfde
stadsmilieu en die opvolging van tonele wat temporeel min of meer gelyk met mekaar
is, sluit struktureel aan by die simultane totaliteitsvisie van romanskrywers soos Vicki
Baum en ander eksponente van die Nuwe Saaklikheid en veral Aldous Huxley se
Point counter point, terwyl die gesprekke waarin die karakters na vaste waardes vir
hulle lewens soek of in 'n algehele skeptisisme verval, in die konteks van die
Afrikaanse prosa indertyd 'n ‘moderne’ indruk gemaak het. Die filmiese konstruksie
wat die opeenvolgende tonele in elke hoofstuk tot gevolg het, bring wel 'n
voortdurende wisseling in die struktuur van die roman, maar 'n mens mis die nodige
verskeidenheid omdat die karakters, dialoog en verskuiwende ruimtes 'n groot
eenselwigheid toon en die ‘filosofieë’ meestal 'n oppervlakkige indruk maak. Hinderlik
is ook die waarnemings in die spieël en die telkens herhaalde procédé om aan die
begin van 'n nuwe afdeling die aandag op 'n karakter-in-handeling te fokus, terwyl
die slot met sy onbevredigende beëindiging van motiewe en voortdurende
verskuiwende tonele 'n gemanipuleerde indruk maak. Alhoewel Tema en variasies
(1947) hegter van struktuur is en daar naas die ‘reisigers na nêrens’-motief ook met
die werkstoestande by die settery 'n maatskaplike problematiek bykom, toon die
roman 'n te groot ooreenkoms met sy voorganger, ook wat die tegniek van die
‘close-up’, die konsipiëring van die karakters en die konvensionaliteit van tipes en
situasies betref. Oppervlakkig, sentimenteel en met te weinig epiese gang is die
spanningsroman Ruwe ontwaking (1949) en die novelle Groen oewers (1950).
Op 'n heelwat laer vlak as dié van Van der Berg staan die geskrifte van JOHANNES
MEINTJES (1923-1980), wat naas sy werk as skeppende skrywer ook die skilderkuns
beoefen, enkele boeke oor die beeldhou- en skilderkuns lewer en as amateurhistorikus
studies oor die Anglo-Boereoorlog en die Voortrekkers maak en 'n hele paar biografieë
(Kruger, Steyn, De la Rey, Scheepers) in Afrikaans en Engels skryf. Met die bundel
Kamerade (1947; in 1971 herdruk en uitgegee as Siembamba) versamel Meintjes
essays, sketse en kortverhale waarin die boheemse lewe en - ná enkele verse en
verhale van I.D. du Plessis - die wêreld van die homoseksueel die eerste keer in
Afrikaans figureer. By Meintjes lei hierdie tematiek tot narcissisme, eenselwigheid,
goedkoop belydenis en ekkerigheid, iets wat ook sy dramas Die blanke stilte (1952;
drie bedrywe) en Die soekendes (1958; twee bedrywe) met pseudo-artieste as karakters
en die eindelose gepraat oor die sinloosheid van die lewe pretensieus laat aandoen.
Die tema van die ou familieplaas en die houvas wat dit op mense kan hê, is reeds
aanwesig in Die blanke stilte, en dit word verder uitgewerk in die romans Stormvlei
(1955) en Gister is vandag (1963), laasgenoemde met 'n kunstenaarsfiguur as
+

+ Johannes Meintjes se Kamerade word bespreek deur J.K. Swart (O.E.B., XIV: 4), terwyl
Rialette Wiehahn Siembamba resenseer (T.G., XII: 1, Maart 1972). Rob Antonissen bespreek
Die blanke stilte (St., VIII: 1, September 1953) en Die soekendes (Kern en tooi, Kaapstad,
1963); laasgenoemde drama word ook deur M.P.O. Burgers (Hg., 13.3. 59) en André P.
Brink (T.L., IX: 2, Junie 1959) geresenseer. Stormvlei word bespreek deur Antonissen (St.,
XI: 5-6, Mei-Desember 1957), Gister is vandag deur J.C. Combrink (T.G., III: 4, Desember
1963), Die singende reën deur Hennie Aucamp (Krit., I: 4, Januarie 1964), Mallemeule deur
M.E. van Zyl (Krit., II: 4, Januarie 1965) en Dagboek I deur Antonissen (Spitsberaad,
Kaapstad, 1966).
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hoofkarakter wat as gevolg van die tweestryd tussen sy liefde vir die plaas en sy kuns
tot selfmoord gedryf word. Die Kaapse artiestelewe van Die soekendes vorm ook
die boustof vir Die singende reën (1962) waarin die onbeholpe gebruik van
verskillende ek-vertellers steurend is, terwyl die toneel in Mallemeule (1964) na die
partytjielewe van Johannesburg verskuif. In Jeugjare (1963) en die twee dele van
sy Dagboek (1961-1972) doen Meintjes nogal minusieus verslag oor die klein
kunstenaarswêreld waarin hy beweeg, meestal met homself egosentries in die
middelpunt.
In teenstelling tot die esoteriese, narcissistiese wêreld van Johannes Meintjes stel
HENDRIK STEPHANUS HERTZOG VAN BLERK (1915-), mynwerker en joernalis
in Johannesburg, sy lesers voor aan die ruwe werklikheid van die diamantdelwer in
Dit blom tussen bantoms (1949), die houtryer in Los donkies (1950) en die mynwerker
in die Randse goudmyne in Daarom is die winddreun diep (1951) - 'n titel wat ontleen
is aan Totius se Trekkerswee -, Reën van erbarming (1952), Twee stuiwers vir 'n
mossie (1959), Die mynramp (1964) en Son van geregtigheid (1965). In al hierdie
werke word ons getref deur die humorrealistiese uitbeelding van die
minderbevoorregtes wat blootgestel is aan die verleidings van hulle omgewings,
onder meer deurdat die dialoog met die spraakwerklikheid van hierdie mense rekening
hou en die klein toneeltjies op die delwery of rondom die myn gesamentlik die bont
mosaïek van hulle lewens gee. 'n Mens voel egter dat Van Blerk hierin vir Jochem
van Bruggen en Mikro as voorgangers het en dat hy sy tonele dikwels in 'n
sentimentele of melodramatiese rigting laat ontwikkel, terwyl die kyk op die mens
by die ouer skrywers sober bly en deel van iets omvattenders uitmaak. Teenoor die
enigsins episodiese opset van dié werk skryf Van Blerk ook 'n aantal deurlopende
verhale wat 'n sterk spanningslyn openbaar en meestal die Suid-Afrikaanse geskiedenis
as agtergrond het: Geboorteplaas (1959) en Broer oor die visier (1963), albei oor
die Randse mynstaking van 1922, En drie maal kraai die haan (1968), 'n mynverhaal
wat tydens die Tweede Wêreldoorlog afspeel, en 'n hele reeks romans waarin hy die
gebeure in die tyd van die Anglo-Boereoorlog situeer, onder meer die twee verhale
oor die verkenners van Danie Theron, Die eerste verkenner (1969) en Boerespioen
(1971). Minder oortuigend en melodramaties is sy uitbeelding van die dorpslewe in
Soos gras is sy dae (1955) en Die tollenaar van Tiekiedraai (1956).
Naas 'n drietal bundels geforseerde en didaktiese kortverhale (Die swart wa, 1951,
Die man in saal sewe, 1962 en Vallei van die wingerde, 1967) skryf DIRK GYSBERT
RICHARD (1918-), joernalis en koerantredakteur in Johannesburg, twee romans waarin
hy aktuele sake aanraak: Voor die nag kom (1953) oor die vervlakking van
+ +

+ Oor H.S. van Blerk asprosaïs skryf B. Kok (T.L., II: 3, September 1952) en Meyer de Villiers
(St., VI: 3, Maart 1952). Dit blom tussen bantoms word bespreek deur A. Keyter (O.E.B.,
XVII: 4) en J.K. Swart (O.E.B., XVI: l); Los donkies deur C.W. Hudson (O.E.B., XVII: 1)
en P.C. Schoonees (Hg., 8.12.50); Daarom is die winddreun diep deur M.L. Jurgens (O.E.B.,
XVIII: 1); Reën van erbarming deur Hudson (O.E.B., XIX: 1); Die mynramp deur P. Harteveld
(Krit., III: 2, Julie 1965); en Broer oor die visier deur André P. Brink (Krit., I: 4, Januarie
1964).
+ Dirk Richard se Die swart wa word bespreek deur Rob Antonissen (Kern en tooi), Die man
in saal sewe deur L. Dekker (St., XVI: 3, Februarie 1963), Voor die nag kom deur Antonissen
(Kern en tooi) en T.T. Cloete (O.E.B., XX: 1, waarop Richard reageer en Cloete repliek
lewer, O.E.B., XX: 2), Die gekneusde jaar deur F.I.J. van Rensburg (T.G., III: 3, September
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leessmaak en die opkoms van die geel pers, en Die gekneusde jaar (1963) oor die
onvermoë van 'n jong Afrikaner wat uit die buiteland terugkeer om hom weer by die
eng tradisies van sy volk aan te pas. Sy beste werk lewer Richard met die viertal
eenbedrywe in Die laaste skakel (1955) wat op genuanseerde wyse en met gebruik
van lewendige dialoog die stryd uitbeeld tussen 'n ouer en jonger geslag Afrikaners
wat voeling met mekaar verloor het.
Aansluitend by die werk van Van Blerk, Jochem van Bruggen en Van Melle (onder
meer deur die verskuiwings in tyd en ruimte) teken Kas van den Bergh - 'n skrywer
wat ná sy belowende begin met goedkoop verstrooiingslektuur tevrede geword het
- in Vlieë teen die ruite (1953) 'n bywonersgesin waarvan die kinders in hulle
uiteenlopende lewens weer 'n sekere maatskaplike orde bereik. In Jôhannie giet die
beeld (1954) en Met erbarming, o Here (1957) skets Arthur Fula, die eerste swart
skrywer wat in 'n roman Afrikaans as medium gebruik, die verderflike invloed wat
die grootstad op die swartman het. In dieselfde trant en met onoortuigende
karaktervoorstelling gee Eddie Domingo in Okkies op die breë pad (1955) 'n beeld
van die verleidings van drank, vroue, dagga en vreemde ideologieë wat 'n
onontwikkelde bruin man in Johannesburg ervaar. Met al drie hierdie werke het 'n
mens die gevoel dat dieselfde tipe situasie deur ander skrywers reeds beter gehanteer
is: in die geval van Van den Bergh deur die humorrealiste en Van Melle, in die geval
van Fula en Domingo deur talle Engelse Suid-Afrikaanse skrywers (onder andere
Paton) en deur F.A. Venter in Swart pelgrim.

III. F.A. Venter en die voortsetting van die historiese roman
FRANçOIS ALWYN VENTER, gehore op Hopetown op 27 November 1916, ontvang sy

skoolopleiding op Vioolskraal, Strydenburg en sy geboortedorp, studeer aan die
Universiteit van Stellenbosch,en is daarna agtereenvolgens joernalis in Kaapstad,
Windhoek en Johannesburg. In 1960 vestig hy hom op 'n plaas tussen Kenhardt en
Carnarvon, en in 1970 begin boer hy in die distrik Vredendal. Ná sy aftrede vestig
hy hom in die Strand, waar hy hom voltyds aan skryfwerk wy. Afgesien van die
werke onder sy eie naam publiseer Venter ook heelwat ontspanningslektuur onder
die pseudonieme Meiring Fouché, Elske te Water, René Stegmann en Marius de
+ +

1963) en H. Ohlhoff.,(Kl. XII: 4, Februarie 1978) en Die laaste skakel deur Antonissen (St.,
XI: 5-6, Mei-Desember 1957).
+ Kas van den Bergh se Vlieë teen die ruimte word bespreek deur Rob Antonissen (St., VIII:
3, Maart 1954), Arthur Fula se Jôhannie giet die beeld deur T.T. Cloete (O.E.B., XX: 2) en
Antonissen (St., IX: 5, 1955) en Eddie Domingo se Okkies op die breë pad deur P.J. Philander
(Hg., 7.5.56).
+ 'n Bibliografie oor François Alwyn Venter word saamgestel deur Linda van Rheede van
Oudtshoorn (Universiteit van Stellenbosch, 1970). 'n Outobiografiese stuk verskyn in
Herinnering se wei (Johannesburg, 1966). Oorsigtelike studies oor sy werk is gemaak deur
S. Strydom (F.A. Venter, Monografieë uit die Afrikaanse letterkunde,'nr. 7, Kaapstad, 1965;
Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982; en Hg., 22.10.65), terwyl Zelma le Roux enkele
taalverskynsels by hom ontleed (Ins., I: 2, Oktober 1961 en II: 1, Maart 1962). Die motivering
vir die toekenning van die Hertzogprys word gelewer deur F.E.J. Malherbe (Jrb. Ak., 1,
1961).
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Jongh. In 1961 ontvang hy die Hertzogprys vir Swart pelgrim en Geknelde land en
in 1981 'n eredoktoraat van die Universiteit van Port Elizabeth. Van sy werke is in
Engels, Nederlands, Duits, Noorweegs, Sweeds en Spaans vertaal. Vir die Ministerie
van Waterwese stel hy in 1970 'n boek oor Water saam.
Venter se oeuvre bestaan uit twee jeugverhale, 'n bundel kortverhale, tien romans
en drie bundels sketsvertellings. In teenstelling tot die belangrikste prosaïste in die
laat-vyftiger- en sestigerjare eksperimenteer hy nie met nuwe tegnieke of boustof
nie en is sy werk eerder 'n voortsetting en verfyning van wat ander skrywers voor
hom reeds aangedurf het. Met sy kortverhale sluit hy, wat toon en verhaaltegniek
betref, aan by Abr.H. Jonker, terwyl hy op die gebied van die Bybelroman en
vaderlandse historiese verhaal die rigting van D'Arbez, Nico Hofmeyr, D.F. Malherbe,
P.J.L. Odendaal en andere verder uitbou. Hierdie aansluiting by ouer skrywers geld
ook vir sy latere werk, waarin hy die plaaswêreld en die lewe van die bruinmens
verken, al is sy sketsvertellings verder verwyder van ouer modelle. Met Swart pelgrim,
'n roman oor 'n Xhosa se wedervaringe in Johannesburg, en Die middag voel na
warm as, vertellings oor bruin plaasarbeiders in die Noordweste, lewer hy sy
belangrikste bydrae, wyk hy met sy besondere benadering af van die simplistiese
hantering van dié tipe boustof deur die meeste skrywers voor hom en open hy
plek-plek ook nuwe gebiede in menslike verhoudinge vir die Afrikaanse verhaalkuns.
In al hierdie verhale is die meevoerende en spannende verteltrant Venter se
belangrikste kwaliteit, terwyl die uiterlike dramatiek, teatrale effekte, vlak
karakterisering en te beeldryke styl iets oppervlakkigs aan sy werk gee.
Venter debuteer met die jeugverhaal Die geheim van die berg (1944; hersiene
uitgawe 1958), terwyl hy later - as 'n neweproduk van sy reeks romans oor die Groot
Trek - die jeugroman Wit oemfaan (1965) publiseer wat op die geskiedenis van die
Voortrekkerseun Ferdinand Paulus van Gass, soos geredigeer deur Gustav Preller
(Voortrekkermense, deel I), gebaseer is. Alhoewel die avontuurlike reeks ervarings
in albei dié werke vlot vertel word, is daar in die eerste verhaal 'n gebrek aan
dramatiese dialoog en mis 'n mens in die wedervaringe van die Voortrekkerseun die
nodige karakteronthulling.
In Gebondenes (1949), wat tematies verwant is aan Abr.H. Jonker se Bande, bundel
Venter 'n aantal verhale oor mense wie se lewens fisiek of geestelik deur dronkenskap,
selfopofferende naastediens, plig, liggaamsgebreke e.d.m. begrens word. Soms is
die aanloop te lank (‘Nuwe inkeer’), mis die verhaal 'n bevredigende proporsie
(‘Alpheus’), hinder daar iets aan die ontknoping (‘Kentering van
+

+ Gebondenes word bespreek deur L.C. Bruwer (Hg., 26.8.49) en M.L. Jurgens (O.E.B., XV:
3); Eenderse morge deur J.K. Swart (O.E.B., XVIII: 3); en Die drosten deur A.H. Jonker
(O.E.B., XIX: 1) en Hilda Grobler (Hoof., 31.8.78).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

52
mnr. Buyskes’) en word die geheel deur 'n oordaad versierende adjektiewe en
onderbrekende vergelykings geskaad. Die hoogtepunt van die bundel is ‘Twee
vyande’, waarin die oerdrifte wat deur 'n vernietigende stryd in die mens ontketen
word, in die oplaaiende haat tussen 'n Duitse en 'n Russiese vlieënier teen die
agtergrond van die Tweede Wêreldoorlog beliggaam is. Wat 'n mens hier opval, is
die parallelismes wat deur die alternerende aandag aan die twee vlieëniers bereik
word en die ironiese einde waar die twee vyande aan mekaar se bors sterf, 'n slot wat
- naas alle verskille - aan C.M. van den Heever se ‘Broedertwis’ (Simson) laat dink.
Vir sy eerste roman, Eenderse morge (1950), kies Venter die tema van stryd en
vyandskap tussen twee families op buurplase as gevolg van verskille in hulle uitkyk
op die Tweede Wêreldoorlog. Alhoewel die roman met die tradisionele plaaswêreld
as milieu werk, is daar 'n poging om die lokale realisme te oorskry en in die skeuring
tussen Syferkuil en Bronwater iets van die verwarring in die Afrikanervolk van die
veertigerjare te lê. Ongelukkig word hierdie groter stryd egter nie bevredigend
uitgewerk nie, omdat Venter sy toevlug tot uiterlike oplossings (die damwal wat
breek en 'n versoening tussen die twee vyande bewerkstellig) neem, terwyl die roman
vlak bly in die uitbeelding van karakters en deur die woordrykheid en oormatige
gebruik van vergelykings ontsier word. Op 'n hoër vlak is Die drosters (1952), 'n
fantasie wat in die derde wêreldoorlog afspeel en die angs van drie drostende soldate
- 'n Duitser, 'n Italianer en 'n Suid-Afrikaner - uitbeeld. Veral die eerste deel van dié
roman is geslaag, terwyl die fantastiese afloop te veel op die vlak van 'n bloot uiterlike
avontuur beweeg.
Swart pelgrim (1952; hersiene uitgawe 1958), Venter se volgende werk, is die
verhaal van 'n Xhosa wat in die tradisies van die stam opgelei is, na die stad gaan
om geld te verdien en sy broer Mfazwe te soek, en daar aan allerlei ervarings
blootgestel word voordat hy, liggaamlik geskend, na sy tuiste terugkeer. Die roman
lok 'n vergelyking uit met Alan Paton se Cry, the beloved country, wat ook oor die
Suid-Afrikaanse ‘kleur’-aktualiteit handel. Terwyl Paton egter die aksent op die
milieu van swart én wit laat val wat met mekaar in aanraking kom, gee Venter se
roman grotendeels 'n beeld van 'n bepaalde swartman se reaksie op die vreemde
milieu en figureer die blanke slegs waar die hooffiguur met hom in aanraking kom.
Daardeur verkry Swart pelgrim, soos Rob Antonissen aangetoon het, 'n homogener
karakter en strakker lyn in die uitbeelding van sowel die stamlewe (die eerste vyf en
die slothoofstukke) as die bestaan in die plakkersdorp, én van bepaalde indiwidue
binne daardie wêrelde, in die besonder die hooffiguur Kolisile. In vergelyking met
+

+ Oor Swart pelgrim, bestaan daar 'n uitgebreide literatuur. By sy eerste verskyning word die
roman geresenseer deur A.H. Jonker (O.E.B., XIX: 1), F.J. Snijman (T.L., III: 3, September
1953) en Rob Antonissen (St., VIII: 2, Desember 1953), terwyl P.D. van der Walt (Koers,
XXXI: 3, September 1963), F.I.J. van Rensburg (Krit., I: 3, Oktober 1963), A.J. Coetzee
(Kl., III: 1, Augustus 1967) en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad,
1980) studies aan die hersiene uitgawe wy. C.J.M. Nienaber vergelyk Swart pelgrim met
Paton se Cry, the beloved country (St., X: 2, Oktober-November 1955), terwyl N.P. van Wyk
Louw (Vernuwing in die prosa2, Pretoria/Kaapstad, 1963) en André P. Brink (Inleiding tot
die Afrikaanse letterkunde5, Pretoria/Kaapstad, 1980) enkele insiggewende opmerkings oor
die roman maak en Hein Viljoen 'n studie aan die Kolisile-karakter wy (T.L., XVIII: 1,
Februarie 1980). In die nawoord tot die skooluitgawe (vyfde druk, 1961) skryf A.P. Grové
na aanleiding van Swart pelgrim oor die aktuele roman. J.L.C. Strydom maak 'n studie oor
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sy vorige werke word die oordadige beeldspraak in dié roman funksioneel ingespan
om die idioom van die Xhosa te suggereer en om deur sirkulering tot 'n hegte struktuur
by te dra. In die hersiene uitgawe van die roman het Venter heelwat byvoeglike
naamwoorde, onnodige beeldspraak en sensasietonele weggelaat, terwyl die
slothoofstuk só herskryf is dat die toekoms van Kolisile en sy gesin duisterder en
meer problematies word.
Die roman begin oortuigend met Kolisile se tweestryd of hy op die plaas moet bly
of sy broer moet gaan haal. In die verdere ontwikkeling van die roman word Kolisile
egter te veel die blote katalisator van 'n reeks rampspoedige gebeurtenisse,
teleurstellings en ontnugterings wat gesamentlik vir 'n spannende verhaal sorg, maar
waardeur ons te min aan die hooffiguur se reaksies, denke en optrede voorgestel
word. As die karakter deur wie se bewussyn en perspektief die leser alles in die roman
ervaar, is Kolisile - soos die hoofpersoon in G.H. Franz se Kobus - iemand wat alles
te lydelik ondergaan en nie sy ervarings kan interpreteer of in groter verbande kan
sien nie.
Hierdie gebrek aan sinvolle karakterisering lei daartoe dat die skrywer vir sy effekte
op uiterlike geweldtonele steun wat dikwels nie die funksie kan verrig wat hulle
kragtens die hele bou van die roman moes gehad het nie. Om Kolisile se antipatie
teenoor die blankes te motiveer, het Venter 'n toneel nodig waarin sy hoofkarakter
op so 'n wyse deur witmense behandel word dat hy vir Jackson se opruiingswerk
vatbaar is. Binne die struktuur van die roman moet Kolisile se eerste ontmoeting met
'n witvrou (hoofstuk VII) dan dié belangrike funksie vervul. Die besondere vrou is
egter 'n uitsonderingsgeval wie se man by geleentheid ernstig deur swartmense beseer
is, terwyl die toeval - dat Kolisile juis by dié vrou moes uitkom - so 'n belangrike rol
speel dat die siening eensydig ten gunste van die swartman swaai en die objektiwiteit
verlore gaan. Op dieselfde wyse - soos Fenja Mulock-Houwer aangetoon het - moet
die witvrou by wie Kolisile inbreek (hoofstuk XXVI), deur haar simpatieke optrede
die bewys lewer dat Jackson se opruiende veroordeling van ‘die witman’ vals is.
Hierdie vrou tree egter só uitsonderlik op dat die hele toneel oneg aandoen en nie
werklik die deurslaggewende dryfkrag vir Kolisile se wending na die ‘goeie’ kan
wees nie. Deurdat Kolisile die wêreld waarin hy beweeg, so weinig genuanseerd
ervaar, lei dit tot 'n doelbewuste manipulering van tonele en tot 'n sterk en
oorvereenvoudigde teenstelling tussen karakters, soos in die geval van Mafasoe en
Jackson wat onderskeidelik as Kolisile se goeie en bose ‘sinnekens’ funksioneer.
Terwyl Mafasoe in sy eenvoud, vaskleef aan tradisies en liggaamlike gebreke
oortuigend geteken word, is Jackson weinig meer as 'n karikatuur wat as onderduimse
agitator iets van die tipiese romanskurk word. Juis deurdat hierdie

Die uitbeelding van die Bantoe in Swart pelgrim (Johannesburg, 1965), terwyl J.C.
Kannemeyer die funksionaliteit van tonele (Prosakuns, Kaapstad, 1968) en J.P. Smuts die
karakteruitbeelding (Karakterisering in die Afrikaanse roman, Kaapstad, 1975) nagaan. Die
indringendste studie is dié van Fenja Mulock-Houwer (Swart pelgrim, Blokboeke, nr. 29,
Pretoria/Kaapstad, 1978).
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karakter 'n mens so weinig oortuig, is die latere verloop van die roman onbevredigend
en mis 'n mens 'n noodwendige eindpunt in Kolisile se wedervaringe. Soos telkens
in sy werk offer Venter karakterisering op ter wille van dramatiese voorvalle en
uiterlike avonture, iets wat, volgens J.P. Smuts, daartoe lei dat die verhaal nie by die
emosionele keerpunt in die roof-episode sy noodwendige afloop vind nie. Die roman
kry 'n ‘verlengstuk’ as Kolisile teruggaan myn toe, vermink raak en aan die einde
na sy land terugkeer. Alhoewel die hersiene slot 'n aanmerklike verbetering op die
eerste uitgawe is, klink die twee slotparagrawe tog, soos Fenja Mulock-Houwer
opgemerk het, ‘'n bietjie soeterig vir 'n roman waarin sulke geweldige dinge gebeur,
en dit verswyg volkome die feit dat ‘hulle wat so lank gewag het’, nie die sterk,
hardwerkende, trotse vader teruggekry het nie, maar 'n verminkte man met maer
hande, wat seerkry as hy loop, ‘nie baie’ geld vir sy arbeid in die stad, ‘nie baie’
kompensasiegeld gekry het nie. Die Kolisile wat teruggekom het, is minder as ooit
opgewasse om hulle te help in die noodtoestand waarin hulle verkeer’ (Blokboeke,
nr. 29, p. 21).
Ná Swart pelgrim is Die tollenaar (1954), die verhaal van teringlyers in 'n
sanatorium, 'n groot teleurstelling deur die aksent op uiterlike spanning, swak
karakteruitbeelding en maniërismes in die styl. Grootser van opset en konsepsie is
Man van Ciréne (1957), die lewensverhaal van Simon Niger wat aanvanklik teen
Christus gekant is, later noodgedwonge deel aan sy lydingsweg het, tot inkeer en
bekering kom en uiteindelik soos sy nuutgevonde Meester aan die kruishout sterf.
In vergelyking met die vroeëre Bybelse romans gee Man van Ciréne 'n omvattender
kyk op die wêreld, 'n noukeuriger weergawe van die spesifieke stuk geskiedenis, 'n
juister insig in die mens van dié tyd en 'n boeiender verhaal. Opvallend by die lees
van dié roman is die wisselwerking tussen feit en fiksie en die wyse waarop Simon
se wedervaringe telkens raakpunte met die groot gebeurtenisse uit die heilsgeskiedenis
het, terwyl die teenstelling tussen Simon se onvermoë tot begrip aan die begin en sy
offerbereidheid aan die slot plek-plek aangrypend is. Daarteenoor word die eenheid
van die werk geskaad deurdat die roman op bepaalde punte sekere kerngebeurtenisse
vanuit 'n ander perspektief as dié van Simon ervaar, terwyl die patroonmatige
kontraswerking tussen idille en geweld in haas elke hoofstuk 'n strukturele dreun tot
gevolg het. Die belangrikste beswaar is egter dat die karakters enkellynig rondom 'n
bepaalde idee opgebou word en dat hulle deur teatrale gebare, gewelddadige optrede
en skeldwoorde in die rigting van oppervlakkige bioskoopfigure neig.
Die wisselwerking tussen feit en fiksie wat reeds in Man van Ciréne opvallend
was, is ook aanwesig in die tetralogie wat Venter oor die Groot Trek skryf en wat
gepubliseer word as Geknelde land (1960), Offerland (1963), Gelofteland (1966) en
Bedoelde land (1968). In vergelyking met D.F. Malherbe se pionierstetralogie, Die
wit kraai van Anna de Villiers, Die môreskof van P.J.L. Odendaal en talle ander
werke oor die Groot Trek bring Venter nie 'n verrassende nuwe kyk op die geskiedenis
nie. Wat sy reeks romans tot 'n hoogtepunt in die tradisionele hantering van historiese
boustof
+

+ Die tollenaar word bespreek deur E. lindenberg (T.L., V: 2, Junie 1955) en Man van Ciréne
deur A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965), J.M. de Vries (Z.A., Februarie
1958), P.C. Schoonees (Br., 17.1.58) en Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963).
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verhef, is die groot greep wat hy op die gebeure het, die deeglike wyse waarop die
geskiedenis verwerk en (soos in J.D. Kestell se De Voortrekkers) met 'n fiktiewe
gegewe verbind is, die meevoerende vertelling en die dikwels dramatiese opbou van
'n reeks gebeurtenisse. Die geskiedenis wat hier met die verhaal verweef word, strek
vanaf 1834 met die moeilikhede op die Oosgrens tot die besluit om te trek (Geknelde
land), die eerste fase van die Trek, die leierskapskwessie, die slag by Vegkop, die
strafekspedisie teen die Matebele, die oortog oor die Drakensberg, die moord op
Retief en die gebeure by Bloukrans (Offerland), die verdeeldheid onder die Trekkers,
die koms van Andries Pretorius, die aflegging van die gelofte en die slag van
Bloedrivier (Gelofteland), en die lewe in Natalia, die strafekspedisie teen hoofman
Napaai, die beleg by Congella, Dick King se epiese rit, die anneksasie van Port Natal
deur sir George Napier, die rusies in die Volksraad en die besluit van baie Trekkers
om die land ter wille van vryheid te verlaat en hulle in Transvaal te vestig; (Bedoelde
land). Hierdie historiese gebeure word egter primêr aangebied soos beleef deur Rudolf
Dreyer, grensboer en later Trekker saam met Retief en Maritz. Die veronregting,
angs en lyding wat Dreyer en sy gesin moet verduur, groei algaande tot dié van 'n
hele volk, terwyl sy herhaalde verliese aan besittings of dierbares en tydelike herstel
daarna simptomaties is van die voorspoed en rampe wat die Trekkergemeenskap
afwisselend tref. Met hierdie balans tussen feit en fiksie het Venter 'n reeks romans
geskryf wat deur hulle blote omvang 'n mens se bewondering afdwing.
En tog kan hierdie tetralogie nie as 'n groot werk beskou word nie. Wat by herhaling
in die reeks voorkom, is die verskuiwing van die perspektief van Dreyer as sentrale
ervarende karakterna ander figure en gebiede, soos na Dingaan in hoofstuk 15 en die
koloniale owerheid in hoofstuk 27 van Offerland of na sir George Napier in hoofstuk
3 van Bedoelde land. Hierdie verspringing van perspektief toon geen vaste patroon
nie en kom só sporadies voor dat die leser dit as struktuurbreuke en 'n onbeholpe
greep op die boustof ervaar, net soos die herbelewing van Vegkop in die bewussyn
van Annie Steyn (hoofstuk 2 van Offerland) as 'n vreemde tegniek binne die konteks
van die tetralogie aandoen. 'n Belangrike beswaar teen die reeks as sodanig is dat
die uitbeelding van hierdie mense in die algemeen, en van die hoofkarakter Dreyer
in die besonder, in kleinrealistiese details of die bloot avontuurlike bly vassteek en
dat daar agter die geskiedenis geen groot idee van die mens as ewige trekker of
grenslandbewoner opdoem nie. Uitgaande van die karakterkonsepsie van Dreyer as
onnadenkende daadmens boei Geknelde land deur die weergawe van uiterlike
avonture, maar dit verlei Venter, soos in Man van Ciréne, om sy figure soos
bioskoophelde te laat optree en sy romanwêreld met tipiese karakters (tant Poppie)
+

+ Die indringendste (maar te positiewe) beskouing oor die Land-romans is Die tetralogie van
F.A. Venter (Kaapstad, 1970) deur T.T. Cloete, terwyl Maria Hugo die historiese siening in
Geknelde land nagaan (H.A., Desember 1964). Oor Geknelde land skryf verder W.E.G. Louw
(Bu., 2.12.60), F.V. Lategan (T.G., I: 4, Desember 1961), P.C. Schoonees (Hg., 13.1.61),
Rob Antonissen (Kern en tooi), A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel) en I. Louw (Krit., II:
4, Januarie 1965). Offerland word bespreek deur W.E.G. Louw (Bu., 22.11.63), J.C.
Kannemeyer (Sest., I: 2, Februarie 1964) en Pirow Bekkel (Krit., II: 2, Julie 1964); Gelofteland
deur A.J. Coetzee (T.G.,.VIII: 2, Junie 1968) en Pirow Bekker (St., XX: 6, Augustus 1967);
en Bedoelde land deur George Louw (Hg., 27.12.68) en Frans van Zyl (Kl., VII: 3, November
1972).
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en cliché-figure (die Hollandse skoolmeester) te vul. Die aksent op 'n bloot uiterlike
dramatiek lei verder daartoe dat sommige newemotiewe in Offerland, soos bv. die
Sybrand-geskiedenis, nie méér as 'n avontuurlike ekskursie vir Dreyer word nie,
terwyl die afwesigheid van 'n groter plan agter die geskiedenis die hele
leierskapskwessie tot 'n raserige dispuut vervlak. En hierdie oppervlakkigheid geld
ook vir Gelofteland en Bedoelde land. Veral die struwelinge in die Volksraad, wat
'n groot deel van die eerste helfte van Bedoelde land in beslag neem, dreig om vervelig
te raak, maar in plaas daarvan dat hy aan hierdie rusies 'n groter geldigheid verleen
sodat dit werklik 'n stryd om die voortbestaan van 'n volk in sy ‘bedoelde land’ word,
verval Venter in 'n skouspelagtige voorstelling van die gegewens en gedra sy figure
hulle weinig beter as die tradisionele helde en skurke van die vroegste Afrikaanse
romankuns. Dit geld veral vir die poging van Fick en sy konfraters om Andries
Pretorius in die Volksraad te arresteer, in die besonder vir die naïewe en toevallige
wyse waarop Dreyer die komplot ontdek (hoofstuk 16). Die gevolg van hierdie
uiterlike dramatisering is dat Bedoelde land 'n blote avontuurverhaal word, 'n
romantisering van die geskiedenis waarin die indiwiduele figure geen reliëf verkry
nie. Dreyer se uiteindelike besluit om te trek, word heeltemal uiterlik gemotiveer
deur die dreigende hofsaak oor sy eiehandige optrede teen die Zoeloes en deur die
dood van oom Elie; van 'n innerlike ontwikkeling is daar niks by hom te bespeur nie.
As daar aan die einde van die slotdeel sprake is van 'n louteringsproses waardeur
Dreyer ‘gebrand (is) tot op die been’, maar waardeur hy terselfdertyd nog getrou aan
homself gebly het, lok die woorde (vgl. ‘hy glo dat hy nog Rudolf Dreyer is, die man
wat uit Winterberg weggetrek het om vry te wees’) 'n vergelyking met Van Melle
se Bart Nel-figuur uit. In teenstelling tot Bart se innerlike stryd maak Dreyer se
gemaklike hantering van die uiterlike gebaar, voortvarendheid en geringe insig in
die essensie van die Trek hom egter totaal onaanneemlik vir so 'n konsepsie. 'n Mens
voel dat Venter hier sy figuur op 'n geforseerde wyse probeer verdiep om 'n lading
te dra waartoe hy kragtens sy hele konstruksie as karakter nie in staat is nie.
Teenoor die groot aantal karakters in die tetralogie konsentreer Venter in Die
rentmeesters (1969) net op 'n paar figure. Die roman vertel die verhaal van 'n boer
wat as gevolg van verkeerde metodes en instelling deur die plaas verwerp word,
terwyl sy seun met die hulp van die grootvader die grond van verwaarlosing en
ondergang red. Die siening van die mens teen die agtergrond van die grootse natuur
herinner aan C.M. van den Heever se Somer, terwyl die gang van die geslagte aan
Laat vrugte laat dink. Teenoor die Ben Richter-figuur, wat met 'n sekere
oortuigingskrag geteken is, beweeg die ander karakters te veel op die oppervlak en
word die grond wat sy eise aan die mens stel, nie 'n werklik lewende mag in hierdie
boek nie.
Venter se drie bundels sketsvertellings steun op sy ervarings as boer en as kind in
die Karoo. In Werfjoernaal (1965) skryf hy oor sy waarnemings op 'n plaas in die
Noordweste tussen Kenhardt en Carnarvon en vertel hy van die droogtes en winde,
+ +

+ Die rentmeesters word bespreek deur J.P. Smuts (Bu., 5.12.69) en Rosa Nepgen (Hg.,
12.12.69).
+ Werfjoernaal word bespreek deur Elise Muller (Hg., 28.1.66).
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bome plante en struike en veral die voëls en ander diere wat deur die geestige
naamgewings tot persoonlikhede verhef word. Deur die intieme geselstoon van die
ek-verteller is hierdie stukke oor die Noordweste verwant aan enkele essays in M.E.R.
se Uit en tuis en veral Sangiro se En die Oranje vloei verby, terwyl die aandag aan
en noukeurige waarneming van diere en plante 'n aangename afwisseling op Venter
se filmiese en spektakulêre aanbieding van Bybelse en historiese stof bring. Nog
geslaagder is sy waarneming van die lewe en persoonlike nood van bruin
plaasarbeiders in Die middag voel na warm as (1974) - 'n titel ontleen aan Van Wyk
Louw se ‘Klipwerk’ - wat op sy ervarings op 'n plaas in die Olifantsriviervallei
gegrond is. Alhoewel ons hier, soos in Mikro se Toiings, 'n waarneming vanuit 'n
baas-kneg-verhouding kry, bring die ervarende ek-verteller en sy kritiese ingesteldheid
teenoor homself 'n boeiende afwisseling op die tradisionele aanbieding van dié tipe
boustof. In Kambra-kind (1979) vertel Venter van sy kinderjare in die barre
Karoo-wêreld van Britstown en Vanwyksvlei en sy mense se trek na die Grootrivier
en die Kalahari op soek na weiplek vir die vee. Afgesien van die beeld van 'n
bestaanstryd wat dié mense telkens gedwing het om van 'n vertroude omgewing
afskeid te neem, lê Venter hier 'n stuk outydse leefwyse met plaasskole, speletjies,
bygelowe en boererate vas, terwyl die lewendige beskrywings van mense en situasies
en die boeiende vertelwyse dit een van sy geslaagdste werke maak.
Met sy hantering van Bybelse en vaderlandse boustof sit Venter die tradisie van
die historiese roman voort, sonder dat hy daarmee iets werklik nuuts tot die Afrikaanse
literatuur bydra. As Beukes met sy blyspele en klugte die Melt Brink van die
vyftigerjare genoem kan word, is Venter - maar dan op 'n veel hoër vlak - met sy
historiese romans die D'Arbez of J.H.H. de Waal van die sestigerjare. Alhoewel nie
sonder gebreke nie, maak hy met Swart pelgrim en Die middag voel na warm as
twee belangrike en uiteenlopende toevoegings tot dié literatuur waarin die
‘kleur’-aktualiteit sentraal staan. Dit is met hierdie werke en met die reminisserende
Kambro-kind eerder as met sy groots opgesette geskiedkundige romans dat hy sy
belangrikste bydrae tot die Afrikaanse prosa lewer.
+ +

+ Die middag voel na warm as word bespreek deur Jan Rabie (Hg., 17.1.75), Abr. H. de Vries
(Ogg., 27.2.75), Anna van Zyl (Vo., 19.2.75) en Henriette Roos (T.L., XVIII: 1, Februarie
1980).
+ Kambro-kind word bespreek deur Dorothea van Zyl (Vo., 5.12.79), Helize van Vuuren (Bu.,
13.12.79), Hilda Grobler (Hoof., 26.1.80), Ena Jansen (Va., 31.1.80), Henning Snyman
(Beeld, 25.2.80), Cecile M.J. Greyling (Ogg., 1.8.80), André P. Brink (Rap., 12.10.80) en
Gerrit Olivier (St., XXIII: 5, Oktober 1980).
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Hoofstuk 10
Die digkuns van 1940 tot 1955
Ná die hoë vlug wat die poësie van Dertig reeds in die eerste werke van W.E.G. en
N.P. van Wyk Louw, Uys Krige en Elisabeth Eybers bereik, is daar aanvanklik min
nuwe digters wat hulle aan debute waag. Deur die belydenisinslag maak D.J. Potgieter
se Lig en skaduwee (1938) wel 'n ‘moderne’ indruk, maar die binnelewe van die ek
en sy verhouding tot God word op 'n onbeholpe en stereotiepe wyse aangebied, terwyl
die ‘nasionale’ verse by die ouer ‘motiewe’-kuns aansluit. Abstraksies, retoriese
beelde en vormloosheid ontsier ook J. Nel van der Merwe se Van mens tot mens
(1941) en Bloedrivier is breed (1956). Naas spele vir die jeug, onder meer My liewe
kokkennennetjie (1949), publiseer Van der Merwe verder Beroemde liefdesterhale
(1945) en 'n reisjoernaal (Onder vreemde sterre, 1954). STEPHANUS JOHANNES DU
TOIT (1891-1972), skrywer van die dissertasie oor die Suid-Afrikaanse volkspoësie
(1924) en samesteller van heelparty skoolbloemlesings, sluit in sy bundels Uit die
vreemde boord (1940) en Tussen die dae (1947) regstreeks by die tradisie van die
Tweede Geslag aan, in die besonder by die werk van T.J. Haarhoff deur sy vertalings
uit die Griekse, Latynse, Engelse, Duitse en Franse letterkundes. In Kinders van die
daeraad (1939), Mense van die newels (1949) en Gode en helde van Achaje (1965,
saam met Charlotte F. du Toit) versamel hy verhale uit die Griekse mitologie, terwyl
hy in Kinders van die noorderlig (1940) en As gode fluister (1944) Germaanse mites
en Oud-Noorse sages oorvertel.
+ +

+ Met sy vertalings uit die klassieke Griekse letterkunde lewer JOHANNES PETRUS JANSE VAN
RENSBURG (1911-1980) 'n belangrike bydrae, in die besonder met sy oorsettings van die Ilias
(1954) en die Odusseia (1963) van Homerus. Verder vertaal hy Antigone (1961), Elektra
(1969), Philoktetes (1976) en Oidipus by Kolonos (1979) van Sophokles, Die vroue van
Troje (1944) en Iphigeneia in Aulis (1967) van Euripides en Lusistrata (1970) van
Aristophanes, terwyl hy ook Die mooiste fabels van Esopus (1970) oorvertel. In manuskrip
bestaan verder Die geskiedenis van Herodolus. - Veel later vertaal N.A. Blanckenberg
Vergilius se Bucolica en Georgica (Landelike poësie, 1975) en Aeneïs (Van wapens en 'n
man, 1980)
+ Afgesien van die oorsigte in Antonissen en Dekker se literatuurgeskiedenisse is die beste
algemene beskouings oor die poësie wat in hierdie hoofstuk bespreek word, dié van W.E.G.
Louw (Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, III, Kaapstad, 1950), F.I.J. van Rensburg
(Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner, Kaapstad, 1969), E. Lindenberg (Inleiding tol die
Afrikaanse letterkunde5, Pretoria/Kaapstad, 1980), A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2,
Kaapstad, 1965 en Afrikaans: Ons pêrel van groot waarde, Johannesburg 1974) en W.J. du
P. Erlank (Referate gelewer by geleentheid van die Silwerjubileum van die F.A.K., 1954,
Johannesburg, 1955). Van belang is ook enkele opmerkinge wat H.A. Mulder in ‘Probleme
van die jongste Afrikaanse poësie’ (Laaste opstelle, Kaapstad, 1961) maak. Minder
insiggewend is die artikels van D. Bax (Z.A., Maart-April en Desember 1947, Maart en Julie
1948, Januarie 1949) en J.M. de Vries se Nieuwere Afrikaanse letterkunde ('s-Gravenhage,
1956). In S.E.S.A., I (Kaapstad, 1970) skryf A.P. Grové en T.T. Cloete onderskeidelik oorsigte
oor die Afrikaanse literatuur in die veertiger- en vyftigerjare. Die beste keuse uit die poësie
van 1940 tot 1955 is te vinde in D.J. Opperman se Groot verseboek (Kaapstad, 1951; daarna
telkens aangevul).
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Die werk van J. Nel van der Merwe en die tydskrifpoësie uit die eerste jare ná 1940,
o.a. dié van G.A. Watermeyer, J.S. Rabie, C. (Emma Louw), J de V. Steyn, Etienne
Theron, Grophil (P. du P. Grobler) en Bartho Smit, word nog in 'n belangrike mate
oorwoeker deur die veelvuldige invloede van W.E.G. Louw en die Van Wyk
Louw-kultus wat in hierdie tyd heers. Ook in die eerste werk van 'n belangriker digter
wat in die periode van 1940 tot 1955 debuteer, nl. Ernst van Heerden se Weerlose
uur, is die belydenisinslag en die geding-met-God oorheersend, terwyl heelparty
verse deur modewoorde en wendinge uit die poësie van die Louws oorwoeker word.
Aarselend en aanvanklik nog swak verwoord bring S.J. Pretorius, S.V. Petersen en
Olga Kirsch iets nuuts deur 'n groter maatskaplike bewussyn, meegevoel met die
verdruktes in die stad en die uitbeelding van die bruinmens en die Jood. Daarteenoor
ontwikkel D.J. Opperman met die publikasie van 'n reeks indrukwekkende bundels
in die veertiger- en vyftigerjare tot die belangrikste digterlike figuur in die Afrikaanse
poësie sedert N.P. van Wyk Louw en bring hy deur sy feitlik katolieke oopgestel-wees
vir alle gebiede van die werklikheid en deur die kriptiese aard van sy vers iets nuuts
en anders ná die belydeniskuns van Dertig. In 1946 stel Opperman en F.J. le Roux
die bloemlesing Stiebeuel saam waarin veertien jong digters hul eerste verskyning
maak. Afgesien van skrywers wat later op ander gebiede 'n bydrae lewer (soos D.
Couzyn en J.S. Rabie), publiseer G.A. Watermeyer, Bartho Smit en Ina Rousseau
en later ook Izak van der Westhuizen, Barend J. Toerien, C.F. Rudolph, H.W. Truter
en Sheila Cussons hul werk in afsonderlike bundels. Hierdie digters se poësie is van
wisselende gehalte, maar in die beste verse word daar nuwe nuanses tot die Afrikaanse
poësie toegevoeg. Dit geld ook vir die werk van P.J. Philander, wat in 1955 debuteer,
terwyl Merwe Scholtz ná sy poësiedebuut (1947) 'n belangrike bydrae tot die kritiek
lewer en eers in die sewentigerjare weer van sy verse bundel. In dieselfde jaar as
Philander se eerste bundel verskyn Peter Blum se Steenbok tot poolsee, maar dan is
daar sprake van 'n duidelike nuwe inset in die Afrikaanse digkuns wat by 'n volgende
periode tuishoort.
In sommige literatuurgeskiedenisse en oorsigte van die Afrikaanse poësie word
daar na Van Heerden, Pretorius, Opperman, Petersen, Kirsch en Watermeyer as die
‘Veertigers’ verwys, 'n benaming wat - soos die begrip ‘Twintigers’ - tot 'n kunsmatige
verdeling lei en die desenniumafbakening tot norm verhef Die digters wat in die
eerste helfte van die vyftigerjare debuteer, sluit trouens tematies en tegnies ten nouste
by die werk van die vorige twee dekades aan. Daarby is die
+

+ Oor S.J. du Toit se Tussen die dae skryf Ernst van Heerden (O.E.B., XIII: 4).
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digters van die veertigerjare veel meer heterogeen as die Dertigers en kan daar van
'n groep, georganiseerde optrede en aanvanklik selfs persoonlike kontak nouliks
sprake wees. Waar hierdie digters wél aan die literêre stryd deelneem en deur bydraes
of redigering van tydskrifte meedoen, is dit gewoonlik saam met die Dertigers, al
reageer Opperman poëties en teoreties op die beperkinge van die belydeniskuns van
die Louws, beïnvloed hy met sy gekonsentreerde beelding, gedrongenheid en
beoefening van die laaggedig ook sy mededigters (in die besonder Van Heerden) en
het hy deur sy optrede as literator en adviseur 'n belangrike uitwerking op jonger
digters. Van Heerden en Pretorius begin gelyktydig met Opperman in tydskrifte
publiseer, maar hulle debuutbundels verskyn eerder as Heilige beeste. Alhoewel ook
Petersen en Kirsch voor Opperman debuteer, is hulle tydskrifverse van 'n later datum,
doen hulle nie - soos Opperman - mee aan die kritiek of 'n ander vorm van literêre
aktiwiteit nie en getuig hulle debuutbundel nie van 'n wesentlike ‘deurbraak van die
nuwe’ nie. Daarom word Opperman se werk hier vóór Petersen en Kirsch maar ná
Van Heerden en Pretorius behandel.

I. Ernst van Heerden
ERNST VAN HEERDEN is op 20 Maart 1916 op Pearston in Oos-Kaapland gebore. Ná
sy skoolopleiding op sy tuisdorp en aan die Grey-kollege in Port Elizabeth studeer
hy aan die Universiteit van Stellenbosch, waar hy in 1936 die graad M.A. met 'n
verhandeling oor P.C. Boutens verwerf. Daarna gaan hy na die Gemeentelijke
Universiteit van Amsterdam waar hy onder andere W.E.G. Louwen W.J. du P. Erlank
leer ken. In November 1939, ná die uitbreek van die Tweede Wêreldoorlog, keer hy
terug na Suid-Afrika. Aanvanklik is hy waarnemende dosent op Stellenbosch en in
Pietermaritzburg, maar in 1943 word hy aangestel as dosent in die Fakulteit van
Opvoedkunde aan die Universiteit van Stellenbosch, vir twee jaar in Engels en daarna
in Afrikaans, 'n betrekking wat hy tot begin 1960 beklee. In die jare 1951-1953
studeer hy in Gent en promoveer hy met 'n studie oor Die digterlike
+

+ Bibliografieë oor Ernst van Heerden word saamgestel deur Petro Goosen (Universiteit van
die Witwatersrand, 1963) en A.M. Frouws (Universiteit van Stellenbosch, 1976), terwyl 'n
bibliografie ook in Hulsels van kristal (Kaapstad, 1981) opgeneem word. Biografiese gegewens
verskyn in Br., 14.3.47, terwyl Van Heerden in sy bydrae tot Herinnering se wei
(Johannesburg, 1966) en in Die aamborstige klok (Kaapstad, 1966) oor sy jeugjare uitwei
en in sy gesprekke met A.J. Coetzee en C.F. Rudolph (onderskeidelik in Gesprekke met
skrywers 1, Kaapstad, 1971 en T.L., VIII: 3, Augustus 1970) en sy opstel oor ‘Logika en
a-logika in die digterlike bedryf’ (Digterlike diagnose, Kaapstad, 1977) waardevolle inligting
oor sy verse verstrek. Biografies is verder die artikels van Hennie Aucamp in St., XXXIV:
2, Maart 1981 en dié van Audrey Blignault en Lisette de Backer in Hulsels van kristal. Die
commendatio vir die Hertzogprys word gelewer deur A.P. Grové (Jrb. Ak., 1963), terwyl
Aucamp 'n huldeblyk by sy sestigste verjaardag lewer (Bu., 22.3.76). By sy vyf en sestigste
verjaardag verskyn huldeblyke van Ampie Coetzee (Tr., 20.2.81) en Piet Muller (Beeld,
20.2.81). Oor ‘Vier gedigte van Ernst van Heerden’ (‘Na die front’, ‘Bergskilpad’, ‘Fusillade’
en ‘Die gewigopteller’) skryf H. Ohlhoff (T.L., XIX: 3, Augustus 1981). Kleur van donkerte
word bespreek deur F.R. Gilfillan (Bu., 19.11.81). Hulsels van kristal word bespreek deur
Joan Hambidge (Hoof, 4.5.81), Wessel Pretorius (Tr., 25.5.81), Henning Snyman (Bu., 4.6.81)
en L.S. Venter (Vo., 10.6.81).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

61
beeld, met spesiale verwysing na die poësie van N.P. van Wyk Louw. In 1959 gaan
hy met 'n Carnegie-beurs na die V.S.A. om die moderne Amerikaanse letterkunde
te bestudeer, terwyl hy in die somer van 1963-1964 'n uitgebreide toer deur die
Suid-Amerikaanse vasteland onderneem. In 1960 word hy aangestel as dosent aan
die Witwatersrandse Universiteit, aanvanklik as lektor, later as senior lektor en
‘reader’ in die algemene poëtiek en sedert 1967 as hoogleraar in Afrikaans en
Nederlands, 'n pos wat hy tot met sy aftrede in 1981 beklee. Sedert 1970 ondergaan
Van Heerden 'n reeks operasies wat uiteindelik in 1973 en 1974 tot die amputasie
van sy bene lei, 'n ondervinding wat die biografiese agtergrond vir heelparty van sy
latere verse vorm.
Sy werk word by herhaling met verskillende pryse en toekennings bekroon. Tydens
die Olimpiese Spele in Londen in 1948 ontvang hy 'n tweede prys in 'n internasionale
poësiewedstryd vir 'n aantal verse oor sport en sportfigure (privaat gepubliseer as
Ses gedigte/Six poems, 1951, oorgeneem uit sy eerste drie bundels), terwyl hy in
1949 'n S.A.U.K.-prys verwerf met 'n gedig wat later in verwerkte vorm as Die
bevryding gepubliseer word. In 1962 ontvang hy die Hertzogprys vir Die klop, in
1975 die W.A. Hofmeyr-prys vir Teenstrydige liedere. By geleentheid van sy sestigste
verjaardag in 1976 verskyn 'n faksimilee-uitgawe van agttien ongepubliseerde gedigte
as Die ysterwoud, en in 1977 word hy met die diploma van die União Brasileira de
Escritores van Manaus, Brasilië vereer. In 1982 ken die Universiteit van die
Witwatersrand 'n eredoktoraat aan hom toe. Onder die titel Op die mespunt (1963)
stel A.P. Grové 'n bloemlesing uit sy poësie saam; die tekste wat hierin uit sy vroeëre
bundels opgeneem word, is hersien, veral wat die verboë vorm van die adjektief en
retoriese taalgebruik betref. By sy vyf en sestigste verjaardag in 1981 verskyn drie
spesiale uitgawes: Kleur van donkerte: Verse 1942-1956, wat Van Heerden se eerste
ses bundels bevat, die huldigingsbundel Hulsels van kristal onder redaksie van A.J.
Coetzee en 'n spesiale nommer van Standpunte (XXXIV:2, Maart 1981) wat aan sy
werk gewy word.
Vir die Afrikaanse letterkunde is Van Heerden in die eerste plek van belang as
digter, maar ook as prosaskrywer en kritikus lewer hy 'n waardevolle bydrae. Die
reise wat hy in die sestigerjare op die twee Amerikaanse vastelande onderneem, vind
neerslag in Etikette op my koffer (1961; oor die Verenigde State) en Wolk van die
mooi weer (1964; oor Suid-Amerika). Terwyl 'n mens voel dat daar in die
Suid-Amerikaanse reisjoernaal te oppervlakkig waargeneem word sodat die geheel
in 'n brosjure met oormatig baie adjektiewe en retoriese woorde ontaard, munt Etikette
op my koffer uit deur die meestal noukeurige (alhoewel enigsins presieuse)
woordgebruik, die aangename geselstrant, die mooi balans tussen feite en persoonlike
ervaring, die krities-evaluerende kyk op die land en sy mense en die netjiese
+

+ Etikette op my koffer word bespreek deur L.C. Eksteen (Krit., III: 3, Oktober 1965), Anna
van Zyl (Vo., 1.3.62) en Audrey Blignault (Hg., 11.5.62), Wolk van die mooi weer deur R.
Schutte (St., XVIII: 3, Februarie 1965), Eksteen (Krit., III: 2, Julie 1965) en Rosa Nepgen
(Bu., 16.10.64), en Die aamborstige klok deur P.D. van der Walt (Tg., Desember 1966),
Eksteen (T.G., VII: 2, Junie 1967), A.J. Coetzee (Die Nataller, 11.9.66) en W.E.G. Louw
(Bu., 9.9.66).
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ordening van die stof binne tematiese eenhede. In die bundel Kompas (1965) en Son
op die land (1967) skryf hy stukke oor die Olimpiese Spele in Helsinki en oor
Johannesburg as stad, terwyl hy tot Stad en stedelig (1978) 'n opstel oor Rio de
Janeiro bydra. Aansluitend by die jeugbeeld in Herinnering se wei (1966) skryf hy
in Die aamborstige klok (1966) reminisserend oor sy Pearstonse jare, die dorpslewe
en -gewoontes, die leefwyse van die ouer mense en die vermaak van dié dae, in
enkele gevalle deur interessante omstandigheidsgetuienis by sommige van sy verse
te verskaf. Alhoewel sy herinneringe plek-plek deur 'n oormatige gebruik van
byvoeglike naamwoorde ontsier word, lewer Van Heerden met hierdie werk 'n bydrae
tot die kleindorpse vertelkuns.
As kritikus publiseer Van Heerden drie bundels opstelle (Rekenskap, 1963 - 'n
titel ontleen aan Stuiveling; Die ander werklikheid, 1969; en Digterlike diagnose,
1977 - 'n titel ontleen aan Hoornik), 'n monografie oor N.P. van Wyk Louw (1963),
'n inleiding tot Herman Gorter se Mei (1976) en die N.P. van Wyk Louwgedenklesing
(R.A.U., 1978) oor die kleurwoord in Van Wyk Louw se poësie. Naas studies oor
beeldspraak, rym en die verhouding digter-leser en nasionalismeliteratuur skryf hy
'n paar oorskoulike opstelle oor outeurs (I.D. du Plessis, C.M. van den Heever,
Boerneef, Hennie Aucamp en W.E.G. Louw) en 'n aantal indringende studies oor
die werk van D.J. Opperman, waaruit sy analitiese en sintetiese vermoëns, fyn insigte
en trefseker oordeel blyk. Van belang is verder sy opstel oor die teorie van die
reisverhaal (Die ander werklikheid), wat sy praktyk in Etikette op my koffer en Wolk
van die mooi weer nader belig, terwyl hy in ‘Logika en alogika in die digterlike
bedryt’ (Digterlike diagnose; vgl. ook sy onderhoud met A.J. Coetzee, in Gesprekke
met skrywers 1) bronne en literêre verwysings in sy eie werk aandui, bepaalde simbole
en beelde ‘verklaar’, op enkele deurlopende motiewe wys en oor strukturele
aangeleenthede uitwei. Soos W.E.G. Louw beoefen Van Heerden 'n impressionistiese
tipe kritiek en skryf hy dikwels beeldend met 'n voorkeur vir 'n poëtiese sfeer in sy
formulerings.
Aanvanklik toon Van Heerden se poësie die invloed van digters soos Housman,
Brooke, A. Roland Holst, Bloem en Marsman en verkeer dit veral sterk onder die
ban van W.E.G. Louw en Van Wyk Louw se estetiserende belydenis en
geding-met-God. Betreklik gou slaag hy egter daarin om hom hieraan te ontworstel
en, met Campbell, Eliot, Day Lewis, Joyce, MacNeice, Achterberg, Hoornik, Rilke
en Opperman as voorbeelde, 'n gekonsentreerde, metaforiese tipe vers te beoefen
waarin verskillende en soms verwyderde vlakke van die werklikheid met mekaar
geïntegreer word, dikwels met 'n subtiele verhouding tussen 'n verstandelik+

+ Oor Rekenskap skryf R. Schutte (St., XVII: 1, Oktober 1963), J.C. Kannemeyer
(Konfrontasies, Pretoria/Kaapstad, 1977), Hennie Aucamp (Hg., 26.4.63) en P.D. van der
Walt (Mené tekél, Kaapstad, 1969), oor Die ander werklikheid Rosa Nepgen (Hg., 12.12.69)
en oor Digterlike diagnose Fanie Olivier (Bu., 27.10.77), André P. Brink (Rap., 11.9.77),
Anna van Zyl (Vo., 14.10.77), Hilda Grobler (Hoof., 22.9.77), Kannemeyer (Ogg., 25.8.77),
Hans Ester (Trouw, 19.11.77), Jeanne Goosen (Hoof., 22.9.77) en F.R. Gilfillan (St., XXXII:
2, April 1979). Van Heerden se monografie oor N.P. van Wyk Louw word bespreek deur
F.I.J. van Rensburg (Krit., I: 4, Januarie 1964), terwyl Brink sy Mei-uitgawe resenseer (Rap.,
6.6.76).
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objektiewe beeldkonstruksie en 'n emosionele onderbou as grondslag of met die
gebruik van 'n verbluffende, eksplosiewe beeldspraak. Alhoewel Van Heerden se
poësie met die jare 'n groter bedrewenheid vertoon en daar 'n mate van ontwikkeling
deur die beoefening van die vrye vers en 'n toenemende skalkse en selfironiserende
toon bespeur kan word, is daar weinig definitiewe groei aanwesig. Dwarsdeur sy
oeuvre kom daar naas 'n sterk persoonlike tipe week belydenis- en stemmingsvers
in 'n ‘poëtiese’ taal 'n objektiewer, intellektueler soort gedig voor waarin die gestalte
of ding voorrang bo die emosie verkry, dikwels met die gebruik van ‘moderne’ en
tegnies-wetenskaplike beelde en woorde waarmee hy 'n korrektief op die vroeëre
estetiserende inslag en geykte frases uit Dertig bring, al dreig dit ook om tot 'n eie
mode en retoriek te vervlak. Naas veelvuldige onverwerkte invloede en bewustelike
toespelings op die literatuur word hierdie poësie gevoed deur die kennismaking met
musiek, beeldende kunste, toneel en film, uiterlike prikkels soos reise en geografiese
verskuiwings (Boland, Vlaandere, V.S.A. en Johannesburg), in die latere bundels
ook herinnerings aan 'n Karoo-jeug, siekte en liggaamlike aftakeling. Naas die
natuurgedigte vorm die ‘sport’-verse en gedigte oor klein (meestal koudbloedige)
diere wat oor verskeie bundels verspreid lê, twee duidelik onderskeibare groepe,
terwyl die tema van opsluiting, gevangeneming, verstrikking en die daarmee verwante
vrees- en doodsmotiewe in verskeie gedaantes dwarsdeur sy oeuvre tot uiting kom,
heel dikwels met die dood as triomfantlike oorwinnaar. Soms word daar in die
gestaltes van die soldaat, sportman of kunstenaar 'n poging aangewend om die dood
te fnuik, al is die ontwyking slegs tydelik en word die agtervolging steeds voortgesit.
So 'n voortdurende stryd teen die dood lei - veral in die vroeëre bundels - daartoe
dat die wêreld van Van Heerden weinig nuanses of kleur vertoon. By voorkeur word
gestaltes en voorwerpe in swart en wit met 'n konsentrasie op die strak buitelyne aan
ons voorgestel, dikwels gesitueer teen die agtergrond van woestyn, oerlandskap of
Karoo en bevolk deur ‘primordiale’ diere wat vervloë beskawings oproep en hede
en verlede teleskopeer. Alhoewel Van Heerden met hierdie wêreld en werkwyse fyn
en heg sluitende verse lewer, maak hy meermale - afgesien van versierende frases
en woorde - van 'n oorvloed beelde gebruik wat 'n sekere willekeurigheid vertoon
en die gedig dikwels onsamehangend
+

+ Weinig insiggewende oorsigte oor Van Heerden se poësie is dié van S.J. Pretorius (T.L., IV:
1, Maart 1954) en S.C. Hattingh (Helikon, Januarie 1954). Die beste vroeë karakterisering
is P. du P. Grobler se studie in Verkenning (Kaapstad, 1962), terwyl E. Lindenberg die
deeglikste algemene beskouing oor hom skryf (Perspektief en profiel3, Johannesburg, 1982).
Die uitvoerigste studie tot en met Koraal van die dood is H. C.L. Aucamp se
M.A.-verhandeling, Die poësie van Ernst van Heerden (Universiteit van Stellenbosch, 1959),
waaruit twee gedeeltes in Ins., I: 1, Junie 1961 en II: 3, September 1962 gepubliseer word.
Oor ‘simboliese gestaltes’ in sy poësie skryf D.F. Spangenberg (Kl., XIII: 1, Mei 1978). Oor
Die beeld in die poësie van Ernst van Heerden handel M.W.C. Rossouw se ongepubliseerde
M.A.-verhandeling (U.O.V.S., 1975). Oor die bloemlesing Op die mespunt skryf T.T. Cloete
(Kaneel, Kaapstad, 1970), F.E.J. Malherbe (Hg., 10.7.64), R.H. Pheiffer (Krit., II: 2, Julie
1964), P.D. van der Walt (Mené tekél) en Louis Eksteen (St., XVII: 4, April 1964). By
geleentheid van sy vyf en sestigste verjaardag skryf D.J. Hugo oor sy kwatryne en Gerrit
Olivier oor sy ‘sport’- en ander verwante gedigte (albei in St., XXXIV: 2, Maart 1981), terwyl
Elize Botha oor Van Heerden se ‘klein vaderland’, A.J. Coetzee oor die slotreël in sy poësie,
P.P. van der Merwe oor enkele van sy diergedigte en Réna Pretorius oor die tyds- en
doodsproblematiek in sy poësie (alles in Hulsels van kristal) skryf.
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en koersloos laat verloop. Dít, tesame met vaaghede, spronge in die voorstelling en
die vroeër genoemde onverwerkte literêre invloede en retoriek, is die belangrikste
besware teen 'n digter wat in sy beste verse 'n eie besondere nuanse aan die Afrikaanse
poësie verleen.
Soos dié van die meeste Dertigers is Van Heerden se eerste verse oorwegend in
Engels. As skoolseun verskyn sy gedigte in The Homestead en The Eastern Province
Herald, terwyl hy as student verse in Die Stellenbossche/Stellenbosse Student waarvan hy 'n tyd lank die redaksie behartig - publiseer. Hierdie werk sluit by die
Engelse romantiese tradisie aan, maar toon ook reeds die invloed van die Louws in
die religieuse opstand en die geding-met-God. Van 1936 af verskyn ook enkele verse
in Die Huisgenoot en Naweek.
Weerlose uur, die bundel waarmee Van Heerden in 1942 debuteer, sluit, wat die
motto voorin en die rubrisering (I ‘Die getekende’, II ‘Vlam en as’ en III ‘Die dalende
maan’) betref, duidelik aan by vers XXII uit die afdeling ‘De wanhoop’ in Marsman
se Tempel en kruis: ‘Toen rees hij op en stond,/ een getekende, tegen den muur./ wat
is een bestaan zonder duur,/ een vlam die verduistert tot as?/ ... als een dalende maan
zonder vuur.’ Alhoewel Marsman ook meespreek in die strydbaarheid en die kosmiese
selfvergroting van die ek in 'n vers soos ‘Kastyding’, word Van Heerden se poësie
veel meer gevoed deur Bloem (bv. in ‘Hart en wêreld’), Nijhoff (‘Ek, die onbekende
soldaat’), Housman (wie se ‘I lay me down and slumber’ hy in ‘Die makker’ verwerk),
Brooke (‘Lentelied’), Gossaert (bv. ‘Die oormoedige’) en veral deur W.E.G. en Van
Wyk Louw se vroeëre poësie. Die invloed van die Louws kom tot uiting in die
geding-met-God, belydende inslag en selfvertroeteling (bv. in ‘Die vlam van God’,
‘Die veilige huis’ en ‘Teenspraak’), terwyl Van Wyk Louw se ‘Gedagtes, liedere en
gebede van 'n soldaat’ in ‘Die veroordeeldes’ meespreek. Daarby is die invloed van
W.E.G. Louw merkbaar in die veelvuldige gebruik van die verboë vorm van die
byvoeglike naamwoord, terwyl modewoorde uit albei die Louws se vroeëre poësie
deur die bundel sirkuleer: sidderend, blind, steile, heldere, teken, klein, bose, felle,
duistere, stille, wye, wrange, eensaam, verre, grys, klare, heimlike, bleke, waan,
wrok, wete, waai. Met dit alles maak Van Heerden se debuutbundel 'n erg afgeleide
en verliteratuurde indruk.
In die eerste afdeling van Weerlose uur is daar - soos in W.E.G. Louw se Die ryke
dwaas - 'n jongeling aan die woord wat telkens met Ou-Testamentiese wapens en
parafernalia uittrek om teen God te stry, maar dan deur God se liefde só geslaan word
dat hy vermoeid en gebroke terugkeer. Ten grondslag van hierdie stryd lê die spanning
tussen weerbaarheid en weerloosheid, iets wat tot 'n mate van eenselwigheid lei
omdat dié spanning telkens op dieselfde wyse beleef en verwoord word. In ‘Ek, die
onbekende soldaat’, wat aan Nijhoff se ‘De soldaat die Jezus kruisigde’ herinner,
word die ekkerige inslag van die meeste verse vermy deurdat die stryd in
+

+ Weerlose uur word bespreek deur H.A. Mulder (Hg., 9.10.42), M.P.O. Burgers (Br., 24.3.44),
A.P. Grové (Die duister digter, Pietermaritzburg, 1949) en F.E.J. Malherbe (Wending en
inkeer, Kaapstad, 1948).
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die gestalte van 'n bepaalde persoon beliggaam is en deurdat Christus se lyding 'n
duidelike gang aan die geheel gee. Daarteenoor lei die vertoon van weerbaarheid in
‘Die uur’ tot 'n eksegetiese procédé waardeur die ek se psigiese eienskappe (trots,
hoogmoed, haat) by wyse van militêre embleme (swaard, trompet, oorlogslied)
voorgestel word, 'n procédé wat steurend werk omdat die ‘haat en trots’ later die
‘felste wapens vir die stryd’ genoem word en die logiese verband op dié wyse verlore
gaan. Telkens voel 'n mens dat die rede vir die stryd en die ek se ongelukkigheid
vaag en ongedefinieerd bly, iets wat daartoe bydra om aan die hele geding-met-God
die allure van 'n literêre pose te gee, soos in ‘Die beleërde hart’ en baie ander verse.
In 'n gedig soos ‘Gebed’ (vgl. ‘Litanie’ in J.C. van Schagen se Narrenwijsheid) maak
Van Heerden telkens gebruik van die ‘Maak ons’-inset en 'n bywoord wat die inhoud
van die res van die betrokke sin bepaal, heel dikwels in die vorm van 'n reeks
vergelykings wat deur ‘soos’ ingelei word. Meestal is die beelde op sigself
bevredigend, al voel 'n mens dat die geheel in 'n katalogus ontaard wat die afsonderlike
beelde hulle noodwendigheid en funksionaliteit ontneem. Die beste vers in hierdie
afdeling en die bundel as sodanig is die in vrye versvorm geskrewe ‘Fusillade’,
waarin 'n veroordeelde se uitgeleide, feitlik mistieke waarneming van 'n grondelose
lig (realisties verklaarbaar as die opkoms van die son) en oproep van geluksmomente
uit 'n landelike jeug gegee word. In teenstelling tot ‘Gebed’, waarin die katalogus in
'n soort uitstaltegniek ontaard, word die inventaris van vreugdes (vgl. Rupert Brooke
se ‘The great lover’) en aardse skoonheid hier psigologies geregverdig as die
veroordeelde se laaste gryp na dinge wat vir hom sinvol was. Daarom moet 'n mens
die slot dan ook nie interpreteer as 'n onuitgevoerde teregstelling nie. Dit is eerder
'n geval van die veroordeelde wat die sekondes vóór die skietbevel as 'n ewigheid
beleef.
In teenstelling tot die geding-met-God-motief van die eerste afdeling bevat die
tweede afdeling 'n reeks liefdesverse waarin met heimwee op 'n afgelope stuk
geskiedenis teruggekyk word. Die mineurtoon van dié gedigte word bereik deur die
geliefde teen die gedempte agtergrond van die herfs te sien of om met behulp van
najaarsbeelde mymerend oor die verlede na te dink. In ‘Die laaste vesting’ bereik
Van Heerden 'n bevredigende gang deur die toenemende hartstog wat daar in die
gelykstelling van die geliefde se liggaam met natuurdinge kom, al eindig die gedig
op 'n vae noot omdat die ‘angs van 'n nooit vermoede verraad’ binne die konteks van
die gedig nie verder verhelder word nie. Afgesien van hierdie soort vaaghede word
heelparty verse in dié afdeling ontsier deur nie-funksionele adjektiewe, retoriese
(dikwels Pre-Rafaelitiese) apparate en eksplisiete beelde (gewoonlik met behulp van
die ‘van’-konstruksie). 'n Toppunt van oordaad en woordrykheid is ‘Lied van Salome’,
wat feitlik ál die gevare illustreer wat Van Heerden se digkuns bedreig. Naas die
nasionale en sosiale bewussyn in ‘Die veroordeeldes’ en ‘Die broederskap van mens
en mens’ met sy sterk aansluiting by Van Wyk Louw bevat die derde afdeling verse
oor die eensaamheid van die ek, terwyl die idee van ingeperktheid, wat in latere
bundels 'n dominerende motief word, reeds in ‘Klein bestek’ en ‘Die kerker’ aanwesig
is. In ‘Bombardement’ en ‘Die vlugteling’ werk hy met oorlogsituasies en wil hy
met retories-klinkende woorde 'n sekere stukrag en forsheid aan sy vers gee wat dit
inherent nie besit nie. Die beste verse in hierdie afdeling is ‘Laat winterdag’, waarin
- in aansluiting by Bloem - die
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weemoed met die triestige atmosfeer van 'n Amsterdamse winterdag verbind word,
en ‘Die hardloper’ - die eerste van Van Heerden se ‘sport’-verse - waarin die wedloop
tussen die ek en die dood ten spyte van enkele versierende adjektiewe op bevredigende
wyse tot hoofmotief uitgroei.
Alhoewel 'n gedig soos ‘Belydenis’ deur die geding-met-God-motief en die taak
van die kunstenaar teenoor die volk nog regstreeks by die tematiek van Weerlose
uur aansluit en die invloed van die Louws verraai, toon Van Heerden se tweede
bundel, Verklaarde nag (1946; tweede, hersiene uitgawe 1956), 'n groot vooruitgang
op die debuut deurdat die narcissistiese elemente minder is, die sintuiglike waarneming
verskerp word en die literêre invloede nie so regstreeks aanwesig is nie en soms tot
'n bewuste verwysingstegniek uitgroei. Daarby word die wêreld van hierdie poësie
aansienlik verruim deur nuwe motiewe en neem die tegniese vaardigheid (o.m. deur
die gebruik van 'n groter aantal digvorme, soos bv. die sonnet) aansienlik toe. Teenoor
die Dertiger-clichés van Weerlose uur word Van Heerden se poësie nou versterk
deur 'n strakker, wetenskaplike terminologie wat as 'n korrektief op die romantiese
woordeskat van vroeër moet dien, alhoewel die veelvuldige gebruik van woorde soos
‘strak-vierkantig’, ‘ingesirkel’, ‘konsentries’, ‘parabool’, ‘matematies’,
‘somnambulisties’, ‘geometries’ en ‘sentrifugale’ dreig om in 'n nuwe selfontwerpte
retoriek te ontaard, veral omdat hierdie woorde - soos E. Lindenberg opgemerk het
- as sierwoorde met sentimentwaarde gehanteer word en tot 'n geperverteerde soort
mooiskrywery lei. Alhoewel die invloed van die Louws, Bloem, Nijhoff en andere
nog aanwesig is, vind hierdie poësie met sy dikwels kompakte beeldspraak, sinestesieë
en gebruik van gestaltes sterker aansluiting by Hoornik, Eliot, Auden en Achterberg.
Heelwat temas wat reeds in Weerlose uur voorgekom het, keer in Verklaarde nag
terug en word verder uitgebou. In ‘Gebed van die soldaat’ is daar met die verwysing
na ‘velde waar net dood en skrik/ hul donker woeste vaandels plant’ (vgl. ‘Die vrou’
van Elisabeth Eybers) 'n toespeling op die Tweede Wêreldoorlog, al verkry die gedig,
naas die herhaalde ‘laat’-konstruksie, sy effek veral deur die teenstelling tussen
geweld en liefde. Bevredigender is ‘Défilé’ en veral ‘Na die front’. In laasgenoemde
gedig het die herhaalde ‘toe ek’-inset en die teenstelling tussen die soldaat se optrede
(telkens in die eerste reël van die koeplet) en sy emosies (in die tweede reël) 'n mooi
dramatiese gang tot gevolg, terwyl die slot, waar die soldaat die geweerloop omklem
en die geweld alle liefde en fyn emosies uitwis, 'n verrassende ommekeer bring en
die vers bevredigend sluit. Die idee van ingeperktheid, wat reeds in ‘Klein bestek’
en ‘Die kerker’ in Weerlose uur aanwesig was, keer terug in ‘Agter glas’ en ‘Die
eilandbewoner’ met hulle ‘raam’-beelde, ‘Die koue hart’ waarin die ‘groot beweging’
van see, wind en sterre in die ‘klein ritmes’ van die oog en mond ingebind is, ‘Pyn’
waarin die eensaamheid en lyding van die
+

+ Verklaarde nag word bespreek deur D.J. Opperman (Verspreide opstelle, Kaapstad, 1977),
A.P. Grové (Die duister digter), F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer), H.A. Mulder (O.E.B.,
XII: 4) en J.K. Swart (Trek, 1.11.46). Enkele verse uit dié bundel word ter sprake gebring
deur E. Lindenberg in ‘Triomf van 'n kolporteur’ (Smal swaard en blink, Pretoria/Kaapstad,
1966).
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enkeling - soos telkens later by Van Heerden - met dié van Christus in verband
gebring word (vgl. ook die Judas-figuur in ‘Klein elegiese melodie’), ‘Nocturne’ met
sy kontras tussen kosmiese beelde en die intimiteit van die liefde, ‘Klein lewe’ met
sy Bloem-invloed, ‘Die gevangene’ waarin daar sprake is van 'n kamer wat ‘tot enge
kring en grens verklein’ word en ‘Nagkamer’ wat met sy konsekwent volgehoue
boot- en seebeelde (vgl. ook die balladeske ‘Die reisgenoot’ en ‘Ballade van die
selfmoordenaar’) 'n hegte eenheid vorm, al lei dit soms tot eksplisiete beelding (‘die
snelboot van die droom’) en 'n verouderde tipe verklarende kompositum
(‘venster-hawe’). Die idee van ingeperktheid bereik sy hoogtepunt in ‘Papegaai’
waarin daar sprake is van die verkleining van ‘oerwoud’ en ‘keerkring-kruine’ tot
‘kou’ en ‘klein skoppelmaai’, terwyl die voël binne die ‘klein gevangenis’ tog die
‘geur van lou seë,/ 'n vars bries’ en wydgespanne seile ervaar en iets van die
‘oerplaneet’ in hom laat voortleef. Die gedig illustreer die ontwikkeling in Van
Heerden se komposisievermoë, al klink ‘noodlotsdraad’ na 'n opsigtelike verdieping.
In enkele verse word die idee van ingeperktheid met dié van 'n tuiskoms of 'n
verbreding binne eng grense verbind, soos in ‘Hauptbahnhof’ en ‘Troos’ met hulle
kontraswerking tussen die twee kwatrynstrofes. In ‘Rusoord’ is daar weer sprake
van die klein bestek waarin die mens bevrediging vind, al is die woord ‘bloei’ (in
die betekenis van die Engelse ‘bloom’) in strofe 2 steurend omdat die ‘hart’-beeld
van die eerste strofe ook die betekenis van ‘bloed laat uitvloei’ wek. In aansluiting
by ‘Die hardloper’ in Weerlose uur word die basiese spanning tussen weerloosheid
en weerbaarheid in 'n aantal kragfigure geprojekteer, telkens met die gedagte dat die
mens 'n oomblik lank die swaartekrag, dood of noodlot kan uittart, net om uiteindelik
teen hierdie groter magte die aftog te blaas, ‘Duikplank’ beweeg nog gevaarlik ná
aan die narcissisme van Weerlose uur, terwyl die interpolasie in reël 5 en 'n woord
soos ‘noodlotsprong’ die indruk skep dat die digter die vers van buite af met 'n
‘dieper’ betekenis wil laai. In ‘Hengelaar’ voel 'n mens dat die beeldende interpolasie
(reël 4) vertragend en versierend werk, terwyl die ‘dieper’ betekenis die primêre
beeld oorwoeker en die tweede vlak op kunsmatige wyse met behulp van eksplisiete
beelding gewek word. Geslaagder is ‘Die swemmer’ met sy mooi kontras tussen
willoosheid en weerbaarheid wat twee ritmiese golwe in die gedig laat ontstaan. Die
slotstrofe, waarin daar sprake is van die strand wat ‘immer, immer wyk’, suggereer
vaagweg die doodsgedagte, iets wat sterker is in ‘Die vliegenier’ met sy spanning
tussen ruimtelike belewing en menslike vrees. In ‘Vraag van die boogskutter’ word
die vraag na die grense van die mens se vermoë met behulp van die verklarende
‘van’-konstruksie (‘vering van geloof’) gestel - iets wat hier ook, deur die tradisionele
beeld van die ‘pyl’ (vgl. die rek in die aanvangsgedig van Van Wyk Louw se Nuwe
verse), op die digterskap kan slaan. Die geheel is andermaal 'n voorbeeld van hoe
Van Heerden die primêre vlak van sy gedig verwaarloos en die konkrete dinge te
gou tot simbool dwing. Veel bevredigender is ‘Die bokser’, waarin die ou tema van
die weerloosheid met die dubbelgangermotief verbind word, weer met die suggestie
van verlies en dood aan die slot. Dié gedig word egter ontsier deurdat die geveg
aanvanklik vanuit die standpunt van 'n toeskouer en later vanuit dié van die bokser
self aangebied word, sodat daar 'n verwarrende perspektief ontstaan.
Van dié gedigte in Verklaarde nag waarin nuwe temas verwerk word, is die Bybelse
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en Bolandse verse die onbevredigendste deur die aansluiting by W.E.G. en Van Wyk
Louw onderskeidelik. Die ‘Vier Bybelsonnette’ word ontsier deur estetiserende
adjektiewe, swak rymwoorde en troebel beelde, terwyl die hele procédé aan W.E.G.
Louw herinner. Van Wyk Louw se ‘Vier gebede by jaargetye in die Boland’ en
allerlei ander naklanke uit dié digter se werk spreek in ‘Ses Bolandse verse’ mee, al
word die verstilling bevredigend in ‘Bolandse herfs’ verwoord. In enkele verse is
die motief van die digterskap die boustof van die gedig, soos in ‘Digter’, waarin die
futiliteit van die digterskap teenoor die vormingsproses van die boom, koraalrif,
menslike embrio en oester gestel word, en in ‘Fabrieksgeheime’ (ingegee deur 'n
titel van Jan Greshoff) met sy terme uit die boubedryf as beeld van die hegte
konstruksie van 'n gedig. ‘Ek soek 'n reisgenoot’ illustreer met sy gebruik van Nijhoff
se ‘Awater’,Bloem se ‘Huiswaarts reizende’ en Rilke se gedig oor die eenhoring (die
vierde sonnet uit die tweede reeks van Sonnette an Orpheus) hoe Van Heerden sy
belesenheid benut, al voel 'n mens dat die gedig deur die literêre verwysings
oorwoeker word en buitendien in die ‘parabool’-beeld van die eerste reël - 'n beeld
wat Van Heerden nog talle kere later in sy poësie sal gebruik - regstreeks by D.H.
Lawrence aansluit (vgl. ‘A circle swoop, and a quick parabola under the bridge
arches/ Where light pushes through’ uit ‘Bat’). Belangriker is dié verse waarin hy
die wêreld van die musiek as motief aanwend, soos ‘Symphonie pathétique’ wat ten
spyte van die Bloem-inset die gevoel van ontreddering en eensaamheid deur middel
van 'n reeks beelde mooi evokeer, ‘Prélude à l'aprèsmidi d'un faune’ wat deur middel
van woorde die effek van Debussy se toondig probeer weergee, ‘Clair de lune’ en
‘Santa Lucia’ met die gebruik van 'n logies uitgewerkte, sluitende struktuur en
mymerende beelde onderskeidelik en ‘Wagner’ waarin met sinestetiese beelde
indrukke van dié komponis se musiek voorgestel word. Die spelkarakter van hierdie
poësie en die rol wat die musiek vervul, kom mooi tot uiting in ‘Ouverture’, wat in
baie opsigte 'n toonsleutel tot Verklaarde nag is. Die emosies en hartstogte word hier
sinesteties geprojekteer in musiekinstrumente, terwyl die voorstelling van die lewe
in terme van operabeelde aanduidend is van Van Heerden se hele ingesteldheid.
Waarskynlik is die titel van die bundel ingegee deur Arnold Schönberg se komposisie
Verklärte Nacht, al is daar verder geen ooreenkoms tussen die twee werke nie.
Terwyl Weerlose uur en Verklaarde nag nog deur die veelvuldige invloede van
ander digters ontsier word, is die regstreekse aansluitings by ander digters in Die
sewe vrese (1951) veel minder, al het ‘Herinnering’ - ten spyte van die deurlopende
rivier- en waterbeelde wat die gedig tot 'n eenheid bind - 'n sterk verwantskap met
‘Die moeder’ van Elisabeth Eybers en al is daar woordelikse ooreenkomste tussen
‘1 Januarie’ en J.C. Bloem se ‘Later leven’. As geheel toon die bundel egter die
bevrugtende invloed van Achterberg en veral Opperman se laagpoësie, kriptiese
beeldspraak en konkrete taal.
+

+ Oor Die sewe vrese skryf A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965) en Rob
Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963), terwyl Grové ‘Die gewigopteller’ in Handleiding
by die studie van die letterkunde (Kaapstad, 1966) bespreek. Oor die titelgedig handel Lucas
Malan (Hulsels van kristal).
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Terwyl daar in sommige verse in Verklaarde nag sprake was van ingeperktheid en
'n afstandelike houding teenoor die lewe, is die vrees en die daarmee samehangende
doodsbedreiging die dominerende motiewe in Die sewe vrese, in so 'n mate dat die
idee van ingeslotenheid en agtervolging volkome daarin opgaan. In ‘Dekor’ word
die doodsbedreiging in verband gebring met Christus se lyding (vgl. ‘Pyn’ in
Verklaarde nag), terwyl die motief van inperking in ‘Binnelig’, deur sy gebruik van
die ‘raam’-beeld wat so baie by Van Heerden voorkom, met die digterskapstema 'n
verbinding aangaan wanneer die gedig in die slotstrofe as 'n ‘toevlugsoord’ gesien
word. Die idee van vasgevang-wees en lewensonmag lei in ‘Opstanding’ tot die
aanwending van beelde uit verskillende kulture en beskawings, o.m. uit die Egiptiese
wêreld, wat ook in ‘Vrugbare graf’ met sy gebruik van die ‘skarabee’ as simbool
van die onsterflikheid meespreek. Teenoor ‘Opstanding’, waarin die ek só vasgedraai
is dat hy nie kan herontwaak nie, is daar in ‘Vrugbare graf’ sprake van 'n oorwinning
oor die dood, 'n tema wat later by herhaling in Van Heerden se poësie sal opduik. In
Die sewe vrese is die dood egter oorheersend, bevind die digter hom in 'n gebied
tussen lewe en dood ('n kerkhof in ‘Niemandsland’) en is hy 'n voortvlugtige (‘Asiel’)
wat weinig troos ‘in lampskyn, muurteks en verlepte roos’ vind. Die vrees beweeg
voortdurend saam met die mens, soos blyk uit die titelgedig met sy gebruik van
kinderangste wat die volwassene bybly en die vermenging van die demoniese,
folkloristiese en seksuele. Met die programmatiese koepletstrofes is hierdie gedig
die voorloper van die latere ‘Uurwerk’ en Peter Blum se ‘Aftelrympie’.
In enkele verse sit Van Heerden vroeëre duidelik onderskeibare motiewe en temas
voort. In die te losse ‘Chopin’ kry ons, soos dikwels in die ‘musiek’-gedigte in
Verklaarde nag, 'n toespeling op die komponis se werk en siekte, terwyl die aanslag
teen die swaartekrag weer in enkele sportfigure vergestalt word. In ‘Die gewigoptelier’
(vgl. ‘Die Gruppe’ van Rilke) word die sportman in sy kragvertoon 'n dier wat die
aantrekkingskrag van die aarde uittart. Teenoor hierdie triomfantlike oorwinning
oorheers die vrees in ‘Fietswedren’, waarin die beweging en konsentrasie van die
fietsers in die tweede strofe by wyse van 'n eksplisiete beeld (‘ratte van die lot’) en
'n verklarende kompositum (‘tregtervrees’) 'n verdere betekenis bykry, terwyl die
‘hoe’-konstruksie (vgl. ook ‘Sirkusmusiek’) as 'n te opsigtelike procédé aangewend
word om krag in die beweging te sit. Met ‘Akkedis’ kry ons die eerste vers by Van
Heerden oor 'n koudbloedige diertjie, wat 'n heel besondere motief in sy poësie word.
Met die akkedis as uitgangspunt wek hy die ruwe, onherbergsame landskap van
Afrika en roep hy assosiatief die aanvang en primordiale beginpunt (‘O wêreld, woes
en leeg’ met sy heenwysing na Genesis) op. Dieselfde bar wêreld is die boustof in
‘Droogte in die Karoo’, wat 'n mooi illustrasie is van Rob Antonissen se opmerking
dat Van Heerden in hierdie bundel by voorkeur 'n wêreld in swart en wit met die
aksent op die strak buitelyne en draaibewegings, tregters of spirale (vgl. strofe 2)
aan ons voorstel. Die volumeloosheid van die figure wat Die sewe vrese bevolk, blyk
uit 'n gedig soos ‘Stillewe’, waarin die verwronge beeld van vaas en bril 'n
surrealistiese aanskyn aanneem, terwyl die gryns van die laggende valstande (vgl.
Opperman se ‘Stillewe’ uit Engel uit die klip) die onwerklikheid verder voed. Een
van die geslaagdste verse in die bundel is ‘Ys’, waarin die metafore en beelde
assosiatief opgeroep word soos die ys besig is om in die spreker se
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hand te smelt, terwyl die geheel 'n pragtige eenheid vorm deur die ontwikkeling van
winter tot lente.
Alhoewel Die sewe vrese as geheel 'n strakker indruk as die eerste twee bundels
maak, is daar nog steeds versierende, oortollige of toutologiese woorde en beelde,
soos ‘droewig, wáár en groot’, ‘woordeloos en stil’, ‘smart en pyn’ en die
interpolerende ‘sonder naat’, in ‘Dekor’. Daarby word daar nog te veel verse
opgeneem wat weinig meer as 'n insident verwerk (‘Somermiddag’), nie bevredigend
sluit nie (‘Opstanding’) of op onbevredigende wyse verloop (‘Cinema militans’).
Soms maak die gedig deur te groot spronge in die beelde 'n verwarde indruk, soos
‘Visioen van die owerspelige vrou’, wat blykbaar 'n surrealistiese, hallusionêre
belewing van die seksdaad en veral 'n beheptheid met die fallus wil uitbeeld, terwyl
'n vers soos ‘Voorvaders’ met sy opnoem van voorvaderlike deugde in simboolvorm
in 'n katalogus ontaard wat onbeperk kan voortgaan en nie deur iets verbind word of
tot 'n bevredigende einde lei nie.
Met Die bevryding (1952), 'n bespieëlend-beskrywende epiese gedig van sowat
seshonderd en vyftig paarrymende reëls in drie dele, wil Van Heerden, soos Van
Wyk Louw, Opperman en Pretorius, 'n vers van groter omvang skryf. Dit handel oor
'n trotse koning wie se stad deur 'n vyandelike leër oorrompel word sodat hy alleen
oorbly, per boot na die see probeer ontsnap en sterf as sy proviand en water opraak.
Met hierdie yl gegewe wil Van Heerden blykbaar die ontwikkeling van trots en
selfgenoegsaamheid tot deemoed en 'n groter menslikheid illustreer, maar die
konsepsie bly te troebel om enige definitiewe afleiding in verband met die simboliek
te maak. Vir 'n vertellende gedig is Die bevryding veels te staties en mis dit die nodige
handelingsmomente en epiese dimensie, terwyl die karige ontwikkeling telkens
vertraag word deur bespieëlings en beskrywings. Wat die gedig verder stilisties
ontsier, is die estetiserende adjektiewe, gebruik van koppelwoorde, verouderde
verbuigings-e by byvoeglike naamwoorde en veelvuldige aanwending van twee
woorde wat met ‘en’ verbind word en 'n toutologiese indruk maak. Daarnaas gebruik
Van Heerden telkens swak woorde in rymposisie, beeldende interpolasies wat bloot
versierend werk, eksplisiete beelding (met die aanwending van die‘van’ - konstruksie)
en die herhaling van ou vondste (soos die ‘parabool’-beeld uit ‘Ek soek 'n reisgenoot’
in Verklaarde nag). Dikwels het 'n mens die gevoel dat die reeds verwarde voorstelling
nog verder vertroebel word deurdat die beeldspraak eerder 'n vervagende as
verhelderende resultaat het. Dit alles maak van Die bevryding 'n insinking in Van
Heerden se oeuvre.
In teenstelling tot Die sewe vrese, waarin die mens se hele lewe deur die vrees
geobsedeer word, is daar telkens in Reisiger (1953; hersiene uitgawe 1977) sprake
+ +

+ Die bevryding word bespreek deur A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel), Rob Antonissen
(Kern en tooi), P. du P. Grobler (Verkenning), Merwe Scholtz (O.E.B., XIX: 1), S.J. Pretorius
(T.L., IV: 1, Maart 1954) en J.M. de Vries (Z.A., XXXI: 7, julie 1954).
+ Reisiger word bespreek deur Rob Antonissen (Kern en tooi), A.P. Grové (Oordeel en
vooroordeel), G.A. Watermeyer (Helikon, III: 14, Januarie 1954), T.T. Cloete (Hg., 22.1.54),
S.J. Pretorius (T.L., IV: 1, Maart 1954) en Tim Huisamen (Rap., 9.10.77). Oor ‘Musiek’
skryf Hans du Plessis (Hulsels van kristal).
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van 'n verstriktheid waaruit die mens deur middel van 'n fnuiking of uitsteltegniek
probeer ontsnap. Slegs in enkele gevalle, soos in ‘Doolhof’, is die mens se
vasgevang-wees 'n permanente toestand met ‘ingang en uitgang ewe tóé’ of word
die allesoorheersende doodsbedreiging surrealisties beleef in 'n ‘droomkalbas van
God se wraak/ wat inrank tot my dood’ (‘Nagstruik’; vgl. ‘Dekor’ uit Die sewe vrese).
Met toespelings op die seksueel-psigologiese ontwikkeling word in ‘Uurwerk’ 'n
beeld gegee van die mens se groei, maar ook van die wesentlike ingeperktheid van
sy bestaan. Meestal is daar egter sprake van die mens wat - soos vroeër in die
‘sport’-verse - hom teen die swaartekrag verset en in 'n vliegtuig probeer ontsnap,
al span die planete hul ‘nette om ons in te haal’ (‘Vliegtuigrit’). Ten spyte hiervan
hou die mens se weerstand ‘ewig aan’ deur liggaamlike verset (‘Stoeiers’) offnuiking
van die dood deur die oproep van die altyd aanwesige hede van 'n vervloë beskawing,
soos in ‘Verwagting’ (vgl. ‘Vrugbare graf’ in Die sewe vrese), waarin die Farao as
‘onvermurfbaar’ deur die ewigdurende ‘balseming van die gees’ voorgestel word en
in ‘Bergskilpad’ (vgl. ‘Akkedis’ in Die sewe vrese) - een van die geslaagdste verse
in die bundel- in wie se oë die jare en eeue saamgetrek is, in so 'n mate dat die
skilpaddop assosiatief die eertydse beskawings van Egipte en Babilon in die hede
van 'n ‘voorwêreldlike ou Karoo’ laat herleef. Deur die transponering van die
Christus-geskiedenis na 'n moderne wêreld is ‘Televisievertoning’ verwant aan
Achterberg se ‘Reiziger ‘doet’ Golgotha’, o.m. ook deur die tersinestrofes en die
identifikasie van die ek met Christus. In ‘Steltloper’, waarin die sportman met 'n
‘hotnotsgot’ vergelyk word, bou Van Heerden met behulp van literêre verwysings
(Marsman se ‘Salto mortale’ en Die demone van Dostojewski) weer 'n beeld op van
die mens wat hom teen die beperkinge van die swaartekrag wil verset en die groter
magte by wyse van 'n ‘paalsprong’ wil vertraag, terwyl daar in ‘Helikopter’ (vgl.
Van Wyk Louw se ‘Suiwer wiskunde’ in Nuwe verse en George Louw se ‘Vraagteken’
in Die trekpad, wat albei later ontstaan het) van 'n uitsteltegniek en in ‘Diepsee-duiker’
van 'n vertraagde gang sprake is, in laasgenoemde geval met behulp van 'n boeiende
folkloristiese (‘tokkelossie’) en historiese (‘Grosvenor’) beeldnetwerk.
Naas hierdie vernufsverse waarin die reismotief reeds by herhaling aanwesig was,
bestaan die bundel uit 'n reeks gedigte oor Vlaandere en Europa wat indrukke van
'n landskap of stad gee, soos ‘Europese reis’, ‘Vlaandere’ met sy gevoel van
onwaardigheid teenoor die natuur en die eeue-oue beskawing, ‘Winternag’ en
‘Vlaamse stad’ met sy sprokiesfeer. In die meer belydende ‘hart’-gedigte is daar
telkens sprake van die ek se eensaamheid en herinnering aan 'n verlore liefde, dikwels
in verband gebring met die natuur (‘Lenteherinnering’, ‘Die vreemdeling’, ‘Jeugvers’
en ‘Afskeid’, laasgenoemde met sy ‘Nog eenmaal’-inset wat aan die poësie van die
vroeë Dertigers herinner). In die beste ‘hart’-gedig, ‘Musiek’, bereik Van Heerden,
soos in .‘Ys’ uit Die sewe vrese, 'n besonder hegte eenheid deurdat die klank van die
glas met behulp van die trillende y-klank hoorbaar gehou word (fyn, uitdeinend, sy,
pyn, skrynend, my, fyne), die ‘kelk’-beeld in die loop van die vers tot ander verwante
beelde aanleiding gee en 'n bevredigende verhouding tussen die ‘melodie van pyn’
ïn strofe 1 en die stilte van strofe 2 tot stand kom. 'n Waarnemingsvers soos ‘Insident’
word weinig meer as 'n anekdote, terwyl die stemmingsgedig ‘Op die stoep’ met sy
siening van die ouers die vroeë inleiding
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vorm tot 'n reeks reminisserende verse oor die vader- en moederfigure en die
Karoojeug wat in latere bundels verder gevoer sal word. 'n Opvallende verskynsel
in Reisiger is - ná vroeëre voorbeelde soos ‘Fusillade’ - die herhaalde gebruik van
die vrye versvorm wat 'n nuwe nuanse aan sy poësie toevoeg, al sal hy dit eers later
met meer sukses beoefen.
Ná Reisiger is Koraal van die dood (1956) - 'n titel ontleen aan Achilles Mussche
- enersyds 'n voortsetting van die bekende Van Heerden-tematiek, andersyds - maar
dan slegs in enkele verse - 'n verdere uitbouing van die vrees-, verstriktheid- en
ontsnappingsmotiewe deur 'n milder perspek tief op die dood. Bekende motiewe wat
hier terugkeer, is dié van die dubbelganger in ‘Ek en hy’, die vrees, wat in ‘Angs’
in die verloëning van Petrus beliggaam word, en die skuldbewussyn, wat - soos
vroeër in ‘Klein elegiese melodie’ (Verklaarde nag) - in die verraaier van Christus
gestalte vind (‘Judas’). Soos in die vroeëre ‘sport’-verse is daar in ‘Tennisspel’ sprake
van 'n uittarting en ontwyking van die dood, al word die ‘handgranaat’ uiteindelik
in die snare van die raket gevang. Ook in ‘Valskermspringers’ word die uitbeelding
van die kragfigure met dié van die dood verbind as die springers met hulle terugkeer
'n ‘moederskoot’ bevrug en ‘die wit/ ryp-uitgebloeide blomme van die dood’ kweek.
Soos in ‘Lenteherinnering’, ‘Jeugvers’ en ‘Afskeid’ in Reisiger is daar in ‘In
memoriam’ sprake van 'n verlore liefde, terwyl die anekdotiese ‘Stadsongeluk’ deur
sy boustof en vrye versvorm by ‘Insident’ uit die vorige bundel aansluit en ‘Mirakel’
aan die Bybelsonnette uit Verklaarde nag verwant is.
Tog bring Koraal van die dood enkele nuwe fasette in Van Heerden se digterskap
na vore en voeg dit 'n hele paar belangrike verse tot sy oeuvre toe. Naas die enigsins
estetiserende ‘album’-gedigte oor 'n gestorwe geliefde is ‘Klein elegie’, wat oor die
dood van Rob en Liesje Antonissen se babaseun (vgl. die opdrag) handel, 'n
regstreekse lykdig, waarmee hy die tradisie van Totius, Elisabeth Eybers en P.J.
Philander voortsit, al is die gedig deur die personifiëring van die dood as voël, die
gebruik van dobbelsteen en spel en die consolatio in die slotstrofe eerder verwant
aan die sewentiende-eeuse funerêre poësie, in die besonder aan Vondel se‘Uitvaert
van mijn dochterken’. Die belangrikste tematiese wins wat Koraal van die dood
bring, is egter die groter ontvanklikheid teenoor die dood. Terwyl daar in ‘Sahara’
'n toenemende identifikasie tussen die woestyn en die spreker plaasvind totdat alles
uiteindelik gevul is met die dood, word die aanvanklike triomf van die dood aan die
einde van die eerste strofe van ‘Pavane vir 'n gestorwe prinses’ by wyse van 'n
teenbeweging in die tweede strofe omgekeer totdat dit uitloop op die oorwinning
van die lewe, 'n slot wat 'n verwantskap toon met Achterberg se ‘Bloemen’ uit die
bundel Eiland der ziel. In hierdie gedig, waarvan die titel 'n toespeling is op Ravel
se komposisie Pavane pour une infante défunte, wend Van Heerden alliterasies,
assonansies, inversie en sesure besonder effektief aan, terwyl die hele gedig ritmies
en sintakties uitreik na die slotreël waarin die prinses haar intog in 'n nuwe synswyse
doen. In heelparty verse in die bundel word die digterlike of kunstenaarsproses ter
+

+ Koraal van die dood word bespreek deur Rob Antonissen (Kern en tooi), A.P. Grové (Oordeel
en vooroordeel), E. Lindenberg (T.L., VII: 2, Junie 1957) en J.M. de Vries (Z.A., Oktober
1959).
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sprake gebring en word die vroeëre pejoratiewe tema van inperking en vasgevangwees
tot iets vreugdevols en skoons omgewerk: in die klein wêreld van die gedig is
verskillende dimensies ineengeskuif (‘Digterwoord’), word iets kosbaars - met 'n
variasie op Marsman - gedistilleer (‘Herfs’) en word ‘God se redelose ritme
vasgevang’ (‘Maggie Laubser’). Alhoewel die meeste van hierdie verse net in
onderdele bevredigend is en deur eksplisiete beelde (bv. ‘Gedagte-bye’ in ‘Herfs’)
en 'n te regstreekse aansluiting by Opperman (bv. in die ‘Die digter’ - kwatryne met
hul aaba-rymskema) bederf word, is die nuwe perspektief op die inperking 'n
belangrike wins wat hierdie bundel bring. Die ingeperktheid as iets vreugdevols is
ook die tema in die pragtige metaforiese ‘Vlermuis’, waarin die diertjie in sy
‘omgekeerde’ siening van die werklikheid ewenaar, poolstreek en aardse meganiek
betrek en selfs ‘aan sagte tepels van die sterre drink’. Die gedig is waarskynlik ingegee
deur D.H. Lawrence se ‘Bat’, waarin daar ook sprake is van die vlermuis se sambreel
en sy omgedopte visie, terwyl Van Heerden se woord ‘pieper’ deur Lawrence se
‘piper’ kon ontstaan het, al is daar van afgeleide werk in hierdie geval geen sprake
nie.
Die tema van ingeperktheid - maar dan sinvol verbind met baie ander Van
Heerden-motiewe - bereik sy hoogtepunt in ‘Slak’, waarin Van Heerden met die
eerste strofe by Krige se Hart sonder hawe-motief aansluit, maar terselfdertyd deur
die woestynwêreld en die ‘Slymspoor’ oor die ‘grys verlate sandsee’ ook die tweede
betekenis van die skip as 'n kameel wek. Terselfdertyd word met die ‘Slymspoor’
die seksuele motief ingelei wat later tot assosiasies met die digterskap - maar dan as
‘dooie spraak’ en vrugtelose woord - en die bekende uitstel- en verlengingsmotief
by Van Heerden voer. Terwyl die oneindige (see, sand) en die klein stip (skip) in die
eerste strofe duidelik gekontrasteer word, gaan hulle in die tweede strofe (vgl. reël
6) 'n verbinding met mekaar aan, iets wat deur die gedagte van ‘kruisbestuiwing’ en
‘osmose’ bevestig word. Met die slotreël, wat in baie opsigte die sleutel tot die gedig
is, wil hy sê dat die ‘klein skip’ inderdaad geen hawe het nie, dat die digterlike
aktiwiteit nie deur middel van lewende woorde plaasvind nie en dat die ‘Slymspoor’
van die saad tot 'n steriele selfbevrediging lei. In hierdie gedig verbind Van Heerden
die kompakte en kriptiese van Achterberg met die Elisiese van A. Roland Holst
-laasgenoemde o.m. aanwesig in die lang uitswaaiende reël (‘geduld so week en oud
soos weemoed en verdriet’) en die opdrag van die slot (vgl. ‘Dit eiland’ uit Voorbij
de wegen) - en lewer hy een van sy beste verse.
Ná die geleidelike ontwikkeling van die vrees- en doodsmotiewe en die temas van
vasgevang-wees, ontsnapping en digterskap in Die sewe vrese, Reisiger en Koraal
van die dood bring Die klop (1961) weinig nuuts, toon die opname van heelparty
verse 'n gebrek aan selfkritiek en word baie gedigte ontsier deur eie en ander retoriek,
'n oormaat aan beeldspraak wat deur die willekeurigheid en neiging tot versiering 'n
sekere noodwendigheid of dramatiese gang mis en 'n ontstellend hoë persentasie
+

+ Die klop word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966), G. Dekker
(T.G., II:2, Junie 1962), S.J. Pretorius (T.L., XII: 2, Junie 1962) en Hennie Aucamp (Ins., II:
2, Junie 1962 en Hg., 5.4.63).
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beelde wat deur die digter self verklaar word om die volle betekenis te laat spreek.
Met 'n viertal kwatryne (‘Erts’, ‘Boei’ en die tweeluik ‘Die woord is water’) sluit
Van Heerden, wat die motief van die digterskap en die aaba-rymskema betref,
regstreeks by ‘Die digter’-reeks in Koraal van die dood aan, maar eksplisiete beelding
(bv. ‘aard-konfoor’ en Opperman-invloed (bv. die gebruik van die opgeefsel en
wiggelroede as beelde in die tweeluik) gee daaraan 'n verouderde of afgeleide indruk.
Die tema van onherbergsaamheid, woestynlandskap en dood word voortgesit in
‘Ballade van die verdrinkte’ met sy willekeurige en eksplisiete beelde (strofe 4 en 5
onderskeidelik) en ‘Turksvyboom’ met sy noodkreet aan die slot, terwyl die
tydloosheid en ongenaakbaarheid wat reeds uit die siening van die Farao in
‘Verwagting’ (Reisiger) gespreek het, in ‘Sfinks’ (vgl. Totius en Van Wyk Louw)
terugkeer. Swak ‘hart’-verse is die narcissistiese en retoriese ‘Heil die leser’ met sy
gebruik van ‘Hebban olla vogala’ om die gemis aan 'n geliefde en 'n huwelikslewe
te suggereer, ‘Stadsgebed’, wat met sy herhaling van dieselfde inset en die eksplisiete
‘van’-konstruksie 'n terugkeer na ‘Gebed’ uit Weerlose uur is, en ‘Nostalgie vir die
Boland’, waarin die willekeurigheid in die beelde deur die vaste (maar maklike)
procédé van die seisoensopvolging en vraende aanbod teengewerk word. Die motief
van die tot-stilstand-dwing, wat vroeër reeds in Reisiger en Koraal van die dood
aanwesig was, keer in ‘Die geel vlieër’ met sy verwarde, onsamehangende beelde
terug, terwyl die tema van die onvervuldheid in ‘Auf dem Wasser zu singen’ (op 'n
lied van Schubert) met sy vae slot voortgesit word en die agtervolgingsmotief (vgl.
‘Die vlugteling’ in Weerlose uur en ‘Asiel’ in Die sewe vrese) in ‘Die agtervolger’
met sy bevredigende beelde neerslag vind. Verse soos ‘Die meer’, ‘Dood van die
dolfyn’, ‘Aandvuur’ en ‘Studie’ word ontsier deur die bewus swierige of ‘groot’
woord wat 'n retoriese indruk maak, terwyl Van Heerden in ‘Oordeel’ aanvanklik
soos 'n Dertiger en aan die slot soos 'n late ekspressionis klink. ‘Ontmoeting’ met sy
Van Wyk Louw-invloed (vgl. strofe 1 met ‘Die dye trek die dye aan’ uit Nuwe verse)
gee, soos ‘Die eensame’ in Koraal van die dood, 'n beskrywing van 'n besoek aan 'n
prostituut, terwyl die titelgedig - gebaseer op 'n verhaal uit die oud-Indiese folklore
(vgl. Digterlike diagnose, p. 10) - met woorde soos ‘Peilloos’, ‘skreef’ en ‘ingelaat’
- 'n seksuele laag wek en, ten spyte van bekende Van Heerden-clichés in reëls 4, 5
en 10, 'n mooi ontwikkeling toon, o.m. deur die groei van ‘halfmaan’ (reël 2) tot
volmaan (reël 12). Geslaagder is ‘Die gebreekte koorspen’, waarin die seksuele laag
deur woorde soos ‘drukking’, ‘silwer vog’, ‘holtes’ en ‘skiet’ gevoed word, terwyl
Van Heerden die steriliteit van hierdie besondere geslagsdaad deur die ‘koudheid’
van die kwik en ‘ystersaad’ suggereer en daarmee die vroeëre onvrugbaarheid en
‘triestige’ bedryf verder voer. Besonder mooi word in ‘Kontras’ die teenstelling
uitgewerk tussen die mens wat, gewoond aan die gebuigde en ronde, juis geboei
word deur die eksakte van ‘kubus, driehoek, liniaal en plint’ en daardeur ontrou is
aan die irrasionele van sy hele ‘bokspringende planeet’. ‘Ystervark’ is met sy kontras
tussen die ‘geharnasde’ siening van die diertjie se beweging en die ‘sagter’, meer
ontspanne beeld in die tweede strofe 'n boeiende variasie op die vroeëre teenstelling
tussen weerbaarheid en weerloosheid, terwyl die doodsmotief in ‘Skerpioen’ deur
die verband tussen die inspuitingsnaald en die gifangel op 'n ander vlak voortgesit
word. Onder die verse oor klein diertjies is ‘Dood van die akkedis’ besonder geslaag.
Dit begin met 'n anekdotiese
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inset (die besering van die diertjie) en bloei deur middel van allerlei assosiasies (met
die verspreiding van die bloed as verbindingsfaktor) hiperbolies uit tot die ontwaking
van die oerdiere wat vergelding eis. Die gedig toon 'n verwantskap met Richard
Wilbur se ‘The death of a toad’ (as ‘Die dood van die padda’ deur Barend J. Toerien
in Illusies, elegieë, oorveë, transfusies vertaal) en met Opperman in 'n reël soos ‘met
'n rukkerige vloek tot U’, maar is in sy eie reg 'n waardige bydrae tot Van Heerden
se poësie. ‘Op die dood van klein Pieter’ is as lykdig teleurstellend en retories ná
‘Klein elegie’ uit Koraal van die dood, terwyl die opheffing van tyd en verganklikheid
in ‘Skaatserswals’ (ingegee deur 'n komposisie van Waldteufel) ná ‘Pavane vir 'n
gestorwe prinses’ minder oortuigend klink. Soms soos met die ‘parabool’ in
laasgenoemde gedig en die beeld van die ‘saaddons’ in ‘'n Boom word afgekap’,
wend Van Heerden eie beelde van vroeër sonder enige duidelike nuwe funksie aan
en skep hy die indruk dat hy in sy eie retoriek verval. In 'n hele paar verse kry 'n
figuur, voorwerp of situasie deur middel van geografiese, historiese of literêre
perspektivering een of ander dimensie by. In ‘Uittog’ lei die trek van die migrerende
voëls na die noorde en die enigsins surrealistiese beeld van die uitspinnende naelstring
(vgl. Opperman se ‘Sinjale’ uit Heilige beeste) tot 'n voorstelling van die
kultuurverbondenheid tussen die ek en die lande van sy geestelike herkoms. In ‘Die
verdwaalde duif’ word daar met die noem van Rome, Jerusalem en die ‘môreland’
ou beskawings en mites opgeroep wat in die verwysing na die ‘Ark’ en ‘ongetemde
water’ kulmineer. Die profetiese ‘Onweer’ maak met sy herhaalde toespelings op A.
Roland Holst se ‘Zwaar weer op til’ 'n enigsins afgeleide indruk, terwyl die
agtervolgings- en dubbelgangermotiewe by wyse van relativerende beelde uit 'n
primitiewe en moderne beskawing ten spyte van enkele hinderlikhede pragtig gestalte
vind in ‘Die jagter’ (met 'n motto uit Holst).
Met enkele gedigte in hierdie bundel bring Van Heerden iets nuuts in sy poësie.
In die verse op Amerikaanse temas vind ons 'n korrelasie met die reisjoernaal Etikette
op my koffer, wat ook in die tyd van Die klop ontstaan, al ly hulle dikwels aan 'n
gebrek aan eenheid (‘Nag op see’) of word hulle ontsier deur gesogte en retoriese
beeldspraak (‘Hawe van vertrek’). Op 'n hoër vlak is ‘Stadsbeeld’ met sy boeiende
verbinding van moderne en ‘prehistoriese’ terme en ‘Lente in die park’ met sy
eksperimentele gebruik van 'n reeks deelwoorde en interpunksieloosheid (al sal Van
Heerden hierdie procédé later met meer oortuiging aanwend). Alhoewel ‘Rook van
'n droom’ gevaarlik ná aan die sentimentele beweeg, slaag Van Heerden tog daarin
om in sy beeld van die droomkind die nodige balans te bewaar en met 'n subtiele
beeldaanwending die vervlugtigende, brose en onwerklike te evokeer. Die titel van
die gedig is ingegee deur die siklus ‘Gebroken kleuren’ uit De nieuwe geboort van
Henriëtte Roland Holst-van der Schalk (‘Vreemd dat de rook van een droom/ hangt
over den dag zoo zwaar ...’), terwyl die tema van die nooit-gebore kind ook onder
andere by Willem de Mérode (‘Ik ben geen vader’ uit De witte roos) en Lina Spies
(‘Drie laelandse verse vir die nie-ontvangene nooit-geborene’ uit Digby vergenoeg)
voorkom. En in ‘Komposisie’ gee hy deur die los assosiasies tussen beelde uit die
jeugwêreld, Bybel, verskillende lande en landstreke, dier, plant en mens en met die
speelse aanwending van die taal 'n feitlik surrealistiese fantasie, terwyl die gevaar
van losheid deur die titel geregverdig en deur die strofiese verdeling en rym
teengewerk word.
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Met Anderkant besit( 1966) toon Van Heerden se poësie weer 'n styging deurdat hy
in 'n groot mate die moeisame beeldkonstruksies en eksplisiete verklarings van Die
klop vermy en met 'n natuurliker beelding, verrassende geestigheid, spel met die
gewone woord en uitdrukking, deurmekaar aanwending van motiewe uit verskillende
mitologieë, letterkundes en digters en 'n losser komposisie met die afwesigheid van
rym of tradisionele strofebou aan sy poësie 'n nuwe aanskyn gee. Teenoor die vroeëre
versierings met 'n ‘maskerade-pak’ is daar nou 'n naakter houding teenoor lewe en
dood deur 'n koue, kliniese benadering (‘Mediese ondersoek’), 'n nuwe skalksheid
en makaber toon (‘Dodedans’) en 'n geestige variasie op die vroeëre motief van
fnuiking en steriliteit (‘Poppeteater’). Telkens is daar in hierdie bundel sprake van
die mens wat hom verset teen die ‘suigkrag’ van die niet (‘Embrio’), sy hunkerende
verlange en uitreik na die son, al is die ‘oordadige lig’ en ‘feit-om-telewe’ (‘Blom’)
soms vir hom te veel. Op hierdie paradoksale wyse moet die mens ook as digter leef:
deur die magiese krag van die woord dwing hy ‘op hoë wind na son’, terwyl hy as
mens ‘tot grond gedoem’ is (‘Die strik’). Met sy hele wese reageer die mens op die
‘suiging’ en ‘middelpuntvliedende krag’ (‘Verkleurmannetjie’), probeer hy - ten
spyte van sy bewuswees van die ‘appelwrange dors’ - die tradisie deur verskillende
beskawingslae heen sinvol voortsit (‘Klaaglied van Tiresias’; vgl. ‘Uittog’ in Die
klop) en deur die verdieping in verskillende uiteenlopende wêrelde ‘die groot knoop’
ontrafel (‘Weerwolf’), selfs al oorweldig die ‘weelde’ van die aarde hom soms
(‘On-rym’) en al is die son 'n versengende vuur wat vernietigend werk
(‘Bestemming’). Die diskrepansie tussen sy uitreik na die son en vassit aan die aarde
lei tot 'n ‘Treursang oor lewe en dood’ waarin disparate elemente uit verskillende
sfere ‘saamgerym’ word (vgl. ‘Komposisie’ in Die klop), terwyl die behoefte aan
‘kontoere’, vrees vir kompasloosheid en ‘pyn van te veel son’ die mens na die
‘moedersee’ laat terugkeer (‘Ruimtereisigers’).
Aansluitend by ‘Die gebreekte koorspen’ in Die klop is van die boeiendste verse
in Anderkant besit dié wat met seksuele temas werk. In ‘Stofsuier’ word die
insuigtema seksueel verdiep met die vrugteloosheid en steriliteit aan die slot, terwyl
die aansteek van 'n vuurhoutjie in ‘Pirotegniek’ (vgl. Peter Blum se ‘Die vuurhoutjie’)
as vertrekpunt dien vir 'n uitbeelding van masturbasie. Hierteenoor lei die onthouding
in ‘Monnikdroom’ tot 'n vorm van seksuele masochisme as die kloosterling deur
middel van flagellasie 'n orgasme bereik, al val die ‘myn’-beeld in strofe 5 enigsins
uit die toon. Die verkwisting wat die eenselwige seksuele daad meebring, sluit aan
die slot van ‘Consummatum est’ nog aan by die motief van die ‘triestige’ bedryf in
vroeëre bundels, maar deur middel van die literêre verwysings word 'n veel groter
wêreld betrek en lei die hele procédé tot een van Van Heerden se geslaagdste verse.
Die titel is sowel seksueel (orgasme) as religieus (die kruiswoord ‘Dit is volbring’
van Johannes, 19:30) interpreteerbaar, iets wat tot die organiese verbinding van dood
en orgastiese verrukking (reëls 1, 3, 4 en die slot) in die gedig
+

+ Anderkant besit word bespreek deur Rob Antonissen (Verkenning en kritiek, Kaapstad, 1979),
R. Schutte (S.A. Beeld, 2.10.66), A.P. Grové (Va., 23.9.66), F.I.J. van Rensburg (Vo., 1.9.66)
en A.J. Coetzee (Die Nataller, 8.7.66).
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lei. Die ‘brand’-beeld van reël 4 word in strofe 2 verder verdiep deur die assosiasie
wat die naam Helena met die ondergang van Troje oproep. Daarmee word die verlange
na die altyd onbereikbare en swewende droombeeld van die ontbeerde (vgl. ‘Rook
van 'n droom’ in Die klop) die hoofmotief van strofe 2 - agtereenvolgens opgeroep
aan die hand van Homeros (ook die Holst van Een winter aan zee?) en Huygens (‘Op
de dood van Sterre’, reël 10). Die taak om die begeerde uit die diasporiese veelheid
van die elemente terug te roep, word in strofe 3 met die aansluiting by die
Achterberg-problematiek in verband gebring met die taak van die digter om die
‘naamlose’ in sy ‘lied’ te ‘vertaal’, terwyl die slot deur die dubbelbetekenis van
‘breek’ die twee betekenisgebiede andermaal verbind en die gedig bevredigend
afsluit. In ‘Hottentotsgot’ gaan die verbinding van natuurding en die godsdienstige
'n ‘ongelooflike verbintenis’ aan, terwyl die siening van die stad in ‘Sneeu op
Johannesburg’ (vgl. ook Van Heerden se prosastuk hieroor in Son op die land) aan
die hand van 'n Bybelse gegewe (Mattheüs 17:2) religieus gekleur word. Minder
geslaag is die siening van die stad as 'n vrou in ‘Johannesburg’ (vgl. die verwante
voorstelling in Opperman se ‘Grootstad’ uit Negester oor Ninevé) omdat die primêre
beeld in strofe 4 verbreek word. Besonder bevredigend daarenteen is die
anekdoties-reminisserende ‘Pearston’ waarin Van Heerden die gebruik van
interpolasies (wat in sy vroeëre poësie dikwels steurend was) hier deur die besondere
verteltrant aanvaarbaar maak. ‘Banneling’ sluit aan by die reismotief van Die klop
en sit met sy waarneming en besinning die ouderwetse ‘hart’-gedigte van vroeër
voort, alhoewel Van Heerden met die verwysing na ‘meeu- en vlinderhaas’ in die
slotstrofe die geheel tot 'n hegte eenheid bind.
Anderkant besit is ná Die klop 'n besliste vooruitgang en open nuwe moontlikhede
vir hierdie poësie, maar daar kom nog heelparty verse voor waarin 'n mens 'n duidelike
binding mis. Naas gedigte waarin die literêre verwysing tot 'n fyn tegniek ontwikkel
word, is daar gevalle waar Van Heerden te sterk by die resente werk van Opperman
en Van Wyk Louw aansluit: by Opperman deur die verwantskap tussen ‘Klein skelet’
en ‘Gedagtes by 'n sarkofaag’ uit Dolosse, by Van Wyk Louw deur die oorname van
die interpunksiestelsel, opbreking van woorde deur koppeltekens en interpolasies
tussen hakies, soos in Tristia.
Die ontwikkeling in die rigting van 'n vryer vers is ook 'n kenmerkende eienskap
van Teenstrydige liedere (1972), al bring die bundel nie enige belangrike nuwe
aspekte ná Anderkant besit nie.
In die eerste afdeling (‘In die vroegte’) sluit 'n vers soos ‘Masker’ met sy
teaterbeelde by ‘Mediese ondersoek’ en ‘Poppeteater’ uit die vorige bundel aan,
terwyl heelwat verse 'n vroeëre wêreld oproep: ‘Suidoos’ met sy mooi skakeling
tussen ‘sport’-wêreld en natuur in die weergawe van die wind en geweld, ‘Vlaam+

+ Teenstrydige liedere word bespreek deur André P. Brink (Voorlopige rapport,
Kaapstad/Pretoria, 1976), F.R. Gilfillan (Bu., 21.12.72), L.C. Eksteen (Rap., 28.1.73), T.T.
Cloete (T.G., XIII: 4, Desember 1973), A.J. Coetzee (Ogg. 2.4.73), C.W. Malan (Vo., 5.4.73),
P.D. van der Walt (Hg., 18.5.73), P.P. van der Merwe (Va., 22.6.73) en D.H. Steenberg (Kl.,
VII: 4, Februarie 1974). Oor die gedig ‘Moeder’ skryf M. Nienaber-Luitingh (Hulsels van
kristal).
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se hoewe’ wat by die ‘Vlaamse’ verse in Reisiger aansluit, en ‘Karoonag: Pearston’
(vgl. ‘Pearston’ in Anderkant besit) met sy enigsins verbandlose indrukke, die
indrukwekkende beeld van 'n ou vrou in ‘Moeder’, die geestige siening van die
rymende oom in ‘Tom der Reimer’ (oor wie Van Heerden ook in Die aamborstige
klok, pp. 71-72 skryf) met sy treffende beelde, doelbewus sterk markerende ryme en
plasing van ‘swak’ woorde as eindterminale en verse waarin 'n kinderwêreld en
kosskoollewe opgeroep word. In ‘Kaapse herehuis’ met sy effektiewe toespeling op
Nijhoff se ‘Het kind en ik’ word die woning met sy streng, hooghartige, gekultiveerde
leefwyse algaande beeld van 'n steriele, kinderlose bestaan. Die slotgedig in dié
afdeling is ‘Verleiding’ met sy Khayyám-versugting wat tot 'n herhaling van dieselfde
sinspatroon (vgl. vroeër in ‘Heil die leser’ en ‘Stadsgebed’, albei in Die klop) aan
die begin van elke strofe lei.
Alhoewel uiteenlopend van aard, bevat die tweede afdeling (‘Sonate makaber’)
'n hele aantal verse oor dood, menslike lyding en verganklikheid, in drie gevalle met
die figuur van die veroordeelde as tema (‘Die terdoodveroordeelde’, ‘Brief uit die
dodesel’ en ‘Die verkragter’). In aansluiting by ‘On-rym’ (Anderkant besit) verkry
Van Heerden in ‘Operasie’ met behulp van 'n spel met klanke en morfeme (be-, ge-,
ont-, ver-, ing- en -e) en aan die slot ook met die vergrotende trap van die adjektief
'n besondere geestigheid, iets wat versterk word deur die funksionele gebruik van
die katalogus ‘mediese’ woorde. In ‘Koddige konsert’ bou hy met disparate en
teenstrydige dinge 'n stuk geestigheid op wat weer - ná ‘Komposisie’ en ‘Treursang
oor lewe en dood’ uit vorige bundels - dreig om 'n nuwe mode te word, terwyl
‘Prehistories’ sy effek uit die rare optrede van 'n oerdier verkry.
Soos heelparty verse in Koraal van die dood handel die derde afdeling
(‘Voorspooksels’) o.m. oor die kunstenaarskap en die skepper van dinge en stelsels,
in die besonder oor die spanning tussen ding en woord (‘Oer’) en die digterlike ambag
(‘Die timmerman’). In enkele gedigte roep hy, soos telkens vroeër in sy oeuvre, met
'n enkele objek as uitgangspunt ander wêrelde, beskawings en tye op, soos Afrika
en uiteindelik ook die prehistoriese (‘mammoet’) in ‘Halsketting van ivoor’,
verskillende beskawings en voorvalle van geweld in ‘Vuurvlieë’ en die Mediterreense
en Judaïsties-Christelike wêreld in ‘Bokram’.
In vergelyking met Anderkant besit bevat Teenstrydige liedere minder verse wat
as geheel bevredig en wys die herhaling van vroeëre vondste, soos die ‘leersak’-beeld
in ‘Die ou wellusteling’ (vgl. ‘Monnikdroom’ in die vorige bundel) en die gebruik
- vir die soveelste keer in Van Heerden se oeuvre - van die ‘parabole’-beeld in twee
gedigte (‘Surrealisties’ en ‘Skoppelmaai’) op 'n sekere fasiele element in sy digkuns.
Tyd van verhuising (1975), die eerste bundel wat van Van Heerden ná sy ernstige
+

+ Tyd van verhuising word bespreek deur André P. Brink (Voorlopige rapport), D.H. Steenberg
(Beeld, 1.9.75 en Kl., VIII: 4, Februarie 1974), Louis Eksteen (Ogg., 25.9.75), Charles Malan
(Vo., 3.10.75), T.T. Cloete (T.G., XVI: 2, Junie 1976), Stephan Bouwer (Va., 8.8.75) en
Johann Johl (St., XXIX: 5, Oktober 1976). Oor die ‘transformasie van die ek’ in die bundel
handel Charles Malan (Hulsels van kristal), terwyl F.R. Gilfillan die gedig ‘Pilletroos’ (St.,
XXXIV: 2, Maart 1981) bespreek. Oor ‘Aan die verhuisingsmanne’ skryf H. Ohlhoff (T.L.,
XIX: 2, Mei 1981).
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siekte verskyn, verteenwoordig 'n belangrike verdieping van vroeëre motiewe deurdat
die persoonlike ervarings tot ernstige vrae oor die self en tot 'n eksistensiekrisis lei.
Daarby bevat dit, in vergelyking met die voorafgaande drie bundels, 'n groter
persentasie verse wat as geheel bevredig. Tematies toon die gedigte 'n verwantskap
met In hospital van die negentiende-eeuse Engelse digter William Ernest Henley, 'n
bundel wat ook oor 'n amputasie-geskiedenis handel, al val die aksent meer op
indrukke van die hospitaalpersoneel.
Die eerste afdeling (‘Grensskeiding’) bestaan, soos dié van Teenstrydige liedere,
uit enkele indrukverse, herinneringsgedigte oor die Boland en veral die Karoojeug,
soos ‘Algemeene handelaar’ met sy kontras tussen uiterlike onooglikheid en liefde
en ‘Pearston: Herbesoek’ waarin die ‘boete en die skuld’ van die slotreël vaag bly
en nie in die vers verantwoord word nie. Heelparty van dié gedigte mis 'n duidelike
binding (‘Ou man in dekstoel’), toon 'n neiging tot versiering (‘Hyskrane: Kaapse
dokke’) of wek suggesties wat buite die toon val (soos dié met die nagmaal in die
slotreël van ‘Vuurboom’). Belangriker is ‘Klein vaderland’ (vgl. C.G.S. de Villiers
se gelyknamige sketsbundel waarvan die titel deur Van Heerden gegee is). Die gedig
is 'n genadelose afrekening van die ek met sy vroeëre oppervlakkige en estetiserende
siening van die dood, iets wat selfs in strofe 7 tot 'n veroordeling van Koraal van die
dood as bloot ‘literêre oefeninge’ lei, al word die gedig met sy uitweiding oor die
‘dubbelgraf’ 'n bietjie wydlopig en mis dit 'n bevredigende slot. Die sterkste vers in
die eerste afdeling is ‘Aan die verhuisingsmanne’, waarin die tema wat in die
bundeltitel benoem word, sy intrede doen. Die gedig toon 'n bevredigende gang deur
die agtereenvolgende aanspreking van vriende, mededraers, regters en gode, terwyl
die opnoem van objekte waaroor gewaak moet word, tot simbole van 'n hele lewe in
sy essensie én verfyning uitgroei. Van Heerden se vers roep tematies Achterberg se
‘Beumer & Co.’ in die herinnering, maar laat eerder deur sy verdeling in vier
bewegings aan Totius se ‘Viermaal gesien’ (By die monument) dink waarin daar ook
sprake is van ‘die manne met die baar’.
In die tweede afdeling (‘Vertraagde tempo’) kom die vroeëre motief van die
ingeperkte vryheid (vgl. bv. 'n vers soos ‘Papegaai’ uit Verklaarde nag) in 'n ander
toonsleutel in ‘Huisbaas’ terug, terwyl die leed van die indiwidu in ‘Drukwerk’ en
‘Verplasing’ met dié van Christus vergelyk of vereenselwig word. In ‘Droom’ wend
Van Heerden die bekende mistiek-Christelike beeld van die bloeiende roos aan as
daar sprake is van die ‘afgekapte onderlyf’ wat weer wonderbaarlik begin groei. Die
medikamente en toedienings word by wyse van 'n personifiëring as nuwe bure en
ongenooide, opdringerige gaste in ‘Heperine-inspuiting’ gesien, terwyl dieselfde
tegniek besonder treffend deur die verswyging van die besoeker se identiteit tot in
die slotreël in ‘Familielid’ aangewend word. Die nuwe ordening waaraan die mens
gewoond moet raak, is die boustof in ‘Banneling’, wat - ná die bevredigende
middelstuk - 'n bietjie onaf sluit, en ‘Verandering’, waarin ‘aardepols’ te
eksplisiet-verklarend is en die beeld in die slotstrofe van die lamp ‘wat soos 'n knie
skarnier’, reeds in Marsman se Tempel en kruis voorkom (vgl. ‘de lamp, die knielen
kan als een kameel/ en rijst als een giraffe’). Besonder aangrypend is die beeld van
die mismaakte mens in die sober ‘Voëlverskrikker’, waarin alle liggaamsdele
geparodieer word, behalwe die ‘knieë/ kuite/ voete’ wat al drie 'n afsonderlike versreël
vorm en tipografies deur die inspringing uitstaan. In ‘Sprong’
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sluit Van Heerden sowel by die vroeëre ‘Valskermspringers’ (Koraal van die dood)
met sy ‘uitstel’-motief as by die ‘suigkrag’-tema van Anderkant besit aan, terwyl die
gedagte van eensaamheid en dood eksplisiet na vore kom in ‘Pilletroos’ (waarskynlik
na analogie van Huygens en Jonckheere se O (o)gentroost) en ‘Die vleeseters’, waarin
hy weer met die herhaling van dieselfde morfeem die tipe effek van ‘Operasie’
(Teenstrydige liedere) wil bereik. ‘Vrae’ (oorspronklik gepubliseer in Verse vir
Opperman, 1974) sluit tematies by die mymerende liefdesverse van vroeër (bv.
Reisiger) aan, maar deur die strenger strofiese ordening van die reeks vrae met die
herhaalde ‘Sal jy my nog liefhê’-inset (vgl. die verwante procédé in ‘Aan die
verhuisingsmanne’) maak dit 'n veel sterker indruk. Alhoewel nie alle gedigte in
hierdie afdeling bevredig nie en 'n mens by die beoordeling van verse met so 'n
tematiek moet waak teen wat Opperman na aanleiding van Totius se lykdigte die
‘klaargemaakte gevoel’ (Wiggelstok, Kaapstad, 1959, p. 33) genoem het, is die verse
in ‘Vertraagde tempo’ van die aangrypendste poësie in Afrikaans oor 'n
siektegeskiedenis en neem die beste onder hulle - ‘Familielid’, ‘Voëlverskrikker’ en
‘Droom’ - 'n besondere plek in Van Heerden se oeuvre in.
Ná hierdie indrukwekkende reeks verse maak die gedigte in ‘Vir die laksman’,
die derde afdeling, 'n minder goeie indruk. ‘Ballade van dominee Sweep’ met sy
plek-plek hinderlike ryme werk met verwysings na 'n ontkleedanseres (Glenda
Kemp?), terwyl ‘Afskeidslied’ na aanleiding van die inwyding van die Paarlse
taalmonument ontstaan het, maar ook 'n toespeling op die Nazi's se boekeverbranding
bevat. In ‘Skryfprobleem’ spreek Opperman in die slotstrofe mee en in ‘Cry, my
beloved’ speel Van Heerden regstreeks op ‘Gebed om die gebeente’ en Alan Paton
se roman terug. Geslaagder is die voëlbeelde in ‘Jagvalk’, ‘Voël in 'n kou’ en
‘Janfiskaal’, waarin sensuur en geestelike dwingelandy die hooftema is. ‘Afbraak’,
waarin die verhuisingsmotief met die apokaliptiese beeld aan die slot sy finale beslag
kry, word, soos ook ‘Italiaanse treinreis’, deur die geykte ‘parabool’-beeld ontsier.
By geleentheid van sy sestigste verjaardag in 1976 verskyn Die ysterwoud, 'n
faksimilee-uitgawe van agttien ongepubliseerde verse in die digter se handskrif, wat
ten nouste by Tyd van verhuising aansluit, al is daar nog nie van 'n verdere
ontwikkeling sprake nie en klink sommige reëls of gedigte enigsins narcissisties en
selfvertroetelend. Die tema van ingehoktheid, wat in vroeëre bundels in 'n geestelike
inperking maar sedert Tyd van verhuising ook in 'n liggaamlike opsluiting tot uiting
kom, vind sy neerslag in die mitologiese figuur van ‘My Ikaros’ met sy mooi eerste
strofe en ‘Hout en staal’ met sy toepassing op eie mismaaktheid in die slotstrofe. In
‘Walvisstasie’ met sy feitlik Oppermanniaanse beelding verkry Van Heerden 'n sterk
‘objective correlative’ vir die persoonlike emosie en toestand en gebruik hy die beeld
van die walvis wat telkens in die literatuur as motief opduik en onder andere by
Melville (Moby Dick), Hemingway (The old man and the sea) en Du Plessis (Ballade
van die eensame seeman) voorkom. In ‘Huiswaarts’ sluit Van Heerden aan by die
+

+ Die ysterwoud word bespreek deur T.T. Cloete (T.G., XVII: 2, Junie 1977). Oor die bundel
as ‘metaforiese netwerk’ skryf Henning Snyman (Verkenningsvlugte, Johannesburg, 1981).
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vroeëre reis- en aankomsmotief (soos bv. in ‘Rusoord’ uit Verklaarde nag), terwyl
hy in ‘Twee vreemdelinge’ hierdie motief met 'n Bunyan- of Elckerlijc-situasie
verdiep, al kom die slotstrofe feitlik woordeliks met die refrein in Annie M.G. Schmidt
se ‘Pardon!’ ooreen. ‘Oortog’ werk, soos vroeër ‘Die reisgenoot’ (Verklaarde nag),
met die tradisionele beeld van Charon en sy boot, terwyl ‘Huishuur’ met die situasie
van die bure wat hulle gewone doen laat staan, die Rentmeester wat in die straat
verskyn en die huisvroue wat agter die kantgordyntjies deurloer, 'n klakkelose
herhaling van situasies uit Nijhoff se ‘Het uur U’ is, sonder dat hierdie gegewe as
literêre verwysing funksioneer of die gedig sinvol verdiep. Soos in ‘Verplasing’ en
‘Drukwerk’ uit Tyd van verhuising word die eie leed in ‘Die venster’ met dié van
Christus geassosieer, terwyl die ‘mediese’ ervaring met inspuitings (vgl.
‘Heperine-inspuiting’ uit die vorige bundel) met die vroeëre herinnerings- en
doodsmotiewe verbind word, iets wat ook in ‘Sjirurg’ - in Kanse op 'n wrak ‘Chirurg’
genoem - voorkom. Op dieselfde wyse roep die brandewyn in ‘Tienjaar-oue’ en die
braaiende vleis in ‘Braai’ 'n verskeidenheid assosiasies op en lei dit veral in
laasgenoemde geval tot 'n heg sluitende vers.
Die ysterwoud word opgeneem as die vyfde afdeling van Kanse op 'n wrak (1982),
waarin die siektegeskiedenis weer neerslag vind en baie van die vroeëre Van
Heerden-motiewe in gewysigde vorm hulle herverskyning maak. In die eerste afdeling,
‘Mure en afstande’, is daar telkens toespelings op die ouderdom en aftakeling, word
die ou motiewe van inperking, ontsnapping en afskil tot die essensiële op 'n nuwe
wyse aangewend en is 'n paar gedigte opgedra aan medeskrywers wat in 'n soortgelyke
situasie verkeer. In ‘Tralielied’, wat met sy opdrag aan B.B. Lasarus en die toespeling
op die Amandla-teken aan die slot op Breyten Breytenbach betrekking het, word die
vroeëre geestelike inperking in verse (Reisiger) 'n letterlike liggaamlike opsluiting,
terwyl daar in ‘Brief aan Johan Daisne’ deur die speel met name van hierdie Vlaamse
skrywer se romans sprake is van 'n nag wat kom sonder enige beswering teen die
lot. Die doodsgedagte vind pragtig gestalte in ‘Klein himne aan die ouderdom’ wat
as opdragvers vir W.E.G. Louw vroeër in die huldigingsbundel Skanse teen die tyd
verskyn het. Die vergaan van dinge, die vermolming en die kneusing is in hierdie
gedig voorwaarde ‘vir later herbevestiging en opstand’, 'n mens moet ‘die sterwe
leer bemin’ en ‘die toegemete pyn en letsels/ liefkry en tot hoër wyding voer’ sodat
hy deel van 'n ‘volle kring’ kan word. In ‘Viswinkel’ is die filering van die vis
noodsaaklik vir die oersplyting en totstandkoming van die essensiële, 'n proses wat
in die slotstrofe met die beelde van 'n pêrelkrans, varingveer, pynboom en Kersboom
voorgestel word, terwyl ‘Busrit in die nag’ met 'n variasie op die vroeëre uitstelgedagte
by Van Heerden die lewe allegories (maar daardeur enigsins geyk) as 'n nagwaak en
busrit voorstel.
Terwyl die biografiese gegewe in die eerste afdeling nog periferaal is en die
opdragte en onderwerpe as ‘objective correlatives’ vir die eie leed dien, is die
+

+ Kanse op 'n wrak word bespreek deur Pieter Claassens (Ogg., 8.10.82), Hans du Plessis
(Beeld, 18.10.82), T.T. Cloete (Vo., 12.10.82 en Tr., 25.10.82), Tim Huisamen (Rap.,
28.11.82), Sheila Cussons (Va., 28.1.83) en Hans Ester (Z.A., Januarie 1983).
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siektegeskiedenis meer regstreeks die boustof in die tweede afdeling, ‘Vallende man’,
al word die talle sportfigure - wat 'n bekende kategorie by Van Heerden voortsit hier dikwels die draers van die emosie. ‘Hangswewer’ en ‘Sweefstokarties’ laasgenoemde met sy toespeling op Marsman se ‘Salto mortale’ in die tweede laaste
strofe (vgl. ook ‘Steltloper’ in Reisiger) - sluit met die motief van die swaartekrag
en dood regstreeks aan by 'n belangrike motief in Reisiger (vgl. o.m. ‘Vliegtuigrit’),
terwyl die inperking in ‘Dansende sirkusbere’ met sy verwysing na Goethe en die
assosiasie met Nijhoff se ‘De danser’ as iets skoons gesien word. In heelparty gedigte
word die vroeëre slanke en atletiese sportman vervang deur 'n gestremde wat in die
water die vreugde van vroeër ervaar as hy ‘beenloos sprankel, buitel,/ galoppeer en
harlekynerig dans’ (‘Swemvreug’) of deur 'n ‘Rustende atleet’ wie se ‘gans ontspanne
spiere’ nou kans het ‘vir 'n ander, edeler bedryf’. In dié gedig word daar, soos in die
geval van ‘Klein vaderland’ in Tyd van verhuising, direk terugverwys na 'n vroeëre
gedig, in hierdie geval ‘Die hardloper’ in Weerlose uur, en speel die betekenis van
die ‘ongesiene makker’ as die dood ook mee in die latere vers as daar gepraat word
van ‘die tweede man se ewige triomf’. In ‘Spel’, oorspronklik in die bibliofiele
uitgawe Veertien verse (1979), is daar sprake van 'n ‘gestremde in sy rolstoel’ wat
visvang en word die beweging van die ‘uitskiet en inkatrol’ en die kinders se spel
met die bal mooi deur die woordkeuse gesuggereer. Die soeke na suiwerheid en
toespelings op 'n Hallelujalied in ‘Alpinis in gebed’ lei in ‘Opstanding’ tot die
effektiewe gebruik van Nuwe-Testamentiese beelde as die verbranding van die
ledemate met die skriftuurlike mirakel van die vagevuur in verband gebring word.
Soos telkens vroeër by Van Heerden werk ‘Littekens’ met 'n kataloguseffek waarin
die laaste operatiewe ingryping verswyg word (vgl. 'n verwante tegniek in
‘Voëlverskrikker’ in Tyd van verhuising), terwyl die enumerasie in die tweede strofe
van ‘Hande’ in kontras staan met die aftakelende taak wat die hande van die ‘mesman’
in die derde strofe kry - weer 'n geval waar die gegewe sober gehou en nie regstreeks
op die persoonlike geval betrek word nie. Die hoogtepunt van dié afdeling is ‘Ná die
amputasie’, wat aansluit by die afrekeningsverse in Tyd van verhuising (bv. ‘Klein
vaderland’): die ‘sypelende wete’ wat uiteindelik deurdring dat die bene ‘'n loodgewig/
van skuld en rekenskap te lank gedra’ het en dat die mens wat ‘té dy-bewus/ en
kuit-manhaftig’ is, die oordaad van hom moet afdoen - 'n gedagte wat met die
funksionele aanwending van die interpolasie tot 'n pragtige slot voer.
In die hierop volgende afdeling ‘Danegeld’ - 'n Middeleeuse jaarlikse belasting
om die invallers weg te hou - word die bedreiging afgekoop deur middel van die
herinnering, soos in ‘Ouerhuis’, wat by die verse oor die ouers en die Pearstonse huis
in ander bundels aansluit en wat 'n duidelike gang in die opeenvolging van die strofes
toon. Soos in die eerste afdeling is daar in ‘Man met gipsbeen’ weer sprake van die
inperking as gevolg van 'n gebrek, nou met 'n eggo van ‘Stadsbeeld’ in Die klop
waarin New York as 'n dreiging gesien word. ‘Praatjie vir die vaak’ werk, soos vroeër
‘Papegaai’ (Verklaarde nag), met die teenstelling tussen ingeperktheid en vryheid,
terwyl ‘Biljartspel’ van die tipiese Van Heerden-vraag aan die slot gebruik maak en
‘Ouperd’ weer oor die afgetakelde figuur handel, in dié geval die afgeleefde
sukkelende digter - ironies met die bekende digterlike simbool van die Pegasusperd
verbind. Met sy uitreik na 'n salige toestand werk ‘Terrapin’ (vgl.
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Roy Campbell) met die beeld van die legendariese skilpad wat die wêreld gedra het,
terwyl ‘Dieretuin van glas’ aan die kamma-wêreld van Leipoldt se ‘In 'n gat daar
onder die sukkeldoring’ en ‘Die hartbeesthuis van pannekoekdeeg’ laat dink en met
die naam van ‘kreupel Laura’ regstreeks na Tennessee Williams se The glass
menagerie verwys. In die skalks-ironiese ‘Skildersateljee’, wat aan die laaste afdeling
van Tyd van verhuising herinner, steun Van Heerden op 'n gegewe uit Franz de
Backer se ‘Het blijde geheim van Idesbaldus’ (vgl. F.E.J. Malherbe se Moderne
Vlaamse kortverhale), al is die vrome priester Idesbaldus baie ver verwyder van die
skilder wat 'n masochistiese en selfvernietigende element in hom omdra. Soos
‘Ouerhuis’ speel ‘Slang’ - die eerste gedig van die kort vierde afdeling ‘In tenebris’
- terug op 'n jeugherinnering wat in verband gebring word met die Laökoon-verhaal.
Terwyl die gedigte in die eerste afdeling dikwels van 'n ‘objective correlative’ gebruik
maak en daardeur van die te persoonlike wegswaai, skakel ‘Verskil’ in die slotreël
met ‘Dood van die akkedis’ in Die klop en is die eie siektegeskiedenis nog slegs by
implikasie aanwesig. En in ‘Aangehoudene’ is daar andermaal sprake van inperking
soos in ‘Tralielied’, vermoedelik met heenwysing na die Aggett-geval, al word dit
'n aanklag teen maghebbers orals wat nie vir martelmetodes ten opsigte van politieke
gevangenes terugdeins nie.
Alhoewel heelparty gedigte in Kanse op 'n wrak fasiel verloop en iets van die Van
Heerden-dreun verraai, sit die beste verse die uitbeelding van die siektegeskiedenis
sedert Tyd van verhuising op 'n hoë vlak voort en bring dit met die effektiewe
objektiveringsmiddele iets nuuts waardeur die gevaar van sentimentaliteit en 'n te
persoonlike reaksie vermy word. Daarby slaag Van Heerden hier daarin om heelparty
vroeëre motiewe opnuut aan te wend, sonder dat dit na 'n blote herhaling klink.
Ernst van Heerden se poësie staan aanvanklik onder die invloed van W.E.G. Louw
en Van Wyk Louw, terwyl heelparty ander digters ook in sy debuutbundel meespreek.
Alhoewel hy hom betreklik vroeg uit hierdie dampkring losmaak, toon sy werk
telkens later 'n verwantskap met ander skrywers, iets wat hy soms geslaag kamoefleer
deur 'n subtiele aanwending van die literêre verwysingstegniek. Met die jare lewer
hy sy beste werk in 'n gekonsentreerde metaforiese tipe vers, dikwels met sportfigure
of klein diertjies as gestaltes wat onderskeidelik die weerbaarheid van die mens
illustreer en verbande met ou vervloë beskawings lê. Telkens is daar sprake van
opsluiting, inperking, fnuiking en ontsnapping as motiewe met vrees en dood as
oorheersende temas, terwyl hy 'n aantal geslaagde herinneringsverse oor 'n Karoojeug
lewer, met stemmingsgedigte soms 'n gevoelige sfeer skep en aangrypende verse oor
sy siektegeskiedenis skryf. Ten spyte van die feit dat sy poësie soms geyk aandoen
en hy ook in sy eie retoriek verval, verryk hy die Afrikaanse poësie met die
aanwending van sekere ‘wetenskaplike’ woorde. In teenstelling tot die strofies streng
gebonde vers van vroeër word sy latere poësie oorheers deur 'n losser vryer vers wat
patroonmatig (en eenselwig) op dieselfde wyse gebou word. In sy beste verse slaag
hy daarin om motiewe of beelde met die gebruik van fyn assosiasies deur te
komponeer. Met hierdie werkwyse lewer Van Heerden 'n besondere bydrae tot die
Afrikaanse poësie en is hy na Opperman die belangrikste onder die digters wat in
die veertigerjare debuteer.
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II. S.J. Pretorius
SAREL JAKOB PRETORIUS,

wat op 7 Januarie 1917 op Postmasburg gebore is, gaan
skool op sy tuisdorp en studeer daarna agtereenvolgens - en met talle onderbrekings
- aan die Potchefstroomse en Witwatersrandse Universiteit en aan die Rijksuniversiteit
van Utrecht, waar hy hom onder die leiding van W.A.P. Smit in die sewentiende-eeuse
Nederlandse letterkunde, veral Vondel, verdiep. Intussen is hy ook werksaam as
onderwyser, vertaler by die S.A.U.K. en sedert 1962 dosent en later tot sy aftrede in
1982 hoogleraar aan die Universiteit van Suid-Afrika. In 1964 promoveer hy onder
N.P. van Wyk Louw aan die Universiteit van die Witwatersrand oor Vondel se
Christelike epos Joannes de boetgezant, 'n studie wat in 1972 in verwerkte vorm
onder die titel Die stryd tussen hemel en hel verskyn. Naas 'n ongepubliseerde
oorsetting van Vondel se Jeptha vertaal hy Rostand se Die romanse oor die muur
(1962) en (saam met Marie van der Merwe) Gogolj se Die inspekteur-generaal.
Afgesien van enkele verspreide prosastukke (waaronder die treffende waarneming
van 'n aantal mense in ‘Wag’, opgeneem in Flitse!, 1953) en die ongepubliseerde
dramas Amnesie en Noag is Pretorius die skrywer van 'n negetal digbundels wat
tussen die jare 1943 en 1981 verskyn. By geleentheid van sy sestigste verjaardag stel
hy die bundel Album (1976) saam wat 'n keuse uit sy reeds gepubliseerde werk,
gedigte van vroeër wat nie eerder in boekvorm verskyn het nie en 'n aantal nuwe
verse bevat. Pretorius se poësie kan met sekere voorbehoude in twee fases verdeel
word. In die bundels Vonke, Die arbeider en ander gedigte, Inkeer, Die swyende
God en die epiese gedig Grou mure kry ons naas die belydenisverse oor eie
eensaamheid, vrees, pyn, verlange en stryd 'n uitbeelding van die sosiaal-misdeelde
en misplaaste stadsmens in die agterbuurtes van Johannesburg en - as keersy daarvan
- 'n verheerliking van die landelikheid van Griekwaland-Wes en die eenvoudige
karakters van dié wêreld. Sy beste werk is die dikwels realistiese vergestalting van
mens en dier wat deur die fyn waarneming tref, selfs al bly die figure soms
onbeduidend, mis die vers 'n dieper sin, dreig die katalogiserende opsomming soms
om in 'n blote opeenstapeling van indrukke sonder 'n noodwendige gang te verval
en gaan die tegniese winste van Dertig aan hom verby. Teenoor die dreuning van
die paarrym, veelvuldige stoplappe en sentimentele oordrywings is die verse uit
Pretorius se tweede fase, wat deur die bundels Die mummie en ander verse,
Argekrobaat, Lemma, Smartlap en die nuwe gedigte in Album verteenwoordig word,
nugterder en verstegnies beter versorg. Alhoewel daar in die tweede fase nog steeds
belydende verse naas objektief-realistiese waarnemings voorkom en daar van 'n totale
vernuwing geen
+

+ S.J. Pretorius vertrek outobiografiese gegewens in P.J. Nienaber se Jonger skrywers oor eie
werk (Johannesburg, 1951) en C.M. van den Heever se My jeugland (Johannesburg, 1953),
terwyl 'n lewenskets in Br., 18.9.53 verskyn. Onderhoude met hom word gevoer deur H.J.
Schutte (T.L., VIII: 2, Mei 1970) en Pirow Bekker (Gesprekke met skrywers 2, Kaapstad,
1972), terwyl ‘Uittreksels vir 'n tong-in-die-kies outobiografie’ in Kl., XVII: 1, Februarie
1982 verskyn. Vroeë oorsigte oor sy werk is dié van G.A. Watermeyer (Perspektief en profiel,
Johannesburg, 1951) en Gerhard J. Beukes (Skrywers en rigtings4, Johannesburg, 1982).
Oor sy werk skryf verder H.J. Schutte (T.L., XX: 1, Februarie 1982).
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sprake is nie, word die lewenspyn met 'n heftiger drif en in meer fasette as voorheen
verwoord, neem die sirkuswêreld van die arties en die maskeradespel 'n prominenter
posisie in sy poësie in en word mitologiese, argeologiese en argivale gegewens
aangewend in 'n poging om sin te vind in die menslike bestaan. Deur die ruimer
wêreld wat hierdeur tot stand kom, is daar nie meer in dié mate twee verskillende
stylrigtings en tipes verse in Pretorius se poësie aanwesig nie. Die ‘realistiese’ gegewe
word dikwels op die problematiek van die ek betrek, terwyl die belydende vers deur
die ironie tot 'n weerbaarder gedig as die vroeëre sentimentele selfbejammerings
uitgroei.
Uit die verse wat Pretorius sedert die dertigerjare skryf en waarvan sommige vanaf
1936 in Die Huisgenoot en elders gepubliseer word, stel hy in 1943 met die hulp van
H.A. Mulder die bundel Vonke saam. 'n Groot deel van hierdie debuutwerk bestaan
uit swaarmoedige verse oor die probleme van die lewe en word ontsier deur
abstraksies, beeldloosheid, metriese en rymdwang, swak taalbeheer en 'n sekere
koersloosheid in die bou. In gedigte soos ‘Aan die aarde’, en ‘Na die dood ...’ met
die krampagtige gryp na die aarde spreek Van Wyk Louw se ‘En as ek dood is ...’
mee, terwyl naklanke uit W.E.G. Louw en C.M. van den Heever verspreid voorkom.
In die gedigte oor plaasfigure en die landskap van Wes-Transvaal word die vers meer
gevoed deur die fyn waarneming en konkrete beelding, al het Pretorius ook hier sy
voorlopers in die Afrikaanse poësie. Die verlange na die platteland in ‘Nostalgie’
roep bv. Toon van den Heever se ‘In die Hoëveld’ in die herinnering, terwyl ‘Ou
bedelaar’ aan ‘Die rondloper’ van Van Wyk Louw, ‘Kaffersmart’ aan W.E.G. Louw
se ‘Ou-Flenterkatiera’ en ‘Spook op Moordenaarskloof’ aan verwante uitbeeldings
by Leipoldt laat dink. Die kwatryne (met abab-, abba- en aabb-rymskema) word deur
abstraksies oorwoeker en die verse met Bybelse motiewe vergelyk ongunstig met
dié van W.E.G. Louw. Die beste gedigte in die bundel is ‘Die steenbokkie’ met sy
skerp waarneming en effektiewe gebruik van die verkleinwoord en veral ‘Stakers’
met sy realistiese tekening van tipes, al dreig dit om in 'n katalogus sonder dramatiese
progressie te ontaard.
Soos in sy eerste bundel bestaan Die arbeider en ander gedigte (1945) uit verse
waarin stad en land teenoor mekaar gestel en afgespeel word. Wat telkens in hierdie
gedigte hinder, is die futlose enumerering, geforseerde verdiepings aan die slot en
swak versifikasie, o.m. woorde soos teen, of, die, aan, wat en dat in rymposisie,
steurende sametrekkings om aan die metriese patroon te gehoorsaam en potsierlike
afkappings wat een deel van 'n rymwoord laat enjambeer (bv. ‘vlam-/ me-vlak’ en
‘glasgetop-/ te wolk’). Die langer gedigte (‘Die arbeider’, ‘Oom Gawie’, ‘Simson’
- vgl. vir laasgenoemde W.E.G. Louw in Bybels en Babels) word, naas treffende
+

+ Pretorius se eerste twee digbundels word bespreek deur F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer,
Kaapstad, 1948), A.P. Grové (Die duister digter, Pietermaritzburg/Durban, 1949) en M.P.O.
Burgers (Br., 10.3.44 en 31.5.46). Vonke word verder geresenseer deur H.A. Mulder (Hg.,
25.2.44) en Ernst van Heerden (O.E.B., X: 1), terwyl Die arbeider en ander gedigte ook
bespreek word deur G. Dekker (Hg., 5.4.46) en W.J. du P. Erlank (O.E.B., XII: 2).
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sienings, ontsier deur 'n gebrek aan bindmiddele, terwyl die tekeninge van die
sosiaal-misdeeldes deur hul ruheid opval en in ‘Sonnet - uit Malvern’ met sy
teenstellings en ‘Stadsarme’ met sy uitreik na die slot tot geslaagde verse lei. Soos
in Leipoldt se Karoo-gedigte word die jeugwêreld in ‘Griekwaland-Wes’ by wyse
van 'n opnoem van al die natuurvreugdes sonder enige noemenswaardige progressie
opgeroep. In die beste verse, soos ‘By die graf van 'n ou Griekwa-skaapwagter’, val
die realistiese waarneming van besonderhede weer op, terwyl die versugtings in ‘O
God laat my een uur ...’ - teenoor die neiging tot bepeinsing en abstraksies in die
derde afdeling - in terme van konkrete beelde plaasvind.
In vergelyking met sy eerste twee digbundels, waarin die gevoelige en realistiese
uitbeelding van maatskaplik-misdeelde verskoppelinge 'n bevredigende korrektief
op Pretorius se neiging tot abstraksies en vaaghede bring, gee Inkeer (1948) en Die
swyende God (1949) die neerslag van 'n geesteskrisis en sentreer die verse - selfs
waar daar van gestaltes gebruik gemaak word - in hoofsaak rondom 'n ontwrigte ek
met sy depressies, angs en pynlike bewustheid van verganklikheid en dood. Alhoewel
weinig markant toon die rubrisering in albei bundels 'n geleidelike groei in die ek:
in Inkeer - ná 'n aanvanklike opstandigheid, wat die dramatiese krag van Van Wyk
Louw se geding-met-God mis - tot die aanvaarding van ‘die Wil van 'n Alwyse God’
en die waarde van die Geloof, in Die swyende God tot die besef van die helende mag
wat die liefde van vrou en kind hom bied, in albei bundels tot die bewuswording van
die skoonheid en die verlossende mag van die poësie. Met die aanwending van die
vaste vorm van die sonnet en kwatryn (in Inkeer - onder Opperman-invloed - met
die aaba-rymskema) wil Pretorius homself blykbaar groter tug oplê, terwyl hy met
die toenemende gebruik van die paarrymende koepiet die amorfe bou van baie vroeëre
verse wil teenwerk. Albei bundels word egter deur Dertiger-clichés (‘glansing’,
‘skrik’, ‘waan’), hinderlike samestellings (‘vreemd-eensaam’, ‘dof-stil’) en eksplisiete
‘van’-konstruksies ontsier, terwyl die bekende verstegniese en ander gebreke van
Pretorius se poësie in groter mate voortgesit word en veral in Die swyende God tot
potsierlike en groteske gedigte lei. Die sterkste verse in Inkeer is enkele kwatryne
(‘Pyn’, ‘Werktuigkundige’ en ‘Afgestorwene’), gestaltetekenings (‘Gebreklike’),
waarnemings (‘Oop myn ... Kimberley’) en veral ‘Die kranksinnige’ (vgl. Breyten
Breytenbach se ‘Die pragtige slagter’ in Kouevuur) met sy afgekapte versreël,
uitbuiting van die rym, gevarieerde herhaling aan die einde en terugspeel op die inset.
Die gedigte oor die poësie en Bybelfigure doen geyk aan, al vorm ‘Duif en ark’ 'n
mooi teenbeeld vir Totius se ‘Weer in die ark’. Opvallend is ook die feit dat Pretorius
met sekere motiewe en beelde 'n verwantskap met Opperman toon (vgl. bv. die derde
afdeling van Inkeer wat met sy seevaardertematiek aan Joernaal van Jorik laat dink),
al is daar van regstreekse beïnvloeding as gevolg van die min of meer gelyktydige
ontstaansdatums van die verse nie sprake nie.
Daarteenoor het Opperman met sy siening van die stad en sober woordgebruik
+

+ Inkeer word bespreek deur F.E.J. Malherbe (O.E.B., XV: 3) en A.P. Grové (Die duister
digter), Die swyende God deur Rob Antonissen (St., VI: 1, Oktober 1951).
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wel 'n uitwerking ten goede op Grou mure (1953), Pretorius se volgende digwerk,
gehad, terwyl Joernaal van Jorik in die opruiingstoespraak aan die begin van
‘Monstering’ en die fees-beelde van die ‘Kruis’-afdeling en Opperman se
verlossingsgedagte aan die einde van die gedig meespreek. Grou mure vertel in ses
afdelings en paarsgewys rymende viervoetige jambes die verhaal van 'n boer wat as
gevolg van die droogte sy plaas moet verlaat en in die stad 'n heenkome vind, maar
uit sy somber bestaan terughunker na die eertydse leefwyse wat broksgewys in sy
oorpeinsings opgeroep word. Die gedig bevat talie mooi taferele waarin die realiteit
van die stad of die idilliese landelikheid van vroeër figureer, maar die vertellende,
beskrywende en liriese gedeeltes staan te onafhanklik van mekaar en word selfs nie
in 'n mosaïekpatroon soos Totius se Trekkerswee opgeneem nie. Daarby bly die
hooffiguur as karakter vaag omlyn en weinig meer as 'n konvergeerpunt vir die
waarneming, mymerings of versugtings, terwyl die paarrym in 'n dreunmaat met
talle onnatuurlike inversies, stoplappe en hinderlike enjambemente ontaard. Ten
spyte van geslaagde onderdek misluk dit dus as epiese gedig.
Ná 'n swye van tien jaar lei Pretorius die tweede fase in sy oeuvre in met Die
mummie en ander verse (1963), wat verstegnies 'n veel sterker indruk maak en deur
die funksioneler aanwending van die woord van 'n deegliker vakmanskap getuig, al
word baie gedigte nog deur 'n hinderlike didaktiek ontsier. Wesentlik handel die
verse in hierdie bundel oor 'n sensitiewe mens se reaksie op die aardse bestaan, sy
pynlike bewuswees van sy tweeslagtige natuur wat hom sowel driftig in die liggaam
gevange hou as na die ewigheid laat uitreik (‘Kentaur’, ‘Die aasvoël’), sy besef van
eie broosheid, weerloosheid en verlatenheid (‘Plasie’) wat slegs deur die liefde
opgehef kan word (‘Stormaand’) en - soos in vroeëre bundels, maar nou oor die
algemeen skerper verwoord - sy waarneming van die misdeeldes en versukkeldes
(klerk, melkjong, kluisenares, onderwyser, navorser e.d.m.) in stad of land. In
vergelyking met die eerste twee bundels is die verheerliking van 'n idilliese
landelikheid hier volledig afwesig, terwyl meer aspekte van die mens se ellendige
bestaan as in Inkeer of Die swyende God ter sprake kom. Tematies het Pretorius sy
wêreld verruim deur literêre toespelings en aansluitings, soos op Cervantes in
‘Rosinante’, Gogolj in ‘Re-unie van oudskoliere’, die rederykersreferein in ‘Stigtelike
vaderlandse lied’ en Tsjechow in ‘Gesprek met drie susters’ (waarin ook Villon se
‘Ballade van die dames van weleer’ en Blum se ‘Ballade van getroude bemindes’
meespreek). Daarby maak die verse - ná die pre-Dertiger-elemente en die modewoorde
uit Van Wyk Louw en W.E.G. Louw - 'n moderner indruk deur 'n uitbreiding van
die poëtiese woordeskat na die gebiede van die dissekteerder, argeoloog en ontsyferaar
(‘Mislukte vorser’), terwyl hy met die subtiele aanwending van die ironie + +

+ Grou mure word bespreek deur Merwe Scholtz (Hg., 18.9.53) - waarop Pretorius antwoord
(Hg., 18.12.53) -, A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965) en Rob Antonissen
(Kern en tooi, Kaapstad, 1963).
+ Die mummie en ander verse word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad,
1966), A.P. Grové (Oordeelen vooroordeel2, Kaapstad, 1965), André P. Brink (Sest., 1:4,
Augustus 1964), J. Kromhout (T.L., II: 3, Augustus 1964) en C.J.M. Nienaber (Krit., II: 3,
Oktober 1964).
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in die besonder deur die uitbuiting van die paarrym in diens van 'n effektiewe
kontraswerking (bv. ‘Stigtelike vaderlandse lied’) - iets nuuts in sy poësie bring.
Hierdie ironie word nog versterk deur die figure uit die wêreld van sirkus en toneel
(‘Die marionet’, ‘Temmer’, ‘Akrobatiek’, ‘Die towenaar’, ‘Oulandvoëlverskrikker’),
'n tipe boustof waarmee Pretorius by 'n lang tradisie - vanaf die Commedia dell' arte
tot by Nijhoff en verder - aansluit. Van die beste verse in die bundel is die titelgedig
met sy bitter uitbeelding van die mens in sy ‘sterlose bestaan’, ‘Escapism’ met sy
hegte sluiting en ‘emosieloosheid’ (vgl. ‘Selfmoord’ in Inkeer) en die gestaltes in
‘Klerk’, ‘Die papegaai’ en ‘Harlekyn van die dieretuin’.
In die bundel Argekrobaat (1969) word die sirkusmotief van Die mummie en ander
verse in gedigte soos ‘Aan 'n banggeworde akrobaat’, ‘Die hansworsie’, ‘Sirkus’ en
‘Clown met balle’ voortgesit. Daarnaas is daar, in aansluiting by die eerste lid van
die neologistiese bundeltitel, 'n doelbewuste ontginningsproses aan die gang, ‘'n
poging’, soos Pretorius dit in Gesprekke met skrywers 2 (p. 85) stel, ‘tot sinvinding
deur in die verlede ... te graaf, soos 'n argeoloog’. Teenoor die verkenning van 'n
ontwrigte ek in Inkeer en Die swyende God, wat tot 'n abstrakte en vae tipe
belydeniskuns aanleiding gegee het, maak hy in Argekrobaat gebruik van ‘objective
correlatives’ wat die vers van regstreekse emosies laat wegswaai. Die ‘sinvinding’
vind nie net plaas aan die hand van argeologiese en argivale rekonstruksies (‘Argief’,
‘Argeologie’) nie, maar ook met behulp van mitologiese of religieuse figure
(‘Nebukadnesar’), soölogiese gegewens (‘Die krap’, ‘Papie’) en literêre gestaltes
(‘Don Quijote’). Soos vroeër kom die maak van poësie telkens ter sprake in verse
soos ‘Blaps’, ‘Capricornus’, ‘Klein Duimpie’, ‘Die padda’, en veral ‘Die bietjie wat
ek vra ...’ met sy beelde uit die wêreld van die seevaart, paraplegie, voertuie en
landmeting, al is Pretorius se bydrae met hierdie tipe boustof veel geringer as dié
van Opperman en Van Heerden. Soos telkens by Van Heerden is daar enkele verse
- waaronder die mooi ‘Notre Dame de Paris’ - wat op Europese reisindrukke steun,
terwyl die siening in ‘Kaartverkoopster, Florence’ 'n nuwe faset aan Pretorius se
uitbeelding van die sosiaal-misdeelde en versukkelde figuur toevoeg. Nuut in sy
werk is enkele treffende gedigte oor die veroudering (‘Tee’, ‘Nunc dimittis ...’) en
- naas enkele verse, soos ‘Winterbesoek aan geboorteplaas’ en ‘Aan Griekwaland’,
wat by die landelike motief in Vonke en Die arbeider en ander gedigte aansluit - die
gebruik van Griekwa-Afrikaans in die reeks ‘Oersongeite’, al het 'n mens die gevoel
dat die taal- en spellingseienaardighede hier 'n sluier tussen leser en gedig tot gevolg
het. Met die paarrym verkry Pretorius soms beson+ +

+ Argekrobaat word bespreek deur T.T. Cloete (St., XXIII: 4, April 1970 en T.G., X: 4,
Desember 1970), Rosa Nepgen (Hg., 27.3.70) en H.J. Schutte (T.L., VIII: 2, Mei 1970). Op
enkele opmerkinge van E. Lindenberg (Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde3,
Pretoria/Kaapstad, 1980) reageer D.F. Spangenberg (St., XXVIII: 4, April 1975).
+ Lemma word bespreek deur André P. Brink (Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1976),
C.W. Malan (Vo., 25.3.75), A.J. Coetzee (Bu., 19.9.74) en T.T. Cloete (T.G., XV: 2, Junie
1975).
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dere effekte, maar dikwels lei die gehoorsaamheid aan die skema tot geforseerdhede
en 'n dreunklank. Daarby dreig die veelvuldige gebruik van die ongewone, dikwels
wetenskaplike woord (vgl. Achterberg, Van Heerden e.a.) om 'n nuwe hebbelikheid
by hom te word.
Met Lemma (1974) word die bekende motiewe van Pretorius se vroeëre bundels
voortgesit, soos die tekeninge van mens en dier in die stad (‘Leeu in die dieretuin’,
‘Stad tussen 1 en 2’, ‘Stadsboere’), die gedigte oor die poësie en die maak van verse
(‘Poësie’, ‘Land’, ‘Gedig’), die maskertema (‘Maskers’, ‘Die ridder’) en die verse
oor 'n landelike jeugwêreld (‘Wes-Transvaalse dorp’, ‘Drie sonnette uit
Griekwaland-Wes’). Die jeugwêreld word nou egter nie meer idillies opgeroep nie,
maar as 'n enigsins oppervlakkige dorpsgemeenskap of 'n wrede, genadelose wêreld
gesien, terwyl die verse oor die poësie met 'n Barokke woordoordaad (vgl. die
opeenstapeling van byvoeglike naamwoorde en deelwoorde) en klankeffekte gelaai
word. Veral die maskertema verskil sterk van die vroeëre sirkusmotief, wat hier
heeltemal afwesig is. In ‘Maskers’ neem die ek telkens 'n ander gesig aan totdat hy
aan die einde - met die gebruik van die spieël-beeld - met die niks van sy eie wese
gekonfronteer word, terwyl die spreker in ‘Die ridder’ - met toespelings op Efesiërs
6 - tot die besef kom dat alle maskerades eintlik futiel is. In die twee lang verse
waarmee die bundel afsluit, bring Pretorius iets nuuts in sy oeuvre. ‘Wat het hulle
met die mens gedoen?’ gee 'n oorsig, telkens met die oproep van bepaalde voorvalle
uit die antieke en moderne geskiedenis, van die onreg, pyn en verskrikkinge van
geweld en sadisme wat die mens op gesag van 'n hoër orde aangedoen is. Die momente
wat opgeroep word, strek van die primitiewe tye tot - met 'n gedeelte wat stilistiese
ooreenkomste met Van Wyk Louw se ‘Nuusberigte: 1956’ toon - die Suid-Afrikaanse
apartheidstelsel, telkens van mekaar geskei deur die herhaling van die titel, wat as
'n refrein funksioneer. In ‘La chute’ (vgl. Camus) soek die spreker na die dieper sin
van die mens se aktiwiteit op aarde, iets wat hom daartoe bring om verskillende
kulture en godsdienste te deurloop en afwisselend biddend, profeterend en ontledend
op alles te reageer. Alhoewel onderdele van hierdie gedig - waarin ook die politieke
bestel in Suid-Afrika weer aan die bod kom - meevoer en deur die dikwels
apokaliptiese sienings oortuig, mis die geheel die nodige bindmiddele en word dit
te wydlopig.
Die bundel Album (1976) bevat 'n bloemlesing uit Pretorius se poësie, maar telkens
is die verse minder of meer ingrypend herskryf, sonder dat dit altyd in alle opsigte
verbeterings is. Daarby is 'n aantal ongepubliseerde gedigte uit al die verskillende
periodes bygevoeg, terwyl enkele nuwe verse wat ná 1974 ontstaan het, ook opgeneem
word. Die nuwe verse is meestal satiries van aard en hekel die sakemanne,
kultuurleiers, stryders, boere, rugbyspelers, sensureerders, politici en kritici. Die
nuwe gedigte toon dus 'n verwantskap met sommige verse in Krige se Vooraand, al
is Pretorius se satiriese werk op 'n enigsins hoër vlak.
+

+ Album word bespreek deur André P. Brink (Rap., 20.2.77), Abr. H. de Vries (Bu., 10.2.77),
T.T. Cloete (T.G., XVII: 2, Junie 1977), Johann Johl (Vo., 14.4.77) en E.C. Britz (St., XXXVI:
2, April 1978).
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Ná Album verskyn Smartlap (1981), waarin die motiewe van eensaamheid, vrees,
miskenning, lewenspyn en verlange naas die uitbeeldings van verskoppelinge in die
stad en sienings van agrariese tipes en landskappe - alles bekende konstantes in
Pretorius se werk - terugkeer. Ondanks enkele mooi verse, soos ‘Boerdery’, ‘Ou oom
Barman’, ‘By 'n graf van 'n ou dominee in 'n verwaarloosde kerkhof in die
Noordweste’ en ‘Op die plaas’, is die gedigte in hierdie bundel meestal swak, geskryf
in 'n retoriese, geykte taal met opeenstapeling van ‘vreemde’ woorde, 'n oordaad van
mitologiese en ander gegewens en 'n neiging tot katologuseffekte, eindelose
voortdreun van die vers en stoplappe. Ten spyte van die feit dat die wêreld van hierdie
poësie soms na Nederland en Frankryk verwyd, is dit wesentlik beperk en klein met
die afwesigheid van ‘objective correlatives’ om die skelheid van die vers te demp.
Met sy swak tegniese versorging is Pretorius se poësie in die veertigerjare in 'n
sekere sin 'n anachronisme ná die hoë vlug van die Dertigers en die woordekonomie
van Opperman. Ten spyte hiervan maak hy met sy rou verse oor die agterbuurtes
van die grootstad tog 'n sekere indruk en kry hy bepaalde effekte met sy gestaltes
wat in die moderne bestaan vasgevang is. Alhoewel sy poësie nooit heeltemal aan
die basiese verstegniese gebreke ontstyg nie, ontwikkel Pretorius in die sestigerjare
'n groter direktheid en nugterheid van segging, iets wat, tesame met die ironiese kyk
op die lewe, hom daartoe bring om 'n heel eie nuanse aan die Afrikaanse poësie toe
te voeg.

III. D.J. Opperman
is op 29 September 1914 op die plaas Geduld nr. 2
naby Dannhauser in die distrik Dundee gebore. Sy vader, aanvanklik boer en later
spoorwegwerker van beroep, was geïnteresseerd in die Oosterse wysbegeerte en die
spiritisme en het in sy vrye tyd die skilderkuns beoefen. Aanvanklik gaan Opperman
skool op Estcourt en Colenso, maar as gevolg van die depressietoestande word hy
gedwing om sy opleiding ná standerd VI te onderbreek en 'n tyd lank saam met een
van sy broers op 'n kleinhoewe te ‘boer’. Reeds as jong kind kom hy in aanraking
met die taal en kuituur van die Zoeloe en Indiër, en leer hy hul leefwyse
DIEDERIK JOHANNES OPPERMAN

+ + +

+ Smartlap word bespreek deur E.C. Britz (Bu., 18.2.82), Wessel Pretorius (Tr., 8.3.82), George
Claassen (Beeld, 12.4.82), T.T. Cloete (T.G., XXII: 2, Junie 1982 en T.L., XX: 3, Augustus
1982) en André P. Brink (St., XXXV: 5, Oktober 1982).
+ 'n Eerste bibliografie van die werk van Diederik Johannes Opperman is opgestel deur Elizabeth
Meisenholl (Universiteit van Kaapstad, 1964). Die ‘Kernbibliografie’ in Woord en wederwoord
(onder redaksie van Merwe Scholtz, Pretoria/Kaapstad, 1974) bevat ook biografiese gegewens.
Bloemlesings uit sy werk is D.J. Opperman; 'n Keur uit sy gedigte deur Merwe Scholtz
(Amsterdam, 1960; kyk hieroor Ernst van Heerden, T.G., I: 1, Maart 1961, en Lambert
Tegenbosch en A. Nuis, albei in D.J. Opperman: Dolosgooier van die woord, Kaapstad,
1974) en Kort reis na Carrara deur A.P. Grové (Kaapstad, 1964), terwyl hy self
verantwoordelik is vir die samestelling van Astrak van die gedigte van D.J. Opperman
(Kaapstad, 1960; hieroor Grové, Hg., 28.10.60 en Rob Antonissen, Kern en tooi, Kaapstad,
1963).
+ Outobiografiese gegewens, veral oor sy Natalse periode, word verstrek in ‘Twee bottels wyn’
(Verspreide opstelle, Kaapstad/Pretoria, 1977), alhoewel die aksent daarin primêr op sy
verhouding tot G.S. Nienaber val. 'n Vroeë biografiese artikel is dié van Abr. H. Jonker (Die
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en wêreld intiem ken. Op 'n enigsins ryper ouderdom gaan hy dan na die Hoërskool
Vryheid waar - soos hy later sou getuig - P.C. Schoonees as onderwyser ‘'n
gevoeligheid vir die juiste woord, vir die mooi boek, vir geestelike aangeleenthede
en die Afrikaanse wêreld’ (Opperman se voorwoord tot Die tweede verdieping,
Kaapstad, 1962) by sy skoliere aanwakker en deur die beskikbaarstelling van sy ruim
versameling boeke met die talle onderstrepings en kommentaar vir Opperman in die
kritiese lees van die literatuur inlei. Aan dieselfde skool sorg die
Wetenskaponderwyser, Gerrit (Koos) Boonstra (wat later as ‘weldoener’ sy
oud-leerling sou bystaan), met sy uitgesproke Darwinistiese oortuiging, kritiese kyk
op die Kerk en opstandige gesindheid teenoor die Regering vir die ontwikkeling van
die meer rasionele pool in Opperman se samestelling en sy belangstelling in die
deterministiese denke van die ewolusieleer. In 1935 gaan hy na die Natalse
Universiteitskollege in Pietermaritzburg waar G.S. Nienaber 'n stimulerende invloed
as dosent op hom het en hom as digter aanmoedig, terwyl hy ook bevriend raak met
Jan Scannell, C.J.M. Nienaber, Sheila Cussons, P. du P. Grobler en M.J. Harris. In
1939 behaal hy die graad M.A. met 'n verhandeling oor Die Afrikaanse kritiek tot
1922 en is daarna (1940-1945) as onderwyser aan die Hoërskool Voortrekker in
Pietermaritzburg verbonde, terwyl hy terselfdertyd aan 'n nooit voltooide doktorale
verhandeling oor die natuurbeelding in die letterkunde werk. In 1942 tree hy in die
huwelik met Marié van Reenen, wat later onder haar getroude van bekendheid verwerf
vir haar kinderverhale en -gedigte, optekening en oorvertelling van inboorlingsprokies
en -stories (Die opraak van die vuur, 1975; Die kraaie en die ryk kaptein, 1977; en
Mbodse en die Langsnoetheksie, 1977) en vertaling van die Versamelde sprokies van
Hans Christian Andersen (sewe dele, 1963-1968).
In 1945 aanvaar Opperman 'n betrekking aan die Hoërskool Helpmekaar in
Johannesburg, waar sy ouers toe reeds etlike jare woonagtig was en waar hy die
grootstadslewe van fabriek en myn beter leer ken. In hierdie tydperk raak hy ook
bevriend met Elisabeth Eybers, H.A. Mulder en M.P.O. Burgers. Reeds sedert 1939
verskyn van sy gedigte en boekbesprekings in Die Huisgenoot, en as Markus Viljoen
- hoofredakteur van dié blad - hom in 1946 'n betrekking aanbied, verhuis hy na
Kaapstad, waar hy die stimulerende vriendskap van o.a. Fred le Roux, I.W.

Ruiter, 27.6.47), terwyl E. Lindenberg (Lant., XIV: 2, Desember 1964) en Oud-student
(pseudoniem van George Boshoff) by sy vyftigste (Bu., 29.9.64) en Lina Spies (Bu., 28.9.74),
J.C. Kannemeyer (Konfrontasies, Pretoria/Kaapstad, 1977) en P.P. van der Merwe (Tempo,
4.10.74) by sy sestigste verjaardag oor hom as digter, mens en dosent skryf. Later
(Ontmoetings, Kaapstad, 1979) vertel Spies in meer besonderhede oor haar ontmoeting met
hom en die belangrike invloed wat hy in haar ontwikkeling as skeppende kunstenares was.
In Oor skilders en skrywers (Kaapstad, 1979) wei J. du P. Scholtz uit oor sy vriendskap met
Opperman. Schalk Pienaar sien hom in Woord en wederwoord vererend as ‘'n man om onder
'n melkboom mee te sit’. Oor sy lewe en werk handel ook Helena Goosen (Hg., 19.11.65),
terwyl J.J. Human oor sy vriendskap en hulle samewerking in die uitgewersbedryf en Louise
Viljoen oor sy rol by Standpunte (albei St., XXXII: 5, September 1979) skryf. By sy vyf en
sestigste verjaardag voer Kerneels Breytenbach 'n onderhoud met hom (Bylae tot Bu., 29.9.79).
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van der Merwe (Boerneef), N.P. van Wyk Louw, J. du P. Scholtz en Jan Greshoff
geniet. Die jare in Kaapstad, aanvanklik (1946-1948) as joernalis en later (1949-1959)
as lektor en senior lektor aan die Universiteit van Kaapstad, waar hy hoofsaaklik die
Middeleeuse en sewentiende-eeuse Nederlandse literatuur doseer, word van die
vrugbaarste jare in Opperman se lewe. In dié tydvak verskyn van sy belangrikste
poësie en dramas, skryf hy sy deeglike kritiese opstelle en die groots opgesette
Kaapstadse proefskrif oor die Digters van Dertig (1953), stel hy sy indrukwekkende
reeks verseboeke saam en werk hy mee aan Wêreldletterkunde en Die Skatkis. In
1947 tree hy toe tot die redaksie van Standpunte, maar as gevolg van sy werk by Die
Huisgenoot en die moontlike besware wat daar teen sy aandeel aan 'n ander tydskrif
kon kom, word sy naam eers vanaf April 1949, nadat hy 'n lektoraat by die Universiteit
van Kaapstad aanvaar, by die paneel gevoeg. In die jare 1950-1955 sorg hy deur sy
behartiging van die sekretariaat vir die hoë peil wat Standpunte handhaaf. Einde
1956 vertrek hy met 'n Rembrandtbeurs op 'n uitgebreide Europese reis, 'n ervaring
wat later - soos ook die wêreld van Franskraal aan die Suid-Kaapse kus, waar sy
vakansiehuis geleë is - in sy poësie neerslag sal vind.
Aan die begin van 1960 word Opperman hoogleraar in die Afrikaanse letterkunde
aan die Universiteit van Stellenbosch. In hierdie periode gaan hy voort met sy werk
as digter en dramaturg, al is sy produksie in dié jare kleiner in omvang. As hoogleraar
lewer hy 'n groot bydrae deur die opleiding van letterkundiges (o.a. J.C. Kannemeyer,
D.F. Spangenberg, J.P. Smuts, Leon Strydom en Gerrit Olivier) en deur die instelling
van 'n ‘letterkundige laboratorium’ (kyk hieroor Tydskrif vir Letterkunde, XVI: 3,
Augustus 1978) waarin aspirant-digters hulle eie skeppende werk ontleed en
waardevolle advies van hom ontvang: Hierdie advies aan digters (o.a. aan Lina Spies,
Leon Strydom, Fanie Olivier en Marlene van Niekerk) is 'n voortsetting van die hulp
wat hy op persoonlike vlak (vgl. o.m. Stiebeuel, 1946 en Stiebeuel 2, 1965, opgestel
saam met F.J. le Roux) en as uitgewerskeurder aan talle digters sedert die veertigerjare
gee, terwyl hy as direkteur van die firma Human & Rousseau 'n belangrike aandeel
aan die beplanning van heelparty publikasies het en as redakteur van die reeks
Blokboeke oor die Afrikaanse en Nederlandse letterkunde en as adviseur vir die
Kennis-ensiklopedie optree. In die sestiger- en sewentigerjare beywer hy hom meestal deur private gesprekke eerder as deur vertoë in die openbaar - vir 'n
bevredigender bedeling wat die beheer oor publikasies betref en
+

+ Die beste oorsigtelike studies oor Opperman se werk is A.P. Grové se monografie (D.J.
Opperman, Kaapstad, 1965) en profiel (Perspektief en profiel3, Johannesburg, 1982), alhoewel
hy die aksent soms te veel op die verse oor die kunstenaarskap laat val en hom laat verlei
om dié motief in sommige gevalle in sy interpretasies te forseer. Goeie oorsigte oor die poësie
en drama is verder dié van E. Lindenberg en A.J. Coetzee onderskeidelik in Inleiding tot die
Afrikaanse letterkunde5 (Pretoria/Kaapstad, 1980), terwyl ook P. du P. Grobler (Lant., XIV:
2, Desember 1964) 'n bevredigende beskouing oor sy oeuvre lewer. Minder insiggewend is
Lorenz Schulz se oorsigtelike opstel (Ons Erfdeel, V: 4, Junie 1962). Verskeie skrywers
ondersoek bepaalde aspekte van sy werk, soos sy perspektief - in teenstelling tot dié van Van
Wyk Louw - op die digterskap deur A.P. Grové (Dagsoom, Kaapstad, 1978), die verwysing
deur P.G. du Plessis (Die verwysing in die literatuur, Kaapstad, 1968), die titel deur Pirow
Bekker (Die titel in die poësie, Kaapstad, 1970), sy Godsbegrip deur M.S. du Buison (Die
mens-Godverhouding in die Afrikaanse poësie, Johannesburg, 1959) en Lubbert van Andel
(Onderwysblad, Oktober 1965 en Junie 1966), sy beoefening van die kwatryn deur Anita de
Kock (St., XVI: 6, Augustus 1963), F.R. de K. Gilfillan (Verkenning van enkele vierreëlige
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lewer hy getuienis ten gunste van die opheffing van die verbod op André P. Brink
se Kennis van die aand en Etienne Leroux se Magersfontein, o Magersfontein! In
1976 is hy langdurig siek as gevolg van lewerversaking en word daar by herhaling
vir sy lewe gevrees, maar na sy merkwaardige herstel sit hy sy werk as hoogleraar
tot sy aftrede aan die einde van 1979 voort. Daarna behartig hy tot einde 1980 nog
die ‘letterkundige laboratorium’ aan die Universiteit van Stellenbosch. In 1981 kry
hy 'n ernstige beroerte-aanval terwyl hy besig is met 'n nuwe bundel (Sonklong oor
Afrika).
Opperman se werk word by herhaling bekroon. Hy ontvang die Hertzogprys vir
Heilige beeste (1947), Periandros van Korinthe (1956), Voëlvry (1969) en Komas
uit 'n bamboesstok (1980), die C.N.A.-toekenning vir Dolosse (1964) en Komas uit
'n bamboesstok (1980), die W.A. Hofmeyr-prys vir Periandros van Korinthe (1954),
Blom en baaierd (1956), Dolosse (1966) en Komas uit 'n bamboesstok (1980), 'n
prys van die Drie-Eeue-Stigting vir Periandros van Korinthe (1956) en die Louis
verse van D.J. Opperman, ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria,
1960) en Pirow Bekker (Die kwatryn, Blokboeke, nr. 17, Pretoria/Kaapstad, 1974), sy
beoefening van die limerick-vorm deur D.J. Hugo (St., XXXV: 3, Junie 1982, die motief
van ‘‘Verlossing’ deur vereenselwiging’ deur G. Dekker (Oordeel en besinning,
Kaapstad/Pretoria, 1964), sy gebruik van 'n bepaalde soort ‘substantiviese
spesifikasiestruktuur’ deur F.I.J. van Rensburg (St., XIX: 3, Februarie 1966; kyk ook St.,
XXIII: 1, Oktober 1969), die neologismes in sy werk deur Ernst van Heerden (Rekenskap,
Kaapstad, 1963), die tydsverloop in sy poësie deur A.P. Grové (in Fyn net van die woord,
Kaapstad, 1965 en Dagsoom, Kaapstad, 1978), die metafoor deur Meyer de Villiers, die
‘korrektiewe gegewe’ deur T.T. Cloete, die ‘trits’ deur F.I.J. van Rensburg (al drie in Woord
en wederwoord), enkele ‘sintaktiese maneuvers’ deur Merwe Scholtz (Herout van die
Afrikaanse poësie en ander opstelle, Kaapstad, 1975), die boustof van spesifieke gedigte
deur A.P. Grové (Die dokument agter die gedig, Blokboek, nr. 18, Pretoria/Kaapstad, 1974),
die ‘betrokkenheid’ van sy poësie deur A.J. Coetzee (Poësie en politiek, Johannesburg, 1976)
en die kind as motief in sy werk deur Lina Spies (Ontmoetings, Kaapstad, 1979). Afgesien
van die reeds genoemde studie deur Gilfillan word bepaalde aspekte van Opperman se poësie
en dramas in verskeie ongepubliseerde verhandelings ondersoek, soos sy verwantskap met
T.S. Eliot deur Elizabeth Lindes (Die poësie van D.J. Opperman met verwysing na
verwantskappe met T.S. Eliot, M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch, 1952), sy
gebruik van die simbool deur P.P. van der Merwe (Vers en simbool, D. Litt.-verhandeling,
Universiteit van Stellenbosch, 1962), die siklus deur E.S. Deudney (Die siklus as
kompositoriese probleem, M.A.-verhandeling, R.A.U., 1971), die digterlike beeld deur K.E.
Nolte (D.J. Opperman en die digterlike beeld, D. Litt,-verhandeling, Universiteit van Pretoria,
1976) en die vers en dramatiek in sy dramas deur H.S. Cilliers (Aspekte van die vers en
dramatiek in die versdramas van D.J. Opperman, M.A.-verhandeling, Universiteit van
Stellenbosch, 1975). Oor die ‘toonaard’ in sy poësie skryf St. Helena K. de Jong (Die toonaard
in poësie, met verwysing na gedigte van Elisabeth Eybers en D.J. Opperman,
M.A.-verhandeling, Universiteit van Suid-Afrika, 1970), terwyl C.J. Pretorius die ‘dramatiese
element’ in sy verse nagaan (Die dramatiese element in die liriek, met spesiale verwysing
na gedigte van D.J. Opperman en N.P. van Wyk Louw, M.A.-verhandeling, R.A.U., 1972).
Oor die algemeen oppervlakkig met weinig nuwe insigte is die doktorale verhandeling van
P.D. van der Walt (Die verlossingsmotief in die poësie van D.J. Opperman, Potchefstroomse
Universiteit vir C.H.O., 1959), terwyl J.P. Spies se Die motiewe van ondergang en verlossing
in die poësie van D.J. Opperman (D. Litt. et Phil.-verhandeling, R.A.U., 1973)
belangwekkende nuwe insigte en korrektiewe op ouer uitsprake bring, al word dit dikwels
in 'n moeilik leesbare styl geformuleer. Insiggewend, en belangrik wat die ontsluiting van
manuskripgegewens betref, is die proefskrif van Lina Spies: Weefsel en web: Heilige beeste,
Negester oor Ninevé en Komas uit 'n bamboesstok van D.J. Opperman binne verband van
sy oeuvre (D. Litt.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1981).
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Luyt-prys vir Komas uit 'n bamboesstok (1980), terwyl die Universiteit van Natal in
1968, die Universiteit van Stellenbosch in 1976, die Universiteit van Kaapstad in
1980 en die Universiteit van Pretoria in 1982 eredoktorate aan hom toeken. In die
sestigerjare word hy buitelandse erelid van die Koninklijke Vlaamse Academie voor
Nederlandse Taal- en Letterkunde en in 1970 ontvang hy vir sy redigering van Gees
van die wingerd die Franse Diplôme d'Honneur du Prix de la Propagande en in 1979
'n K.W.V.-toekenning, terwyl hy in 1977 met die diploma van die União Brasileira
de Escritores van Manaus, Brasilië vereer word. Heelparty gedigte van hom is vertaal
in Duits deur Helmut Erbe, in Frans deur André Piot, in Engels deur C.J.D. Harvey,
Guy Butler, Anthony Delius en William en Jean Branford, in Russies deur Jewgeni
Witkowski, in Italiaans deur Giacomo Prampolini en in Sweeds deur Britt G.
Hallqvist. Naas sy werk aan Standpunte dien hy as ereredakteur in die redaksie van
die Vlaamse letterkundige tydskrif Ons Erfdeel. By sy vyftigste verjaardag stel A.P.
Grové 'n bloemlesing uit sy poësie saam (Kort reis na Carrara, 1964), terwyl vier
spesiale uitgawes by geleentheid van sy sestigste verjaardag in 1974 verskyn: Woord
en wederwoord, 'n bundel onder redaksie van Merwe Scholtz waarin verskeie
medewerkers oor Opperman skryf, D.J. Opperman: Dolosgooier van die woord
waarin A.P. Grové deur die opname van artikels, besprekings en beskouings 'n beeld
gee van hoe die kritiek Opperman se poësie en dramas ontvang het, Verse vir
Opperman, 'n faksimilee-uitgawe waarin vier en twintig digters van hulle werk aan
hom opdra, en
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Naaldekoker wat van sy ongebundelde kritiek bevat. By sy vyf en sestigste verjaardag
verskyn 'n faksimilee en transkripsie van die manuskrip van Joernaal van Jorik (Die
galeie van Jorik, 1979), geredigeer en ingelei deur J.C. Kannemeyer, terwyl 'n spesiale
nommer van Standpunte (XXXII: 5, September 1979) artikels oor hom en dokumente
oor sy werk bevat. Van sy gedigte word, méér as dié van enige ander Afrikaanse
skrywer, by wyse van dissertasies, studies en artikels aan streng kritiese ondersoek
onderwerp en dien by herhaling as voorbeelde vir Afrikaanse letterkundiges sedert
die vyftigerjare, o.a. vir die eksponente van die stilistiek op linguistiese grondslag
en ander ‘close readers’ - Lindes (Botha), Cloete, Grové, Scholtz, Van Heerden,
Lindenberg, Geggus e.a. - wat aan die hand van sy werk 'n vernuwing in die
Afrikaanse literêre kritiek bring, terwyl die verskyning van sy poësie ook ouer kritici
- bv. Dekker en F.E.J. Malherbe - stimuleer om hulle metodes te nuanseer en meer
op die teks af te lees. Die waardering wat hy as digter, letterkundige en mens geniet,
blyk verder uit die verse waarin daar na hom verwys word of toespelings op sy werk
voorkom (o.a. by Blum en Van Heerden) en die talle gedigte wat aan hom opgedra
is (o.a. deur Lina Spies, Leon Strydom, Niel van Tonder, Rika Cilliers en Charles
Fryer). Sedert 1977 word sy dokumente aan die Universiteit van Stellenbosch bewaar.
Hierdie versameling bestaan uit die manuskripte van sy dramas en gedigte - dikwels
vanaf die eerste poging tot die uiteindelike produk - aantekeninge vir Digters van
Dertig, werk aan die verseboeke, materiaal oor Die Huisgenoot en Standpunte,
outobiografiese gegewens, koerantuitknipsels, dagboeke, manuskripte van ander
digters en skrywers (o.a. Leipoldt, Boerneef, Eitemal, Uys Krige, Elisabeth Eybers,
Van Wyk Louw, Ina Rousseau, Peter Blum, M.E.R., Lina Spies en Leon Strydom)
en sy uitgebreide korrespondensie, dikwels met kladkopieë van sy eie briewe aan
baie digters en kritici (o.a. W.E.G. Louw, Van Wyk Louw, G.A. Watermeyer, Rob
Antonissen en A.P. Grové).
As 'n mens Opperman se poësie met dié van sy onmiddellike voorgangers vergelyk,
is dit dadelik opvallend dat ons hier met 'n digter te make het wat berekend met die
literêre tradisie omgaan, die grense van die Afrikaanse poësie aanmerklik verskuif
en daarmee 'n heeltemal nuwe inset in ons literatuur bring. Terwyl W.E.G. en Van
Wyk Louw se eerste werk nog oorheers word deur die belydenis, die geding-met-God,
die krisis van die sekerhede en die worsteling om helderheid, is Opperman se poësie
van die begin af veel minder emosioneel en veel meer oopgestel vir die
Suid-Afrikaanse werklikheid in sy verskillende geledinge (stad, land, verskeidenheid
mense en leefwyses), terwyl die ruimer agtergrond van die vaderlandse geskiedenis
en vervloë periodes ook in sy werk meespeel. Dit is wel moontlik om sommige
gebeurtenisse (die geboorte van sy kind, Europese reis, siekte en liggaamlike
aftakeling) en geografiese agtergronde (Natal, Johannesburg, Kaapstad en
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Franskraal) in sy poësie tot biografiese feite en omstandighede te herlei en sy oeuvre
in 'n sekere sin as die ‘verhaal van sy lewe’ te lees. Hoe verankerd Opperman se
werk ook al in die persoonlike ervaring of die Suid-Afrikaanse werklikheid mag
wees, slaag hy telkens daarin om die besondere, die aktuele en die aardse te ontstyg
en die konkrete met 'n geestelike inhoud te vul. In sy werk word die persoonlike
belewenis volledig getransformeer en die besonderhede van die Afrikaanse veld
(biesie, klip, koppie, vingerpol, kiepersol) omgeskep tot simbole, terwyl die Afrikaner
of Suid-Afrikaner tot Westerling en uiteindelik mens in die lig van die ewigheid
uitgroei. Hoewel sy poësie volledig aards en konkreet is, word die stryd tussen die
hemelse en aardse, tussen die goeie en bose en tussen orde en chaos gaandeweg die
primêre gegewe, soos 'n mens kan aflei uit die bundeltitels Heilige beeste, Negester
oor Ninevé, Engel uit die klip en Blom en baaierd wat telkens hierdie twee begrippe
polêr teenoor mekaar stel. Daarby word die geskiedkundige agtergrond nie as blote
situering of verfraaiing betrek nie, maar volledig ingespan in groter motiewe, soos
die kringloop van geboorte en dood, die kontinuïteit van die geslagte, die ewige
wisseling van ‘plek en spelers’ en die deureenskuiwing van verskillende vlakke. Op
dié wyse kon hy die Suid-Afrikaanse verlede en problematiek, Middeleeuse bronne
of 'n stuk Griekse geskiedenis op so 'n wyse onthistoriseer en in die hede aktiveer
dat dit 'n nuwe geldigheid kry en die konkrete in 'n ruimer perspektief plaas. Ten
nouste hiermee verbonde is die taak van die kunstenaar. In teenstelling tot Van Wyk
Louw se opvatting van die digter wat as asketiese profeet en geroepene 'n boodskap
aan die massa moet bring, sien Opperman dit as sy taak om die ewige wisseling van
vorme en gestaltes noukeurig waar te neem, feitlik - met 'n opvatting wat aan Keats
ontleen is - soos 'n verkleurmannetjie homself volkome te vereenselwig met dít
waaroor hy wil skryf en die ewige uit die verganklike, die engel uit die klip te verlos
en in die woord vas te vang. Alhoewel dit onmoontlik is om in die geval van 'n groot
skrywer soos Opperman die hele oeuvre tot 'n enkelvoudige tema te herlei, kan 'n
mens tog sê dat die motiewe van ondergang en verlossing in hul eindelose wisseling
en gedaantes sentraal in sy werk staan, deur die verskillende bundels heen 'n
verwikkelde gesprek met mekaar voer en telkens vanuit 'n ander perspektief belig
en sinryk gevarieer word.
Soos Opperman met die voortdurende onteiening van die self en die opgaan in
ander gestaltes 'n tipe objektiewe poësie ontwikkel wat sterk kontrasteer met die
belydeniskuns van die vroeë Dertigers, verskil hy ook van hulle wat sy poëtiese
vorme, tegnieke en styl betref. As 'n mens van 'n enigsins melodieuse ritmiese
versbeweging in die geval van 'n bundel soos Die ryke dwaas kan praat, is dié van
Opperman in Heilige beeste veel afgekapter en kantiger. Sy poësie word verryk deur
die gebruik van 'n alliteratiewe tegniek wat by die ou Germaanse heldedigte aansluit
en-
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in teenstelling tot die dekoratiewe klankspel van Celliers - struktureel ingespan word
om woorde en simbole klankmatig te verbind en prominensie daaraan te verleen.
Teenoor W.E.G. en Van Wyk Louw se enigsins estetiserende en verylende
woordgebruik in die dertigerjare is Opperman se poësie 'n radikale breuk met die
‘mooi’ woord deurdat die vers van alle versierende elemente ontdaan, die woord
uiters sober en ekonomies aangewend en die insluimerende betekenis opnuut tot
bewussyn gewek of ‘etimologies’ ontgin word. Veel meer as Toon van den Heever
of die Louws in hulle eerste werk word die intellek by Opperman as poësieskeppende
vermoë ingespan. 'n Mens sien dit nie alleen in die gebruik van motiewe uit die
Griekse en ander mitologieë en die inskakeling van ou vertellings en liedjies nie,
maar in die formuleagtigheid en geslotenheid van die vers, die aanwending van die
kortsluitende metafoor, die verruiming van die poëtiese woordeskat, die dramatiese
opbou van die gedig op verskillende vlakke of lae, die osmotiese saambestaan van
beeld en eksegese sonder regstreekse verklarende procédé en die wyse waarop
gegewens uit bronne kernagtig verwerk word. Daarby blyk die rykheid van hierdie
oeuvre verder uit die gebruik van sirkulerende beelde en simbole wat deur 'n enkele
werk of bundel beweeg en tot 'n sinryke eenheid bydra, die funksionele aanwending
van die literêre verwysing wat die kunswerk dikwels assosiatief verryk en verbande
met ander periodes en wêrelde lê en die groot verskeidenheid strofevorms, rymskemas
en literêre soorte (kwatryn, sonnet, moderne ballade, siklus, hegte bundeleenheid,
epos, versdrama) wat in Opperman se werk voorkom.
Naas die verwikkelde uitbou van motiewe, konkrete woordgebruik, aardse
beeldspraak en afgekapte versbeweging sien 'n mens Opperman se oorspronklikheid
verder in die feit dat haas geen regstreekse invloed van ander digters op sy werk
aantoonbaar is nie. G. Dekker wys daarop dat Opperman in die aanwending van
vreemde motiewe sy voorlopers in Leipoldt met sy heimwee na die eksotiese, Toon
van den Heever met sy gebruik van literêre motiewe en Van Wyk Louw met sy besef
van die kontinuïteit van die kultuur en die groot oorgangsperiodes van die menslike
denke gehad het. As 'n mens Opperman se werk egter met dié van hierdie drie digters
vergelyk, lê die verskille onmiddellik voor die hand. By Opperman is die eksotiese
dikwels deel van die Natalse of Zoeloewêreld, wat nie ter wille van die ‘vreemde’
of die ‘folkloristiese’ aangewend word nie, maar organies by die beeldnetwerk van
die gedig ingeskakel is, terwyl die literêre motiewe by hom veel fyner as by Toon
van den Heever funksioneer. In teenstelling tot Van Wyk Louw is
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Opperman nie primêr geïnteresseerd in die groot kenteringfases van die menslike
geskiedenis (bv. beliggaam in die Inkwisiteur, Germanicus, Dias en die Doper) nie,
maar - soos Antonissen aangetoon het - in 'n ‘kosmiese’ of ‘on-historiese’ behandeling
van die geskiedenis (kyk Kern en tooi, Kaapstad, 1963, p. 182) waardeur 'n mens 'n
voortdurend wisselende verskeidenheid van gestaltes en verskyningsvorme ervaar
(bv. Jorik, Brandaan en Kristien) of moderne aktuele probleme in die kunswerk
betrek word. (Periandros van Korinthe, Vergelegen en Voëlvry). By die lees van
Opperman se poësie kan 'n mens deur die kort klank, skerpte en epigrammatiese
digtheid 'n sekere verwantskap met Blake bespeur, terwyl daar iets van Marsman se
vitalistiese drif en versbewegings, A. Roland Holst se kultuurpessimisme en
sirkulerende simbole (see, wind, mis, eiland), die lapidêre poësie van Hoornik en
Achterberg en die Imagists (Pound, Aldington en Amy Lowell) se poëtiese voorkeur
vir die gewone woord, konkrete beeld en afkeur van abstraksies en vae algemeenhede
uit sy gedigte spreek. Die swaai weg vanaf die direkte belydenis en emosies na 'n
gestalteof ding-vers en 'n onpersoonlike poësie sluit aan by die teorie en poëtiese
praktyk van die latere Yeats, Eliot en Nijhoff met hulle opvattinge oor die ‘mask’,
die ‘objective correlative’ en die ‘fluit’, maar nêrens is daar sprake van regstreekse
woordelikse ooreenkomste nie. Dit lê ten grondslag van Opperman se hele werkwyse
dat hy feitlik nooit - om Van Wyk Louw se begrip te gebruik - op ‘gevormde
literatuur’ as boustof steun nie, maar eerder onverwerkte bronne of ‘ongevormde’
poësie (soos die Middelnederlandse tekste van Sinte Brandaan of die Leven van Sinte
Kerstinen) as basis vir sy kreatiewe ingryp gebruik. As hy wel by ander kunstenaars
- soos by Totius - aansluit, is dit eerder by wyse van 'n sinvolle gesprek met 'n
voorganger en in elk geval só volledig verwerk, getransponeer en ingeskakel by
bepaalde motiewe dat die naspeur van invloede hoofsaaklik illustreer hoe verbysterend
sy poëtiese werkwyse in werklikheid is.
Opperman se eerste gepubliseerde stuk verskyn in Die Huisgenoot van 7 September
1934. Dit is ‘Die reënoffer’, 'n kortverhaal met 'n Zoeloe-agtergrond, en is geskryf
tydens sy skooljare op Vryheid. Op universiteit verskyn verse en artikels van hom
in die Natal University College Magazine - o.m. ‘Daeraad’ (Oktober 1935) en ‘Eros’
(November 1936) - waarvan hy redaksielid en in die jaar 1938 hoofredakteur is.
Verder publiseer hy bydraes in The Natal Witness en Die Saamwerk - o.m. die
prysbekroonde gedig ‘Soekend’ onder die pseudoniem Soeker (Junie 1936). Later
werk hy ook mee aan Die Natalse Afrikaner en in die jare 1938-1939 behartig hy
onder die skuilnaam Arnold Benadi in dié blad 'n rubriek oor boeke en kuns, waarin
o.m. 'n agttal artikels oor ‘gebrokenheid’ en die digters van die dertigerjare - 'n
voorstudie tot die latere Digters van Dertig - verskyn. In Die Natalse Afrikaner van
1 Augustus 1938 publiseer hy die belangwekkende opstel ‘Wanneer begin die
Afrikaanse letterkunde?’ wat later (3 Februarie 1939) in Die Huisgenoot oorgedruk
word. Daarmee begin - ná die skoolstuk van 1934 - 'n lang verbintenis met dié
tydskrif: van die verse wat later in sy eerste bundel opgeneem word, verskyn hierin,
terwyl hy ook gereeld boekbesprekings (meestal oor prosawerke) bydra. Uit die
kritiese stukke van die dertiger- en vroeë veertigerjare - waarvan sommige ook in
Ons Eie Boek verskyn - blyk reeds sy wye verwysingsveld, belangstelling in stilistiese,
strukturele en tegniese aangeleenthede, sy kompakte, kriptiese stelwyse en sy
verbinding van logies-wetenskaplike en digterlike vermoëns. 'n Keuse uit hierdie
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stukke word later saam met ander ongebundelde kritiek as Verspreide opstelle (1977)
deur J.C. Kannemeyer geredigeer, terwyl die bundels Wiggelstok (1959) en
Naaldekoker (1974) ook van sy kritiese werk uit dié jare bevat.
Aangemoedig deur G.S. Nienaber stuur Opperman reeds in die laat-dertigerjare
'n bundel gedigte onder die titel Opwaartse drif aan die Volksblad-boekhandel, terwyl
hy 'n bietjie later ook 'n manuskrip gedigte by J.L. van Schaik inlewer. Albei hierdie
bundels word egter afgewys. In 1939 stuur hy verse aan F.C.L. Bosman wat dit aan
sommige van sy kollegas aan die Universiteit van Kaapstad (N.P. van Wyk Louw,
J. du P. Scholtz, I.W. van der Merwe en I.D. du Plessis) toon, maar afwysend daaroor
oordeel. In 1943 lê hy dan 'n bundel onder die titel Grensgeveg (waarin ‘Verbond’
in Heilige beeste 'n kerngedig was) aan die Nasionale Pers voor, maar dit word aan
hom teruggestuur as gevolg van die papierskaarste tydens die oorlog. Deur
bemiddeling van Fred le Roux (wat as redaksielid sy verse by Die Huisgenoot hanteer)
en Markus Viljoen word 'n gewysigde manuskrip voorgelê wat G. Dekker as
uitgewerskeurder ná verdere hersiening vir publikasie aanbeveel nadat hy dit
aanvanklik afgekeur het. Hierdie manuskrip verskyn in 1945 onder die titel Heilige
beeste en word in 1947 met die Hertzogprys bekroon.
As 'n mens Heilige beeste met die eerste bundels van die Louws vergelyk, is dit
in die eerste plek opvallend dat die belydende inslag en die religieuse stryd feitlik
geheel en al by Opperman afwesig is; waar dit wel voorkom, word die belydenis
gevoed deur die beeldnetwerk van die vers wat aan die hele ervaring iets sterk
sintuigliks in plaas van esoteries en verylends gee. Hierdie afwesigheid van belydenis
en religieuse stryd is 'n reaksie wat tot die andersoortige aard van Opperman se
digterskap en sy sterk literêr-historiese bewussyn herlei kan word, terwyl dit biografies
terug te voer is na die invloed van Winwood Reade se boek The martyrdom of man
wat hy reeds op skool leer ken. Met sy oorrompelende Keatsiaanse styl, sy
interpretasie van die groot periodes in die beskawingsgeskiedenis van die mens en
sy relativering van Christus in die lig hiervan voer die kennismaking met Reade se
werk die persoonlike en religieuse spanninge by Opperman op 'n vroeë leeftyd tot
'n
+ + +

+ Verspreide opstelle word bespreek deur Merwe Scholtz (Bu., 14.7.77), André P. Brink (Rap.,
25.9.77), Rialette Wiehahn (Ogg., 30.9.77), F.R. Gilfillan (St., XXXII: 2, April 1979) en H.J.
Schutte (T.L., XVII: 3, Augustus 1979).
+ Die manuskrip van Opwaartse drif wat uit die jare 1936-1937 dateer, is tans in besit van
G.S. Nienaber. In 'n brief aan Nienaber (gedateer 31 Mei 1953) wei Opperman uit oor sy
jeugverse en toon hy die invloed van Leipoldt, Marais, Gezelle en Van Eeden aan. Uit die
brief blyk dit verder dat hy by herhaling as student en onderwyser in Pietermaritzburg bundels
saamgestel het, maar dat die geslaagdste verse van 'n bepaalde versameling telkens na die
volgende oorgedra is. Op dié wyse het die beste gedigte dan uiteindelik in Heilige beeste
beland.
+ Heilige beeste word bespreek deur G. Dekker (D.J. Opperman: Dolosgooier van die woord),
F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer, Kaapstad, 1948), H.A. Mulder (Laaste opstelle, Kaapstad,
1961), Ernst van Heerden (Rekenskap), A.P. Grové (Die duister digter,
Pietermaritzburg/Durban, 1949) en M.P.O. Burgers (Br., 14.12.45). Oor ‘Vakansiebrief’ is
daar die beskouings van S. Strydom (St., XIV: 1, Oktober 1960) en Grové (‘Die lees van 'n
gedig’, D.J. Opperman: Dolosgooier van die woord); op albei reageer D.F. Spangenberg
insiggewend (St., XXXII: 1, Februarie 1979). Fyn analises van ‘Eilandgroep’ en ‘Naaldekoker’
kom voor in E. Lindenberg se ‘Triomf van 'n kolporteur’ (Smal swaard en blink,
Pretoria/Kaapstad, 1966), terwyl Merwe Scholtz ook ‘Naaldekoker’ skerpsinnig ontleed en
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betreklike eindpunt en vind die soeke na geestelike helderheid gevolglik nie neerslag
in sy poësie nie.
In die tweede plek is dit, in teenstelling tot die eerste bundels van die Louws,
opvallend dat Opperman in Heilige beeste, soos ook later in sy werk, uiters selde sy
gedigte dateer en nie 'n chronologiese of achronologiese basis vir sy rubrisering het
nie. In 'n potlood geskrewe aantekening onder die titel ‘Chronologie en Gedigte’ in
een van sy manuskripboeke sê hy dat dit wel soms help om 'n ‘gedig aan bepaalde
tydstip en omstandighede’ te verbind, maar dat ‘alle chronologie slegs 'n growwe
aanduiding en dan slegs v.d. voltooiing van 'n gedig’ kan wees. Daarom swaai
Opperman in Heilige beeste weg van die tipe indeling wat W.E.G. Louw in Die ryke
dwaas en Van Wyk Louw in Alleenspraak volg en bou hy eerder die tipe
bundelkonstruksie van Totius verder uit. In hierdie opsig is die titelgedig 'n belangrike
sleutel tot die bundel as geheel. Met die verwysing na ‘die aardse, die vrou en die
Groot-Groot-Gees’ as sy ‘drie drifte’ dui hy die tematiese velde van die bundel aan
en gee hy die basis waarop die rubrisering in 'n groot mate berus, terwyl hy met die
oproep van die Zoeloewêreld nuwe fasette van Afrika met sy besondere geografie,
mense en mites ontgin. In teenstelling tot vroeëre skrywers, soos A.J. van Zyl, M.J.
Harris en P.J. Schoeman, wat ook Zoeloemotiewe verwerk, lei Opperman se hantering
van dié boustof nie tot 'n soort Heimat-kuns of 'n folkloristiese ekskursie nie. Die
wêreld van die Zoeloe word 'n deel van die beelding van die vers, terwyl iets van die
inkantasie van die inboorling in die ritmiese gang en die herhaling van dieselfde
sinspatroon (die ‘hulle wat’-inset) aanwesig is. In teenstelling tot die enigsins amorfe
bou van die Zoeloevertellings en -prysliedere toon Opperman se gedig 'n feitlik
logiese struktuur: die verdeling van die ‘drie drifte’ oor drie strofes vorm 'n eenheid
deur die volgehoue ‘beeste’-beeld, die eerste en laaste strofes word as inleiding en
slot deur die herhaling van ‘kiepersol en klip’ op mekaar betrek, en die inkantasie
van die Zoeloeritmes word deur die allitererende verbindinge (‘kraal tussen kiepersol
en klip’) met hul aansluiting by Germaanse en Keltiese patrone en deur die
afgekaptheid (vgl. die karige aanwending van lidwoorde) teengewerk. Opperman
swaai dus weg van die tradisie van Van Wyk Louw se mottoverse deurdat sy titelgedig
nie 'n kunsbelydenis is nie, maar as tematiese wegwyser en strukturele sleutel ten
opsigte van die bundelverdeling funksioneer. Daarmee, en met die aardse beeldspraak
en haas primitief-konkrete ‘denke’, verteenwoordig die gedig 'n nuwe inset vir die
Afrikaanse poësie.
+

boeiende kommentaar by enkele ander verse uit Heilige beeste lewer (Die teken as teiken,
Kaapstad, 1978). ‘William Blake’ en ‘Vincent van Gogh’ word bespreek deur J. Meyer (Kl.,
XI: 4, Februarie 1977 en XV: 1, Mei 1980). 'n Belangwekkende studie oor die verse in die
vierde afdeling van die bundel is J.P. Spies se ‘Intergedigtelike konteks’ (Die kunswerk as
taal, Kaapstad, 1975).
+ In sy aanvanklike keurdersverslag oor Heilige beeste, wat tans onder die Opperman-dokumente
in die Carnegie-biblioteek aan die Universiteit van Stellenbosch bewaar word, sê G. Dekker:
‘Die digter is nie 'n sterk liriese temperament nie, maar meer beskouend van aard. Hy is ook
nie sterk visueel- of akoestiesbeeldend nie’. Dat hy die bundel nie na waarde geskat het nie,
blyk ook uit die weinig insiggewende opmerkings wat hy daaroor in die 1946-uitgawe van
sy Afrikaanse literatuurgeskiedenis maak: ‘Tereg is opgemerk dat 'n nuwe digtersgeslag 'n
geestelike dampkring skep waarin sekere ontroeringe, sekere sieninge en beelde maklik
opbloei en 'n beperkte aantal woorde weer 'n nuwe inhoud en suggestievermoë kry. Blote
onderlinge beïnvloeding kan die verskynsel nie verklaar nie. Hierdie dampkring van die
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In die eerste afdeling van die bundel val die aksent in die besonder op die ‘aardse’,
soos dit homself vertoon in die stad wat met sy meganiek, oppervlakkigheid en
steriliteit die geluk van die mens vernietig, terwyl sy landelike bestaan en verhouding
tot ander bevolkingsgroepe deur ekonomiese wantoestande of 'n afsydige Godheid
bedreig word. Veel meer as die Louws, Eybers of Pretorius voor hom gee Opperman
in sy stadspoësie gestalte aan die mens wat deur magte groter as hy self oorweldig
word. Soos in Van Wyk Louw se ‘Lucifer’ uit Die halwe kring is daar ook in
‘Kontrak’ sprake van 'n deïstiese Godheid wat die wêreld met gemak skep en dan
‘die besonderhede en verdriet’ aan Sy ‘arbeiders’ oorlaat. Hierdie stille verwyt word
egter deur middel van konkrete beelding van die natuurdinge in 'n dramatiese
progressie (‘blaar en riet’, ‘wortels’, ‘mier’, ‘rivier’) met die gebruik van verrassende
metafore (‘beitelpunt van die rivier’) gegee, terwyl die begin- en slotstrofe, soos in
die titelgedig, op mekaar aangewys is deurdat ‘dinamiet’ in reël 8 reeds deur
‘oopgeskiet’ in reël 1 voorberei word. Teenoor die konkrete siening van die ‘skuinstes
klip’ waarin die mense hulle in ‘Sarkofaag’ ingrawe, is die inset van ‘Vyfuur’ (‘gryp
geel strooi van reën’) verwant aan die tipe beelde wat die Imagists in hulle poësie
aangewend het, al blyk Opperman se gedrongenheid ook hier uit die voorstelling
van die ‘dakke’ wat ‘tot malvas lig (kwyn)’. Die oppervlakkige stadslewe met sy
verdowing deur seks en drank is die boustof in die sonnet ‘Stadsnag’ (in 'n vroeë
vorm reeds as ‘Bacchanalieë’ in die Natal University College Magazine gepubliseer)
met sy duidelike wending en sintaktiese uitreik deur die herhaalde ‘tot’ na 'n sterk
allitererende slotreël, 'n procédé waardeur dit - naas alle verskille - aan sommige
sonnette uit Die halwe kring laat dink. Besonder sterk is ‘Stad in die mis’ (vgl. vir
'n verwante siening die titelvers in S.J. Pretorius se Die arbeider en ander gedigte)
waarin die stad feitlik surrealisties as 'n monsteragtige dier gesien word met pilare
as pote, metaal as rug en verkeersligte as oë, terwyl die bedreiging deur die
werkwoorde (‘knor’ en ‘waggel’) en die sterk afsluitende slotreël 'n verdere
beangstigende element bykry. 'n Verwante dierlike siening kom later voor in die
gedig ‘See in die nag’ met sy suggestiewe slotreël.
Teenoor hierdie flitse van die stad gee Opperman in ‘Reën in die Bosveld’ 'n
verdere beeldende uitbouing van 'n inboorlingmite deur die voorstelling van die koms
van die reën in terme van gepersonifieerde natuurdinge, iets waardeur dit 'n sekere
verwantskap met Eugène Marais se ‘Die dans van die reën’ toon, al is die wyse
waarop die ‘voël’- en ‘os’-beelde in die derde strofe ontbloei en aan die vers

geslag van 1935 voel ons dadelik aan in Die (sic!) Weerlose Uur (1942) van Ernst van
Heerden en Heilige Beeste (1945) van D.J. Opperman. Hoewel hierdie gedigte, met hulle
allure van krag en diepte, nog nie tot essensieelste menslikheid deurleef is nie en dikwels
nog eksperimenteel aandoen (veral Opperman s'n, soms heel interessant) is dit nie blote
navolging van Afrikaanse of Nederlandse digters nie en klink daaruit reeds 'n eie toon op.’
In latere kommentaar op Heilige beeste was Dekker nie in staat om aan te toon in watter
verse die ‘essensieelste menslikheid’ ontbreek of waar - afgesien van 'n enkele verwysing
na Marsman - die digter ander skrywers navolg nie. In die latere uitgawes van Afrikaanse
literatuurgeskiedenis word die gekwalifiseerde uitsprake van die 1946-uitgawe deur 'n
uitvoerige en gunstige bespreking van die debuutbundel vervang.
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'n motoriese vaart gee, weer 'n voorbeeld van Opperman se sterk intellektuele inslag
en strukturerende vermoë, waarmee hy die primitiewe beelding binne 'n hegte eenheid
laat funksioneer. Teenoor W.E.G. Louw se ‘Om boer te wees’ met sy belydende
versugting gaan die landelike beelde in ‘Boer’ feitlik osmoties oor tot iets groters
deurdat die elementale kragte (aarde, son, wind en reën) in ‘mielies’ verbind word,
waaruit op sy beurt ‘fabriek en stad en/ nasie spruit’ - 'n metaforiese procédé wat
met die uiterste ekonomie van segging 'n besonder funksionaliteit aan elke woord
gee. Die belangrikste onder hierdie landelike gedigte is ‘Vakansiebrief’, wat met sy
springende gang en treffende beelde indruksgewyse voortbeweeg, al is daar - soos
S. Strydom aangetoon het - 'n duidelike progressie vanaf die versteende lewe
(‘fossiel’), die antieke (‘muf dagboek’), die oue (die ‘Ou meid’ wat al feitlik deel
van die natuur - ‘reën en sand’ - geword het) en die lewe van hier en nou (strofe 4)
wat met sy erotiese suggestie (‘lies’) en verwysing na die elementêr-biologiese
prosesse (‘kuttels’) iets in die spreker wakker maak wat hy in sy jeug geken het.
Teenoor al hierdie landelike flitse waaroor die spreker ‘verstrooid’ raak, of wat iets
van ‘lank tevore’ in hom ‘roer’, sit die tarentaal dan ‘stom/ op haar nes vol eiers’
terwyl sý ‘hart broei/ oor die stad: glas, sink, beton’ - waarmee daar 'n kontras tussen
die vrugbare van die aardse en die steriele van die stadsbestaan kom.
Met die kwatrynreekse ‘Stelsel’ en ‘Kronieke’ sluit Opperman aan by die tradisie
van Langenhoven en I.D. du Plessis wat dit voor hom beoefen het, al slaag hy daarin
om met sy strewe na kompaktheid, epigrammatiese digtheid, geslotenheid en
afgerondheid dié besondere digvorm verder te verfyn en daarmee die belangrikste
kwatryndigter in Afrikaans te word. In 'n opstel ‘Oor die kwatryn’, wat uit 1947
dateer en in Wiggelstok opgeneem is, skryf Opperman besonder insiggewend oor
wat hy as die teoretiese grondslae van dié vorm beskou. Onder meer het hy 'n voorkeur
vir die aaba-rymskema deurdat die eerste twee reëls 'n sekere ‘rymgerigtheid’ wek
wat 'n oomblik lank deur die nie-rymende derde reël afgewissel word, sodat die
vierde reël met sy rymklank 'n ‘gevoel van volkome afgeslotenheid’ gee. Struktureel
bestaan die kwatryn volgens hom uit ‘twee hoofstuwings wat duidelik deur een
hoofruspunt onderbreek word’, 'n stelling, bewering of waarneming, gevolg deur 'n
kontras en vinnige tempo. Hierdie teorie oor die kwatryn gaan in die besonder in
vervulling in die ‘Stelsel’-reeks, veral in ‘Klein+

+ As die Hertzogprys vir Poësie in 1947 toegeken moet word, bestaan die Keurkommissie van
die Akademie uit F.E.J. Malherbe, D.F. Malherbe en W.J. du P. Erlank. In die besprekings
vooraf het D.F. Malherbe sterk beswaar teen wat hy as oncalvinisties, onnasionaal en banaal
in die bundel beskou, maar hy laat hom deur die ander twee lede oortuig om wel die bundel
te bekroon. 'n Mens kan egter geredelik aanneem dat die volgende deel van die Keurkommissie
se verslag in hoofsaak op D.F. Malherbe se rekening moet kom: ‘Wanneer u Kommissie
hierdie werk aanbeveel as van voldoende betekenis vir bekroning en wanneer die Akademie
dit sou bekroon, sou dit egter moet geskied ondanks 'n storende verbanalisering - soos in
sommige verse op te merk - van die God-begrip, esteties nadelig, in aards-paganistiese sin.’
In 'n naskrif sê W.J. du P. Erlank: ‘Ook ek vind die verkorting, om nie te sê vernietiging,
van die afstand, wat binne ons Calvinistiese lewensbeskouing altyd moet bestaan tussen die
mens as aanbiddende beskouer en God as voorwerp van ons aanbidding, esteties nadelig.
Die woord ‘verbanalisering’ is egter m.i. nie gewettig nie. Met daardie voorbehoud plaas ek
my handtekening by bogenoemde aanbeveling’ (kyk P.J. Nienaber, Die Hertzogprys vyftig
jaar, Kaapstad, 1965, pp. 81-82).
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boer’ en ‘Hael’, wat met hulle kontraswerking die twee hoofstuwings tot hulle reg
laat kom. In ‘Misoes’ is die ‘diepbewoë borste’ (wat in die manuskrip agtereenvolgens
deur ‘onbewoë’, ‘aangebode’ en ‘skuwe’ voorafgegaan word) 'n goeie voorbeeld
van wat Opperman self na aanleiding van Elisabeth Eybers 'n gevoeligheid vir die
‘insluimerende beeldspraak’ (Digters van Dertig, Kaapstad, 1953, p. 377) genoem
het, omdat die gedagte van bewegende borste ook deur die woord in dié spesifieke
konteks gewek word. Die ‘Kronieke’-reeks het die Afrikaner se onafhanklikheidstryd,
verarming en verstedeliking as agtergrondsgegewe, maar die kwatryne sluit nie aan
by die tradisionele motiewekuns of 'n nuwe soort strydvers na die voorbeeld van Van
Wyk Louw se ‘Gedagtes, liedere en gebede van 'n soldaat’ met hul verering van die
vegter nie. Met die verbinding van die aardse en universele word die kwatryne 'n
soort sosialistiese poësie wat aan die aktualiteit ontruk is en wat slegs, sonder
definitiewe lokalisering, met strominge werk wat in die dertigerjare in die Afrikaner
aanwesig was. Teenoor hierdie reeks gee ‘Bloedrivier, 1938’ die historiese gebeure
deur die oë van 'n Zoeloe wat oor 'n verlore ryk peins, iets waardeur dit 'n voorloper
word van die grootse ‘Ringdans van die hamerkoppe’ in Blom en baaierd.
Die tweede afdeling van Heilige beeste handel oor die vrou, en daarmee word die
aandag verskuif na die ‘skoner drif’ wat die man deur die liefde sal stimuleer. Soos
vroeër by Elisabeth Eybers en Ernst van Heerden maak Opperman in ‘Bede’
(oorspronklik onder die Marsmanniaanse titel ‘Invocatio’ in Die Huisgenoot, 4.8.39)
en ‘Vrees van die arbeider’ van die koepletvorm en die regstreekse emosie gebruik,
maar selfs in sulke direkte belydenisse verkry hy deur die woordgebruik en
intellektuele tug 'n korrektief op die week-romantiese. Op dieselfde wyse bereik hy
in ‘Bouquet’ en ‘Dank’, ten spyte van die tradisionele geskenktema, iets nuuts deur
die soberheid. Veral die skynbaar a-romantiese aard van die geskenke in ‘Dank’
(‘mieliekop’, ‘lemoen’ en ‘piesangtros’, waartussen die toevallige ‘roos’ as 't ware
deur die verbinding met ‘skurwe hand’ van sy romantiek ontdaan word) is iets nuuts
ná Visser met sy roos- en blomme-kultus en beweeg verder weg van die tradisie as
bv. Van Wyk Louw se ‘Waarmee, lief ...’ en ‘By alle skone dinge’ in Alleenspraak.
Die slotreël sluit skynbaar aan by 'n verwante siening van W.E.G. Louw (‘Sonder
jou liefde bestaan geen God vir my,/ en waai die winde oor die dorsvloer van my
hart’ uit ‘Belydenis’ in Die ryke dwaas), maar berus in werklikheid op 'n outentieke
brief van 'n Zoeloemynwerker aan sy geliefde in Natal, wat deur Opperman in Die
Natalse Afrikaner van 25 Julie 1939 aangehaal word: ‘My Dear, Dit is oor jou wat
ek sterf, kind van my liefde. My hart maak Ndo-o-o-o-o! Ndo-o-o-o-o! oor jou....
Ek probeer om te werk, maar die graaf is swaar. Die werk wil nie klaarkom nie.’ In
'n hele paar van die verse in hierdie afdeling is daar 'n duidelike seksuele suggestie,
soos in ‘Môre-uur’, ‘Seesoom’, ‘Donkerlied’, ‘Slapende vrou’ waarin die beeld van
die vrou as 'n ‘kuil’ op 'n heeltemal ander wyse as in Van Wyk Louw se ‘Jy was 'n
kind’ (Die halwe kring) uitgebou word, ‘Phoenix’ wat in sy struktuur iets van die
rondeel vertoon en een van die kernbeelde van Opperman se poësie bevat (vgl. later
Negester oor Ninevé en Joernaal van Jorik), en veral die sterk ‘Naaldekoker’ waarin
die vlug van die insek deur die ritmiese en sintaktiese patrone geëvokeer word en
moeiteloos sonder eksplisiete hulpmiddels tot simbool ontwikkel. In 'n ander groep
gedigte is daar sprake van 'n
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gevoel van geskeidenheid, soos in ‘Rodar en Yrsa’ waarin die name 'n ooreenkoms
met figure uit die Germaanse mitologie toon, ‘Voorwinter’ wat nie so 'n sterk sluitende
geheel vorm nie, ‘Verlange’ waarin andermaal die ‘kuil’-beeld - maar nou op die
man toegepas - aangewend word, en ‘Daphne en Apollo’ waarin Opperman die
Griekse mite wysig terwyl hy dit in ‘Echo en Narcissus’ na 'n moderne situasie
transponeer. In ‘Twee stede’ word die minnaar se poging tot kontak met die geliefde
gegee by wyse van die beelde van die telefoondrade, briewe en treine, al is daar nog
steeds ‘riviere, stiltes en afgronde’ tussen hulle. In ‘Eilandgroep’ (vgl. Arnold se ‘To
Marguerite: Yes! in the sea of life enisled ...’ en Buddingh' se ‘Eiland in de archipel’)
oorheers die geskeidenheid en is die spreker slegs aan die slot bewus daarvan dat
hulle ‘in onbewuste dieptes êrens .../ aan mekaar nog vas’ is. In sy beskouing oor
dié gedig wys E. Lindenberg op die problematiese titel wat gewoonlik meer as twee
eilande insluit, terwyl die briewe wat ‘van strand tot strand soos meeue fladder’,
enigsins onduidelik is, behalwe as hier verskeurde flardes bedoel word. Soos vroeër
in ‘Stadsnag’ reik die slot van die ‘Hooft’-sonnet sintakties en beeldend effektief uit
na die bevrydende slotreël, 'n procédé wat hy ook aanwend met die herhaalde e-klanke
in strofe 2 van ‘Drif’ (oorspronklik in 'n vroeëre vorm in die Natal University College
Magazine van 1937 gepubliseer) om die suggestie van ruimtelikheid te wek. Hierdie
uitreiking vind ons verder aan die slot van ‘Nagbloei’ deur die herhaling van ‘verby’,
die beeldende presiserings en andermaal die e-klank teenoor die geslotenheid van
die slotreël wat die hele beweging sintakties en ritmies tot 'n einde bring.
Teenoor die verkenning van die vrou en die liefde in die tweede afdeling is daar
in die derde afdeling van Heilige beeste weer sprake van die aardse drif, maar nou
met die aksent op die mens se verbondenheid aan die aarde, sy gevoel van vreemdheid
teenoor die hemele en sy verhouding tot God. In ‘Mijn herte met luste ghevaen’,
waarvan die titel ontleen is aan die vier en twintigste lied van die mistieke digteres
Hadewijch (‘Die voghele singhen clare’), word die verbondenheid van die ek aan
die ‘drie drifte’ van die titelgedig agtereenvolgens in die drie strofes voorgestel by
wyse van die getye-beeld, wat die voortdurende wisseling in die verhouding beeldend
weergee, terwyl die strofes effektief verbind word deur die wye uitswaai van die sin
en die vervatting van dieselfde patroon (die herhaling van ‘hoe kan ek’ en ‘verbind’).
In ‘Kind van die aarde’ hou die drenkeling - vgl. die slot van Gorter se ‘In de zwarte
nacht is een mensch aangetreden’ - nog ‘groen, afgeskeurde gras’ vas, in ‘Na die
myninstorting’ voel die werkers ontuis in die ‘vreemde glans’ van God en in
‘Absalom’ is die mens vasgevang ‘tussen hemel en die klippe’, soos hy in ‘Stasie’,
wat basies die geestelike stilstand van die mistikus uitbeeld, in ‘aardse beelde’ verstar
bly. Die verankerdheid aan die aarde is ook die dominerende motief in ‘Nagskip
langs Afrika’, waarin die legende van die Vliegende Hollander verwerk word, 'n
gedig wat met die ontrouheid aan die Goddelike opdrag, die spookskepe en die
‘kompas’ en ‘kaart’ (reël 6) die duidelike voorloper van Joernaal van Jorik is. 'n
Eerste ekskursie in die epiese vers is die vyfdelige ‘Shaka’, waarin Opperman
agtereenvolgens die aksent laat val op die vernederende jeugjare van die Zoeloeleier,
die geleidelike toename in sy roem as krygsman, sy opperhoofskap en verdere
oorwinnings, maar ook sy despotiese heerskappy en wreedhede tot sy dood en
oneerbiedwaardige begrafnis. Afgesien van sy vertroudheid met die
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Shaka-figuur en die Zoeloewêreld van Natal berus Opperman se gedig op gegewens
wat hy uit Nathaniel Isaacs' Travels and adventures, Kuka-R.R.R. Dhlomo se Ushaka,
S. Goro se Shaka en G.A. Gollock se Lives of eminent Africans verkry het. Met die
verwerking van die geskiedenis van 'n despoot en diktator sluit Opperman aan by
Mofolo se Chaka (1925) en Slauerhoff se verwante ‘Dsjengis’ (uit Eldorado), terwyl
die behandeling van die geskiedenis van die Zoeloeleier ook later vir P.P.R. van
Coller, Pieter Fourie en P.J. Schoeman as boustof dien. In sy eie oeuvre is ‘Shaka’
die voorganger van Vergelegen en veral Periandros van Korinthe (vgl. die slot van
hierdie drama met dié van ‘Shaka’) waarin ook despote as hoofkarakters optree. Die
gedig is in vrye rymlose verse - maar met die vierheffing as basis - geskryf, werk
telkens met beelde uit die wêreld en pastorale leefwyse van die Zoeloe en het - in
teenstelling tot Van Wyk Louw se Raka, wat deur simbole gedra word - die
chronologie van Shaka se lewensloop as hoofsaak, iets waardeur die vers en
bindmiddels 'n bietjie vervlak.
Reeds in die sonnet ‘Wandeling’ in afdeling II (wat 'n mens effens aan Staring se
‘Herdenking’ laat dink) is daar sprake van 'n terugkeer na vroeëre stadia in die
ewolusionêre gang, terwyl daar in die sekstet gepraat word van die vermoë by God
om deur ‘oë van die visse’ waar te neem. Hierdie voorstelling kom ook voor in
‘Gestorwene’, waarin die verbondenheid met die aardse die oorledene daartoe bring
om deur middel van ander liggame die natuur en stad te sien. Die vermoë van mens
en God om by wyse van vereenselwiging en metamorfose in ander gedaantes te
verskyn en só iets suiwers uit die aarde te verlos, is die deurlopende motief in die
vierde afdeling van Heilige beeste en word in latere bundels verder gevoer. Dié
motief is herleibaar tot Opperman se belangstelling in die spiritistiese en
mediumistiese, wat hy van sy vader gekry het, sy bestudering - reeds op vroeë leeftyd
- van Darwin, Wells, Huxley en ander eksponente van die ewolusieleer, die
voorstelling van die siel wat in die liggaam gevange sit soos dit by Pythagoras en
William Blake voorkom (vgl. die gedig ‘Gevange geeste’, wat in Die Huisgenoot,
19.1.40 verskyn maar nie in Heilige beeste opgeneem is nie), en Ovidius se
Metamorphoseon libri XV, waaruit hy fragmente vir die Latyn-kursus op skool
bestudeer en wat die boustof vir verse soos ‘Echo en Narcissus’ en ‘Daphne en
Apollo’ verskaf. Die belangstelling in die spiritisme, ewolusieleer, voorstellings van
geestelike verlossing en gedaantewisselings is egter vir Opperman primêr van belang
as verkenningsmoontlikhede ten opsigte van die wêreld, nie as lewensbeskoulike
oortuigings van homself as mens nie. Dat die digter ook die proses van identifikasie
en inlewing as stadia van sy kunstenaarskap ken, lei dikwels by hom tot 'n
belangstelling in die ooreenkomstige aktiwiteit van bv. die spiritis en mistikus, maar
dan met die aksent op die poëtiese winste wat dit vir sy digterskap bied.
In ‘Nagedagtenis aan my vader’, die eerste gedig in die vierde afdeling, word daar
met die ‘misreën’- en ‘akwarium’-beelde die moontlikheid van 'n kontak met die
gestorwe vader gesuggereer, terwyl daar sprake is van die vader wat in die hiernamaals
sy werk as skilder sal voortsit (strofe 3; vgl. ‘Dennebol’ in Dolosse en ‘Onse vader’
in Komas uit 'n bamboesstok) en aan hulle gesprekke sal dink (strofe 4, met 'n
toespeling op Vergilius, wat vir Dante deur die Inferno gelei het; vgl. Opperman se
eie verklaring hiervan op pp. 82-83 van Naaldekoker). Teenoor die moontlikhede
van 'n herverskyning wat hiermee gewek word, bring die slotstrofe
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dan - soos reeds deur die inset van strofe 3 en 4 gesuggereer - die finaliteit: alles bly
soos dit was, die menslike denke is onbetroubaar en die wonder vind nie plaas nie.
In teenstelling tot die nadoodse swye in dié gedig is daar in ‘Donker hart’ met sy
toespelings op die kruisdood van Christus sprake van 'n ondersoek van die ‘verborge
water’ van die eie bewussynsgronde waarin 'n stryd gevoer word waaruit die ek dalk
iets te wete kan kom (kyk J.P. Spies, Die kunswerk as taal, p. 108), terwyl daar in
‘Borrel’ na aanleiding van 'n natuurverskynsel die vraag gestel word of God van tyd
tot tyd in aardse dinge gestalte vind. Ná die enigsins Totiaanse procédé van beeld en
toepassing in ‘Borrel’ maak Opperman in ‘Verbond’ gebruik van 'n emblematiese
tegniek deur die apie se verwytlose sterwe en die twee koedoes se ‘wedersydse
mededoë’ as voorbeelde van God se suiweringsdrang te sien, 'n gedagte wat verwant
is aan dié van Blake: ‘Mutual Forgiveness of each vice/ Such are the Gates of
Paradise’. Die verlossingsgedagte van ‘Borrel’ word voortgesit in ‘Dertiende dissipel’
as die ek dit op homself neem om God te help om ‘tot selfvolmaking/ deur gestaltes
van die aarde (te) wring’, terwyl die vereenselwigingsdrang in ‘In die landskap’ die
ek daartoe lei om een te word met die natuurdinge en, soos die immanente God van
Wie daar hier sprake is, vollediger in die skepping op te gaan. Terwyl - soos Spies
in sy beskouing tereg opmerk - die natuur deel van die ek se wese word deurdat die
self daarin vervloei en die digter die eenheid van die gedig by wyse van 'n sirkulering
van verwante beelde (‘wolke’ in strofe 1, verbind met ‘gedagtes’ in strofe 2 en
‘visioene’ in strofe 3) handhaaf, is daar in ‘Water-engel’ (vgl. Rilke se Duineser
Elegien) sprake van die invloeiing van die buitedinge na binne. Ons kry dus nie hier
(vgl. die reël ‘soos 'n sprietjie mos gevange in deursigtige agaat’) 'n gedig oor die
kunstenaarskap soos A.P. Grové beweer nie, maar 'n beskouing oor die verhouding
ek-God-wêreld (vgl. J.P. Spies, Die kunswerk as taal, p. 113). In ‘Vincent van Gogh’
en ‘William Blake’ verskuif die aksent na die kunstenaar wat die taak het om deur
die kunswerk aan God 'n suiwerder gestalte te gee en deur 'n proses van
vereenselwiging met die skepping in al sy teenstrydighede God in alles te ontdek.
Daarmee word hierdie twee gedigte die voorlopers van die latere besinning oor die
kunstenaarskap, soos dit veral in die bundel Engel uit die klip tot uiting sal kom.
Aansluitend hierby volg die reeks ‘Dagboek’-kwatryne, waarin daar sprake is van
verlossing en uitreiking (‘Drang’), onteiening van die self (‘Rykdom’), distillering
(‘Tyd’) en skoner gestalte deur middel van die kunswerk (‘Kunstenaars’, met sy
aardse beelde in teenstelling tot Van Wyk Louw se ‘Ons is die geeste wat dwaal’ of
W.E.G. Louw se ‘Digters’). Die bundel word afgesluit met die enigsins surrealistiese
‘Sinjale’, waarin die eensaamheid van die mens deur middel van 'n literêre verwysing
na Sappho (kyk A.P. Grové, Fyn net van die woord, pp. 28-29) aangrypende gestalte
vind.
Negester oor Ninevé (1947), waaruit heelparty gedigte oorspronklik in die eerste
twee jaargange van Standpunte verskyn, is die bevestiging van Opperman se digter+

+ Oor Negester oor Ninevé bestaan daar die beskouings van A.P. Grové (Die duister digter),
Ernst van Heerden (Rekenskap), H.A. Mulder (D.J. Opperman: Dolosgooier van die woord),
G. Dekker (Oordeel en besinning), M.P.O. Burgers (Tr., 11.10.47) en T.T. Cloete (Kaneel,
Kaapstad, 1970). In sy ongepubliseerde Ph.D.-verhandeling (Struktuur en waardeoordeel,
Universiteit van die Witwatersrand, 1956) bespreek E. Lindenberg ‘Gees’, ‘Man met flits’,
‘Digter’, ‘Nagwaak by die ou man’, ‘Rooi voël, wit voël’, ‘Ballade van die grysland’ en ‘Na
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skap en bring 'n verdere ontwikkeling ná die debuutbundel deurdat die basiese drie
‘motiewe’ nouer verbind en die afsonderlike verse in 'n groter mate by 'n omvattende
konsepsie ingeskakel is. Hierdie konsepsie is herleibaar tot die allitererende titel wat
die spanning hemel - aarde op 'n enigsins ander vlak as die titel van die debuutbundel
gee: Ninevé, die groot stad van die Jona-boek, maar ook die ‘groot hoer’ van
Openbaring met sy apokaliptiese beelde, simbool van die aardse, bose en steriele
(waardeur die stadstema van Heilige beeste in 'n verwikkelder gedaante terugkeer)
teenoor Negester, 'n fiktiewe sterrekonstellasie (na analogie van Sewester) wat 'n
toespeling op die nege maande van die swangerskap is en die skeppende beginsel,
goeie en Goddelike verteenwoordig. Die bundel gee 'n beeld van die mens wat in
die ‘enkelkamers’ van die stad geknel word sodat hy sy drang tot herskepping as
biologiese wese en as kunstenaar verloor, en sodoende ook sy taak om God deur
geboorte uit die ‘oermoeras’ te verlos en Hom in 'n skoner gestalte te laat verskyn.
Ten tyde van die swangerskap is die mens vervul met vrees en skuldgevoel, al kom
daar aan die einde van die bundel die vertroue dat die ontbinding deur die verlossende
daad gestuit word. Die ‘ark’ van die vrou oorwin die dood en verganklikheid deur
die geboorte van nuwe lewe, terwyl die mens as artistieke en religieuse wese die
ganse skepping deur sy kreatiwiteit verlos. Naas die opgaan in ander gestaltes en die
ewolusionêre gang wat reeds in Heilige beeste aanwesig was, is daar nou ook die
motiewe van die ewige sirkelgang van geboorte en dood, die mens as histories
geworpe wese wat sin moet gee ‘aan voorgeslagte deur die eeue heen’, 'n weemoed
oor die verganklikheid van die lewe en die skuldgevoel (vgl. ‘Donker hart’ in die
vorige bundel) waarmee die Calvinistiese bewussyn van erfsonde en uitverkiesing
ten nouste verbind is. Naas 'n verdere uitbeelding van die stadslewe is 'n groot deel
van die bundel 'n besinning oor die naderende vaderskap en die taak wat daar op die
man in dié verband wag. Daarmee is Negester oor Ninevé die ‘manlike’ teenhanger
van Die stil avontuur van Elisabeth Eybers, alhoewel Opperman se hele visie op die
swangerskap veel verder reik.
Die bundel neem 'n aanvang met ‘Na 'n besoek aan die dieretuin’, waarin daar
sprake is van twee kraaie wat ten spyte van die steriele en ongewone omstandighede
nogtans met die lewenskeppende daad voortgaan (vgl. ‘De twee nablijvers’ van
Nijhoff), terwyl die mens ‘van hulle vreugdes afgeskei’ is. In sy skerpsinnige analise
'n besoek aan die dieretuin’, terwyl R. Geggus ‘Digter’ in Die wit in die poësie (Amsterdam,
1961) as voorbeeld vir haar ‘Ondersoek na die funksionaliteit van die wit in die visuele
aanbod van hedendaagse poësie’ neem. Oor ‘Gees’ skryf verder Grové (‘Die nuwe dans’,
Fyn net van die woord), Merwe Scholtz (‘Die dans van die sluiers’, Herout van die Afrikaanse
poësie en ander opstelle) en W.E.G. Louw (Bu, 8.6.62), terwyl aspekte van ‘Ballade van die
grysland’ ondersoek word deur Cloete (Kaneel), S.J. Pretorius (D.J. Opperman: Dolosgooier
van die woord) en Grové (‘Die soek na kriteria’, Fyn net van die woord). Grové bespreek
verder ‘Na 'n besoek aan die dieretuin’ en ‘Man met flits’ (‘Enkele gedagtes oor die
tydsverloop in die poësie van Opperman’, Fyn net van die woord), terwyl laasgenoemde
gedig ook deur Scholtz (Die teken as teiken) en enkele lastige strofes deur C.J.M. Nienaber
(St., XX: 6, Augustus 1967) ontleed word. Pirow Bekker gaan die funksie van die motto by
‘Na 'n besoek aan die dieretuin’ na (St., XXV: 1, Oktober 1971). Lina Spies gee 'n uitvoerige
analise van ‘Legende van die drie versoekinge’ (T.L., XVII: 4, November 1979), terwyl
Cloete die ‘samehang van dinge’ daarin nagaan (Kl., XV: 1, Mei 1980). Minder insiggewend
is P.D. van der Walt se beskouing oor ‘Digter’ (Tg., Oktober en November 1966) en Hilda
Grobler oor ‘Negester en stedelig’ (Kl., XI: 4, Februarie 1977). Oor die taalgebruik in die
bundel skryf C.C.J. Leschinsky (Kl., XV: 1, Mei 1980).
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van hierdie gedig wys A.P. Grové op die duidelike balans in die bou: die twee
koepletstrofes word kontrasterend op mekaar aangewys, terwyl die twee kwatryne
struktureel 'n parallelle ontwikkeling toon (staalkoue - ysterhokke, riete en
riviererantjies en langgras, broei - werp, rooivinke en wildepoue - ape en die
waterbokke, eiers - kleintjies) en 'n biologiese ‘koers’ oor die hele gedig heen (kraaie
- rooivinke
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en wildepoue - ape en waterbokke - mense) voltrek word. Die gedig gee dus
uiteindelik 'n beeld van die mens wat as gevolg van die armoede en woningnood in
die stad die vreugde van die diere nie kan deel nie, 'n besef wat verdere prominensie
kry deur die toevoeging van die motto ‘Hebban olla vogala ...’ in die Astrak-uitgawe
- die aanvang van die eerste stukkie oorgelewerde Nederlands wat in die verlede as
'n fragment uit 'n liefdesvers geïnterpreteer is. Deur die byhaal van die motto word
die nood van die moderne mens histories gerelativeer as die nood van die mens deur
die eeue heen. Wat in hierdie gedig opval, is hoe Opperman daarin slaag om met die
karigste gegewens 'n hele wêreld op te bou en hoe elke woord, strofiese verdeling,
interpunksieteken en herhaling van sinspatroon tot die hegte konstruksie van die
geheel bydra.
Terwyl die slot van ‘Na 'n besoek aan die dieretuin’ met die laaste strofe van
‘Vakansiebrief’ uit Heilige beeste in verband gebring kan word, is daar 'n verwantskap
tussen ‘Nagstorm oor die see’ en ‘Naaldekoker’ deur die voorstelling van die seksdaad
en die moeitelose simbool-word van dinge. Met die see in die betekenis van die
vroulike, geboorte en oorsprong begin die sirkulering van simbole in die bundel,
terwyl die seksdaad in die tweede strofe deur die beklemtoning van bepaalde details
(‘trillend’, ‘krysend’, ‘nartjie-rooi’, ‘gesteek’) gesuggereer word. In ‘Grootstad’ (vgl.
later Ernst van Heerden se ‘Johannesburg’ in Anderkant besit) met 'n samegestelde
motto uit Openbaring 1: 1 en 18 word die stad deur middel van 'n gelyktydige aanbod
(bv. ‘rooklokke van haar hare’ en ‘snoere van die straat se ligte/ ... om haar hals en
smal gewrigte’) en deur Bybelse (op Salome en Johannes die Doper in strofe 4) en
historiese (op Lodewyk XVI en Marie-Antoinette in strofe 5) toespelings ook as 'n
verleidelike vrou gesien. Die knellende van die grootstad in strofe 7 (vgl. die slot
van ‘Na 'n besoek aan die dieretuin’) lei tot 'n apokaliptiese beeld in die voorlaaste
strofe wat terselfdertyd die motto op 'n ander vlak funksioneel maak. Ná die
‘eindbrand van die vure’ dra die sikliese slotstrofe met sy gevarieerde herhalings iets
heeltemal anders oor as die inset van die gedig: terwyl die ‘ondergang’ in die eerste
strofe slegs 'n sonsondergang was, kry dit aan die slot 'n apokaliptiese dimensie, iets
wat versterk word deur die wysiging van die bepaalde tot die onbepaalde lidwoord.
Met ‘Nagwaak by die ou man’ (vgl. Totius se ‘By die hooploos kranke’ uit
Wilgerboombogies, Celliers se ‘Die murasie’ uit Die rivier en Toon van den Heever
se ‘Die lof van Christoferus’ uit Die speelman van Dorestad), wat na aanleiding van
die
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siekte en dood van Opperman se grootvader geskryf is, word die motiewe van die
kringloop van geboorte en dood, die kontinuïteit tussen die geslagte en die
verantwoordelikheid van die mens teenoor sy voorvaders in die bundel ingelei. Die
gedig begin (soos telkens ook later in Opperman se poësie) met 'n feitlik primordiale,
‘verlate’ siening (vgl. die w- en ui-klanke) wat in verband gebring word met vroeë
stadia van die ewolusieproses, 'n voorstelling wat dan na die ruimtelike suggestie
van die inset in dramatiese volgorde (huis, kamer, liggaam) tot die konkrete verdig
in die siening van die sterwende man. Deur middel van die kers- en bootbeelde maak
Opperman van oorgelewerde voorstellings gebruik om die einde van die menslike
lewe aan te dui (vgl. bv. Dullaert se ‘Aan mijn uitbrandende kaerse’ en Lawrence se
‘The ship of death’), al aktiveer hy die bootbeeld tot iets verrassend nuuts deur dit
vaagweg in verband te bring met die woeste voorgeskiedenis van die talle strandings
aan die Kaap die Goeie Hoop. Hierdie historiese dimensie word verder gevoer in die
tweede strofe as hy met verwysings na die jaglewe en die ‘strenge blik/ van
voorgeslagte’ 'n pioniersbestaan in 'n ongetemde land oproep. Die lewe en
bestaanswyse wat hulle opgebou het, moet in die stryd van die ek voortgesit word,
'n gedagte wat - met die ‘lende’-beeld as skakel - in die derde strofe tot die siening
van die nasate om die bed lei. In strofe 4 beveel 'n goddelike stem, met verwysing
na die sterwende (vgl. die ‘riet en water’-beeld met strofe 3 van ‘Vakansiebrief’),
die ewige kringloop van die geslagte en die ewolusionêre opstyg uit die ‘oer-moeras’,
die ek om aan die skepping én God geboorte te gee, 'n gedagte wat aansluit by
‘Dertiende dissipel’ en God se ‘worsteling na 'n volmaakter droom’ in ‘In die
landskap’ uit Heilige beeste. Ná hierdie goddelike stem herbeleef die ek in strofe 5
die anorganiese, organiese en dierlike synstoestande by wyse van 'n proses van
vereenselwiging met elke stadium in die ewolusie. Die onsekerheid wat uit die vraende
inset blyk, groei tot 'n identiteitskrisis as die ek homself sien as ‘sewe selwe in myself
gesluit,/ ... (wat) nooit met sekerheid oor iets (kan) besluit’, al is hy tog bewus van
'n sekere verbondenheid met die verlede (vgl. ‘Plein’), 'n gedagte wat verder gevoer
word in die sewende strofe met sy verwysing na die spookagtige verskyning van die
pioniers op hulle ‘wit hingste’. En ná hierdie onsekerheid oor eie identiteit kom die
spreker dan in die sikliese slotstrofe, waarin elemente uit die aanvangstrofe gevarieerd
terugkeer en waarmee die kringloop van geboorte en dood ook struktureel aanskoulik
gemaak word, tot die insig dat ook hý uiteindelik sal sterf en dat die jongeling ná
hom homself opnuut in pioniersomstandighede sal bevind voor ‘bosse van 'n nuwe
land’ wat op 'n ander wyse ewe onherbergsaam is as dié van die voorvaders voor
hom. Met hierdie gedig illustreer Opperman - naas sy vermoë om 'n verskeidenheid
gegewens tot een geheel te teleskopeer - in hoe 'n mate hy in staat is om in terme van
Afrika-beelde te ‘dink’ en die geografie en geskiedenis van hierdie vasteland vir 'n
groter doel diensbaar te maak.
Ná die bewuswording van sy verantwoordelikheid teenoor die voorgeslagte en die
wesentlike ongekaartheid van die land soek die spreker in ‘Man met flits’ op sy
gevaarlike en onsekere gang na vastigheid tussen die glippende waters, maar sy flits
is slegs in staat om enkele kolle (vgl. die funksionele aanwending van monosillabiese
woorde) oomblikke lank te verlig voordat die duisternis oorneem - alles beeld van
die mens wat met sy rede nietig is teen die oorweldigende magte wat hom omring.

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

109
In sy beskouing oor die gedig wys Merwe Scholtz daarop dat die dieper laag deur
die eksplisiete ‘klein wit kol/ van my wete’ gewek word en die koëksistensie van
beeld en toepassing nie so absoluut is as wat A.P. Grové wil beweer nie, al kan 'n
mens sê dat hierdie regstreekse gelykstelling as sleutel en wegwyser vir die beeldende
voortgang van die res van die gedig funksioneer. Scholtz wys verder en tereg op die
verwantskap met C.M. van den Heever se ‘Lig van die lantern’ uit Deining, terwyl
die teenstelling van lig en duisternis ook aan ‘Slapende vrou’ (Heilige beeste) en die
slotreëls van Periandros van Korinthe herinner. In ‘Wildernis’ (vgl. Niel van Tonder
se ‘Skipbreuk’ in As hy weer kom ...) soek die spreker tevergeefs na
besweringsmiddele om hom van sy eensaamheid te genees en teen bose geeste te
beskerm, iets wat deur die vraende aanbod en alliterasies versterk word. Die
eensaamheid en verlatenheid (in strofe 5 deur die k- en l-klanke gesuggereer) bly
egter voortbestaan en raak met die jare al hoe erger. Met die verwysing na Eugène
Marais in die slotstrofe word die hele gedig betrek op die eensaamheid van hierdie
digter, terwyl die besonderheid dat sy lyk agter 'n ‘miershoop’ gevind word, as 'n
ironiese toespeling op Die siel van die mier funksioneer en te kenne wil gee dat die
besweringsmiddel in Marais se geval - die intensiewe natuurkundige ondersoeke geen resultaat gehad het nie.
Op hierdie belewing van eensaamheid volg ‘Sirkus’ met sy beeld van die
oppervlakkige moderne lewe, terwyl die aantasting van die menswees veral in
‘Beskuldigde’ met sy skuldmotief tot uiting kom. Die skuldmotief bereik 'n hoogtepunt
in die driedelige ‘Ballade van die grysland’, wat in die manuskrip oorspronklik
‘Inferno’ genoem is, 'n titel waarna die Danteske tersinevorm en die ‘kringe’-beeld
van die eerste strofe teruggevoer kan word. Die begrip ‘ballade’ wat Opperman hier
in die titel gebruik, beteken nie dat die gedig 'n verkenningsvlug van die menslike
gees soos Van Wyk Louw se ballades in Gestaltes en diere is nie. Dit gee eerder 'n
aanduiding van die tegniek waarmee hier gewerk word: die springende gang,
dramatisering van die gegewens en snelle verloop van die gebeure waaruit slegs
enkele fasette strofegewys die aandag ontvang. Die gedig vertel die verhaal van 'n
man wat as gevolg van die drukkende stadsbestaan waaruit hy wil ontsnap, homself
aan vervalsing skuldig maak, maar dan deur die skuldgevoel in so 'n mate geteister
word dat hy uiteindelik in 'n sielsieke-inrigting beland. Die stad word hier die
‘grysland’ genoem, 'n begrip wat Opperman ook elders in die bundel gebruik en wat
vaagweg aan Eliot se ‘waste land’ herinner. Die gedig verskyn onder 'n motto uit
Trekkerswee waarin Totius reeds op die stad en sy gevare wys, terwyl 'n verdere
aanhaling uit dié klein epos in die sesde strofe van deel II in die teks geïntegreer
word. Daarmee wil Opperman die ervaring histories relativeer, maar terselfdertyd o.m. deur die argaïstiese spelling van die motto wat die betreklik idilliese
Trekkerswee-gebeure en -fase definitief dateer - sy leser bewus maak van hoeveel
afgrysliker die nood van die moderne stadsmens met sy haglike lewensomstandighede
is. In die eerste afdeling van die gedig is die ek agtereenvolgens reisiger, padwerker
en fabriekarbeider, en telkens word die troosteloosheid en leegheid van die stad en
die sinloosheid van hierdie tipe bestaan beklemtoon. Die ‘dakke en skoorstene’
waarop die son in strofe 2 blink, word met ‘bottelskerwe en geroeste sink’ in 'n
‘leeggeloopte dam’ vergelyk, wat fel kontrasteer met die romantiese siening van
Elisabeth Eybers in strofe 2 van ‘Busrit in die aand’ en eerder Totius se
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siening in Trekkerswee (‘Die voorpos van die armes woon/ in Blikkies-dorp se
kronkel-sink/ wat ver soos bottelstukke blink’) sinryk verder voer. In strofe 4 word
die meganiese teenoor die lewende gestel (leë olievate - bye, heuningkoek), terwyl
die hande van die vrou, wat vir fyn kultuurdinge soos 'n klavier bestem was, in strofe
5 feitlik soos 'n outomaat sjokolade in blinkpapier moet toevou. As die spreker die
geluide van die masjiene (vgl. in strofe 6 die allitererende spel en die selfstandige
naamwoorde wat van werkwoorde afgelei is) nie meer kan verduur nie, krap hy ‘valse
syfers’ neer en waan homself dat hy ‘na 'n paradys ontsnap’. Soos die eerste afdeling
in snelle opeenvolging telkens situasies en plekke belig het wat by uitstek die
grootstadslewe verteenwoordig, stel die tweede afdeling ons voor aan die
oppervlakkige vermaak (mallemeule, bioskoop, danssaal, honderesies) wat stad en
vrou bied, terwyl die monsteragtige pennieslotmasjien hom - feitlik by wyse van 'n
vermomde prekie, maar volledig deur die ironie verhul (kyk hieroor Opperman se
eie verklaring in ‘Kolporteur en kunstenaar’, Naaldekoker, p. 74) - teen ‘geldsake’
waarsku. Ná hierdie vermaning keer die vrees van die eerste strofe van afdeling II
terug, nou geformuleer in terme van die eeue-oue Elckerlijc-tema: die mens wat sy
leenreg verwaarloos het, moet aan die rekenmeester ‘verslag gee van sy eiendom’.
As dit hier nog hoofsaaklik op 'n eerste vlak beweeg, kry dit in die derde afdeling
van die gedig met die woord ‘wêreld’ besliste metafisiese dimensies, net soos die
terugkeer van die beeld uit die honderesies deur funksionele variasies psigies verdiep
word. In die derde afdeling is die spreker in 'n hospitaal waar die ‘glaspypie’ nie in
staat is om die vrees uit hom te tap nie, terwyl die obsessie in strofe 2 tot verwronge
waarneming en angsbeelde lei - 'n strofe wat reeds in die Heilige beeste-manuskrip
onder die titel ‘Nagvoël’ sy verskyning maak: ‘In hierdie nagte gryp iets boos/ my
skrale dae vas netsoos/ 'n vlermuis met 'n afgeplukte tros/ lukwarte, sy vlerke benerig
en los,/ en tot die (iets soos) val van pitte op die kweek,/ wat (binne) in my alle
sluimer breek.’ Soos vroeër word natuur (vrugbaarheid) en meganiek (peerboom
-steenkoolwerf) weer in strofe 3 gekontrasteer, terwyl die mens se onpersoonlikheid
aangrypend gestalte vind in die ‘jas’-beeld van strofe 6. Soos die stad in
‘Vakansiebrief’ opsommend as ‘glas, sink, beton’ aangedui is, word die ‘Blinkpapier,
mallemeul en wiel’ - wat reeds eerder in die ervarings van die spreker verskyn het in die slotstrofe simbole van die gemeganiseerde bestaan waaraan die mens uitgelewer
is.
Ná hierdie belewing van eie skuld is ‘Legende van die drenkelinge’ (met 'n motto
uit reël 683 van Vondel se Noach) 'n toespeling op die sondevalgeskiedenis, maar
in 'n groot mate na 'n Natalse landskap getransponeer. Die eerste vier en twintig reëls,
met die spanning tussen die ‘Hom’ van reël 2 en die nadere kwalifisering van die
‘Watergees’ in reël 24, die teenstellende reaksies van die kinders en die ‘oues’ en
die duidelike ‘koers’ deur die parallelle ‘ontwikkeling’ van plante of diere en die
elemente wat geleidelik toeneem in krag, illustreer in watter mate Opperman elke
onderdeel van die vers kan inspan om 'n sterk dramatiese effek te bereik, al raak
hierdie spanning ná die inset effens verlore en maak die gedig as geheel nie so 'n
sterk indruk nie. Geslaagder is die ‘Legende van die drie versoekinge’, waarin die
ervarings nog sterker na 'n Natalse landskap en moderne situasie verplaas is, terwyl
die uiteindelike problematiek aan die slot by die verlossingsmotief (vgl. ‘William
Blake’ in Heilige beeste) ingeskakel word en die ewolusionêre
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gang, wat telkens vroeër in ander verse ter sprake gekom het, in die twéede visioen
meespeel. Die gedig het Christus se versoeking in die woestyn (Matthëus 4, Markus
1 en Lukas 4) as basis, maar toon verder 'n verwantskap met die problematiek wat
Dostojewski se Groot-inkwisiteur (Die gebroeders Karamazov, boek V, hoofstuk
V) aan die orde stel, terwyl dit deur die ‘onthistorisering’ van die oerbron ook tegnies
by Dostojewski en soms selfs woordeliks by die Koteliansky-vertaling aansluit. In
‘Mont-aux-sources’ kry ons 'n beeld van die mens in sy liefdesvreugde, terwyl die
‘paradys’-tema in ‘Vrou’ ingelei word. Met ‘Negester en stedelig’ word die basiese
spanning van die bundeltitel in drie strofes, wat in 'n tese-antitese-sintese-verhouding
tot mekaar staan, ten volle uitgebuit. In die eerste strofe word die voorgeboortelike
stadia in verband gebring met die mens se ewolusionêre ontwikkeling tot ‘besitter/
van die Negester en stedelig se skitter’. Ná die ewewig tussen die goeie en die bose
by geboorte raak die kind egter in die tweede strofe vaster aan die aardse en uiteindelik
skyn ‘die stad se ligte witter/ in (sy) donker siel’. Daarop volg die vraag watter ‘kaart
of watter ster’ (vgl. ‘Nagskip langs Afrika’ en later Joernaal van Jorik) die kind van
die vader moet ontvang ‘om veilig deur die grysland heen te reis’, terwyl hy dan as
antwoord - en in aansluiting by ‘Nagwaak by die ou man’; vgl. ook die ‘vegter’-beeld
- van hom die opdrag kry om sin te gee ‘aan voorgeslagte deur die eeue heen’ en die
versugting uitgespreek word dat ‘die Suiderkruis en Negesterre witter/ as die stedeligte
in jou siel (mag) bly skitter’. In die gedronge ‘Digter’, waarmee die eerste afdeling
van die bundel sluit, maak Opperman van 'n stuk gegewe uit die
ballingskapgeskiedenis ná die Anglo-Boereoorlog as vertrekpunt gebruik (vgl. later
Peter Blum se ‘Skip in 'n bottel’), alhoewel die heimwee van die banneling verdiep
word tot die mens se hunkering na 'n verlore vaderland (vgl. Joernaal van Jorik)
waarvan hy uitgesluit is, terwyl die verbeelde reis met ‘die klein skip’ deur die
uitbuiting van metafoor en betekenislaag tot die taak van die digter uitgroei wat ‘elke
woord laat skik tot klein stellasies vers’. Uit die manuskripmateriaal blyk dit dat
hierdie gedig in 'n vroeëre stadium in die vorm van 'n kwatryn was en ‘Alkoholiese
digter’ genoem is: ‘Ek moet my eilandnood in die verblyf/ as laaste woord van (aan)
die wêreld skryf/ en daarom drink en drink/ dat my boodskappe in bottels dryf’. Uit
hierdie klein kern het die gedig uiteindelik 'n heeltemal ander koers gekies, sodat die
oorspronklike neerslag in versvorm nog nouliks in die finale produk herkenbaar is.
Alhoewel daar nie in ‘Digter’ inherent 'n biologiese laag aanwesig is nie, word
die bootbeeld elders in die bundel met die swanger vrou in verband gebring en kan
‘die uiteindelike reis met die klein skip’ in dié bepaalde konteks, waar die dertien
‘Almanak’-kwatryne met hul toespitsing op die swangerskap onmiddellik daarop
volg, ook in die betekenis van 'n geboorte gelees word (vgl. ook ‘smal poort/ van die
wonder’). Opeenvolgend gee die ‘Almanak’-reeks in saamgedronge eenhede beelde
van die bevrugting met die verbinding van die goddelike en aardse in terme van
‘sterre’ en ‘poel’; die uitverkiesing waarin die predestinasieleer, moderne biologie
en die Noag-geskiedenis meespeel; die skuldgevoel by die vader, o.m. gesuggereer
deur middel van Bybelse en mitologiese toespelings (‘Aankondiging’, ‘Minotaurus’,
‘Spel’); die groei van die fetus met die terugspartel na vroeëre stadia (‘Tekens’,
‘Skip’); die besef van die nietigheid van ons aardse bestaan (‘Skuiling’ met sy
aansluiting by Luyken se ‘Air’); die totstandkoming van die
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nuwe lewe deur die skeppende Gees, waarin terselfdertyd - soos A.P. Grové aangetoon
het - die kunstenaarstaak en die gedagte van onsterflikheid as verdere lae gewek
word (‘Gees’); en die selfopdrag van die vader om in terme van seebeelde (vuurtoring,
klokboei, mishoring) sy kind voorlopig teen die ondergang te beskerm (‘Stormkaap’).
Deur die gedrongenheid van die flitsende metafore staan hierdie kwatrynreeks op 'n
hoër vlak as dié in Heilige beeste en illustreer hulle opnuut Opperman se beeldende
vermoë.
Die ‘Genesis’-siklus, wat hierop volg, gee agtereenvolgens die huweliksgeluk,
bevrugting (met gebruik van seebeelde wat 'n vroeëre stadium in die ewolusionêre
gang suggereer) en voorspelling van dood en swangerskap (‘Spel’), vrae oor die sin
van die verganklikheid en 'n poging om mediumisties met die gestorwe man in
aanraking te kom (‘Grot’) en uiteindelik - ten spyte van die weemoed oor die
kortstondigheid van die aardse bestaan - die vertroosting dat die mens slegs in die
skoot van die heelal rus (vgl. Rilke se Duineser Elegien) en die dood kan oorwin
deur die kontinue lewensbeginsel van die ‘nege maande’ wat oor die aardse ‘stede,
see en platane’ hul ‘nagwaak ... voer’ (‘Ark’). Daarmee word die polêre spanning
van die bundeltitel opnuut geaktiveer, terwyl die ‘Ark van Genade’ uit ‘Legende van
die drenkelinge’ en die herhaalde see- en bootbeelde (vgl. o.m. ‘Almanak’) 'n sinvolle
verbinding aangaan in die vrou wat met ‘ruime van haar skoot’ die lewe soos 'n ‘ark
oor waters van die dood’ bewaak. 'n Regstreekse toespeling op die ‘Ninevé’-pool
van die bundeltitel kry ons in ‘Jona’ en ‘Walvis’ met hul verrassend-nuwe interpretasie
van die Bybelse gegewe, waarin die skuldgevoel van vroeër weer meespeel, al is
daar nou toenemend sprake van die genadige hergeboorte. Die hergeboorte en
kontinuïteit van die geslagte, wat vroeër reeds in ‘Nagwaak by die ou man’ 'n
dominerende motief was, keer in die laaste aantal verse van die bundel terug. In
‘Vuur’ word die feniksgedagte met flitse uit die lydingsgeskiedenis van eie volk en
Christus verbind, 'n tipe teleskopering van beelde wat ook in ‘Vigiti Magna’ met sy
uitbeelding van die vegtersinstink en trekgees en die funksionele aanwending van
die refrein tot 'n fassinerende interpretasie en uiteindelik 'n onthistorisering van
hoofmomente uit ons geskiedenis lei. Die kringloop van geboorte en dood word in
‘Rooi voël, wit voël’ met sy strukturele parallelisme (vgl. later J.C. Steyn se ‘Twee
halfronde’ uit Die grammatika van liefhê) andermaal aan die feniksbeeld gekoppel,
nou egter - met 'n toespeling op die kruisiging van Christus in strofe 5 - met die
gedagte dat die dood van die indiwidu 'n noodsaaklike voorwaarde vir hierdie
kringloop is. En in ‘Moederstad’ met sy toespelings op die einde van die swangerskap
en die verlossingsgedagte, nou eksplisiet in terme van die bundeltitel geformuleer,
bereik Negester oor Ninevé sy logiese eindpunt en word dit 'n bevestiging van die
geloof in die onverwoesbaarheid van die lewensbeginsel.
Met Joernaal van Jorik (1949), 'n vyfdelige epiese gedig waarvan die eerste deel
in Standpunte, IV: 3, Oktober 1949 gepubliseer is, sluit Opperman aan by die tradisie
+

+ Joernaal van Jorik word bespreek deur Ernst van Heerden (Rekenskap), D. Bax (Nieuwere
Afrikaanse poëzie, Amsterdam, 1950), F.E.J. Malherbe (Afrikaanse lewe en letterkunde,
Stellenbosch/Grahamstad, 1958), N.P. van Wyk Louw (D.J. Opperman: Dolosgooier van
die woord en Weegskaal, Kaapstad, 1982), Rob Antonissen (St., VI: 1, Oktober 1951) en
G.A. Watermeyer (Jrb. Skr., 1950). Die standaardwerk oor hierdie gedig is egter T.T. Cloete
se Trekkerswee en Joernaal van Jorik (Amsterdam, 1953; kyk hieroor Merwe Scholtz, ‘Een
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van die klein epe, soos veral deur Celliers, Totius en Van Wyk Louw voor hom
beoefen. In teenstelling tot die wisselende metrum van Celliers en Totius maak
Opperman, soos Van Wyk Louw in Raka, gebruik van 'n vierheffingsvers met 'n
neiging in die rigting van die jambe, wat die moontlikheid skep vir 'n lenige ritme,
vinnige oorgange en 'n dramatiese praatvers. Anders as die paarrymende Raka is die
geheel van Joernaal van Jorik egter in kwatrynvorm met gekruiste rym geskryf, 'n
patroon wat - in vergelyking met die afgeslotenheid van die aaba-kwatryne in Heilige
beeste en Negester oor Ninevé - die beginsels van begrensing én voortskryding
effektief met mekaar verbind. Binne hierdie streng opset sorg Opperman met die
afwisseling van volrym en halfrym, manlike en vroulike rym en enjambement en
aksentverspringing vir die nodige verskeidenheid, terwyl die veelvuldige gebruik
van alliterasie - veral by twee selfstandige naamwoorde - aan sommige heffings
prominensie verleen, simbole of sleutelwoorde uitlig en naas die verwagting wat die
vaste rymskema skep, ook 'n element van verrassing deur die sporadiese verskyning
daarvan aan die klankstruktuur van die gedig toevoeg. Met hierdie rym- en
klankherhalings in alle moontlike variasies is Joernaal van Jorik prosodies 'n pragtige
verbinding van 'n skematiese en vryer vers.
Die gedig handel oor die geskiedenis van Jorik ('n naam wat saamgestel is uit die
digter se voorname Diederik Johannes en blykbaar geen regstreekse verband met
Yorick uit Shakespeare se Hamlet het nie) wat tydens die Tweede Wêreldoorlog in
'n duikboot as spioen in Kaapstad aankom. Hy leer die land en sy mense, sy
verskeidenheid landskappe en kontraste ken en raak - afgesien van momente waarop
hy hom ontuis voel en na sy ‘verre vaderland’ verlang - verstrik in die politieke
situasie en lewenswyse van Suid-Afrika. Hy vergeet algaande die opdrag van ‘die
Een wat heers’, hou politieke toesprake, skryf versetsartikels en droom saam van 'n
nuwe republiek en die vernietiging van die ou orde, al weier hy ook om end-uit saam
met die saboteurs te gaan. Uiteindelik verloën hy homself deurdat hy voor die
‘silwerlinge’ van sy werkgewers swig en - o.m. deur die verwekking van 'n kind al hoe vaster raak aan die daaglikse lewe van hier en nou. As sy makkers van die
duikboot hom aan die einde kom haal om hom na sy ‘eintlike vaderland’ terug te
neem, het hy so verknog geraak aan sy omgewing dat hulle hom met geweld moet
wegvoer. Die gedig gee dus die verhaal van Jorik, maar ook van die moderne
Afrikaner soos hy gevorm is deur sowel ons hele geskiedenis as twintig eeue
wêreldgeskiedenis. Die gebeure strek nie net van die begin van die Afrikanervolk
tot die (indertyd nog toekomstige) werklikheid van 'n republiek nie, maar gee die
plus een is een’, Herout van die Afrikaanse poësie en ander opstelle), waarvan 'n samevatting
in sy Blokboek (nr. 11, Kaapstad/ Pretoria, 1968; vergrote uitgawe, 1980) verskyn. D.J.
Bosch se M.A.-verhandeling oor Die probleem van tyd in die epiek aan die hand van Joernaal
van Jorik (Universiteit van Pretoria, 1954) bring ná Cloete se studie nie veel nuuts nie. In
sy ‘Aantekeninge oor die slot van Joernaal van Jorik’ (D.J. Opperman: Dolosgooier van
die woord) reageer A.P. Grové op uitsprake van Hendrik de Vries in De Gids van April 1955,
terwyl P.G. du Plessis in ‘Sakspieëltjies vir 'n raaisel’ (D.J. Opperman: Dolosgooier van die
woord) die verskillende lae in die inset van die gedig nagaan. Op die verwerking van bronne
in enkele strofes vestig Grové die aandag (‘Die towenaar in die fles’, Fyn net van die woord).
Op W. Gs. Hellinga en H. van der Merwe Scholtz se analise van die metafoor in die strofe
‘O die vervoering vóór die vliegtuig sak!’ in Kreatiewe analise van taalgebruik
(Amsterdam/Pretoria, 1955, pp. 24-28) reageer Meyer de Villiers (St., XI: 1,
Augustus-September 1956).
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die mens en die apokaliptiese einde soos hy in die gang van die eeue sy verskyning
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maak, deel van 'n stukkie vertroude aarde word en uiteindelik vir die ‘rekenskap’
teruggeneem word na sy land van herkoms.
Met sy verwerking van motiewe uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis bou Opperman
voort op Langenhoven se Eerste skoffies op die pad van Suid-Afrika en Totius se Uit
donker Afrika, waarin die vroeë vaarders om die Kaap ook ter sprake kom, terwyl
hy met die lang uitswaaiende sinspatrone, die toespitsing op die Portugese ontdekkers
en selfs sommige sienings in die middelgedeelte van die eerste afdeling ook by
Leipoldt se ‘Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig’ uit Uit drie wêrelddele aansluit.
Met die boustof wat hier verwerk word, steun Opperman op 'n groot verskeidenheid
historiese bronne, o.m. die eerste twee hoofstukke van Eric A. Walker se A history
of Southern Africa, waarin die verkenning van die Kaapse seeroete van die Feniciërs
af tot by die koms van die Hollandse nedersetters nagegaan word. By die verwerking
van motiewe uit die geskiedenis van die vroeë vaarte en die soektog na die Goue
Stad kom J. Slauerhoff se Eldorado in die herinnering, maar in werklikheid sluit
Joernaal van Jorik - soos T.T. Cloete aangetoon het - met sy hantering van
histories-nasionale boustof en die situering van sommige gebeure in die grootstad
die nouste aan by Totius se Trekkerswee. In Opperman se eie oeuvre is ‘Nagskip
langs Afrika’ uit Heilige beeste reeds 'n voorspel tot Joernaal van Jorik en word
heelparty verspreide motiewe uit Negester oor Ninevé hier sinvol voortgesit en
uitgebrei: die baarmoeder- en geboortemotiewe (‘Jona’ en ‘Walvis’), die soektog na
die Goue Stad en die ontdekkingsmotief (‘Vigiti Magna’), die kontinuïteit van die
geslagte en die verwerking van die pioniersgeskiedenis (‘Nagwaak by die ou man’),
die erfsonde- en Christus-motiewe en die ‘klokboei’ en ‘mishoring’ as beelde van
die ondergang (‘Almanak’ en ‘Rooi voël, wit voël’), die Moederstadsmotief
(‘Moederstad’) en die motief van skuld en afrekening (‘Ballade van die grysland’).
Soos in die geval van Raka vind ons in Joernaal van Jorik 'n sekere resonans op die
Wes-Europese epiese tradisie, o.m. deurdat Opperman, soos in die geval van die Ilias
en die Odusseia van Homeros, sy verhaal in 'n vergevorderde stadium van die
handeling laat begin en die voorafgaande gebeure dan retrospektief inwerk. Teenoor
die rustige verteltrant van die tradisionele epos verloop die gebeure in Joernaal van
Jorik egter besonder snel en soms by wyse van flitse, terwyl die hoofpersoon nie as
'n heroïese bomenslike figuur gekonsipieer word nie, maar eerder as 'n ‘gewone’
man wat as ‘kollektiewe gestalte’ die Afrikaner se ganse geskiedenis ‘in hom verdig’
(T.T. Cloete, Blokboek, p. 11). Daarby is dit - in teenstelling tot die klassieke epos
se gerigtheid op die oor - ook vir die oog geskryf,
+

+ By geleentheid van Opperman se vyf en sestigste verjaardag verskyn Die galeie van Jorik:
Faksimilee en transkripsie van die oorspronklike manuskrip en dokumente (1979), versorg
en van 'n inleiding voorsien deur J.C. Kannemeyer. In hierdie inleiding gee Kannemeyer 'n
skets van die eksterne geskiedenis van Opperman se werk aan Joernaal van Jorik, 'n analise
van die oorspronklike ontwerp vir die gedig, 'n vergelyking tussen die geskrewe manuskrip
en die finale teks en vestig hy die aandag op die kommentaar wat J. du P. Scholtz, N.P. van
Wyk Louw en Fred le Roux op die getikte weergawe gelewer het. Uit die manuskripmateriaal
blyk dat veral die ‘Kamera’-afdeling oorspronklik aansienlik anders daar uitgesien het.
Aanvanklik was Wiesa reeds van die begin af aanwesig en telkens keer Jorik na haar toe
terug om van sy avonture te vertel. Talle ervarings wat Jorik meemaak, is in die finale teks
uitgeskakel, o.m. 'n gedeelte waarin hy die Museum besoek en wat later in die vyfde afdeling
tot een strofe gereduseer is. Die strofes oor die ‘werweling van valkies’ (nrs. 16 en 17 van
‘Kamera’) was oorspronklik deel van 'n afsonderlike gedig wat onder die titel ‘Uit die dagboek
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wat 'n groter moontlikheid vir sirkulerende beelde en simbole, kruisverwysings en
verskillende betekenislae meebring.
Die eerste afdeling, ‘Duikboot’, begin met 'n primordiale siening wat met sy ‘vloed’
en ‘baaierd’ aan die skeppingsfase van Genesis 1 herinner, terwyl die meervoudelike
gebruik van ‘warrelwinde’, ‘naghemels’ en ‘waaireëns’ iets oorweldigends gee
teenoor die enkele duikboot ‘wat soos die aarde verdig/ uit die baaierd beweeg’. Met
die woorde ‘vinne’, ‘snoet’ en ‘duik’ word die duikboot hier as 'n vis voorgestel,
maar terselfdertyd wys dit heen na die fetus in die vroeë stadium van ontwikkeling.
Eintlik kom die tweede laag van die gedig veral tot stand deur 'n reeks fisiologiese
woorde en beelde. Die see waaruit Jorik opstyg, bevat die reste ‘van matrose en ryke
lankal vergaan’, maar is terselfdertyd 'n ‘ewige eierstok’, 'n ‘waterbuik’ wat ‘tussen
heup en heup van twee vastelande’ geleë is. In aansluiting by die suggestie van
bevrugting wat reeds met die ‘weerligstraal’ van die eerste strofe gewek word, is
daar ook sprake van 'n voorgeboortelike stadium deurdat die duikboot en Jorik met
woorde soos ‘melkig’, ‘staalvlies’, ‘hartslag’, ‘miskraam’ en later ook ‘gomlastiekpak’
- lg. 'n toespeling op die vrugsak wat die kind by geboorte omring - as 'n baarmoeder
met fetus gesien word, terwyl die voorstelling van die mishoring se geluid aan die
einde van die eerste afdeling as ‘'n bees/ wat in pyn lê en bulk’ assosiasies met
geboortekrete het. Daarnaas word dit uit allerlei toespelings duidelik dat dit nie net
om die aankoms van 'n enkele man in 'n duikboot gaan nie. Jorik word vergesel deur
Manuel wat met sy naam die Portugese ontdekkingsreisigers in die herinnering roep
en met die toespeling op Immanuel (= God met ons) en uiterlike ooreenkoms met
Christus (‘hol gesig en die bietjie baard’, ‘'n taai ou kryger/ met blink littekens van
'n wond of vyf/ geruk deur haak, bajonet of spykers/ op doelbewuste plekke in die
lyf’) die goeie beginsel verteenwoordig, terwyl die joviale Dabor (wie se naam met
diabolos verband hou en klankmatig met Rodar uit Heilige beeste ooreenkom) as
die geil-aardse, gewetenlose en bose beginsel slegs die boot se vaart ‘halfoor’ volg,
voortdurend grappies maak en die kaartspel tot 'n oppervlakkige fortuinvertellery
vervlak, alhoewel dit hier die funksie het om latere gebeure in die vooruitsig te stel.
In sy gebed sien Jorik homself as 'n afgesant van God wat ‘slegs beveel word in 'n
kom en gaan’, terwyl Manuel hom later maan om voorbereid te wees, aangesien ‘ons
kom en gaan ... heimelik bepaal (word)/ deur welbehae van die Een wat heers’. Sodat
Jorik ‘nie gans verlore voel’ nie, gee hy hom dan 'n ‘kaart en ... klein koffer’, wat
hier die tradisie en oorgelewerde patrone van gedrag en godsdienssin (vgl. die derde
strofe van

van 'n seun’ in die Negester oor Ninevé-manuskripboek voorkom, terwyl die gedeelte oor
Leda (strofes 28 en 29 van ‘Granaat’) aanvanklik deel van 'n gedig ‘Leda se klag’ uit die
Negester oor Ninevé-fase gevorm het. Strofe 7 van ‘Beuel’ is chronologies van die eerste
reëls in Joernaal van Jorik en kan teruggevoer word na 'n vroeëre onvoltooide gedig waarin
die volgende reëls voorkom: ‘nat dae met 'n bietjie son/ soos 'n klam stomp wat af/ en toe
vlam en sissend rook.’ Uit dieselfde gedig kom ook die reëls: ‘Jy het die aarde saamgeneem/
'n goue deurstraalde lyf/ soos 'n mot in barnsteen’, wat in strofe 12 van ‘Beuel’ neerslag vind.
Wat sommige van die name in die ‘Granaat’-afdeling betref, wys J. du P. Scholtz daarop dat
‘(Dirk) ... daar plesier in gehad (het) om die noemname van die vroue van sy spesiale vriende,
waar dit te pas kom, in 'n gedig te gebruik (Ena, Ria, Truida in Joernaal van Jorik’) (Oor
skilders en skrywers, Kaapstad, 1979, p. 17), agtereenvolgens die vroue van J. du P. Scholtz,
Fred le Roux en Van Wyk Louw.
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‘Negester en stedelig’) verteenwoordig. In aansluiting by die ‘matrose en ryke lankal
vergaan’ waarvan daar in strofe 4 sprake was, relativeer Jorik homself - ook in die
tweede afdeling, waarin daar van die vroeë reisigers om die Kaap sprake is - ten
opsigte van ander vaarders voor hom, iets waardeur sy koms naas die religieuse
dimensie ook 'n sekere historiese reliëf kry deurdat hy in sy ontdekking van die aarde
deur 'n hele ketting geslagte voorafgegaan word.
Hierdie ontdekking is veral die hooftema van die tweede afdeling, ‘Kamera’,
waarvan die titel een van Opperman se basiese kunsopvattinge (vgl. Christopher
Isherwood se uitspraak in A Berlin diary: ‘I am a camera with its shutter open, quite
passive, recording, not thinking’) aandui. In die eerste gedeelte van hierdie afdeling
voer Jorik se reis hom agtereenvolgens deur Kaapstad, die Karoo, Natal en die
grasvlaktes van Transvaal en die Vrystaat, en die springende gang van plek tot plek
en die momentele beligting van enkele indrukke dra by tot die snelle en feitlik
balladeske gang van die gedig. 'n Belangrike sleutel tot die tegniek en die hele siening
van die verlede wat aktief in die hede funksioneer, kom voor in die derde strofe:
‘vlakke van beelde skuif deur alles heen/ en niks is in sy tyd en stof gesluit/ maar
alles stroom deur grens en eeu aaneen.’ Met hierdie reëls sluit Opperman aan by
Herakleitos se panta rei-gedagte en die inset van T.S. Eliot se ‘Burnt Norton’ in Four
quartets (‘Time present and time past/ Are both perhaps present in time future,/ And
time future contained in time past’), 'n opvatting wat ook verband hou met Eliot se
omskrywing van ‘historical sense’, wat hy sien as ‘a sense of the timeless as well as
the temporal, and of the timeless and the temporal together’. In sy belewing van
Suid-Afrika ervaar Jorik verlede en hede deurmekaar (bv. Van Riebeeck se beeld
‘tussen 'n mallemeul se meganiek’) en maak hy kennis met 'n groot verskeidenheid
rassegroepe. In die tweede onderafdeling konsentreer Wiesa - wat by die lang tradisie
van die vroulike orakelfiguur deur alle eeue, vanaf Aischulos tot Eliot, aansluit - in
haar verhaal op die Afrikaner se ‘Smartverlede’ (Totius), die geskiedenis van ongeveer
1652 tot die einde van die Anglo-Boereoorlog. Sy belig dus, soos Cloete aangetoon
het, 'n latere periode as dié in ‘Duikboot’. In hoofsaak vertel sy vanuit 'n eng,
ongerelativeerde perspektief met die aksent op die
+

+ Wat die spioenasie-gegewe in Joernaal van Jorik betref, wys sommige kritici op die geval
van Robey Leibbrandt as bron, maar in werklikheid steun die gedig - soos Kannemeyer in
die inleiding tot sy uitgawe aantoon - op die geskiedenis van Olaf Andresen. In 'n brief
(gedateer 19 April 1950, d.w.s. nadat Joernaal van Jorik reeds verskyn het), wat saam met
die volledige manuskrip van Joernaal van Jorik by die versameling van J. du P. Scholtz in
die Suid-Afrikaanse Biblioteek in Kaapstad bewaar word, verstrek mnr. Gerrit (Koos)
Boonstra besonderhede aan Opperman oor die lewensloop van Andresen: ‘As seun van 16½
moes hy leërdiens gaan doen in Duitsland tydens die knak in 1918 toe die geallieerde druk
geweldig geword het: dit het sy verdere skoolloopbaan vernietig: daarna moes hulle nog teen
die kommuniste optree veral in Berlyn. Daarna het hy vertrek na Java alwaar hy op
rubberplantasies gaan werk het as rubberboomaanplanter: daarvandaan na Shangai,
Hong-Kong, Japan en terug na Duitsland. Daarvandaan weer na Amerika alwaar hy as costing
accountant opgetree het by die Edisonfirma: daarna na die olieveld van Venezuela en
Colombo. Toe weer as bootkapteinkelner van Amerika na Europa via die Ooste en Lourenço
Marques (dit was 'n tram steamer) alwaar hy van die boot af is en deur S.A. Hier het hy as
handelsreisiger brood verdien en later as assuransie-agent van SANLAM ook te Vryheid so
omstreeks 1937. In S.W.A. was hy ook en toe weer na Duitsland. In Vryheid het hy die Juff.
Dietrich ontmoet en is hulle ook later verloof en baie later getroud. Met die uitbreek van die
oorlog, as Duitsonderdaan, is hy in 'n kamp gestop vanwaar hy gou-gou ontsnap het. Juff.
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geïsoleerdheid en uitverkorenheid van die volk, en in haar flitse uit die geskiedenis
beklemtoon sy die opstand van die Afrikaner. Ná hierdie ervaring van Suid-Afrika
belewe Jorik 'n hunkering na sy ‘verre vaderland’ waarin die ‘meeue’ as Holstiaanse
simbool meespeel, al is hy hier reeds bewus van die verraad. In ‘Granaat’ bevind
Jorik hom in Johannesburg tydens die handeling en geweld van die ses oorlogsjare.
Sy verbondenheid met die land raak al hoe hegter deur sy deelname aan die stryd,
sy opruiende toespraak voor geïndustrialiseerde Afrikaners waarin hy die aksent op
die aktuele gebeure uit die resente tyd laat val en - in teenstelling tot Wiesa se verhaal
- die geskiedenis in 'n a-chronologiese volgorde op 'n propagandistiese wyse weergee,
sy verhouding met 'n vrou, wat tot die verwekking van 'n kind lei, en sy verloëning
van sy oorspronklike doel deurdat die kaart van Manuel verwaarloos en uiteindelik
vir sabotasiedoeleindes gebruik word. Die gedagte van verraad lei verder in
‘Silwerlinge’, o.m. deur die parallel tussen Jorik en Judas en die verdere toespeling
op die Christus-geskiedenis, tot 'n algemene gevoel van skuld. Die reste van die
natuurlike wêreld in die gemeganiseerde grootstad ontwikkel tot die terugkerende
refrein van die ‘vier vetplantjies in 'n bakkie sand’ (vgl. die ‘vier blou madeliefies’
in Uys Krige se ‘Blomme van die Boland’ uit Die einde van die pad), net soos die
kinderrympie ‘Trippe, trappe, trone’ by die skuldgevoel oor die vaderskap ingeskakel
word en deur die variasie tot 'n demoniese lied van vernietiging uitgroei. Die gevoel
van bedreiging blyk ook duidelik - soos Cloete aangetoon het - uit die wyse waarop
die sirkulerende beeld van die skepe in die gedig aangewend word. In die een en
dertigste strofe van ‘Duikboot’ is daar sprake van die spookskepe wat van die
hoofstede van die drie kolonialiserende volkere van die sewentiende eeu en vroeër
(Lissabon, Londen en Amsterdam) vaar, terwyl Jorik se toenemende aanhanklikheid
aan die aardse aan die begin van ‘Silwerlinge’ onder meer blyk uit die gewysigde
terugkeer van die bote. Nou is dit egter ‘vragskepe’ wat wêreldse skatte na stede van
die nuwe wêreld (New York, Santiago, Leningrad) vervoer, 'n wysiging waardeur
die kultuurwaardes wat hulle vroeër ook gehad het, tot 'n uitsluitlik
ekonomies-staatkundige doelstelling gereduseer word. As die bote aan die einde van
dié afdeling weer terugkeer, is hulle ‘slagskepe’ wat met 'n

D. is ontslaan deur die Natalse Dept. van O. tesame met Dr. W.e.a. Smuts het dit toe gerade
geag om £500 op sy kop te sit lewendig of dood. Die O.B. het hom gehelp - maar hy het later
die O.B. oorreed om nie dwaas op te tree i.v.m. sekere gewelddadighede en opstootjies e.d.m.
Toe is hy 'n uitgeworpene by hulle en is die veiligheid vir hom onseker gemaak en moes hy
maar onder die dubbele vuur sorg dat hy oor die grens kom na L.M. Hierin het Juff. D. hom
glo gehelp en het sy weer in die moeilikheid gekom. In die kamp en kort daarna het hy gevoel
hy moet komponeer en die gevoel het hy sy hele lewe gevoel deur dat hy bewus van 'n leemte
in sy lewe was: daarom het hy gevoel was hy so vele betrekkings magtig. In L.M. het hy toe
ruimskoots komposisies gemaak. Tussen hakkies die O.B. het van sy gediggies en musiek
uitgegee as 1941. Ook het Zeesen van sy komposisies tydens die oorlog uitgesaai en het ons
dikwels gehoor: ‘Ons sing 'n nuwe lied vanaand ens.’ Dit was alles van hom. Dr. Malan en
Min. Swart het hom in die Unie toegelaat net na die Nasionale oorwinning en hom S.A.
burgerskap toegesê vir sy dienste veral deur die O.B. te ontmoedig om stommiteite aan te
vang ens. Nou is hy hier in V. en het ek hom so 'n bietjie al gehelp - dalk kom daar nog iets
van. Hy is vreeslik belese, weet van baie, kan oor baie sake heel verstandig saam gesels, oor
alles en nog wat. Hy is besonder skrander dink ek en weet sy weetjie. Hy ken die Duitser se
tekortkomings en is baie pro-Afrikaans. Baie sterk sou ek sê.’ - Kyk oor ‘Die geval Olaf
Andresen’ verder D.J. Hugo (St., XXXIV: 3, Junie 1981).
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lewensvernietigende doelstelling hulle vaargebied tot die ‘sewe oseane’ uitbrei,
terwyl hulle aan die begin van die slotafdeling ingeskakel word by die
ondergangsmotief wat deur die mishoring en die sirkulerende ‘kom en gaan’ iets
dreigends kry. In die laaste afdeling met sy sikliese elemente keer die herinnering
aan die prenatale staat terug as Jorik die vergeelde kaart oopmaak ‘om sy naam by
die baie name te voeg’, 'n besonderheid wat die motief van die kontinuïteit van die
geslagte in die gedig effektief afsluit. Daarby groei die besinning oor sy taak in
hierdie land ook uit tot 'n rekenskap in verband met sy taak as digter wat die tydelike
en toevallige ‘soos 'n mot in barnsteen’ moet vasvang en ewig moet bewaar. As sy
eertydse makkers aan die slot terugkeer, word daar met toespeling op Openbaring
18:11 apokaliptiese beelde van 'n finale vernietiging opgeroep, terwyl die verhaal
eindig met Jorik wat, vergesel van Manuel en Dabor, na die see van sy geboorte
terugkeer. A.P. Grové het volkome gelyk waar hy in reaksie op Hendrik de Vries
beweer dat dit nie die duikboot nie, maar die klokboei - simbool van die tydruimtelike
wêreld - is wat in die slotstrofe vergaan, iets wat die moontlikheid skep dat Jorik
weer ‘met 'n nuwe begin ‘uit die baaierd’ kan ‘verdig’’ en ‘'n nuwe siklus’ (D.J.
Opperman: Dolosgooier van die woord, p. 57) 'n aanvang kan neem. In reaksie op
De Vries sê Grové verder dat die inspuiting wat Jorik aan die slot ontvang, Dabor
se metode is om Jorik se weerstand te breek en as sy ‘ekwivalent van die godsdiens’
beskou moet word, ongeveer in die trant van die Marxistiese opvatting van godsdiens
as narkose (Grové, op. cit., p. 57). Van groter belang is egter die feit dat Manuel aan
die slot in die gestalte van die Christus-figuur, soos hy ook in die ‘Duikboot’-afdeling
voorgestel word, Jorik ‘in Sy genade’ saamneem en daardeur dus die reddende
moontlikheid van 'n ewige verlossing voorhou, terwyl dit juis Dabor as die diaboliese
beginsel, maar veral as verteenwoordiger van die geilaardse, is wat vir Jorik inspuit.
Met hierdie besonderheid word 'n ander belangrike
+

+ Oor Opperman se kritiese werk is daar die oorsigtelike maar deels aanvegbare beskouing
van Rialette Wiehahn (Die Afrikaanse poësiekritiek, Kaapstad/Pretoria, 1965). Groot
verseboek word bespreek deur A.P. Grové (Hg., 26.10.51), Rob Antonissen (St., VI: 4,Julie
1952), F.E.J. Malherbe (O.E.B., XVIII: 1) en Tim Huisamen (Rap., 7.5.78). Grové bespreek
ook Junior en Senior verseboek (albei in Hg., 11.1.52). Kleuterverseboek en Klein verseboek
word albei bespreek deur W.E.G. Louw (Bu., 7.12.57 en 12.2.60 onderskeidelik). Oor Digters
van Dertig is daar die beskouings van F.E.J. Malherbe (O.E.B., XIX: 3; waarop Opperman
antwoord, St., VIII: 1, September 1953), Grové (Oordeel en vooroordeel, Kaapstad, 1958),
Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963) en W.A.P. Smit (Nieuwe Taalgids, jaargang 46,
1953, p. 229 e.v.). In Helikon, II: 11 neem S. Ign. Mocke as ‘teleurgestelde Dertiger’ wraak
met 'n lang ‘beskouing’ oor Digters van Dertig en word feitlik die hele blad 'n ‘te lyf’ -orgaan
vir Opperman by wyse van artikels en verse. By meer as een geleentheid in hierdie jare
verskyn daar ook in Helikon smeerartikels oor ‘onwelvoeglike’ elemente in Opperman se
poësie en sy ‘bedenklike’ keuse van verse vir opname in Groot verseboek. Wiggelstok word
eensydig bespreek deur Peter Blum (Bu., 11.3.60); ewewigtiger is die beskouings van Grové
(Hg., 5.2.60) en T.T. Cloete (St., XIII: 6, Augustus 1960) wat ook Naaldekoker (T.G., XV:
2, Junie 1975) resenseer. In ‘Triomf van 'n kolporteur’ (Smal swaard en blink onder redaksie
van Ernst van Heerden, Pretoria/Kaapstad, 1966) gaan E. Lindenberg sommige uitsprake in
‘Kuns is boos!’ na en probeer hy aantoon dat Opperman se teorie en praktyk nie altyd met
mekaar klop nie, al berus sy kritiek - naas goeie insigte - op enkele foutiewe afleidings en
skewe voorstellings.
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moment uit die eerste afdeling siklies uitgebou. Aan die begin van die gedig volg
Manuel nougeset en afgetrokke ‘die pyltjies wat roer, en die koers op die kaart’,
terwyl Dabor ‘hom knyp dat hy wakker/ ruk en verward uit 'n droom ontwaak ...’,
hom op speelse wyse uit sy prenatale staat wakker skud en dus van sy aardse
omgewing bewus maak. Aan die slot is dit dan Dabor wat hom inspuit, terwyl Jorik
- met 'n woordelikse aansluiting by die inset van die verhaal - ‘met 'n geknyp/ ... die
lang skerp naald in sy huid’ voel. Net soos Dabor as die geil-aardse beginsel hom
aan die begin speels tot lewe wek en van die wêreld bewus maak, neem hy nou die
vertroude stukkie aarde van hom weg en stel Manuel die genade van die ‘Een wat
heers’ as moontlikheid in die vooruitsig.
Soos Van Wyk Louw se Raka is Joernaal van Jorik een van die hoogtepunte van
die Afrikaanse letterkunde. Alhoewel die verhaal rondom die Jorik-figuur sentreer,
het die gedig in knopvorm die geskiedenis en dilemma van die Afrikaner en uiteindelik
ook van die mens en die digter in die lig van die ewigheid as boustof. Deur die
aanwending van verskillende lae of vlakke en die perspektivering van momente uit
die geskiedenis gee Joernaal van Jorik 'n groot en geskakeerde wêreld met 'n wye
verskeidenheid motiewe, sonder dat 'n mens ooit die gevoel kry dat iets hier oorbodig
is.
Naas sy skeppende werk is Opperman ook in die veertiger- en vyftigerjare besonder
aktief as kritikus. In hierdie jare stel hy sy reeks bloemlesings - Groot verseboek,
Junior verseboek en Senior verseboek (al drie 1951), Lied van die land (1954),
Kleuterverseboek (1957) en Klein verseboek (1959) - uit die Afrikaanse poësie saam.
Tereg is 'n bloemlesing soos Groot verseboek by geleentheid ‘op sy manier 'n
voortreflike literatuurgeskiedenis’ (T.T. Cloete,Standpunte, XIII: 6, Augustus 1960)
genoem, terwyl dit as ‘gevoelige barometer’ van gehalte vandag vir die jong
Afrikaanse digter ‘die akkolade van erkenning’ geword het (W.E.G. Louw in die
+

+ Die verskyning van Digters van Dertig word voorafgegaan deur Van Wyk Louw se reeks
artikels oor ‘Die ‘mens’ agter die boek’ wat van 16 Januarie tot 24 April 1953 as deel van
‘Die oop gesprek’ in Die Huisgenoot verskyn (uiteindelik, ná 'n spesiale uitgawe by
geleentheid van die skrywer se vyftigste verjaardag, in 1958 in Swaarte- en ligpunte
opgeneem). Hierin vra Van Wyk Louw vir 'n uitsluitlike toespitsing op die teks, verwerp hy
die psigologisme as literêre dissipline en staan hy skepties teenoor die bybring van biografiese
gegewens om die teks te verhelder. As Opperman hom dan ook 'n eksemplaar van Digters
van Dertig stuur, reageer hy in 'n brief (gedateer 15 Junie 1953) ‘teen die hele metode en die
manier om kunswerke vanuit die biografie en die agtergronde te interpreteer’. Hy het dit
verder ook teen die aantoon van invloede (vgl. na aanleiding hiervan sy stukke oor
beïnvloeding in Maskers van die erns), die ‘onderskatting’ van W.E.G. Louw en die
psigologiese sentrering van die studie. Hierop antwoord Opperman in 'n brief van 10 Augustus
1953. Hy sê allereers dat hy hom lank besig gehou het met die teorie en geskiedenis van die
letterkundige kritiek en selfs in 'n stadium daarop wou promoveer. ‘Vir jou moes die vraag
of een van die vrae gewees het ... hoekom ek wat my suiwer met die teks kan besig hou, of
behoort te kan besig hou, hoekom ek by wie jy kennis of beter kennis van die ‘teorie’,
‘strukture’, ‘dissiplines’ kon verwag het, dan gewillig was om hierdie ‘sondes’ te pleeg ...
Die suiwer tekskritiek het 'n 20, 30 jaar gelede in Europa gekom as 'n welkome reaksie op
die literatuurbedryf van destyds. Miskien regverdig ons literatuurbedryf jou reaksie nou by
ons ... Ek wil (egter) nie hê ons moet Europa navolg nie, maar ek is bevrees ons doen dit ...
op 'n afstand van 20, 30 jaar. Dan weet ek ook as literator (om nie eers van die mens, digter
en kritikus te praat nie) dat die teks wel hoofsaak is, maar dat daar ook ander dinge van
belang is.’ Verder voel hy dat ‘Die ‘mens’ agter die boek’ geskryf is ‘nie slegs met 'n terloopse
gedagte aan D.v.D. nie maar met die medewete van die inhoud, strekking en die feit dat die
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commendatio vir die eredoktoraat van die Universiteit van Stellenbosch aan
Opperman, 1976). Daaruit blyk nie alleen in watter mate Opperman as skerp en
gevoelige leser van die poësie telkens in staat was om 'n trefseker keuse te maak nie,
maar ook hoe hy deur opname by herhaling verbande tussen verse lê en op dié wyse
'n juiste beeld van die organiese groei van 'n hele literatuur gee. Met die omvattende
studie oor Digters van Dertig (1953) lewer hy die standaardwerk oor dié tydvak in
ons poësie en gee hy weer eens 'n bewys van sy groot belesenheid, konstruktiewe
vermoë en kernagtige stelwyse. In sy benadering van die literatuur stel hy - soos ook
blyk uit die opstelle wat in Wiggelstok (1959) en Naaldekoker (1974) versamel is die kunswerk sentraal, al lei sy sintetiese kyk en feitlik katolieke ruimheid hom
daartoe om biografiese, kultuur- en literêr-historiese, sosiologiese, genetiese en
ideologiese besonderhede nie heeltemal te verwerp nie, maar in die ervaring van die
kunswerk te laat meespeel. Met die groter kennis van teoretiese beginsels en die
strenger wetenskaplike basis vir ondersoek lê hy die grondslag vir 'n vernuwing in
die Afrikaanse literêre geskiedskrywing, soos Merwe Scholtz en A.P. Grové met
hulle analitiese studies in die vyftigerjare die sistematiese en noukeurige lees van
die enkele teks inlei. Behalwe in die werk van Antonissen en die latere hersiene
uitgawes van Dekker is hierdie nuwe impuls wat Opperman bring, egter nie
onmiddellik voelbaar nie en duur dit eers tot die ontsluiting van belangrike
manuskripmateriaal voordat dié lyn in die Afrikaanse literêre geskiedskrywing
voortgesit word.
In die opstelle in Wiggelstok en Naaldekoker roer Opperman belangrike aspekte
van die literêre kunswerk en die kunstenaarskap aan. Telkens word 'n mens bewus
van die digter-kritikus wat hier aan die woord is deur die formulering, bemoeienis
met die voorstadia van die kunswerk, aksent op struktuursake, teoretisering oor vorme
en genres (die kwatryn, versdrama, dramatiese alleenspraak) wat hy self beoefen,
boek kort daarna sou verskyn - ‘timing’ en alles was goed bereken! Jy het vooraf reeds geweet
hoedat ek die werk gaan aanpak, bv. jy het biografiese en ander besonderhede aan my verskaf;
ons het dikwels die ‘beweging’ bespreek; in briewe het ek dikwels sake genoem waaraan ek
werk ... Ek het die reeks dus as 'n voorbrand beskou.’ Hierop erken Van Wyk Louw in 'n
brief van 30 November 1953 (al drie briewe word in die Carnegie-biblioteek, Universiteit
van Stellenbosch bewaar; kyk ook St., XXXII: 5, September 1979) dat hy ontevrede voel
‘omdat jy soos die tradisionele bul in die ‘china shop’ in my persoonlikheid rondgekrap het
en dinge op die mark aangebied het wat nie vir verkoop uitgestal was nie’. Alhoewel hy die
waarheid van die persoonlike besonderhede nie betwyfel nie, vra hy Opperman watter indruk
die mededeling dat hy vroeg in sy ouerhuis sy geloof verloor het, op sy bejaarde moeder sou
maak, 'n vraag waaruit 'n mens kan aflei dat Van Wyk Louw ook aanstoot geneem het teen
ander biografiese gegewens wat nou ‘uitgestal’ word en besonder kwesbaar gevoel het terwyl
hy geïsoleerd van sy Suid-Afrikaanse vriende in Nederland nuwe krisisse in sy persoonlike
lewe ervaar. Hy gaan voort: ‘Ek het altyd so 'n volkome vertroue gehad; 'n bietjie te ‘rojaal
in my hemp’ voor vriende gestaan. Aan die ander kant het ek altyd 'n afsku gehad om voor
die publiek te ‘perform’; om die grynsende gemeen toe te laat om in my voor- en slaapkamer
in te kom en kyk.’ Hierdie laaste uitspraak vind later neerslag in ‘Waarom durf alles by my
ínkyk’ (nr. XXII van die ‘Tristia’-afdeling), terwyl die waan dat Opperman hom wou onthemp
en ontbroek, in ‘Man in frokkie’ in die Tristia-bundel terugkeer. In hierdie gedig verwys
Diederik, Izak, Piepie-die-Vee en Malmokkie onderskeidelik na Opperman, Boerneef (kollega
van Opperman aan die Universiteit van Kaapstad), P. de V. Pienaar (wat later krities staan
teenoor Van Wyk Louw se kandidatuur vir die Witwatersrandse professoraat) en S. Ign.
Mocke. Op ‘Man in frokkie’ antwoord Boerneef met ‘Jy kla dat ek en anner vir jou lag’ in
Op die flottina. Die prinsipiële en persoonlike verskille oor Digters van Dertig lei in die
vyftigerjare tot 'n verwydering tussen Opperman en Van Wyk Louw.
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regstreekse verband tussen 'n kritiese uitspraak en 'n versreël in een van sy gedigte
of dramas en opname van eie verse in kritiese opstelle. By herhaling gebruik hy in
sy studies bepaalde begrippe (bv. ‘insluimerende beeldspraak’, ‘reisende karakter’,
‘dramatiese spreker’) wat deur latere kritici verder uitgewerk word, terwyl hy met
die onderskeid tussen manlike, vroulike en hermafroditiese poësie (na aanleiding
van C.M. van den Heever), die verhouding tese-antitese-sintese (na
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aanleiding van N.P. van Wyk Louw) en die studies oor Totius se dialektiek, Gerrit
Achterberg se ‘dolosstukke’ en ‘ster en koerant in die poësie’ (na aanleiding van Jan
Greshoff) ook belangrike aspekte van sy eie skeppende werk aanraak. In sy opvatting
oor die identifikasie met die gegewe sluit hy by Yeats se reseptiwiteitsteorie, Rilke
se ‘Verwandlung’ en Wordsworth se ‘wise passiveness’ aan (kyk ‘Die vroulike en
manlike in die poësie: C.M. van den Heever’ in Wiggelstok; oor die belangrikheid
van Rilke se opvattinge oor transformasie skryf hy verder in Standpunte, III: 2, April
1948, pp. 68-69 - onderteken as ‘Die redaksie’; vgl. ook vir 'n poëtiese neerslag van
hierdie Rilkeaanse teorie die gedig ‘Water-engel’ in Heilige beeste), terwyl sy
beskouing oor die digter as ‘verkleurmannetjie’ op uitsprake van Keats steun, al
bereik hy hierdie insigte oor vereenselwiging en transformasie in die eerste plek deur
die praktyk van sy eie poësie en is die werk van ander skrywers oor dié sake slegs
'n bevestiging vir sy skeppingswerk en 'n verdere nuansering van sy teorieë. Sentraal
in sy kunsbeskouing staan sy voorkeur vir die verhullende gestalteof dingvers,
waarmee hy aansluit by Eliot se ‘objective correlative’ en Nijhoff se fluitteorie in
De pen op papier en reageer op die estetiserende, selfvertroetelende belydenisse van
Dertig. In sy kritiese uitsprake is daar telkens 'n afkeur van abstraksies en
bespiegelings, sprake van die kultivering van die sintuie - ‘die verstand (moet) deur
die oog en oor gevoed (word) ..., die digter moet met sy oë dink’ (Naaldekoker, p.
75) - 'n voorkeur vir die digterlike strewe om ‘elke verskyning en verskynsel
volwaardig ... in sy eie reg en goddelikheid (te) sien’ (Wiggelstok, pp. 154-155) en
‘uit die werklikheid die waarheid, ... die essensiële, die ‘inscape’, die goddelike, die
‘logos’ (te soek)’ (ibid., p. 155). Hierdie strewe het tot gevolg dat Opperman in sy
eie poësie nie 'n bepaalde godsdienstige oortuiging ‘uitspreek’ nie, maar - soos in
die geval van die spiritistiese en Darwinistiese voorstellings in sy eerste drie werke
- sekere religieuse voorstellings of begrippe as poëtiese moontlikhede vir sy kuns
sien en hulle - dikwels deur 'n verbinding met aspekte van andersoortige werklikhede
of gebiede - opnuut aktiveer, sodat die
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religieuse of etiese volledig in die estetiese doelstelling opgaan. Die opvatting dat
die gedig as 't ware homself skryf en dat die digter hom in die proses net moet help
(Naaldekoker, p. 75), hang ten nouste saam met die verlossingsgedagte in sy poësie
en sluit aan by 'n verskeidenheid kunstenaars en teoretici, onder andere by Nijhoff
se siening van die digter as vroedvrou wat tot taak het om die kind so volledig
moontlik van die moeder los te maak.
Alhoewel reeds vroeër as motief in sy poësie aanwesig, vind die besinning oor die
kunstenaarstaak, wat ook uit Opperman se kritiese opstelle spreek en in sy beskouing
oor ‘Kuns is boos!’ (Wiggelstok) voortreflik saamgevat word, sterker gestalte in
Engel uit die klip (1950), 'n titel waarmee hy andermaal die spanning tussen die
goddelike en aardse aandui, nou egter met die aksent op die verlossingsmotief.
Die mededeling op die titelbladsy dat die verse in Engel uit die klip tussen die jare
1947 en 1950 ontstaan het, is terselfdertyd 'n aanduiding van die minder hegte eenheid
wat die bundel as geheel in vergelyking met Negester oor Ninevé toon. Nie alle
gedigte handel dan ook oor die kunstenaarstaak nie. In ‘Paardeneiland’ met sy
alliteratiewe verbindings is daar sprake van lewensmiddele wat op 'n ashoop uitgekrap
word, terwyl Opperman met ‘Sprokie van die spikkelkoei’ by die Zoeloemotiewe
van Heilige beeste aansluit. In hierdie vers, wat op 'n Zoeloeekwivalent van die
Kain-Abel-geskiedenis berus (kyk vir enkele weergawes hiervan Elize Lindes,
Veelheid en binding, p. 106 en ‘Mashilwane en Mashila’ in Marié Opperman se Die
apraak van die vuur), word die verhaaltrant van die sprokie (vgl. die herhaalde ‘toe’
en die imperatiewe in strofe 3) gevolg. Teenoor die spikkelkoei, die begeerde objek
wat afguns wek, is die kraai van strofe 2 'n onheilsvoël, terwyl die beplanning van
die moord in strofe 3 met beswerende middele (‘Smeer vet aan 'n klip’) gepaard
gaan. In plaas daarvan dat die ek die begeerde spikkelkoei en rus vir sy gemoed
ontvang, groei die ‘duisend vere’ van die beseerde kraai in 'n verdere uitbou van die
gegewe tot ‘'n duisend kraaie’ wat hom in sy wroeging en skuld en vanuit alle
windstreke bedreig. Die beweging van die besondere na die algemene wat ons hier
aantref, kom ook voor in ‘Klara Majola’, waarin die herhaling van die naam van die
gestorwene feitlik 'n inkanterende effek kry wat met stygende meegevoel in die
slotstrofe op 'n regstreekse aanspreking uitloop. Alhoewel Klara Majola en die spreker
albei deur die koue bedreig word, is hierdie proses in die geval van die spreker, wat
aan die ongedefinieerde magte van 'n hele ‘koue geweld’ 'n leeftyd
+

+ Engel uit die klip word bespreek deur Rob Antonissen (St., V: 4, Julie 1951), A.P. Grové
(Oordeel en vooroordeel), F.E.J. Malherbe (Afrikaanse lewe en letterkunde) en M. Luitingh
(Critisch Bulletin, September 1952). Vir haar ‘ondersoek van die eenheidsprobleem in die
literatuurwetenskap’ neem Elize Lindes in Veelheid en binding (Amsterdam, 1956) ‘Sprokie
van die spikkelkoei’ as voorbeeld; kyk hieroor Grové se artikel ‘Die towenaar in die fles’
(Fyn net van die woord). In sy ongepubliseerde D. Litt.-verhandeling oor Materiaal en
struktuur (Universiteit van Pretoria, 1967) bespreek H.J. van Eetveldt ‘Mériba’ (kyk ook St.,
XXI: 2, Desember 1967) en ‘Klara Majola’, terwyl G.M. Rykheer in Die stryd om die
digterskap in die poësie van D.J. Opperman (Ph.D.-verhandeling, Universiteit van Natal,
1961) ‘Scriba van Egipte’, ‘Brandaan’ (veral ‘Brandende boek’ en ‘Man met horries’), ‘Gebed
om die gebeente’ en ‘Jeroen Bosch’ (kyk ook Ins., II: 3, September 1962) ontleed. 'n
Verkenning van die voorstadia en 'n analise van ‘Klara Majola’ gee C.J.M. Nienaber in ‘Van
berig tot 'n gedig’ (Oor literatuur I, Pretoria/Kaapstad, 1974), terwyl Merwe Scholtz die
kwatryn ‘Stillewe’ en ‘Gebed om die gebeente’ (in ‘Die dans van die sluiers’ en ‘Enkele
sintaktiese maneuvers by D.J. Opperman’ onderskeidelik, Herout van die Afrikaanse poësie
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lank blootgestel is, veel stadiger en meedoënloser, in so 'n mate dat die Bokkeveld
met sy ‘bros kapok’ in vergelyking daarmee eintlik ‘warm’ is. Die gedig steun op 'n
berig wat in Die Burger van 31 Julie 1950 verskyn het en wat ook - op inisiatief van
Opperman - die bron van Boerneef se verhaal ‘Klara Mentoor’ uit die bundel Teen
die helling was (kyk hieroor C.J.M. Nienaber, ‘Van berig tot 'n gedig’, Oor literatuur
I). In ‘Draaikewers’ (vgl. ‘Het schrijverke’ van Guido Gezelle) roep die kringagtige
beweging van die waterhondjies oor die oppervlakte die beeld op van twee mense
in 'n huweliksverhouding. Die voortdurende afwisseling tussen samesyn en
verwydering, begrip en onbegrip, betowering en verbittering word tegnies pragtig
bereik deur die herhalings van klank en woord, ritmiese variasies en die verbreking
van die paarrym wat onmiddellik daarna deur angstige vrae opgevolg word. In 'n
sekere sin is ‘Draaikewers’ die ‘aardse’ pendant vir Van Wyk Louw se ‘Gesprek van
die dooie siele’; in albei gedigte is daar sprake van gebrek aan kommunikasie tussen
die twee geliefdes. Opperman se effektiewe uitbou van 'n gegewe blyk weer uit
‘Wildeals’, wat aan die liefdesverse in Heilige beeste herinner, terwyl die assosiatiewe
funksie van die ‘nartjieskil’ in ‘Sproeireën’ die hele jeugwêreld van Natal en ‘die
boorde ... van Swartfoloos’ oproep, soos ‘kaneel’ en ‘anys’ vaagweg aan
boerelekkernye en 'n outydse wêreld en leefwyse herinner. In die Shakespeariaanse
sonnet ‘Mohammed aan Ajesja’ word die vergelyking tussen die twee vroue in terme
van die ‘druif’-beeld gegee wat aan die einde met die uitbuiting van die twee eindreëls
tot 'n verrassende slot lei. Die sterk assosiatiewe en feitlik feniksagtige vermoë van
Opperman se beelde voer in die ‘Diereriem’-kwatrynreeks tot 'n besondere ontginning
van die woordbetekenis. In ‘Pan’, wat 'n vergelyking met ‘Bevrugting’ uit die
‘Almanak’-reeks in Negester oor Ninevé uitlok, word die ontwaking in die natuur
deur middel van assosiasies met die Griekse godheid met die voortplantingsdrif in
verband gebring, 'n assosiasie wat ook die kern van ‘Bul’ (vgl. ‘Minotaurus’ uit
‘Almanak’) vorm. Teenoor ‘Tweelinge’ met sy polêre spanning en allitererende
slotreël en ‘Krap’, wat met sy militêre beelde 'n soort ‘armed vision’ wil gee, roep
die ‘braambos’ in ‘Leeu’ assosiasies met die Moses-geskiedenis en die ‘uitverkore
saad’ in ‘Maagd’ (vgl. ‘Aankondiging’ en ‘Uitverkiesing’ uit ‘Almanak’) met die
Maria-figuur op. Die polêre spanning van ‘Tweelinge’ lei in ‘Weegskaal’ tot die
beeld van die dag-en-nag-ewening en die onsekerheid oor die keuse tussen twee
moontlikhede. In ‘Skerpioen’ word die seksdaad met die dood in verband gebring,
in ‘Skutter’ steun

en ander opstelle) ondersoek. Oor ‘Gebed om die gebeente’ is daar verder die voortreflike
analise van Grové waarin hy op uitsprake van Anthony Delius en F.E.J. Malherbe reageer
(Fyn net van die woord). Oor ‘Draaikewers’ skryf J. Meyer (Kl., X: 4, Februarie 1976),
terwyl ‘Droogte’ en ‘Vuurlopers’ deur Grové bespreek word (albei in Dagsoom). Oor die
‘Brandaan’-siklus skryf P.D. van der Walt (vgl. ook Theoria, nr. 17, 1971), G.M. Rykheer
en J.P. Spies in hulle reeds genoemde doktorale verhandelings en D.J. Hugo (St., XXXIV:
4, Augustus 1981; vgl. ook sy ‘Brandaan’ van D.J. Opperman as verwerking van 'n
Middelnederlandse teks, ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria,
1979).
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Opperman vir sy voorstelling op 'n Boesman- of inboorlinggegewe en in ‘Steenbok’
is daar deur die woordkeuse en aksente 'n verband met die menslike soeke na iemand
of iets wat verlore geraak het. Ook ‘Waterman’ en ‘Visse’ tref met hul sterk beelde
en verrassende sienings, in laasgenoemde geval deur die ongewone perspektief op
'n ‘afgestolpte wêreld’.
Reeds in die kwatryn ‘Leeu’ uit hierdie reeks word daar gepraat van 'n verlossing,
en in die verse waarin die kunstenaarskap ter sprake kom, val die aksent telkens op
dié motief. In ‘Mériba’ (vgl. Numeri 20: 11) met sy teenstelling tussen die verstrakte
woestyn en die waterryke oorvloed (vgl. die meervoude van strofe 2) het Moses die
taak om met sy staf die water uit die rots te verlos, selfs al is hierdie water vir die
volk ‘brak’. Meer eksplisiet kom die taak van die kunstenaar ter sprake in ‘Scriba
van die Carbonari’, 'n dramatiese alleenspraak waarin Opperman steun op boek XIII
van The secret societies of all ages and countries, deel II deur Charles William
Heckethorn (Londen, 1875). In dié gedig verwerk hy die geskiedenis van die
negentiende-eeuse Italiaanse beweging met sy stryd teen die Franse oorheersing,
strewe na 'n republiek, geheimhouding, inwydingseed en streng tug, terwyl die rol
van Giuseppe Mazzini, wat as essayis en joernalis die invloedryke program van die
organisasie kon opstel en die nasionale strewe van Jong Italië veel beter as bv.
Garibaldi kon verwoord, as agtergrond vir die sprekende Pietro dien. Deur toespelings
op toestande en spanninge in die lewe van die Afrikaner in die veertigerjare, soos
die intellektueel se houding teenoor die Afrikaner-Broederbond wat toenemend deur
sakemanne en magnate oorheers is terwyl skrywers sonder ekonomiese sleutelposisies
minder welkom gevoel het (vgl. ook Opperman se voorwoord tot Anton Rupert se
Wie in wondere glo) en die verkiesingsoorwinning van die Nasionale Party in 1948
waardeur ‘die eerste vreugdes van die stryd’ iets van die verlede was, word die
negentiende-eeuse gebeure egter - soos telkens by Opperman - geonthistoriseer en
op 'n dwingende aktualiteit van toepassing gemaak. Tematies sluit die gedig ten
nouste aan by die ‘Silwerlinge’-afdeling van Joernaal van Jorik en is die spanning
tussen die Carbonari-leiers en die digtende Pietro, ‘die malle wat gedigte maak’,
verwant aan die konflik tussen die ‘Sanhedrin’ en hulle minagting vir die ‘Jorik-man’,
terwyl die teleurstelling in die verloop van sake en die ‘nuwe gees’ wat die mens
‘met masjiene en vakbonde’ bewapen en ‘banke en fabrieke’ stig, aansluit by Jorik
se vraag of die nuwe staat in die regte rigting beweeg: ‘Verdwyn ook hierdie
Republiek se grens/ in grenselose ryk van die masjien?’ As dramatiese alleenspraak
sit dit die klein tradisie van Leipoldt, Toon van den Heever en Van Wyk Louw se
monoloë voort, al val die aksent in Opperman se gedig nie op 'n voorval uit die
verlede nie, maar eerder op die dilemma waarin die spreker hom bevind en waardeur
hy - deur 'n tese-antitese-sintese-beweging in die gang van die vers - hom al sprekende
wil bevry. In teenstelling tot 'n gedig soos ‘Oom Gert vertel’ is daar hier ook nie
sprake van verswyging en verdraaiing of 'n spanning tussen skyn en wese nie. Die
spreker strewe daarna om 'n bevredigende oplossing te kry vir die morele spanning
wat deur sy dubbele taak as notuleskrywer en digter geskep is, en deur oor sy probleem
te praat, bereik hy uiteindelik die wete dat juis sy digterskap aan sy mense se volkwees
‘sin’ en ‘waarde’ gee. Met die uitweiding oor die kunstenaarstaak en die begrippe
omskepping, vereenselwiging en verlossing in die vierde versparagraaf van die gedig
sluit Opperman regstreeks aan by die vierde
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afdeling van Heilige beeste, waarin daar sprake was van die aanneem van ander
gestaltes, die eenwording met die natuurdinge en die bevryding van God uit die heelal
waarin Hy vasgevang is, al word die aksent hier verskuif na die kunstenaar wat met
sy woord ‘die engel uit die steen’ moet verlos. Met die verwysing na Ovidius is daar
'n duidelike toespeling op die Metamorphoseon, waarin die ‘omskepping van die
gees’ in figure soos Daphne (vgl. ‘Daphne en Apollo’) en Niobe (vgl. Opperman se
ongebundelde kwatryn oor hierdie figuur in Standpunte, III: 2, April 1948) gestalte
vind (vgl. boeke I en VI van die Metamorphoseon onderskeidelik), rerwyl die
verlossingsgedagte met behulp van die religieuse simboliek van die Carbonari ook
met die soendood van Christus in verband gebring word. Die gedig ontwikkel van
die aanvanklike onwilligheid by die spreker - mooi gesuggereer deur die reeks
verwante perdbeelde in die eerste versparagraaf - tot 'n gevoel van eenheid met sy
volk, selfs met die ‘prinse van die handel’, en die versugting om sowel in die hou
van notule as die skryf van gedigte 'n mensliké waardigheid te bereik. Die verskillende
dele van die gedig word fyn verbind deur 'n ketting van skakelende beelde (maan en
skepe, berg, bos en see), simbole (‘doek van wit fluweel’, ‘wit dorings van 'n
doringkroon’) en voorstellings (‘prinse van die handel’) wat 'n hegte eenheid en iets
refreinmatigs aan die geheel gee, terwyl die ‘onvoltooide’ slot met sy terugverwysing
na die inset die moontlikheid skep dat die hele stryd - soos dikwels in die dramatiese
alleenspraak - opnuut as 'n gewetenskrisis in die gemoed van die spreker herbeleef
kan word.
Die gedrongenheid van Opperman se beeldspraak blyk weer eens uit die vyftal
kwatryne wat onder die titel ‘Aluin’ saamgegroepeer word en die onvergenoegdheid
met die werklikheid, die kunstenaar se mistieke ontstyging en die spanning aarde hemel as temas het. In aansluiting by ‘Mériba’ vra die spreker in ‘Droogte’ dat God
in die doodse wêreld van ‘Dissel en doring en kaiingklip’ die wiggelroede in sy hand
sal plaas wat ‘U waters’ aanwys. Teenoor die ontsielde Daliwêreld van ‘Stillewe’,
waarin ook die mens tot objek vervlak is, word daar in die volgende kwatryn gepraat
van die ‘ou tye’ wat in die steenkoollyf van die ‘Ou skepsel’ bewaar word, 'n beeld
wat die voorloper is van die grootse slotstrofe van die ‘Nagwag’-gedig in Blom en
baaierd. Die spanning tussen skyn en werklikheid lei in ‘Onderbewuste’ tot die
teenstelling tussen lig en donker met die verrassingselement wat die kontraswerking
in die kwatryn bring, terwyl die verlossingsdrang van die kunstenaar in ‘Miskruier’
by wyse van 'n sterk konkrete en aardse beeld beleef word. Die mistieke ontstyging
waarvan daar hier reeds sprake is, word in ‘Ou non’ gesien as 'n drang om aan die
daaglikse realiteit van die kloosterlewe te ontkom en om God deur die unio mystica
te ontmoet, telkens ervaar in terme van die beeld van die ‘moerbeiboom’ wat in die
slotstrofe met die bruids- en ligmistiek verbind word. In ‘Jeroen Bosch’ word die
nagmerrieagtige wêreld van die vyftiende-eeuse skilder as basis gebruik vir die
kunstenaar se belewing van die bose en die futiele poging tot ontstyging, terwyl die
Ovidiaanse motief van die metamorfose in die mens se eeueoue wisseling van
gedaantes (strofe 3) meespreek. Met 'n toespeling op Romeine 8: 19 en 22 is daar in
die apokaliptiese wêreld van ‘Nuwe Jerusalem’ sprake van die oorgawe, proses van
vereenselwiging en uiteindelike verlossing wat die kunstenaar met sy skepping
teweegbring, hier - by wyse van 'n kragtoer van assosiasies - in verband gebring met
die biologiese swangerskap, Genesis en Openbaring. Die magiese
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omvormingsproses van die kunstenaar word in ‘Toorklip’ met sy refreinmatigheid
(vgl. ‘Vigiti Magna’ uit Negester oor Ninevé) aan die hand van vier gestaltes beleef:
die jong seun met sy alchemistiese eksperimenteerlus (waarmee Opperman - soos
later ook in ‘Sondag van 'n kind’, ‘Dennebol’ en ‘Vele woninge’ - op 'n
jeugherinnering steun), die volwassene wat soos 'n Midas-figuur alles in geld omskep,
die kunstenaar wat ‘deur die toorklip van die woord’ die heelal verander en - deur
die invoer van 'n goddelike stem, soos vroeër in ‘Nagwaak by die ou man’ en ‘Rooi
voël, wit voël’ - Christus wat die mens uit die stof verlos, soos die edele metaal uit
die dowwe erts in 'n retort bevry word. Die vereenselwigingsdrang in ‘Scriba van
Egipte’ laat die spreker één voel selfs met etiese teengesteldes, 'n proses waaruit die
wesenloosheid en amoraliteit van die kunstenaar (vgl. ‘Kuns is boos!’) duidelik blyk.
Die besef van hierdie amoraliteit lei in die ‘Brandaan’-siklus tot 'n poging om die
kunstenaarstaak te laat vaar en die boek met ‘bose’ verse te verbrand. Hierdie agttal
Shakespeariaanse sonnette is deels 'n regstreekse aansluiting by en deels 'n
voortdigting op die Middelnederlandse visioenverhaal van De reis van Sinte
Brandaan, maar Opperman transponeer die gebeure in 'n groot mate na 'n
Suid-Afrikaanse omgewing en aktualiseer die oergegewe met 'n moderne
problematiek, onder meer met die Suid-Afrikaanse rassevraagstuk en die kunstenaar
se taak in hierdie wêreld. As Brandaan in die eerste gedig van sy digterskap wil
afskeid neem en sy bundel in die vlamme gooi, verskyn 'n engel uit die brandende
blaaie met die opdrag om ‘in die gramadoelas van (sy) land’ God se ‘wondere’ te
sien en sy ‘koninkryk’ uit te brei. Daarmee word Brandaan die digter te alle tye en
te alle plekke wat as taak het om elke ding in sy eie reg en goddelikheid uit te beeld.
Op sy reis ervaar hy dan agtereenvolgens - soos G.M. Rykheer aangetoon het - die
gebondenheid aan ras (‘Swart kop’), aarde (‘Lintwurm’), liggaam of wellus
(‘Tokolosi’), God (‘Vuurlopers’), tyd (‘Kronos’) en verlede en tradisies (‘Séance’),
telkens by wyse van monsteragtige wesens wat visioenêr voor hom opdoem. Die
slotgedig ‘Man met horries’ speel terug op die eerste vers van die siklus deur die
skakel tussen ‘kaggelvuur’ en ‘hawekroeg se vuur’, die ‘klipboog’ en die direkte
rede in die derde kwatryn, terwyl die herverskyning van enkele van die monsters uit
die voorafgaande sonnette in reël 6 'n duidelike samevattende en epilogiese funksie
het. Terselfdertyd is die slotgedig 'n sinvolle afsluiting deurdat die kunsproblematiek
opgelos word - nou nie deur die woorde van 'n engel verkondig nie, maar juis deur
die monsters wat hy as ervarende digter katarties uit sy hart verdryf het.
Die bundel word afgesluit met die indrukwekkende dramatiese monoloog ‘Gebed
om die gebeente’, waarin die gekwelde moeder van Gideon Scheepers tot God bid
om die onsekerheid in verband met haar seun se dood op te hef en die gerugte
aangaande hom te beëindig. Maar dit gaan nie net oor dié spesifieke geval nie. In sy
voortreflike beskouing oor die gedig wys A.P. Grové daarop dat die moeder in die
derde strofe in haar wanhoop Eségiël aanroep, die profeet wat in die herlewing van
die verstrooide gebeente die toekomsverwagting van sy volk gesien het (Eségiël 37:
12). Hierdie aanroep laat dan in die slotstrofe die berusting by haar daag as sy haar
eie leed vergeet, God vra om ‘ál die bleek gebeente van die stryd’ te seën en die
versugting uitspreek dat die hele nasie in sy verskillende maatskaplike strata en
verskeidenheid van wit, bruin en swart rassegroepe in die seën betrek mag word.
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Daarmee ontwikkel sy dus uit haar onsekerheid deur die wanhoop heen tot berusting
as sy 'n omvattende kyk op die land en sy mense bereik waarin nasionale en Bybelse
motiewe organies verbind is. Die gedig steun op gegewens uit Gustav S. Preller se
uitgawe van Scheepers se Dagboek, maar Opperman se verbluffende verwerking
van hierdie stof - in teenstelling tot Leipoldt se feitlik toevallige en lakonieke hantering
daarvan in ‘Droom en doen’ uit Uit drie wêrelddele - illustreer weer in hoe 'n mate
hy die geskiedenis slegs as uitgangspunt gebruik en deur 'n proses van onthistorisering
'n bevredigende balans tussen die konkreet-historiese geval, aktualiteit en universaliteit
in sy gedig bereik.
Naas sy waardering vir die gedig vind F.E.J. Malherbe die toeligting by Scheepers
se werk as heliograaf in strofe 2 ‘peuterig-literêr’, terwyl die herhaling daarvan en
uitbreiding aan die slot ten opsigte van die kleurprobleem vir hom tot 'n ‘geforseerde
tendens’ lei (Afrikaanse lewe en letterkunde, p. 216). In sy reaksie wys Grové daarop
dat die ‘drie dode’ wat Scheepers moes sterf, in die slotstrofe tot 'n teken van
onsterflikheid uitgroei. Die feit dat sy graf geskend en hy nie aan een graf gebonde
is nie, laat hom ‘ewig en altyd’ in die uiteenlopende maatskaplike lae van sy volk
leef. Hy word dus simbool van almal wat in die stryd om hierdie land gesterf het,
terwyl sy - met 'n sinvolle herhaling van die ‘noordewind’- en ‘dissel’-beelde van
strofe 1 - die moeder van 'n ganse volk word. Daarom kom daar dan ook, volgens
Grové, by haar ‘die besef dat die bewoners van hierdie land, ondanks verskille in
stand (‘wiel’ teenoor ‘sinkplaat’ - ekonomiese welvaart teenoor krot) en kleur (‘bruin’
en ‘wit’ en ‘swart’ foelie) per slot van rekening die genade van God kan deel’ (Fyn
net van die woord, p. 45). Hierdie insig word juis bereik aan die hand van die
verwysing na Scheepers se werk as heliografis in strofe 2. Daarom kan daar nie
sprake wees van 'n ‘geforseerde tendens’ soos Malherbe beweer nie, aangesien die
herhaling en verdere uitbouing van die heliografiese beeld organies deel van die
gedig vorm. Dit sal inderdaad ‘peuterig-literêr’ wees om die vraag te stel of hierdie
ruim perspektief waarin ander rassegroepe opgeneem word, vir 'n konserwatiewe en
behoudende Afrikanervrou soos Scheepers se moeder moontlik is. Juis deur die liefde
vir haar seun en die verknogtheid aan haar land groei sy in die loop van die gebed
tot iemand wat in 'n visioenêre oomblik 'n grootse toekoms vir ál die bevolkingsgroepe
in hierdie land sien. Só verower sy deur die aflegging van haar eie leed en die volkome
opgaan in die toekoms van haar land 'n ruimer perspektief as wat sy vroeër gehad
het en - soos ook die scriba van die Carbonari in die ander dramatiese monoloog in
hierdie bundel - 'n versoenende wete deur die geloof in God.
Ná die losser samehang van Engel uit die klip sit Opperman met Blom en baaierd
(1956) die hegter konstruksie van Negester oor Ninevé voort en bou hy deur die
verband tussen afsonderlike verse 'n verwikkelde bundeleenheid op. Terwyl Totius
+

+ Die beste studies oor sowel 'n Opperman-bundel as geheel as oor bepaalde gedigte daaruit
is dié wat oor Blom en baaierd gemaak is. Voortreflike besprekings van die bundel is dié
van Ernst van Heerden (Rekenskap), A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel), Rob Antonissen
(Kern en tooi) en E. Lindenberg (Bu., 28.5.56), terwyl T.T. Cloete spesifiek die ‘ritme en
klank’ daarin nagaan (D.J. Opperman: Dolosgooier van die woord). Die volledigste enkele
studie is die uitstekende M.A.-verhandeling van Edith H. Raidt (Die bundel as eenheid,
Universiteit van Kaapstad, 1962); hieruit publiseer sy enkele artikels: ‘Die bundel as eenheid’
(Dietse studies, Kaapstad/Pretoria, 1965), ‘Ontleding van die dramatiese simboolgebruik in
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se bundels tematies en konsepsueel op so 'n wyse saamhang dat die enkele gedig
dikwels vir sy volle drakrag en betekenis van die besondere konteks afhanklik is en
Van Wyk Louw in Nuwe verse en Tristia met terugkerende temas, sekere groeperings,
‘toevallige’ verbande of 'n musikale spel van idees vir 'n mate van eenheid sorg wat
egter nooit 'n dominerende of dwingende patroon word nie, wend Opperman in Blom
en baaierd die sikliese of reeksstruktuur, parallelismes, sirkulering van simbool en
beeld en tipografiese rangskikking vir sy bundeleenheid aan. In haar voortreflike
studie oor hierdie aspek van Blom en baaierd wys Edith Raidt daarop dat die
teenstelling tussen wit en swart op die omslag tipografies die polêre spanning tussen
orde en chaos in die bundeltitel bevestig, terwyl ‘Oud-digter’ en ‘Paddas’ deur die
rangskikking as onderskeidelik die middelste en slotgedigte in 'n besendere verhouding
tot mekaar staan. In ‘Oud-digter’ met sy woestynbeelde eindig die kunstenaar in
futiele en ‘bose’ visioene en word die opgeefsels ‘oor my Kalahari's wit papier’
tipografies versterk deur die voorafgaande en opvolgende wit bladsye, terwyl ‘Paddas’
kulmineer met 'n koor van padda-digters wat ten spyte van die ‘borreling van die
moeras’ hulle lofsang op God rig. Raidt wys verder op die tematiese parallelismes
in die bundel. Al die gedigte van ‘Staking op die suikerplantasie’ tot en met ‘Nagwag’
staan in die teken van die Suid-Afrikaanse ‘kleur’-aktualiteit, terwyl die lyding in
die tweede helfte van die bundel op 'n universeler vlak verken word. In ‘Nagwag’
gaan die kleurmotief oor in die waakmotief wat op sý beurt, o.m. in die reeks
‘Bewakers’, in 'n besinning op die taak van die digter uitloop, terwyl ‘Kroniek van
Kristien’ met die volkome opgaan in ander gestaltes die motief van vereenselwiging
en verlossing tot 'n hoogtepunt in Opperman se oeuvre voer. Met Kristien as
beliggaming van die digterideaal begin ook die nuwe tematiese afdeling met die
aksent op die vrou se rol ten opsigte van die ‘baaierd’, terwyl ‘Blom van die baaierd’
die kleur-, waak- en kunstenaarsmotiewe teen 'n Bybelse agtergrond integreer.

‘Staking op die suikerplantasie’’ (D.J. Opperman: Dolosgooier van die woord) en ‘Die
‘inscape’ van Kristien’ (Woord en wederwoord). Grové vestig in Die dokument agter die
gedig die aandag op die twee koerantberigte waaruit ‘Draaiboek’ ontstaan het, terwyl J.P.
Spies ‘Ringdans van die hamerkoppe’ stilisties ontleed (M.A.-verhandeling, Universiteit van
Pretoria, 1963). Oor dié gedig handel ook Merwe Scholtz (Herout van die Afrikaanse poësie
en ander opstelle), terwyl Cloete ‘Kersliedjie’ in verband bring met Nijhoff se ‘De
kinderkruistocht’ (T.L., XII: 4, November 1974). Die beste analise van dié gedig - met enkele
voorbehoude - is egter dié van Lindenberg (Onsydige toets, Kaapstad/Pretoria, 1965), wat
ook oor ‘Nagwag’ skryf (Smal swaard en blink). Oor ‘Nagwag’ skryf verder Grové (Fyn net
van die woord). ‘Kiets’ word bespreek deur C.J.M. Nienaber en M. Nienaber-Luitingh
(Woordkuns, Pretoria, 1962), terwyl ‘Kitaarspeler’ en ‘Oud-digter’ deur G.M. Rykheer in
Die stryd om die digterskap in die poësie van D.J. Opperman ter sprake kom. Afgesien van
Raidt se artikel oor ‘Kroniek van Kristien’ skryf Grové 'n opstel oor hierdie siklus en publiseer
G.S. Nienaber die Middelnederlandse Leven van Sinte Kerstinen met 'n volledige vertaling
in Afrikaans (Christina en Kristien, Kaapstad, 1962; hieroor Cloete, Hg., 18.5.62 en F.R.
Gilfillan, Z.A., Oktober 1962). Louise Combrink wy 'n uitvoerige studie aan die siklus
(Kristalle uit ‘Kroniek van Kristien’, Pietermaritzburg/Durban, 1971), terwyl D.J. Hugo die
manuskrip van die siklus nagaan (St., XXXIII: 4, Augustus 1980). Hugo skryf ook oor ‘Clat
boek’ (Kl., XV: 2, Augustus 1980). ‘Blom van die baaierd’ word bespreek deur Grové (Fyn
net van die woord), Scholtz (Herout van die Afrikaanse poësie en ander opstelle) en Elize
Botha (Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle, Kaapstad, 1980), terwyl ‘Paddas’ ontleed
word deur Gloudina Rykheer (Ins., I: 2, Oktober 1961), P.P. van der Merwe (St., XXIII: 2,
Desember 1969) en Grové (‘Aktualiteit in die poësie’, Fyn net van die woord).
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‘Paddas’ met sy himniese toon is dan 'n epiloog op die bundel, feitlik soos 'n reisang
aan die einde.
Met ‘Staking op die suikerplantasie’, 'n drieledige gedig waarvan elke deel uit
dertien strofes met die rymskema aabccb bestaan, situeer Opperman weer die gegewe
in 'n Natalse en Zoeloewêreld (vgl. die kwatryn ‘Beskawing’ uit Heilige beeste) en
steun hy vir sy boustof op aktuele gebeure in die vyftigerjare. Ná die twee dramatiese
alleensprake van die vorige bundel is die gedig 'n verbinding van epos, monoloog
en ballade deurdat die vertellende gedeeltes dikwels met 'n springende gang
voortbeweeg en deur die intrede van sprekende stemme onderbreek en
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gedramatiseer word. Daarmee sit hy die rigting van Joernaal van Jorik voort, terwyl
die simbool en rym - in teenstelling tot die chronologie in 'n vroeë gedig soos ‘Shaka’
- die primêre organiserende elemente in ‘Staking op die suikerplantasie’ is. In die
eerste afdeling eindig elke strofe op een uitsondering na met ‘trom’, 'n procédé
waarmee daar geleidelik deur die gewysigde verbande 'n hele betekeniskompleks
rondom die woord opgebou word. Teenoor die ‘trom’ as simbool van 'n primitiewe
beskawing met sy tradisies en stamlewe, wat sowel bevryding van die ‘hout- en
waterdra’ as vernietiging van 'n hoër orde beteken, is die terugkerende ‘ klok’-motief
van die tweede afdeling simbool van 'n verlossende Christendom én 'n slaafse,
monotone, onderdrukkende reëlmaat. Terwyl die woorde ‘trom’ en ‘klok’ in die
eerste twee afdelings telkens in die b-rym terugkeer, is die versoenende
‘kruis’-simbool van die derde afdeling slegs een keer in die rymposisie en word daar
ook met die ‘vuur’ as reinigende simbool in verskillende betekenisnuanses - die
brandende plantasie, die ‘vuurgeeste’ van die ‘voorvaders’ en die skroeiende ‘asem
van ons Here’, die ‘allergrootste vuur’ - gewerk. Die hegte struktuur wat deur hierdie
klank- en simboolmiddele tot stand kom, word nog verder versterk deur die gebruik
van parallelismes tussen die inleidende strofes van die eerste twee afdelings, die
sirkulering van die ‘maan’- en ‘ster’-beelde (groen maan, rooi maan; ‘die sakkende
ou Kruisster’, ‘die Suiderkruis se strydkolom’ en ‘die sterre van die mankolieke
Suiderkruis’) en die kontrastering van Zoengoe (vgl. Jackson in F.A. Venter se Swart
pelgrim) en eerwaarde Kriel as die verteenwoordiger van die primitiewe en Christelike
lewensordes onderskeidelik.
In die volgende vyftal gedigte verskuif die terrein oorwegend vanaf Natal na
Kaapstad, weer met die ‘kleur’-aktualiteit as bindende motief. In ‘Ou vrouens op die
markplein’ is hierdie dwingende aktualiteit op die agtergrond en val die aksent - soos
vroeër by I.D. du Plessis (vgl. bv. ‘Katrina’) - op die vroue self wat hulle jeug en
eertydse skoonheid probeer terugmymer, maar in werklikheid, met 'n vernuftige
variasie op die inset van die gedig, in die slotstrofe soos henne op die markplein die
‘verlepte skorsies en koolblare’ oppik. Met die telegramstyl, dialoog en springende
beligting van ‘Draaiboek’ is ons weer midde-in die tragiek van apartheid, terwyl
‘Kersliedjie’ by wyse van 'n transponering van die Christusgeboorte na 'n hedendaagse
Suid-Afrika en die detonerende, ironiese slotstrofe op die probleem kommentaar
lewer. In sy bespreking van die gedig wys E. Lindenberg daarop dat Opperman met
sy transponering by die verwante tegniek in die Middeleeuse Kersliedere aansluit,
maar dat dit by hom 'n bewuste kunsgreep word. 'n
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Beswaar vind hy die feitekontaminasie in strofe 1, aangesien die engel volgens die
evangeliese gegewens aan die herders verskyn het, terwyl die drie konings deur die
ster gelei is. 'n Mens kan egter sê dat hierdie teleskopering tot een groep, wat in die
evangelies verskillende figure uit twee uiteenlopende maatskaplike lae was, juis die
sosiale kritiek in die gedig verskerp en dat die vervlegting van konings en herders
buitendien 'n algemene patroon in die Middeleeuse literatuur was. Soos ‘Bloedrivier,
1938’ (Heilige beeste), waarin 'n ou Zoeloe oor 'n verlore ryk peins, gee ‘Ringdans
van die hamerkoppe’ die tragiek van 'n ou Zoeloe wat die ou tradisies en lewensvorme
van sy stam sien verlore gaan, telkens die afsplitsing en sterwe van ‘een van (sy)
ander selwe’ ervaar en vereensaamd alleen nog oor die dood en die ‘trap van die tyd’
kan mymer terwyl sy ‘kinders en kleinkinders/ ... in die witman se stede’ versprei
raak. Wat by P.J. Schoeman in Rook op die horison en Op die groot spore in lering
en sentimentaliteit ontaard, word hier deur die uitkring van simbole, sirkelbeweging
(vgl. o.m. die tersineskema en aba-rym), klankmiddele, herhalings en wye uitswaai
van die sin 'n aangrypende gedig wat met sy uitsigloosheid aan Henriëtte Roland
Holst-van der Schalk se ‘Moeder van visschers’ laat dink. In ‘Nagwag’ is die
‘kleur’-aktualiteit nog aanwesig, maar geleidelik gaan die bekommernis oor die
‘miljoene swartes’ en die bruines wat die ‘skuur’ bedreig (strofe 3 en 4), oor in 'n
gevoel teen almal - van alle kleur en ras - wat ‘die slotte breek’ en die beskawing
bedreig (strofe 5, 6 en 7). Soos in ‘Scriba van die Carbonari’ en ‘Gebed om die
gebeente’ lei die insig van die wag tot 'n oomblik van wanhoop en verset as hy twyfel
oor die sinvolheid daarvan om ‘die ou kasarm’ te beskerm (strofe 8 en 9) en met 'n
omkering van waardes selfs die sterre as deel van die chaos ervaar (strofe 10). Ná
hierdie antitetiese instelling kom hy dan - soos vroeër die scriba en Scheepers se
moeder - deur die versoenende wete dat God ook voortdurend waak, tot 'n nuwe
besef van sy taak. Alhoewel die problematiek van die gedig miskien te verwikkeld
lyk vir die figuur wat dit moet dra, verval hierdie beswaar, soos in die geval van
‘Gebed om die gebeente’, deur die visioenêre grootsheid waartoe die karakter van
blote nagwag tot bewaker van 'n hele beskawing groei, selfs in die wete dat baie
produkte van daardie beskawing (vgl. strofe 8) triviaal en nie werklik essensieel is
nie. Hierdie grootsheid word deels bereik deur die slotreël van die gedig: die besef
‘dat God deur iedereen Sy nagwaak voer’. Terwyl 'n mens die uitdrukking ‘nagwaak
hou’ sou verwag, wys Lindenberg daarop dat hier 'n belangrike nuanse met die
gebruik van die woord ‘voer’ beklemtoon word: ‘die mens, ‘iedereen’, word deur
God gebruik om sy nagwaak te kan aanhou; die mens is brandstof waarmee God sy
‘konka’ voer’ (Smal swaard en blink, p. 104).
+

+ Oor die gedig ‘Kersliedjie’ ontstaan daar 'n weinig insiggewende polemiek (opgesom deur
N.J. Snyman, T.L., XII: 4, November 1974) waarin lesers beswaar maak teen Opperman se
voorstelling van die heilsgeskiedenis en veral die verwysing na Christus as ‘God se klong’.
In T.L., VII: 1, Maart 1957 sien D.F. Malherbe strofe 10 van ‘Nagwag’ as
‘geloofsondermynend’ en ‘'n degradering van die sterrehemel’, en stel hy sy eie woorde in
Spel van blank en swart ‘om te wys hoe die Gees van die lig vir die Gees van die nag bedui
wat die regte houding van die Groot Gees is’. In sy artikel bring hy die reël ‘wit maaiers aan
die lies en pens’ in verband met Peter Blum se vertaling van ‘'n Kadawer’ van Baudelaire
(uit Steenbok tot poolsee) waarin daar van 'n verwante beeld gebruik gemaak word. Dit laat
hom die vraag stel: ‘Moet daar nou 'n soort maaierkultus ontstaan? Met sulke dinge is ons
verskuns aan verval.’ By hierdie kritiek sluit Pieter Graavesand (pseudoniem van C.M. van
den Heever) aan in Br., 23.3.56; hierop reageer S. Ign. Mocke en M.M. Solz met instemming,
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Daarmee word die sterrebeeld, wat reeds in die eerste strofe aanwesig was, tot 'n
sinvolle einde gevoer en dra dit deur die sterk afsluitende funksie by tot die hegte
eenheid van die gedig.
Die reeks ‘Kaapse draaie’, wat hierop volg en uit 'n elftal vyfreëlige verse met
aabba-rymskema bestaan, gee hoofsaaklik 'n uitbeelding van die mens - dikwels die
Kleurling - in sy vreugde en leed. Met die dansritme roep die reeks Du Plessis se
gedigte oor die Maleiers in die herinnering, terwyl die speelse volksheid aan Van
Wyk Louw se ‘Klipwerk’ en Boerneef se verse laat dink, al lei die vindingryke
beeldspraak wat telkens oor vyf reëls heen volgehou word, tot 'n hegter tipe vers en
'n geniale vernuwing van die meestal verwaarloosde limerick-vorm. ‘Namakwaland’
herinner teenstellend aan die slot van Eybers se ‘Wes-Transvaal’, ‘Rooi oog’ het iets
van die mistieke ervaring van ‘Ou non’ (Engel uit die klip), ‘Drieankerbaai’ is 'n
klein voorspel op die latere ‘Seevelde van bamboes’ (Dolosse) en ‘Paternoster’ met
sy etimologisering van die pleknaam toon met sy gebruik van die paljas en snoek 'n
ooreenkoms met verwante beelde in die eerste en slotbedrywe van Vergelegen. Met
die verwysing na ‘die sondes van die lied’ in die slotreël van ‘Kitaarspeler’ is daar
'n toespeling op ‘Kuns is boos!’ en funksioneer dit as 'n regstreekse skakel met
‘Oud-digter’. Die frustrasie en wanhoop van die kunstenaar wat hom aan die boosheid
oorgee, word hier aan die hand van 'n Boesmantowenaar opgebou, soos die
krygsgevangene in ‘Digter’ (Negester oor Ninevé) simbool van die digter in sy
verlossende skeppingstaak word. In ‘Oud-digter’ is die ‘kleur’-tema heeltemal op
die agtergrond en word die oorgang na die motief van die digterskap in die bundel
voltrek. Oorspronklik het die vers 'n radikaal ander vorm gehad (kyk Standpunte,
XXXII: 5, September 1979). Met die oog op bundeling het Opperman die onbeholpe
reëls weggewerk en die gedig ingrypend gewysig deur die wêreld van die Boesman
met dié van die wanhopige kunstenaar te verbind (vgl. ‘panne’, ‘grootwild’, ‘bose
vuurtjie’, ‘reën’, ‘gifpot’, ‘dwarrelwind’ en ‘wilde dagga’ teenoor ‘die enkel reël’
en ‘wit papier’), iets wat deur die titel geregverdig word. In die reeks kwatryne wat
hierop volg, verbind Opperman die motief van die kunstenaarstaak met dié van die
waaksaamheid deur die huldiging van 'n aantal persone wat meestal literêre ‘wagters’
genoem kan word. In ‘Canis major’ word J. du P. Scholtz (met die noemnaam ‘Canis’;
in hierdie jare saam met Fred le Roux die persoon wat Opperman se manuskripte
nagaan en hom van advies bedien) as die ‘Jaloerse waghond van die hemelboë’
gesien, terwyl die taak van die kunstenaar om beswerend te werk en pyn te verbloem,
die obsessie van sy eenselwige tematiek, sy hunkering na iets hoërs en die nietigheid
van sy ‘tinktinkie-

terwyl C.W. Hudson, Elisabeth Eybers en E. Lindenberg Graavesand kritiseer (kyk P.J.
Nienaber, Rapier en knuppel, Kaapstad, 1965). Met Malherbe se artikel as uitgangspunt stel
A.P. Grové 'n juister standpunt ten opsigte van die probleem as sodanig en gee hy 'n
voortreflike analise van die ‘Nagwag’-gedig (Fyn net van die woord).
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taal’ agtereenvolgens aan die hand van A. Roland Holst, J.C. Bloem, Gerrit
Achterberg, Boerneef en Totius ter sprake kom. Alhoewel hierdie kwatryne meestal
geleentheidswerk is en die meerduidigheid en verwikkeldheid van Opperman se
vroeëre reekse mis, skakel hulle in die uitbeelding van die kunstenaars se stryd en
beswering van die chaos ten nouste met die sentrale konsepsie van die bundel.
Met ‘Kroniek van Kristien’, 'n reeks van agt twee en twintigreëlige verse in
paarrymvorm, sluit Opperman by die Middelnederlandse Leven van Sinte Kerstinen
aan vir sy verhaal van 'n moderne heilige wat op die sendingstasie Diepkuil aankom,
deur ‘veranderinge van (haar) lyf en gees’ die ‘pyn van ander’ leer ken, deur
verskillende gedaantes deel word van die skepping en sodoende die weg berei vir
die koms van die Bruidegom en die mistieke huwelik met Christus. Soos in die geval
van die ‘Brandaan’-siklus word die gebeure na 'n Suid-Afrikaanse milieu
getransponeer, maar dit word hier deur die konkreter gegewe van die Natalse landskap
en die vervlegting van die ‘kleur’-aktualiteit verder deurgevoer. In teenstelling tot
Brandaan, wat slegs die opdrag kry om God se ‘wondere’ te sien en Sy ‘koninkryk’
uit te brei, is daar in ‘Kroniek van Kristien’ sprake van 'n hele skepping wat deur
vereenselwiging verlos moet word. Met die aanneem van ander gestaltes sit Opperman
die Ovidiaanse tematiek van gedaantewisseling in sy werk voort, iets wat reeds in
verse soos ‘Dertiende dissipel’ en ‘In die landskap’ uit Heilige beeste uitgewerk is
en wat hy in Engel uit die klip spesifiek met die kunstenaarstaak in verband bring.
Die mistieke ervarings wat Kristien moet deurmaak, gee telkens aanleiding tot
konkrete beelde en gestaltes, terwyl die geslagsdrang en sublimering daarvan as die
psigologiese grondslag vir haar optrede aangebied word. In ‘Nooi’ is haar aanpassing
by haar nuwe omgewing ook 'n rypwording as vrou en is die ongelukkige toestand
waarin sy ‘met die geel volmane’ verkeer, 'n aanduiding van ‘die groot honger van
haar klein liggaam’. Dit laat haar dan, ná die ineenstorting in ‘Nagmaal’ as sy skree
‘soos 'n vrou wat wil geboorte gee’, die gestalte van 'n wildehond met ‘tepellyf’
aanneem, terwyl sy in ‘Meid’ bevrug word (vgl. ‘turksvyblaaie’ en later ook ‘padda
of 'n slang’). Ná hierdie ervaring wil sy, nog steeds deur die mistieke vereenselwiging,
‘God anders dien’ deur - soos Christus in die woestyn - na ‘'n afgeleë streek’ te gaan
en ‘vir die klippe op 'n kop te preek’. Dat sy hier egter in die gedaante van 'n eier
verskyn, kan reeds 'n sinspeling op die swangerskap wees, iets wat voortgesit word
in ‘Papajabos’, waarin daar met woorde soos ‘uitdy’ en ‘swel’ duidelike toespelings
op die maande van die verwagting is, al word dit deur die mistieke vervoering ook
as 'n psigiese proses ervaar (‘daar (is) 'n Groen Wind wat só vervoer/ dat ons ons
kan losdans sonder om te roer’). Dit lei dan daartoe dat die swangerskap in
‘Waatlemoen’ as 'n ‘geestelike dronkenskap’ gesien word en haas al die motiewe
van die siklus (vereenselwiging, verlossing, ‘kleur’-aktualiteit, Christelike Nagmaalen offersimboliek) hier 'n verbinding aangaan, terwyl die koms van Christus, ná die
aanspreking van liggaam en siel en die ‘bereidskap’ om die Bruidegom te ontvang,
met die speel van die troumars in die slotgedig eindig. Wat 'n mens in hierdie siklus
opval, is hoe Opperman, uitgaande van 'n Middeleeuse verhaal, die Suid-Afrikaanse
werklikheid en aktualiteit met godsdienstige en psigologiese spanninge verbind en
deur die vereenselwigingsproses oplos, terwyl die opdrag aan Kristien in ‘Nagmaal’
wesentlik ook op die verlossingstaak van die digter neerkom, waarmee
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weer - alhoewel nie regstreeks nie - 'n ander betekenismoontlikheid van hierdie
grootse verse gewek word. Struktureel toon die siklus ook 'n duidelike samehang.
Die verse vanaf ‘Wildehond’ tot en met ‘Waatlemoen’ groei telkens met talle
toespelings en suggesties tot 'n beeldnetwerk wat met die benoemende en
strukturerende titel verband hou, terwyl ‘Nooi’ 'n inleiding tot die siklus is en
‘Troumars’, met die terugspeel op ‘Nagmaal’ (vgl. o.m. die situering in die kerk, die
orrel) en ‘Nooi’ (vgl. ‘'n kuil vol sproete’) en met die kriptiese ‘rekapitulasie’ in reël
19 (‘papajas, klippe’), as 'n afsluiting beskou kan word. 'n Vergelyking met die Leven
van Sinte Kerstinen illustreer in watter mate Opperman die oerteks sinvol kon verwerk
en uitbou, iets wat ook uit kleiner genetiese besonderhede blyk. In sy oorspronklike
vorm was ‘Waatlemoen’ bv. 'n geslaagde deel van die reeks ‘Kaapse draaie’ wat in
Standpunte, VI: 2, Desember 1951 verskyn het, terwyl die hele beeld wat in die gedig
uitgewerk word, deur 'n Sjona-raaisel ingegee is: ‘Riddle: To drink water where did
he find the stomach? Answer: Watermelon’ (G. Fortune, ‘Some Shona riddles’,
Lingua, I: 5, September 1948, p. 58). Uit so 'n terloopse besonderheid blyk weer
watter eindelose verskeidenheid gegewens Opperman in sy poësie aanwend en hoe
hy selfs bereid is om 'n bevredigende gedig te verwerp as hy deur 'n breër uitwerking
groter reg aan die beeldmateriaal kan laat geskied.
Ná die mistieke vervoering en die eenwording in die bruilof aan die einde van
‘Kroniek van Kristien’ is daar in die viertal daaropvolgende verse telkens sprake van
die beëindiging van 'n verhouding deur onbegrip of dood. Met sy volgehoue twee
vroulike rymklanke gee ‘Beurtrympie’, soos vroeër ‘Draaikewers’, die onbestendige
bestel tussen man en vrou, terwyl ‘Naskrif’, soos talle verse in Heilige beeste, oor
die onbegrip tussen mense en die futiliteit van 'n verhouding met die gebruik van die
‘brief’-beeld (vgl. ‘Eilandgroep’ en ‘Twee stede’) handel. Die verwydering tussen
man en vrou en die tragiek van vereensaming is ook die hoofmotief van ‘Eiland van
die paddastoel’ wat met sy ‘wit gewortelde vlees’ 'n teenstelling vorm met die
‘mannetjies en wyfies’ van ‘Papajabos’ wat hulself ‘kan losdans sonder om te roer’.
‘Clat boek’ (vgl. C.M. van den Heever se ‘Louis Trichardt se einde’) steun op die
Dagboek van die Voortrekkerleier, en die kriptiese stelwyse van die aantekeninge
en die onbeholpe taal van die skrywer word deur Opperman met die telegramstyl,
kort sinne, afwesigheid van adjektiewe of lidwoorde en uitlig van enkele voorvalle
- soms met regstreekse aansluiting by die Dagboek - weergegee.
Soos ‘Staking op die suikerplantasie’ bestaan ‘Blom van die baaierd’ uit drie dele
wat deur die invoering van sprekers of die weergawe van die direkte gedagtes van
'n karakter aan die gedig 'n epies-dramatiese vorm gee. Terwyl Opperman in ‘Staking
op die suikerplantasie’ veral die simbool en rym as strukturerende elemente ingespan
het, maak hy hier - in 'n gedig wat in vyfreëlige strofes met ababa-rymskema geskryf
is - veral van die dubbelbetekenis van woorde gebruik om 'n verdere betekenislaag
of -lae en sodoende 'n verwikkelde wêreld te skep. In 'n manuskripboek wat uit die
vyftigerjare dateer, verskyn 'n onvoltooide gedig met die titel ‘Litanie van die
kreupele/verminkte’ wat geskryf is ná die lees van Edith Sitwell se studie oor Pope.
Enkele reëls en los woorde toon duidelik dat Opperman met hierdie vers reeds met
die Koen-figuur besig was: ‘God, wie maak die knoop/ van hierdie lyf en lede/ ooit
vir my oop (los)?/ spinnekop .../ vlermuis/ En Tog, (ek)
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het ek hoor sê dat daar glo vrouens is/ wat verby (so 'n) die liggaam lief kan hê.’
Die verhaal handel oor die boggelrug-skoenmaker Koen Beume (vgl. ‘De twee
bultenaars’ van A.C.W. Staring) wat in die woestynwêreld van Brakfontein woon.
Ten einde finansieel onafhanklik te word en van sy wanstaltigheid ontslae te raak,
begin hy met diamante smokkel. As die sekteleier Broeder Ben ‘die Bose in dié buurt
(wil) belet’ en as lokvink optree, skiet Koen hom neer. In die laaste afdeling volg
dan sy koorsagtige vlug, skuldgevoel en boetedoening by die lyk van sy slagoffer.
Met hierdie verhaal as uitgangspunt bou Opperman 'n verwikkelde wêreld in sy gedig
op. Brakfontein is nie alleen op allegoriese wyse ‘'n dorp soos elke dorp’ nie, maar
ook die wêreld ná die sondeval, terwyl die verbode terrein met allerlei subtiele
toespelings (‘God se eerste daeraad’, ‘sandadder’, ‘oerbewoonde kamp’) 'n paradys
word waaruit die mens verban is. As Koen van sy boggelrug ontslae wil raak, besluit
hy om ‘een nag die flonkerende steen/ van mag en kennis wat U my misgun,/ uit die
verbode kamp van doringdrade (te) neem’, 'n besonderheid waaruit dit blyk dat hy
- met 'n toespeling op die Boom van Kennis van Goed en Kwaad - ook persoonlik
sy eie sondeval ervaar. As hy dan in die ‘Lokvink’-afdeling tot moord oorgaan, word
dit duidelik dat sy slagoffer, vir wie hy vroeër saam ‘met vissers en die wagte’ gesien
het, 'n Christus-figuur is: hulle ontmoet mekaar ‘op die bult’ en Broeder Ben word
getref in ‘bors en voet’, 'n gegewe wat ook in Koen se vlug (vgl. strofe 5 van
‘Vuurvlieg’) feitlik hallusionêr meespeel. Maar Koen is ook rympiesmaker van
Brakfontein. As digter het hy (vgl. ‘Kuns is boos!’) onder meer die taak om in ander
gestaltes op te gaan en deur die proses van vereenselwiging volkome één met die
skepping te word. Vandaar dat hy kan wonder hoe God en die wêreld deur die oë
van 'n perd daar sal uitsien (strofe 14 van die eerste afdeling). As hy egter aan die
einde van ‘Vlermuis’ sê: ‘Ek móét my lyf van hierdie lyf vervreem’, is dit, in
teenstelling tot Kristien se ervaring van die pyn van ander lywe, nie 'n Goddelike
opdrag wat hy uitvoer nie, maar 'n eiemagtige optrede wat die gevolg is van sy
Adamiese drang na mag, sy Faustiaanse verlange na kennis (kyk Rob Antonissen,
Kern en tooi, p. 138) en terselfdertyd - en ‘achronologies’! - ook sy hunkering na
die verlore paradys. Die verkorte, geteleskopeerde en verwerkte aanhaling uit die
negentiende-eeuse ‘Liid fan di diamant’ (kyk S.J. du Toit se Afrikaanse gedigte
byeenfersameld) ondersteun - soos Grové opgemerk het - die basiese spanning in die
gedig en beklemtoon die edelsteen in sy dubbele funksie as teken van tydelike genot
en skoonheid en as onverganklike, singewende element in 'n verbygaande wêreld,
'n betekenis wat ook die verdieping tot ‘towersteen’ en ‘fonkelende graal’ in die
derde afdeling met sy krampagtige gryp na onagterhaalbare geluksmomente moontlik
maak. Deur sy veelduidigheid en meervlakkigheid, verbinding van realistiese en
Bybels-sakrale gegewe en uitbeelding van menslike nood as sodanig (laasgenoemde
in die ‘Vuurvlieg’-gedeelte) is ‘Blom van die baaierd’ een van Opperman se
indrukwekkendste prestasies.
Blom en baaierd word afgesluit met ‘Paddas’, wat in die bundelkonteks die polêre
teenhanger van ‘Oud-digter’ is en met sy himniese slotstrofe aan die toesang aan die
einde van die eerste bedryf van Vondel se Lucifer laat dink. Die skryf van poësie
word in strofe 3 met sy toespelings op ‘Nagwag’ en ‘Scriba van die Carbonari’ gesien
as 'n voortdurende waaksaam-wees, terwyl die mens in die uiteenlopende
verskeidenheid van sy ‘sange,/ toesang en teensange’ telkens ‘uit die slym/ berg en
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ster berym’, soos hy vroeër (vgl. ‘Miskruier’ in Engel uit die klip) bo ‘die miskoek
van die aarde na die vlam’ opgestyg het. En in dié lofsang tot God oor alle eeue o.m. gesuggereer deur die toespelings op skepping, sondeval en verlossing in strofe
2, 3 en 4 onderskeidelik - kom hierdie bundel met sy groot verskeidenheid materiaal
en gebiede wat betrek word, fyn balans tussen aktualiteit en universaliteit of
Afrikaner-wees en menswees, en spanning tussen blom en baaierd, goddelike en
aardse, orde en chaos, goed en boos tot 'n bevredigende einde.
Dat Opperman met sy vereenselwigingsdrang, historiese bewussyn, teleskoperende
vermoë en gebruik van sprekende of ‘denkende’ karakters in 'n andersins ‘epiese’
vers die een of ander tyd by die beoefening van die versdrama sou uitkom, was eintlik
'n verwagte en vanselfsprekende ‘ontwikkeling’ in sy werk. Met Periandros van
Korinthe (1954; vyf bedrywe bestaande uit drie tonele elk in paarrymende verse),
wat steun op gegewens uit Heródotus en Diogenes Laertios, sluit hy aan by die geslote
bou van die Griekse tragedies en die werk van Vondel, in teenstelling tot Van Wyk
Louw, wat met die rymlose heffingsvers en kroniekmatige struktuur van Germanicus
eerder op die tradisie van Shakespeare voortbou. Die drama handel oor die geskiedenis
van Periandros, die despotiese alleenheerser oor die stad Korinthe in die sesde eeu
voor Christus, maar Opperman betrek telkens die eietydse problematiek van die
hedendaagse sakeman en sy eie opvattinge oor die wisselende wese van die digter
(vgl. bv. III: 2 met ‘Kuns is boos!’), sodat daar - soos telkens in sy werk - van 'n
onthistorisering van die geskiedkundige gegewe sprake is. Met die herhaalde
toespelings op Uys Krige in die Arioon-figuur (bv. I: 3 en III: 1, laasgenoemde 'n
woordelikse verwysing na ‘Tram-ode’) en veral op Van Wyk Louw se ‘hoë en ...
helder denk’ en verse waarin hy sy ‘stryd teen God besleg’, kom daar in 'n sekere
sin 'n poëtiese afrekening met die digters van Dertig en 'n ander ideaal vir die kuns,
al is hierdie sake slegs op die periferie van die drama aanwesig.
Basies vir die hele konflik van die spel is Periandros se ideaal om van Korinthe
‘'n digter se grootste droom uit klip en mens’ te maak en die stad tot sentrum vir die
kuns en wysbegeerte op te bou. Hierdie ideaal wat hy as staatsman wil verwesenlik,
is egter 'n digterlike droom. Telkens wys Lukophroon en later ook Prokles hom
daarop dat droom en daad, ideaal en werklikheid in botsing met mekaar is en in sy
geval tot despotiese optrede en geweld aanleiding gee, terwyl Melissa hom verwyt
dat hy sy funksie as heerser met sy verpligtinge as eggenoot en vader verwar en
persoonlike haat en jaloesie 'n rol in sy besluite oor die staat laat speel. Hierdie
+

+ Periandros van Korinthe word bespreek deur A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel), E.
Lindenberg (T.L., V: 1, Maart 1955), F.E.J. Malherbe (Afrikaanse lewe en letterkunde), Elize
Botha (Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle, Kaapstad, 1980), P.J. Conradie wat ook
die antieke bronne vir die drama nagaan (Spanning en ewewig, Pretoria/Kaapstad, 1974; kyk
ook sy artikel in Bu., 21.4.72) en A.C. Viviers (Beeld en bedryf, Pretoria, 1978). In sy resensie
in O.E.B., XX: 4 konsentreer T.T. Cloete veral op die verstegniese aspekte en kom hy tot 'n
sterk negatiewe oordeel oor die drama. As ‘aanvullende beskouing’ waarin ‘meer bepaald
die dramatiese karakter van Periandros van Korinthe ... beklemtoon’ word, publiseer die
redaksie van O.E.B. in dieselfde uitgawe 'n verdere, positiewe resensie deur W.J. du P. Erlank.
Veel later (1965) skryf Cloete 'n gunstiger beskouing wat saam met sy oorspronklike
prosodiese analise as een artikel in Kaneel opgeneem word. C.J.M. Nienaber skryf 'n Blokboek
oor Periandros van Korinthe (Pretoria/Kaapstad, 1965) en bespreek die ‘gekuiste’ uitgawe
van die drama (‘Net tot by die ‘wit doringtande’’, Oor literatuur II, Pretoria/Kaapstad, 1977),
terwyl André P. Brink dit vergelykend ter sprake bring in sy resensie van W.F. Hermans se

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

136
tragiese verwarring lei tot die vernietiging van eie persoonlike geluk deur die moord
op Melissa en die vervreemding met en uiteindelike dood van Lukophroon wat sy
opvolger moes gewees het, terwyl sy groot droom vir Korinthe hom toenemend nuwe
wreedhede laat pleeg in 'n poging om die stad van alle boosheid te suiwer. Uiteindelik
loop dit uit in die grootse slotmonoloog waarin talle temas in die drama meesterlik
verbind word en die reinigings- en offermotiewe tot 'n bevredigende einde kom as
hy homself sien as die ‘wildevark’ wat moet sterf, 'n slot waarmee die drama na die
inset terugverwys en feitlik 'n sirkel voltooi. Die spel toon met die volgorde eksposisie,
verwikkeling, klimaks, peripeteia (o.m. die versoeningspoging met Lukophroon in
IV: 3) en katastrofe duidelik die gang en geslote bou van die klassieke tragedie,
terwyl die Griekse praktyk van die eenheid van plek gehandhaaf word deurdat al die
tonele in en om die hof van Korinthe afspeel. As protagonis en konvergeerpunt word
alle handeling en gebeure in 'n groot mate om en in Periandros voltrek, iets waardeur
hy 'n belangrike eenheidskeppende funksie het, maar waardeur die spel - o.m. as
gevolg van die afwesigheid van 'n volgehoue en sterk antagonis - wesentlik 'n
eenpersoonsdrama word. In sy voortreflike beskouing oor Periandros van Korinthe
wys Rob Antonissen daarop dat daar 'n ‘diskontinuïteit in die sfeer van Periandros
se teenspelers’ is, al die antagoniste 'n element van ‘terloopsheid’ het en - met
uitsondering van dié tussen Prokles en Lukophroon - haas geen onderlinge
verbondenheid tussen die afsonderlike teenspelers bestaan nie, sodat die ‘enigste
ononderbroke antagonisme’ dié tussen Periandros en homself is (Kern en tooi, p.
81). Ten spyte hiervan is Periandros van Korinthe, ná vroeëre onbeholpe pogings,
die eerste Afrikaanse drama in die groot styl van die Griekse tragedie deur die
vermenging van die goeie en bose in die hooffiguur, die oormoedige en verwante
miskenning van sy eie grense as mens en die opvatting van die noodlot wat hierdie
roekelose vaart met die uitwissing van die ‘wildevark’ meedoënloos stuit. Tog voel
'n mens dat Opperman deur dramatiese situasies aan die bose dade van sy hoofkarakter
'n te groot prominensie verleen en daardeur die balans tussen simpatie en morele
oordeel by die leser of hoorder versteur. Die volgehoue paarrym dwarsdeur die drama
is 'n kragtoer wat egter soms tot geforseerdhede aanleiding gee, terwyl die herhaalde
gebruik van modale woorde soos ‘net’, ‘glo’ en ‘as’, wat die illusie van die alledaagse
spreektaal moet skep, 'n oortollige indruk maak en 'n onnatuurlike versifikasie en
oorbeklemtoning van die rymwoord in die hand werk. E. Lindenberg en T.T. Cloete
se besware teen toutologiese konstruksies, wat blote herhaling tot gevolg het, hou
egter nie rekening met die besondere aard van die vers in 'n versdrama nie. In sy
opstel oor die
+

Periander (Rap., 4.5.75). J.C. Kannemeyer ontleed twee monoloë in die drama (Die stem in
die literêre kunswerk, Kaapstad, 1965) en bespreek die sirkulerende elemente (Konfrontasies,
Pretoria/Kaapstad, 1977). Die eensydige en polities bevooroordeelde studie van Muthal
Naidoo (N.P. van Wyk Louw and D.J. Opperman: Afrikaans verse dramatists of South Africa
(Ph.D.-verhandeling, Indiana University, 1972) word bespreek deur Gerrit Olivier (St., XXX:
5, Oktober 1977).
+ In 'n ongedateerde toespraak wat Opperman in die sewentigerjare by die Hoërskool Bloemhof
in Stellenbosch oor Periandros van Korinthe gehou het en tans in die Carnegie-biblioteek
aan die Universiteit van Stellenbosch bewaar word, sê hy oor die verhouding digter - heerser
in dié drama die volgende: ‘Hier het ons 'n parallelle uitbeelding wat mekaar toelig. Eers is
daar die kunsteoretiese opvatting dat die digter 'n suiwerder skepping skep, 'n herskepping
van die bestaande skepping gee. Hy sou dan verbeter op die werk van die eintlike Skepper,
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‘Probleme van die versdrama’ (Wiggelstok), wat as 'n belangrike sleutel tot sy eie
praktyk in die eerste twee spele beskou kan word, sê Opperman dat die versdramaturg
in teenstelling tot die digter ‘met enkelvoudighede van spraak en beeldspraak’ werk,
sodat daar ‘'n eiesoortige dramatiese idioom (ontstaan) wat selfs die oratoriese en
deklamatoriese, die herhalings en toutologie van die gesprek funksioneel maak’.
Daarom gebruik die dramaturg ‘nadruklikhede, reëls wat geskryf word vir die tong
en die oor, ... karakters, tonele, situasies en 'n sirkulering van simbole’, en al hierdie
middele het as doel om die drama - wat ‘in die eerste plek geskryf (is) om gespeel
te word (-) reeds by die eerste aanhoor vir die publiek in die grootste mate helder en
verstaanbaar’ (Wiggelstok, p. 94) te maak. Waar Opperman verder sê dat dit
‘onregverdig (is) om die eise van die liriek aan die versdrama te gaan opdring’ en
dat daar nie geredelikerwys verwag kan word ‘dat die versdrama een hooggespanne
stuk digkuns van begin tot end kan wees’ (ibid., p. 95) nie, klink dit na 'n antwoord
op Lindenberg en veral Cloete se eensydige en ongenuanseerde besware teen sy
prosodiese praktyk.
Naas die Periandros-figuur het die ‘sirkulering’ van beelde en simbole wat
Opperman hier ter sprake bring en waarvan die wildevark, die see met sy klipperige
kus, die gevlerkte hings, die wraakvoëls, die reukwerk en veral die kwartel in sy kou
en die sederkis die prominentste is, ook 'n belangrike eenheidskeppende funksie in
die drama. Hierdie beelde en simbole word in die mond van verskillende karakters
gelê, ondergaan in die loop van die drama 'n sekere ontwikkeling, kry bepaalde
nuanses by, word in sommige gevalle ten nouste aan die dramatiese handeling
gekoppel en help om 'n bepaalde situasie of gebeurtenis in 'n spesiale beligting te
plaas en een of meer karakteristieke eienskappe sterk na vore te bring. Die sirkulering
van beelde en simbole wat telkens in gewysigde situasies voorkom, in die loop van
dié proses 'n ontwikkeling ondergaan en selfs met ander elemente verbind word, het
'n sekere refreinmatigheid tot gevolg wat 'n ooreenkoms toon met die soortgelyke
procédé in 'n epiese gedig soos Joernaal van Jorik, behalwe dat hierdie beelde en
simbole nie net, soos Antonissen dit geformuleer het, 'n ‘poëtiese motiewe-weefsel’
(Kern en tooi, p. 80) is nie, maar ook die handelingsaspekte in die drama aktiveer.
In dié opsig verskil Opperman se werkwyse baie sterk van dié van N.P. van Wyk
Louw in Germanicus. Terwyl die dier- en moerasbeelde in Germanicus tesame met
die sterk kontras tussen swart of donker en wit of helder die teenstellings tussen die
karakters beklemtoon en ons voortdurend bewus hou van die basiese spanninge en
teenstellings tussen die verskillende figure en die idees wat hulle verteenwoordig, is
die beelde en simbole in Periandros van Korinthe sowel poëtiessirkulerend as
dramaties-aktiverend omdat hulle ten nouste met die handeling in
só 'n heerser word op geestelike gebied. Dit lei na die kunstenaarsverheerliking en
kunstenaarsaanbidding. In sy kunstenaarswaan reken hy dat hy suiwerder as die eintlike
Skepper is. Parallel hiermee het ons die heerser, die diktator, die ‘taaikoen’ wat op materiële
gebied die wêreld na sy wense, monopolieë, kartelle, finansiële ryke opbou, dikwels met die
goeie en eie gewin vermeng. Die suiwere en onsuiwere is vermeng, soos by enige mens,
veral die verwikkelde moderne mens en die leser identifiseer hom in verskillende mate met
eienskappe van die hoofkarakter. Hierdie parallelle siening en onsuiwerheid word verder
deurgetrek: daar is die ligte spot en satire op die Dertigers se verheerliking van die
kunstenaarskap; by die Louws die opvatting van die digter as skepper, held, profeet,
aristokraat. By Uys Krige is dit die spot met die kamma suiwerheid by die romantiese
swerwer-digter.’
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die drama saamhang - trouens sélf handeling is - en in 'n belangrike mate tot die
ontwikkeling van die gebeure bydra. Dit blyk veral uit die simbole van die kwartelkou
en sederkis. Aanvanklik is Kuupselos se binnekoms en die feit dat hy die kou op die
historiese sederkis neersit (I: 1), vir Periandros 'n bron van irritasie, omdat hy deur
die seun se optrede aan sy burgerlike afkoms en sy kreupel grootmoeder herinner
word. In die loop van die drama groei die noue samehang tussen Kuupselos en die
kou uit tot simbool van die menslike beperktheid in die algemeen. In die vierde bedryf
word dit met die omstandighede van Melissa se dood en in die slotbedryf met Prokles
se gevangenskap in verband gebring, terwyl die uitvlieg van die kwarteltjie in die
laaste toneel Periandros se dood in die vooruitsig stel. Die mees volledig uitgewerkte
simbool in die drama is die sederkis, nie alleen omdat dit ten nouste met die
kernsituasies verbind is nie, maar ook omdat dit vir 'n groot deel van die spel as
toneelmatige element vir die gehoor sigbaar bly. In die eerste toneel van die drama
skets Periandros vir Lukophroon die geskiedkundige agtergrond van die kis wat as
wieg vir sy burgerlik gebore vader gedien het en wat - naas die uitgekerfde hoofde
van die twee alleenheersers van Korinthe - ook die beelde van die gevlerkte hings
as simbool van die bevryding uit die nugter-ekonomiese en die wraakvoëls as simbool
van die magte bo en buite die mens bevat. Juis omdat die sederkis primêr as simbool
van die geboorte en die lewe funksioneer, is dit dramaties baie effektief dat die
swanger Melissa in II: 2 deur Periandros omgestoot word sodat sy oor die kis val en
later sterf, in die besonder ná haar kwetsende woorde oor sy afkoms, nl. dat hy ‘uit
die adel van die bloed of gees nie is,/ maar soos 'n muis geteel is in 'n koringkis’.
Van wieg vir Periandros se vader ontwikkel die sederkis dus tot ‘struikelblok’ en
simbool van die dood. Daarom dat Periandros, as hy van Hermionee die nuus ontvang
dat Lukophroon weier om in Korinthe te kom heers, in V: 1 met 'n dolk sy eie beeld
uit die sederkis uitgrawe - 'n daad waarmee hy simbolies reeds sterwe. En aan die
slot van die drama gee hy opdrag dat die kis - maar dan ‘die dodekis’ genoem - ‘as
smeekoffer’ na Olumpos geneem moet word, ‘waar die priesters teen vernietiging
dit moet beveilig/ in die tempeltjie van Hera ... Die huwelik is heilig’. Wat dus vroeër
simbool van geboorte en lewe en later van dood was, word aan die einde van die
drama by die offermotief ingeskakel as Periandros die kis vir bewaring na die tempel
van die beskermgodin van die huwelik laat neem. Die groot droom wat hy vir sy ryk
gehad het, ‘is niks nou met die klein/ geluk van man en vrou en kind, en van die
huisgesin verdwyn’. Met die gebruik van die kwartel in sy kou en die sederkis kry
dié twee simbole die karakter van sinnebeelde of embleme wat op 'n bepaalde
betekenis afgestem is, iets wat die suggestiewe moontlikhede van die simbool beperk
maar terselfdertyd die betekenis direkter en onmiddelliker by die
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gehoor tuisbring. Met die hele procédé sluit Opperman ten nouste aan by die
simboolgebruik van 'n naturalistiese dramaturg soos Ibsen in wie se werk die visuele
simbool ook deel van die digte web van die dialoog word en dikwels as 'n begeleiding
van die dramatiese situasie funksioneer.
Vir sy tweede drama het Opperman - volgens die manuskripmateriaal in die
Carnegie-biblioteek aan die Universiteit van Stellenbosch - aanvanklik verskeie
ontwerpe gehad wat o.m. op die geskiedenis van Hertzog, die bewind van Savonarola
en die wêreld van die diereryk en sprokie as boustof steun, terwyl hy ook met die
gedagte gespeel het om die lewe van Boer, Brit en Bantoe (Die boek van die drie
B's) in hierdie land in die epies-dramatiese briefvorm te verwerk. Alhoewel W.A.
van der Stel en sy bewind aan die Kaap al by herhaling (o.a. by J.H.H. de Waal, Anna
de Villiers, J.C.B. van Niekerk, Grunius en Uys Krige) as agtergrond vir
romanskrywers en dramaturge gedien het, was hierdie omstrede figuur aan die begin
van die blanke beskawing in Suid-Afrika uiteindelik tog vir hom die boeiendste
moontlikheid. Met Vergelegen (1956) lewer hy 'n versdrama wat, in vergelyking met
die ander werke oor hierdie tydvak in ons geskiedenis, deur die fyner verwerking
van historiese bronne (met Leo Fouché se uitgawe van Het Dagboek van Adam Tas
as uitgangspunt), ruimer probleemstelling en genuanseerder karaktertekening 'n veel
groter kunswerk is.
Tussen Opperman se eerste twee versdramas is daar opvallende ooreenkomste. In
sy bespreking van Vergelegen sê A.P. Grové dat W.A. van der Stel die eerste omstrede
en daarom werklik dramatiese figuur op Suid-Afrikaanse bodem is, terwyl Periandros
aan die ingang tot die Wes-Europese wêreld staan (Oordeel en vooroordeel2, p. 106).
Albei het 'n groot droom en ideaal: Periandros wil die stad Korinthe tot 'n
kultuursentrum uitbrei waar ‘die fynste digters, denkers en die danseresse/ uit die
wêreldvertes en die eilande omheen vergader’; Van der Stel voel dat ‘hierdie wye
land van berge en brak stroom/ ... in 'n mens 'n groter drif en droom (wek)’ en hy
wil die land só opbou ‘dat skepe later ons produkte oor die wêreld voer’. Sowel by
Periandros as Van der Stel is daar egter 'n inherente karakterswakheid aanwesig wat
tot grootdoenerigheid en vertoonsug lei en in albei gevalle teruggevoer kan word tot
'n minderwaardige gevoel oor hulle verlede: by Periandros sy burgerlike afkoms, die
vernederings waaraan sy grootvader onderhewig was en sy kreupel grootmoeder wie
se gebrek in dié van sy oudste seun voortgesit word; by Van der Stel die pynlike
bewuswees van sy gemengde afkoms en die ongelukkige Amsterdamse kroegervaring
wat telkens deur hom opgeroep word. Albei word verder in die verwesenliking van
hulle ideaal gekortwiek deur die mense wat hulle omring: in die geval van Periandros
die Bakchiadai, na wie hy minagtend as die ‘dambordspe+

+ Vergelegen word bespreek deur A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel), Rob Antonissen (Kern
en tooi), W.J. du P. Erlank (Bu., 30.11.56), J.M. de Vries (Z.A., Maart 1957) en J.C.
Kannemeyer (Opstelle oor die Afrikaanse drama, Pretoria/Kaapstad, 1970). Oor Die beeld
van W.A. van der Stel in die geskiedskrywing en in D.J. Opperman se versdrama Vergelegen
skryf I.L. Jansen van Vuuren (M.A.-verhandeling, Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O.,
1973), terwyl K.E. Grové oor Die verwerking van die historiese materiaal in Vergelegen
(M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1970) handel; uit laasgenoemde studie word
twee artikels gepubliseer in St., XXIII: 4, April 1970 en in Dolosgooier van die woord.
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lers’ verwys; in die geval van Van der Stel die Vryburgers, wat die ‘meelsakke’ en
‘slagterbende’ genoem word en wat hom uiteindelik by die Here XVII aankla. In
albei dramas is daar 'n poging by die hoofkarakter om met sy antagonis tot 'n vergelyk
te kom (Periandros se besoek aan 'n verlate straat en gesprek met Lukophroon in IV:
3; Van der Stel se besoek aan Van der Heiden in die Donker Gat in die vierde bedryf),
terwyl albei spele in 'n oorwegend monologiese sluitstuk die hooffiguur in sy
vereensaming voorstel. Met die Arioon- en Adam Tas-figure is daar in albei dramas
'n skrywersfiguur aanwesig, en in albei spele gebruik Opperman die geleentheid om
van sy opvattinge oor die digter en sy taak te formuleer: in die geval van Periandros
van Korinthe veral die idee van vereenselwiging en metamorfose en die afkeur van
belydenispoësie; in die geval van Vergelegen in hoofsaak die wesenloosheid,
amoraliteit en inherente boosheid van die kunstenaar. Terwyl Opperman in Periandros
van Korinthe sirkulerende simbole soos die sederkis, die kwartel in sy kou, die
wildevark, die see met sy klipperige kus e.d.m. aanwend om die handeling te begelei
en 'n sekere mate van eenheid te skep, maak hy - al is dit dan op kleiner skaal - in
Vergelegen van die slagtersmes, wingerdslang en see- en skeepsbeelde en die
herhaling van enkele emosioneel-gelaaide reëls gebruik. Die duidelikste uiterlike
ooreenkomste tussen die twee dramas is egter die verdeling in vyf bedrywe en die
paarrymvorm. In teenstelling tot die lang reël van Periandros van Korinthe en die
stadige versbeweging sorg die korter reël van Vergelegen vir 'n sneller gang,
verskuiwing van die ruspunt en 'n ratse spel van woord en wederwoord. Daarby
vermy Opperman die neiging tot distichering en geslotenheid in sy tweede drama
deurdat die karakters veel meer as in Periandros van Korinthe slegs die eerste lid
van die paarrym uitspreek en met die klankoordrag na 'n volgende karakter 'n groter
kontinuïteit en innerlike stuwing bereik.
Soos Periandros van Korinthe toon Vergelegen, wat sy konstruksie betref, in die
eerste plek 'n verwantskap met die geslote bou van die Griekse tragedies. Die drama
begin met 'n eksposisie waarin die gehoor op hoogte gestel word van die situasie en
die hoofmotiewe wat die optrede van die figure gaan beïnvloed, terwyl die
verwikkeling van die gebeure in die tweede bedryf kom as die groeiende
ontevredenheid onder die Vryburgers aanleiding gee tot 'n tweede petisie teen Van
der Stel, hierdie keer gerig tot die Here XVII. Dié verwikkeling gaan voort in die
derde bedryf as Elsevier by wyse van teenmaatreël 'n getuigskrif laat opstel oor die
Goewerneur se karakter en Starrenburg dit vir ondertekening onder die burgers
rondneem (III: 1 en III: 2). Die hoogtepunt van die stygende spanningslyn word
bereik in die laaste twee tonele van die derde bedryf, eers in die fees by die Kasteel
waar almal ná 'n paar sopies en met die belofte van ander omkoopgeskenke die petisie
teken (III: 3), en daarna in die onwettige verhoor waar die Vryburgers, onder wie
ook Tas en Van der Heiden, deur Elsevier en sy konfraters sonder 'n behoorlike
verhoor ter strafsitting verwys word (III: 4). Reeds in III: 3 kom daar egter 'n wending
tot die goeie wanneer Van der Stel vir Huising en die ander Vryburgers toelaat om
hulle saak persoonlik voor die Here XVII te gaan lê, en hierdie peripeteia word verder
gevoer en uitgebou in die vierde bedryf met die Goewerneur se poging om 'n
versoening met Van der Heiden in die Donker Gat te bereik. In die laaste bedryf vind
dan die katastrofe plaas as Van der Stel teruggeroep word na Nederland, gevolg deur
die insig dat sy optrede verkeerd en sy droom vir die land te groot en oormoedig
was.
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Naas die klassieke bou is daar ook 'n ander patroon aanwesig wat selfs 'n belangriker
struktuurfaktor is, nl. die twee groepe, die amptenare en die Vryburgers, wat in baie
opsigte lynreg teenoor mekaar staan en die spanning veroorsaak waaruit die hele
stryd ontwikkel. Hiermee sluit Opperman aan by die dramas van Vondel in die jare
1648-1660 wat struktureel gebaseer is op die dualiteit tussen twee opponerende
groepe en wat in Lucifer (1654) 'n hoogtepunt bereik. In die geval van Vergelegen
opponeer die twee groepe mekaar nie net as groepe nie, maar het elke afsonderlike
verteenwoordiger ook sy direkte teenhanger in die ander groep (Elsevier - Tas,
Starrenburg - Du Pré, Kalden - Huising, Van der Stel - Van der Heiden) sodat daar
van 'n reeks parallelfigure sprake is wat direk teenoor mekaar gestel word. Daarby
vermy Opperman die gevaar van enkellynige en statiese karakters deurdat haas al
die persone in 'n sekere sin 'n vermenging van die goeie en bose vertoon en wesentlik
onsuiwer is. Verder word Van der Stel nie net met 'n groep nie, maar in die persoon
van Van der Heiden ook met 'n sterk persoonlike antagonis gekonfronteer. Sowel
Van der Stel as Van der Heiden is nie onkrities deel van hulle groepe nie, maar stel
van tyd tot tyd 'n ander standpunt en tree in 'n sekere mate as korrektief op ten opsigte
van die res waartoe hulle behoort. Al gaan dit vir Van der Heiden aanvanklik om
finansiële gewin, stel hy hom betreklik vroeg op 'n suiwerder standpunt, beklemtoon
by herhaling die erns van hulle saak, openbaar 'n dieper insig as die ander Vryburgers
oor die kern van hulle stryd en kom in sy uur van loutering tot 'n belydenis van eie
foute en verkeerde optrede sodat hy aan die einde van die vierde bedryf ‘naak en
suiwer’ voor God staan. In teenstelling tot Van der Heiden het Van der Stel 'n groot
ideaal vir die land, al verhinder sy swakhede (sy pronksug, behoefte om sy eie ‘wil’
te laat geld, minagting vir sy onderdane en minderwaardigheidskompleks) dat hy
end-uit as korrektief van die amptenare optree. Telkens swig hy voor die argumente
van Elsevier en Starrenburg, luister hy na hulle influisteringe en regverdig hy by
herhaling sy optrede met 'n sofistiese redeneerpatroon. Die aarseling en onsekerheid
by Van der Stel lei in die vierde bedryf tot die besoek aan Van der Heiden in die
Donker Gat, waar hy 'n poging aanwend om tot 'n versoening met sy belangrikste
teenspeler te kom. Dit is veral in hierdie toneel dat Opperman die verdere uitbouing
van die dualiteitstruktuur deur die byvoeging van 'n volwaardige antagonis ten volle
benut en met die wanhoopsmonoloog (vgl. Lucifer se klag ná die laaste besoek van
Rafael in die vierde bedryf van Vondel se drama) die karakter van Van der Stel
verdiep.
Die dualiteitstruktuur van Vergelegen word nog verder versterk deur wat A.P.
Grové die ‘dalende’ en ‘stygende’ lyne van die amptenare en Vryburgers
onderskeidelik genoem het (Oordeel en vooroordeel2, p. 110). Die amptenare begin
bv. sterk en selfversekerd met Van der Stel se groot droom vir die land en Elsevier
se oortuiging dat hulle die ‘Vryburgers nog een vir een (sal) uitboer’, terwyl hulle
in die slotbedryf openlik verdeel en in die geval van Van der Stel afgestroop raak.
Daarteenoor begin die Vryburgers die stryd aanvanklik net om ekonomiese voordeel
te behaal en is hulle as gevolg van nasionale verskille openlik verdeel. Reeds vroeg
in die drama sien Van der Heiden egter in dat dit vir hulle gaan om hul ‘reg in hierdie
land voor God’, terwyl die Vryburgers geleidelik 'n sterker gemeenskapsideaal en
selfs 'n nasionale bewussyn ontwikkel in die besef dat hulle aan die Kaap 'n nuwe
volk geword het: ‘... ons het in hierdie land verander/ ons is nie meer 'n
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Hugenoot, 'n Nederlander,/ maar 'n nuwe mens wat taaier, eensamer/ as hulle is ...
Ja! Ek is 'n Afrikaner.’ Met hierdie twee lyne sluit Opperman aan by Vondel se
dramas van ‘Staetveranderinge’, waarin die kontraste vóór en ná die hoofgebeurtenis
fel belig word.
Afgesien van die verdeling in vyf bedrywe, dualiteitstruktuur en ‘stygende’ en
‘dalende’ lyne verkry Opperman ook met parallelismes en teenstellings 'n sekere
kontras tussen die begin en einde van sy drama, waardeur die slotgebeure as 't ware
siklies na die aanvangsituasie van die drama terugverwys. Teenoor Van der Stel se
groot droom vir die land in die eerste bedryf staan sy verdoeming van die Afrikaners
aan die slot, terwyl die see- en skeepsbeelde van III: 1, wat die groeiende onsekerheid
by die hooffiguur suggereer, in die finale afrekening met Elsevier weer aangewend
word as Van der Stel na homself verwys as 'n ‘volkome wrak’ en Elsevier ‘die wind
(noem)/ waarna ek noodlottig my stuurseil moes bind’. Ook die Arie-figuur, en saam
met hom die sirkulerende beelde van die ‘wingerdslang’, ‘paljas’ en ‘snoek’, keer
in die vyfde bedryf terug en verdiep die insig van die hooffiguur. Ook deur fyner
kontraste in die drama word daar subtiele skakels tussen die begin en slot gelê. Van
der Stel se dreigement teenoor Huising dat hy sy ‘geluk/ steen na steen en balk na
balk (sal) uitruk’, keer ironies terug in die opdrag van die Here XVII dat ‘Vergelegen
... in vier stukke afgesteek’ en ‘die herehuis steen van steen geruk, verbreek’ moet
word. Teenoor Van der Stel se siening van die huise teen die ‘ligblou newels’ staan,
by wyse van kontras, die ‘swewende’ beeld van Vergelegen ‘deur die misgrou newels’.
En daarmee vind die Vergelegen-motief ook sy voltooiing: terwyl dit aan die begin
deel is van Van der Stel se droom om ‘van Vergelegen dié modelplaas (te) maak’,
besef hy in die loop van die drama dat alle drome ontluister word deur die daad, dat
Vergelegen vir elke mens ‘vergeleë’ bly.
Deur sy strukturele verwantskap met die Griekse tragedies en Vondel se
dualiteitsdramas, versterk deur die sikliese elemente in die bou, het Opperman dus
met Vergelegen 'n besonder hegte drama geskep, terwyl die ratser dialooghandeling
en beweging van die vers oor die algemeen 'n vooruitgang op Periandros van Korinthe
beteken. Tog bring die beperkter wêreld, kleiner statuur van die tragiese held en
‘konkretisering’ van die noodlotsmag mee dat die drama die grootsheid van
Periandros van Korinthe mis en die afstroping van W.A. van der Stel in die slotbedryf
minder aangrypend is as dié van die hoofkarakter in Opperman se eerste drama. In
hierdie opsig is Van der Heiden tydens sy loutering in die Donker Gat 'n
indrukwekkender figuur.
In 1960 aanvaar Opperman die professoraat in Afrikaanse letterkunde aan die
Universiteit van Stellenbosch en verskyn Astrak waarin hy 'n keuse uit sy poësie
publiseer, dikwels met geringe tekswysigings wat meestal nie in latere uitgawes van
die afsonderlike bundels gevolg is nie. In dieselfde jaar stel Merwe Scholtz D.J.
Opperman: 'n Keur uit sy gedigte vir gebruik in Nederland saam. Afgesien van
skoolbloemlesings wat op sy verseboeke berus en wat hy met die medewerking van
J.A. Heyl, C.B. Linder, M.A. Basson en E. Stumpf saamstel, maak hy in die
sestigerjare keuses uit die kritiek van Preller (Eerstelinge, 1961), Mulder (Laaste
opstelle, 1961), Schoonees (Die tweede verdieping, 1962) en die poësie van Visser
(Kinderkeur uit A.G. Visser, 1967) en stel hy saam met C.J.M. Nienaber 'n bloemlesing
met aantekeninge uit die Nederlandse en Afrikaanse poësie saam (Dubbelloop, 1966).
Hierdie
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versamelings getuig van deeglike en verantwoordelike werk, en uit die inleidings soos ook uit die voorwoord tot Anton Rupert se Wie in wondere glo (1967) en Schalk
Pienaar se Getuie van groot tye (1978) - blyk Opperman se vermoë om die essensie
van 'n bepaalde bydrae raak te sien en kripties saam te vat. Naas sy medewerking
aan talle ander uitgawes van die firma Human & Rousseau - ook wat werke vir die
jeug betref; vgl. bv. sy vertaling van Sunny B. Warner se Tobias en. sy groot rooi
tas, 1964 - lewer hy 'n belangrike bydrae met die monumentale werk oor Gees van
die wingerd, (1968; ook in Engels) waarin hy met die medewerking van vyftien
vakkundiges op verskillende gebiede die wynkultuur vanaf sy oorsprong, verspreiding
na Suid-Afrika, neerslag in die kuns en literatuur en die omgang en gebruik van wyn
nagaan.
Afgesien van die keuse uit reeds gepubliseerde werk bevat Astrak ook 'n negetal
nuwe verse wat die kern vorm van die bundel Dolosse (1963). Terwyl die verwerking
en verstrengeling van die kleur-, waak- en digterskapmotiewe van Blom en baaierd
'n heg gekonstrueerde eenheid maak, is Dolosse 'n losser versameling verse, al is die
‘dolos’-motief in die betekenis van beskawingsreste of simbole van 'n verlede en
voortekens van ('n dikwels somber en uitsiglose) toekoms 'n dominerende faktor in
die bundel. Die titel laat 'n mens enigsins aan Heilige beeste en Opperman se artikel
oor Achterberg (Wiggelstok) dink, terwyl die verse dikwels Europese reisindrukke
of die wêreld van Franskraal as agtergrond het, alhoewel die basiese problematiek
op die noodlotsgang van die Afrikanervolk, die ganse Westerse beskawing en die
mens in sy aftakeling gekonsentreer word. Teenoor die groot konstruksies van Blom
en baaierd is die verse in Dolosse struktureel dikwels oper, terwyl Opperman oor
die algemeen minder van lae of vlakke gebruik maak en veel meer as vroeër in die
rigting van 'n direkte seggingsvers met uitsluiting van metafoor en simbool beweeg.
'n Hele aantal van die gedigte in die bundel is ingegee deur indrukke wat Opperman
tydens sy Europese reis van 1957 opgedoen het, alhoewel die besondere ervaring
slegs as 'n vertrekpunt vir 'n omvattender problematiek aangewend word. In ‘Mukene’
word die bloedige Helleense verlede teenoor die rustigheid van die weiende bokke
met die verwysing na enkele mitologiese figure opgeroep, terwyl ouderdom, armoede
en frustrasie die karakter in ‘Ou matroos, Napels’ sover bring
+

+ Dolosse word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966), A.P. Grové
(Oordeel en vooroordeel), E. Lindenberg (Onsydige toets), T.T. Cloete (Kaneel), André P.
Brink (Sest., I: 4, Augustus 1964) en J.L. Steyn (Va., 7.2.64). In Dolos en denke (Pretoria,
1972) gaan D.H. Steenberg die ‘werkwyse en werklikheidsiening’ in Opperman se poësie
met spesiale verwysing na Dolosse na; enkele artikels hieruit verskyn voor publikasie in
boekvorm in St., XXII: 2, Desember 1968 en T.L., VII: 2, Mei 1969 en VIII: 2, Februarie
1970. ‘By die dood van Roy Campbell’ word bespreek deur Lindenberg (Smal swaard en
blink) en Grové (Fyn net van die woord), ‘Carrara’ deur Grové (Dagsoom), ‘Fonteine van
Tivoli’ deur F.I.J. van Rensburg en ‘Sondag van 'n kind’ deur S. Strydom (albei in D.J.
Opperman: Dolosgooier van die woord), ‘Bulalalamp’ deur Merwe Scholtz (‘Enkele
sintaktiese maneuvers by D.J. Opperman’, Herout van die Afrikaanse poësie en ander
opstelle), ‘Dennebol’ deur C.J.M. Nienaber (Oor literatuur I), J.C. Kannemeyer (Die stem
in die literêre kunswerk) en Louise Combrink (Kl., V: 1, Augustus 1969), ‘Spermutasie’ deur
Louis Eksteen, Pirow Bekker (albei D.J. Opperman: Dolosgooier van die woord) en L.A.
Barnes (T.L., XVII: 2, Mei 1979). Opperman se rede by die aanvaarding van die
C.N.A.-toekenning verskyn in Verspreide opstelle.
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om in die slotstrofe - met 'n pragtige uitbou van die inset - sy ‘artritusvuis’ oop te
vou en ‘onder wapperende wasgoed’ 'n verbeelde reis te onderneem. In ‘Fonteine
van Tivoli’ lei die waarneming tot 'n besinning oor Aristoteles se teorie oor kuns as
nabootsing van natuur, wat hier skynbaar in vervulling gaan, totdat die toeris besef
dat die vorms in die park wesentlik 'n ‘beperkte spel’ is en ten spyte van die wisseling
van water betreklik ‘konstant’ bly - iets waardeur Opperman beeldend kritiek op
Aristoteles lewer en by implikasie kuns as 'n transformasie van die natuur sien. Soos
vroeër in die ‘Brandaan’- en ‘Kroniek van Kristien’-siklusse maak Opperman - weer
met die reiservaring as vertrekpunt - van 'n Middelnederlandse werk as agtergrond
gebruik. In hierdie geval is dit in ‘Vloervelletjie’ die diere-epos Van den vos Reinaerde
waardeur daar met die keuse van enkele grepe 'n geestige en satiriese kyk op die
Afrikaner en sy posisie in die wêreld van vandag gegee word. Uit die waarneming
van die rooijakkalsvel kom die assosiasie met die diere-epos in strofe 1 los, terwyl
hierdie verband in strofe 2 momentum kry as die jakkals suidwaarts begin draf en
‘in die skadu/ van die renosterbossie/ in die Karoo’ tot rus kom. Ná die regstreekse
voorstelling van die jakkalsstreke in strofe 3 probeer die ekfiguur - hiér die Afrikaner
- in strofe 4 en 5 die jakkals (die nie-blanke) hokslaan, terwyl die spreker in strofe
6 - met 'n effektiewe verwisseling van rolle - op sý beurt die jakkals is wat deur ander
aangekla word, 'n toespeling op die internasionale kritiek - óók dié van Nederland op Suid-Afrika. In strofe 7 word Suid-Afrika in die ‘wêreldraad’ (vgl. Van Wyk
Louw se ‘Hongarye: November 1956’ in Tristia) beskuldig deur ‘kalante’ wat in
werklikheid slegs oor ‘goud en diamante’ begaan is, terwyl ook Nobel (die Westerse
wêreld) by wyse van 'n verdere rolverwisseling deur ‘miljoene/ rooi reinaerdes’ - 'n
toespeling op die kommunistiese lande - uitoorlê word. In sy bespreking van die
gedig wys E. Lindenberg daarop dat die digter ‘nie sy eie land as volkome onskuldig
(wil) voorstel nie - daar word juis 'n besonder skerp hekeling gegee van die oortredings
van die plaaslike aanklaers van Reinaert: die polisie en predikante wat die ontugwet
oortree (‘die heuning in die donker spleet’ en die dominee wat ‘'n muntstuk uit sy
beursie’ verloor). Die gedig bring dus geen aanklag teen enige ‘party’ nie ..., maar
gee 'n openbaring van ‘reinaerdien’ by álmal; sodoende word dit 'n waardige
voortsetting van die vrye kritiese gees van sy Middelnederlandse voorganger. Die
vorm, die kort beweeglike verse sonder streng rym- en metriese patrone, pas uitstekend
by die vinnige degensteke van die satire’ (Onsydige toets, pp. 89-90), iets waarby
ook die woordspel en uitbuiting van die etimologie aansluit.
In 'n hele paar verse is daar van die noodlotsgang van 'n volk of hele beskawing
deur die eeue sprake. Teenoor die wildstormloop in ‘Springbokke’, wat met die
gebruik van werkwoorde en deelwoorde (‘maal’, ‘snuif’, ‘dreunend’, ‘trap’,
‘wegvaag’, ‘jaag’ en ‘afstort’) 'n onthutsende beeld van die ondergang van die
Afrikanervolk (vgl. die titel) gee, praat Opperman in ‘Gedagtes by 'n sarkofaag’ na
aanleiding van 'n ontdekking van ‘'n hopie skewe bene’ in Griekeland agtereenvolgens
oor die opgrawing en identifisering van die geraamte, en stel dan vrae oor die seun
se dood, in verband gebring met die gevare wat die voortbestaan van die hele Westerse
beskawing bedreig. In die indrukwekkende ‘Vuurbees’ word die buffel sonder
metafisiese verlangens met sy aardse begeertes en drifte geteken, terwyl die mens
met sy redelikheid, tydsbewussyn, ewigheidsbesef en drang tot
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onsterflikheid deur beswering en kunsskepping juis die buffel tot metafisiese simbool
verhef. Die primitiewe mens wat met behulp van mes en vuur (strofe 2) die suiwer
dierlike en aardse kon kultiveer en in latere ontwikkelings tot hoër uitings van die
gees (‘piramides, Laaste Avondmaal’) in staat is, loop egter die gevaar om - deur 'n
pragtige verdere uitbouing van die ‘buffel’-beeld - die ‘vuurbees in homself’ só te
laat botvier dat die ‘prikkels van die brein’ in vernietigende objekte soos ‘projektiele’
en ‘produkte van atoom’ gestalte vind, 'n besetenheid wat destruktief werk in die
uitwissing van kultuurprodukte soos die Parthenon en selfs hele stede soos Hirosjima.
Deur sy chronologiese gang deur die eeue, van die primitiewe mens in sy grot (vgl.
Van Wyk Louw se ‘Groot ode’ en ‘Die eland’ van Wilma Stockenström) deur die
Egiptiese kultuur (‘piramides’) en Renaissance (‘Laaste Avondmaal’) tot die moderne
tyd met die verwagte Armageddon, deurloop die gedig die hele geskiedenis van die
mensdom van Genesis tot Openbaring, 'n progressie wat sy komplement vind in die
verskillende betekenisse waarin die buffel (dierlike drif - beswerende
verheffingsimbool - onbeheerste instrument in diens van 'n bose intellek) sy
verskyning maak. In ‘Hotnot: God’ word die gevolge van spesialisasie vir die menslike
gees en die botsing tussen verskillende rasse by wyse van 'n vierendeling voorgestel,
wat in die slotstrofe met 'n toespeling op Openbaring 6 sy apokaliptiese einde vind.
En in ‘Wederkoms’ wend Opperman die tradisionele apokaliptiese voorstelling van
God wat aan die einde op die wolke sal verskyn, op 'n nuwe wyse aan deur die siening
van ‘dakke en bome en mense/ ... (wat) ontspyker, ontwortel, ontaarde’ soos hulle
na Hom beur. Met die mistieke vlak en die neologistiese werkwoorde bou hy hier
die moontlikhede van Gezelle se ‘Ego flos’ (vgl. ‘ontbindt ... ontwortelt ... ontdelft’)
verder uit.
Teenoor hierdie verse is daar 'n hele groep in die bundel wat die wêreld van
Franskraal - alhoewel selde eksplisiet - en die huislike lewe of die aftakeling van die
mens as boustof het. In ‘Robbeslaners’ (vgl. Wilma Stockenström se ‘Dame in
pelsjas’) is daar weer - met 'n ratse oorgang aan die slot - van verminking sprake,
terwyl ook ‘Swembad by 'n kraaminrigting vir radiumgevalle’ van wanstaltighede
en ‘Mammae’ van ‘wel- of wangeboorte’ praat. Een van die indrukwekkendste kort
verse in die bundel is ‘Seevelde van bamboes’ waarin daar (soos vroeër in ‘Twee
stede’, ‘Beurtrympie’ en ‘Naskrif’) 'n eindelose weemoed heers oor die mens se
pogings tot kontak, gegee in beelde wat die mens in sy worsteling en vergeefse
seksuele drif voorstel. Teenoor ‘Ou kroonkandelaar’ (vgl. P.J. Philander se ‘Maaltyd’
in Uurglas) wat met sy ‘oordadige’ klankspel mooi by die futiele rykdom van die
ou vrou aansluit, word die mens se eensaamheid, selfs in sy geluk en samesyn met
'n ander, in ‘Wensbeentjie’ met sy seksuele suggestie aan die slot by wyse van 'n
gesprek met die beentjie as konvergeerpunt gegee. ‘Sondag van 'n kind’ met sy
magiese slot en Christelike simboliek het die geluk van 'n eenvoudige
gesinsbyeenkoms en jeugherinnering as uitgangspunt, terwyl ‘Fabel’ 'n geestige
weergawe is van die identiteitskrisis van twee erdwurms. In sy bespreking van
‘Bulalalamp’ wys Merwe Scholtz daarop dat die jagter van die eerste twee strofes
die prooi van die laaste drie strofes word en die jagter op sý beurt tot 'n Jagter uitgroei,
al is dit ook moontlik om deurgaans 'n dier aan die woord te sien wat deur die
verblindende lig van 'n genadelose God vernietig word.
Reeds in ‘Fonteine van Tivoli’ het die kunsskepping ter sprake gekom, en in
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‘Carrara’ verwerk Opperman in drie sestienreëlige strofes met 'n besonder
gekonsentreerde rymskema die geskiedenis van Michelangelo wat deur pous Julius
II gedwing is om die plafon van die Sixtynse kapel te beskilder, maar reikhalsend
na ‘die kranse van Carrara’ verlang waar hy as beeldhouer 'n grootser taak het om
te verrig. Met sy beweging van wanhoop tot aanvaarding en versoening toon die
gedig 'n soortgelyke gang as ‘Gebed om die gebeente’ en ‘Nagwag’, terwyl dit met
die Italiaanse wêreld, die verlossingsmotief van strofe 2 en die dramaties-monologiese
vorm regstreeks by ‘Scriba van die Carbonari’ aansluit. In strofe 1 is daar ná die
pouslike bevel sprake van die fisieke ongemak, geestelike lyding en gevoel van
tydsverlies (mooi gesuggereer deur ‘verbeier’) wat Michelangelo in Rome moet
verduur, terwyl hy in strofe 2 by wyse van 'n verbeeldingsvlug na Carrara verplaas
word waar hy - telkens met momentele verwysings na enkele van sy beeldhouwerke
- gestaltes uit die klip verlos, loshaak, laat ontsnap of wegkap. Ná hierdie
verbeeldingsvlug is hy in strofe 3 terug in die realiteit en gaan - soos A.P. Grové
aangetoon het - menslike gebondenheid en kunstenaarsvryheid 'n verbinding met
mekaar aan as hy die gehate opdrag en die leiding van God (reël 3) aanvaar en selfs
sinvol in terme van sy skilderwerk (vgl. die ‘vinger’-beeld) begin dink, al word hy
deur die uitputting van die taak feitlik tot 'n ‘omgedopte bergskilpad’ in hangende
posisie vervlak. In sy skerpsinnige beskouing oor ‘Carrara’ toon Grové verder aan
dat die volgehoue inhakrym met twee vokale (ei en e in strofe 1 en o en a in strofe
2) in strofe 3 (met e en o in die eindposisie) 'n versoerring bereik sodat die beweging
vanaf verset tot aanvaarding in die gedig ook klankmatig gevoed word, terwyl
Opperman daarin slaag om 'n hinderlike dreun deur die behendige gebruik van halfrym
te vermy. In vergelyking met ‘Carrara’ kom die kunstenaarstaak in ‘By die dood van
Roy Campbell’ (vgl. Opperman se opstel oor hierdie digter in Wiggelstok) slegs deur
terloopse verwysings (‘penpunte van die horings’ en ‘behaarde perkament’) beeldend
ter sprake en is die gedig primêr 'n verering van Campbell se lewensdrif, dinamiek
en durf aan die hand van die beskrywing van 'n stiergeveg met die bul as dramatiese
spreker. In nege vyfreëlige strofes (waarvan die rymskema met dié van ‘Blom van
die baaierd’ ooreenstem) word die brute krag van die bul telkens beeldend, assonerend
en allitererend vergestalt (bv. ‘wolke donder losbulk uit die firmament’). Al is die
dood reeds van die begin af in die ‘beuel’ en ‘soutreuk’ aanwesig, behaal die tarters
met hulle sistematiese en meedoënlose verwonding die oorwinning as ‘die gepeupel
in pupilles breek’ en word die bul onder die val van ‘rooi angeliere’ en ‘lui van
klokkies’ as begrafnissimbole uiteindelik die arena uitgesleep. Selde het drif en
beheersing, moeitelose beelding en streng strofebou, kragtige klankmiddele en fyn
progressie van aanvang tot slot 'n bevredigender verbinding in Opperman se poësie
aangegaan.
Teenoor ‘By die dood van Roy Campbell’ is die kunsprobleem weer die
uitgangspunt in ‘Dennebol’, al groei die vers geleidelik uit tot 'n besinning oor die
mens en sy voortbestaan op aarde. Soos Van Wyk Louw se ‘Beeld van 'n jeug: Duif
en perd’ steun die gedig sowel op 'n jeugherinnering as gegewens uit die Romeinse
geskiedenis. Die spreker in ‘Dennebol’ is 'n reisiger wat die oorblyfsels van die stad
Pompeji besoek en deur 'n bepaalde beskrywing van die gids na sy vader se
voorstelling van 'n steenkoolmynontploffing en sy jeug teruggevoer word. Deur die
herbelewing van die meningsverskil oor die skildery en die artistieke selfregverdi-
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ging van die vader deur die byhaal van Plinius se briewe aan Tacitus (waarin die
ondergang van die stad by wyse van 'n boom-beeld gegee is) word daar telkens beelde
van vernietiging (‘verkoolde kiepersol’, ‘vlammenaalde’, ‘dennebolle brandende
klip’) en 'n gestolde, dooie stad (strofe 12; vgl. Ernst van Heerden se ‘Helikopter’,
Van Wyk Louw se ‘Suiwer wiskunde’ en John Keats se ‘Ode on a Grecian urn’)
opgeroep. Dit laat die spreker met die terugstap bewus word van die geweldige
bedreiging van ‘daardie vuur wat ... binne 'n apokaliptiese uur/ ... 'n hele stad kan
(laat) stol’, 'n bedreiging wat, soos vroeër met die mynontploffing en die uitbarsting
van Vesuvius, in terme van 'n boom-beeld beleef word (‘verslingerde stuifmeel en
dennebol’). En ná die besoek aan Pompeji, die herbelewing van die meningsverskil
en die gedagte aan 'n uitwissende atoomontploffing gee hy sy vader gelyk wat die
voorstelling betref. Soos Plinius voor hom in die ‘oopskeur van die nag der nagte’
één gevoel het met ‘almal én die aarde’, só hef die spreker nou die distansiëring van
sy medereisigers op en stap hy saam met hulle na die hotel. Naas die skakels tussen
die verskillende simboliese voorstellings wat op een of ander wyse met die titel van
die gedig verband hou, is die verskeidenheid sprekers 'n opvallende verskynsel in
‘Dennebol’. Aanvanklik is die ervarende reisiger aan die woord, terwyl die gids en
die vader se woorde telkens aangehaal word. Deur die woorde van die vader en sy
voorlees van Plinius se brief kom daar egter ook 'n ander spreker aan die woord,
terwyl Tacitus (as die persoon aan wie die brief oorspronklik gerig is) via die seun
medehoorder van die vertelling word. Met die verskillende sprekers en hoorders,
boustof (besoek aan Pompeji, jeugherinnering, Romeinse geskiedenis en somber
toekomsverwagting) en basiese problematiek (op sowel artistieke as eksistensiële
vlak) is ‘Dennebol’ andermaal 'n voorbeeld van Opperman se verbluffende vermoë
om 'n verskeidenheid gebiede te betrek en tot 'n hegte eenheid saam te bind.
In aansluiting by ‘Gedagtes by 'n sarkofaag’ waarin daar sprake is van die einde
van die Westerse beskawing, ‘Vuurbees’ waarin daar gepraat word van die mens
wat met sy hiperwetenskaplike drif sy eie ondergang bewerkstellig en ‘Mammae’
met sy gedagte van 'n ‘wel- of wangeboorte’ vertel die ‘Spermutasie’-reeks die
verhaal van die geboorte van 'n monsteragtige wese wat die gevolg is van 'n bose
spel met die wetenskap, waardeur allerlei mutasies en afwykings aan die gang gesit
word. Deur die invoering van karakters uit Ovidius se Metamorphoseon word die
wangeboortes van die twintigste eeu teen die agtergrond van die gedaanteverwisselings
in die Griekse mitologie gesien, iets wat aan Opperman se gedagte van die ewige
wisseling van die spelers maar herhaling van dieselfde spel 'n nuwe nuanse verleen.
Die siklus gee wesentlik, soos A.P. Grové in sy insiggewende beskouing aangetoon
het, 'n besinning op die lot van die mens soos hy hom tussen geboorte en ondergang
beweeg. Aan die einde is daar in die ‘sterbemorste nes/ van die heelal’ net 'n ‘swart
aangebrand(e)’ aardbol oor met slegs enkele reste om van die eertydse bestaan van
'n menseras te getuig. As 'n newemotief speel daar in hierdie plek-plek geestige reeks
(vgl. die feitlik primitiewe formulering van die kind in ‘Pirrhatjie’ en die nabootsing
van die gebrekkige Bantoespraak in ‘Erinues’) ook 'n sekere spot met die stilistiek
op linguistiese grondslag mee. 'n Mens sien die toespeling hierop in ‘Pandora’ met
sy geslaagde transponering van Eugène Marais se ‘Die towenares’, die gedig waarmee
Merwe Scholtz in sy doktorale dissertasie
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die metode van die linguistiese stilistiek illustreer, terwyl die ‘Voorskrif’ met die
opdrag om die woord ‘geduldig’ te lees en die vraag of daar sprake van moord is, as
'n toespeling op Scholtz se interpretasie van Van Wyk Louw se ‘Dood in die berge’
(‘Die dans van die sluiers’, Herout van die Afrikaanse poësie en ander opstelle)
gelees kan word. Hierdie spot met die stilistiek is egter slegs sydelings en haas
‘toevallig’ aanwesig; hoofsaak is die vernietigende gevolge waartoe die onheilige
beklemtoning en verabsolutering van die wetenskap ten koste van alle ander waardes
heenlei. Daarom dat die mens aan die einde van die siklus die opdrag ontvang:
‘Verken in die begin/ en end die Woord’, 'n opdrag waarmee die digter terugreik na
die ‘Voorskrif’ aan die begin, maar waarmee daar nou ook teenoor die ‘woord’ van
die mens die ‘Woord’ van God as ander en groter waarde gestel word.
Die bundel Kuns-mis, wat by geleentheid van Opperman se vyftigste verjaardag
in 1964 verskyn, is 'n versameling ‘oorskietverse’ (vandaar die titel: dit mis die kuns
..., het as ‘uitwerpsels’ 'n geringer (?) waarde as die gedigte wat hy ‘waardig’ genoeg
beskou het om in sy ander bundels op te neem, maar is terselfdertyd bemesting vir
latere werk) wat uit die jare 1947-1964 dateer, nie in ander bundels 'n plek kon vind
nie, soms satiries of hekelend kommentaar op toestande - veral die literêre aktualiteit
- lewer en waarin dikwels gebruik gemaak word van woordspelings, teleskoperings
van verskillende woorde in mekaar, dubbelsinnighede en besondere tipografiese
rangskikkings. In die eerste afdeling is heelparty van die verse die neweproduk van
Opperman se bedrywighede as kritikus. ‘Minerva aan Tiresias’, oorspronklik deel
van sy opstel oor C.M. van den Heever (Wiggelstok), gee 'n beeldende uiteensetting
van sy opvatting oor die digter as hermafrodiet aan die hand van mitologiese figure,
terwyl ‘Paars poetica’, wat deel van die ‘Kolporteur en kunstenaar’-lesing
(Naaldekoker) vorm, die verlossende taak van die digter uitbeeld. Dikwels is die
verse geskryf na aanleiding van bepaalde literêre gebeurtenisse, soos die verskyning
van Van Wyk Louw se Vernuwing in die prosa (‘Lente in ons prosa’). Grové se
eensydige resensie van Antonissen se Kern en tooi (‘Ná die robslanery’), Merwe
Scholtz se toetrede tot die ‘Publikasieraad’ en die metode van die stilistiek op
linguistiese grondslag (‘Hellingaskoltis’). In die ‘Met apologie’-reeks, wat die tweede
afdeling van die bundel vorm, word daar - soos vroeër in Van Wyk Louw se ‘Mooi
prosa’ in Lojale verset en in Opperman se jeugreeks in Die Natalse Afrikaner van 6
Maart 1939 (lg. 'n belangrike voorloper vir
+ +

+ Kuns-mis word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad), A.P. Grové (Oordeel en
vooroordeel) en C.J.M. Nienaber (Oor literatuur I), wat ook die gedig ‘Thetis’ ontleed (Oor
literatuur II). 'n Voortreflike analise van die twee ‘Dylan Thomas’-gedigte is dié van Ernst
van Heerden (Digterlike diagnose, Kaapstad, 1977), terwyl H.J. Schutte in twee artikels oor
geestigheid by Opperman veral die aksent op Kuns-mis laat val (T.L., XIV: 4, November
1976 en XV: 1, Februarie 1977).
+ Die gedig ‘Aaispaai’ met die pragtige dubbelbetekenis deur die homonimiespel in die slotreël
steun op 'n aantekening uit een van Opperman se dagboeke wat sover terug as 1935-1936
dateer. Hierdie aantekening (Opperman-dokumente, Carnegie-biblioteek, Universiteit van
Stellenbosch) lui as volg: ‘Ewigheid: Wat is dit? ‘Iets wat aanhou en aanhou en aanhou ...
iets wat altyd is ... so iets. Soos die sterre. Jy sien sterre. Agter hulle is nog sterre en agter
hulle nog en so hou hulle vir altyd aan.’ Seuntjie stap weg. Dink daaroor. Ewigheid vir hom
soos die Royal Bakpoeierblikkies. Op die een blikkie is die prentjie van 'n ander blikkie en
die v. nog een en op die van nog een en so hou hulle aan en aan vir altyd ...’

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

149
‘Met apologie’) - aan die hand van 'n bepaalde teks met 'n aantal Afrikaanse digters
die spot gedryf deur kenmerkende stilistiese hebbelikhede na te boots. Soms vind
die toespelings plaas na aanleiding van bepaalde verse (soos W.E.G. Louw se
‘Vaalvalk’ en ‘Die seemeeu’ van Uys Krige), soms is die nabootsing gebaseer op
kenmerke wat dwarsdeur die oeuvre versprei lê. Van die geslaagdste in die reeks is
die toespelings op Ernst van Heerden (wat in ‘Met apologie - 'n aanvulling’ in
Anderkant besit 'n parodie op Opperman skryf; vgl. ook E. Lindenberg in Standpunte,
XIV: 3, Februarie 1961) en ‘N.P. van Wyk Louw II’ waarin die kwalifiserings,
aarseling, woordspel en parentese van Tristia skitterend nageboots word. In die derde
afdeling is die situasies waarmee Opperman die spot dryf, meestal algemener
volkswakhede (bv. ‘Burgemeester’), terwyl enkele verse met Europese temas aan
die ‘reis’-gedigte in Dolosse laat dink. ‘Spiegel der minne’ (wat met sy slotreël ten
nouste by Dolosse aansluit) en ‘Psigiater’ is toespelings op Colijn van Rijssele se
rederykersdrama (vgl. Opperman se opstel hieroor in Naaldekoker) en die kindervers
‘Koen, maak heel my skoen’ onderskeidelik, terwyl ‘Slapamperras’ na die ontsiering
van Leipoldt se graf in die Pakhuispas verwys. Die hoogtepunte van hierdie afdeling
is die twee ‘Dylan Thomas’-verse met - soos Ernst van Heerden aangetoon het - die
subtiele verwerking van gegewens uit biografiese geskrifte oor hierdie digter. In die
afdeling ‘Patriargallery’ word daar 'n aantal bejaarde hoogwaardigheidsbekleërs
gehekel, soos ‘Kieliekêns’, wat op die kleuterrympie ‘Handjies klap’ (in Opperman
se Kleuterverseboek onder die titel ‘Kielieliedjie’ opgeneem) gebaseer is. In die
viertal ‘Selfportrette’ waarmee die bundel afsluit, word Opperman se bekende
vereenselwigingsmotief en aanneem van ander liggame speels aangewend in die
gestaltes van bepaalde gewasse, soos in ‘Denneboom’ waarin hy met die beeld van
die hout wat ‘vir tamatiekissies opgesaag word’, na die minder aangename sy van
sy werk as professor onder die Maties verwys. Alhoewel nie al die verse in die bundel
ewe geslaag is nie, lewer Opperman met die literêre toespelings en besondere soort
geestigheid in Kuns-mis 'n haas unieke bydrae tot die Afrikaanse letterkunde.
In vergelyking met die geslote bou en klassieke opset van die paarrymende
Periandros van Korinthe en Vergelegen maak Opperman in Voëlvry (1968; vgl. ‘Clat
boek’ in Blom en baaierd) gebruik van die losser kroniekstruktuur en 'n vrye vers
met 'n besonder yl tekstuur wat soms in die rigting van 'n vyfvoetige jambe beweeg.
Die drama is gebaseer op die geskiedenis van Louis Trigardt se trek en konsentreer
- veral met toespelings op die Afrikaner se posisie vandag - op die vraag of al die
ontberings tevergeefs was en of die trek wel sin gehad het, iets waarmee dit 'n verre
verwantskap met die problematiek in Die dieper reg van Van Wyk Louw toon.
Afgesien van die beeld van die pionierslewe, indiwiduele verskille en voortdurende
rusies wat Opperman gee, val die aksent veral op Trigardt, wat plek-plek bo die
kleinmenslikheid uitstyg en met sy daaglikse optekeninge in die dagboek aan die
lyding gestalte wil gee. Daar is iets ontsettend tragies in die wyse waarop dié groep
+

+ Voëlvry word bespreek deur P.D. van der Walt (D.J. Opperman: Dolosgooier van die woord),
P.J. Conradie (Bu., 2.9.68) en J.P. Smuts (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad,
1980). Die huldigingswoord by die toekenning van die Hertzogprys word gelewer deur A.P.
Grové (Jrb. Ak., 1969).
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mense deur die siektes en vlieë heentrek om - in die woorde van die gedig
‘Springbokke’ uit Dolosse - hulle ‘groot afspraak/ met die dood’ te hou, terwyl
Trigardt ten spyte hiervan voortgaan om alles neer te skryf in die wete dat ‘dié
krabbelinge, dié boek’ miskien die enigste sal wees wat ‘sal kan getuig/ aan dié wat
na ons kom dat ons hier was’. Daarmee skakel Voëlvry regstreeks met J.C. Steyn se
‘Germaanse ruïnes’ (Die grammatika van liefhê) en is dit die voorloper van heelparty
prominente werke uit die sewentigerjare (o.m. Karel Schoeman se Na die geliefde
land, heelparty verse van Breyten Breytenbach, André P. Brink se Gerugte van reën,
J.C. Steyn se Dagboek van 'n verraaier en Hennie Aucamp se ‘Die uitsettingsbevel’
in Enkelvlug) waarin die ondergang, doem of oorlewingsvrees van die Afrikaner 'n
prominente motief is. Struktureel bestaan die drama uit twee ‘dele’, voorafgegaan
deur 'n voorspel, terwyl begin en einde deur die herhaling van motiewe (hadida,
noorsboom - vlg. die titelgedig in Heilige beeste) en die woorde van die karakters
en die toespitsing op die hoofproblematiek op mekaar betrek word. Die hele drama
word aangebied vanuit 'n agterna-perspektief sodat die gebeure in die twee dele in
werklikheid 'n herbelewing van Trigardt op sy sterfbed is, 'n procédé waardeur Voëlvry
struktureel 'n ooreenkoms toon met werke soos Die laer van W.A. de Klerk en Lobola
vir die lewe van André P. Brink. Met die regstreekse aanhalings uit Job word die
leed van die trekkers in die ruimer lig van die eeue geplaas en kry die hoofkarakter
se lyding 'n groter geldigheid deurdat sy geestelike en liggaamlike afstroping met
dié van die Bybelse figuur ooreenkom. Met die verwysings na Job en die groter
raamwerk waarteen die geskiedenis van die trek geplaas word, toon Opperman se
drama verder 'n verwantskap met Leroux se Hilaria en Die derde oog en Brink se
Die ambassadeur waarin sommige van die gebeure onderskeidelik op die mite van
die herlewing van Attis, Sophokles en Euripides se Herakles-dramas en Dante se
Divina commedia gebaseer word. Alhoewel Opperman daärmee aan sy drama 'n
groter wêreld en ruimer drakrag gee, is Trigardt as mens te klein om die problematiek
te dra en styg die vers nêrens - ook nie in Trigardt se slotmonoloog, wat 'n ooreenkoms
toon met die verwante tegniek aan die einde van Van Wyk Louw se Dias - bo die
kleinmenslike rusies van die trekkers uit nie.
Die mens in sy aftakeling, wat reeds in Dolosse ter sprake gekom het, is een van
die oorheersende motiewe in Edms. Bpk., (1970), waarvan die titel op die beperktheid
van die menslike lewe en besit dui en die kleiner wêreld van die bundel - dikwels
die vertroude terrein van Franskraal - afbaken. Alhoewel die verse in Edms. Bpk.
meestal die magtige greep en konstruksies van vroeër mis, is die bundel tog as 'n
+

+ Edms. Bpk. word bespreek deur Schalk Pienaar (Die S.A. Beeld, 7.6.70), T.T. Cloete en A.P.
Grové (D.J. Opperman: Dolosgooier van die woord) en J.H. Senekal (Z.A., Januarie 1971),
maar die insiggewendste resensie is dié van André P. Brink (Voorlopige rapport,
Kaapstad/Pretoria, 1976), terwyl Rika Cilliers 'n uitvoerige en voortreflike analise van die
bundel as geheel maak (St., XXVIII: 5, Junie 1975). ‘Kantelkompas’ word behandel deur
H. Ohlhoff (T.L., XII: 4, November 1974), terwyl Henning Snyman op die slotstrofe
kommentaar lewer (Uit vier windstreke, Kaapstad, 1978, pp. 144-145). J.G. du Plessis (Aspekte
van die waansin in diepoësie, M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch, 1973) en
Grové (Dagsoom) bespreek ‘Stem uit die spelonk’. Op lg. se beskouing reageer M.
Nienaber-Luitingh (St., XXXII: 4, Augustus 1979) met 'n voortreflike analise van die gedig.
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duidelike eenheid gekonsipieer en die resultaat van 'n digter wat ook in werk van
kleiner omvang getrou aan homself bly. 'n Mens sien dit in die wyse waarop die
motto - die aanvang van Vondel se vertaling van die eerste boek van Ovidius se
Metamorphoseon, 'n bron wat reeds sy stempel op Heilige beeste afgedruk het en
daarna by herhaling in Opperman se werk meespeel - bepalend is vir die gang in die
bundel en die sleutel vorm tot die motief van gedaantewisseling wat hier telkens
verder uitgewerk word.
In die titelgedig is daar sprake van 'n enkele mens se klein besit wat deur die
‘Janfiskaal’ (die laksman, die dood) en die ‘Bakkapel’ (die slang, die duiwel)
oorgeneem en in die opeenvolgend groter gebiede (vgl. ‘op 'n kruin, ... op 'n rots’
teenoor ‘verby die kruin, verby die rots’) uitgebrei word totdat die dood en die
diaboliese oor alles seëvier. Die verwisseling van ‘Dirk se erf’, waarmee die motief
van metamorfose reeds 'n aanvang neem, word voortgesit in die speelse ‘Parstyd’,
waarin die vark as gevolg van al die doppe sy ‘einste lyf vergeet’, terwyl die
ooreenkoms tussen mens en vark deur die nabootsing mooi tot stand kom en die
beeld tot die ‘verklarende’ slotreël volgehou word. In ‘Nagfees van toneelspelers’
lei die gedaantewisseling van die akteurs, wat ná 'n opvoering van Vergelegen op
die historiese plaas Meerlust onthaal word, tot 'n opheffing van die tydsgrense as
‘elke speler ... in hom/ sy dode (voel) loop’, terwyl Van Wyk Louw in ‘Vele woninge’
vir sy verrassende verwisselende vermoë in bundel na bundel vereer word. Wat sy
bou betref, toon hierdie gedig 'n verwantskap met die beeld-eksegese-procédé van
‘Borrel’ (Heilige beeste) en kom daar telkens belangrike aspekte van die
kunstenaarstaak deur die beeld van die steenmaker na vore, soos die kundige
vormgewing, omstoking (vgl. Marsman), waak (vgl. die ‘waak’-motief in verse soos
‘Scriba van die Carbonari’ en ‘Nagwag’), balans tussen konkrete en abstrakte, aardse
en goddelike (‘groenmielies braai, gesels en sterre soek’) en boumeesterskap (vgl.
die ‘argitek’ in ‘Paars poetica’) waarmee Opperman naas sy hulde vir Van Wyk
Louw ook lig op sy eie praktyk werp. Die motief van metamorfose kom ook voor in
die geskubde gestalte wat die vrou aanneem (‘Drakin’), terwyl die ontgrensing van
die self in ‘Unopus’ ('n neologisme na analogie van oktopus) speels verwerk word.
En die kaal, klipperige wêreld van hierdie bundel vind verder neerslag in ‘Te klip
om te boom’ met sy funksieverwisseling van woorde en parallelle ontwikkeling in
strofe 1 en 2.
Die motiewe van aftakeling, siekte en dood is die boustof in 'n ander groep verse
uit die eerste afdeling van die bundel. In ‘In die hospitaal’ word die besondere geval
histories geperspektiveer deur die verwysing na ‘die siekes van die Asklepieion’,
terwyl ‘Wit duiwelin’ - soos ‘Skuiling’ uit Negester oor Ninevé - die broosheid van
die liggaam as tema het en ‘Werwelwiel’ met die slotreël by ‘Safari’ (Kuns-mis)
aansluit. Die verskillende vorms wat die dood vir die mynwerker kan aanneem, gaan
in ‘Kanarie’ 'n geslaagde verbinding aan in die wyse waarop die voël sterf, terwyl
‘Uit die duiwel se Bybel’ (vgl. The devil's dictionary van Ambrose Bierce) in die
kenmerkende Bybelstyl - in die slotstrofe met 'n regstreekse toespeling op Jeremia
31:15 - 'n profesie van die duiwel oor die mens se fantastiese wetenskaplike vermoë
maar ook oor sy eie ondergang en dood gee (vgl. ‘Spermutasie’). Die
indrukwekkendste onder hierdie groep verse is ‘Mev. H.S.M. Opperman’ (vgl.
‘Nagedagtenis aan my vader’, o.m. vir die woord ‘rank’ in die
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slotreël) waarin die waarneming deur die glas en die woord ‘lyk’ reeds die
gedaantewisseling inlei wat die moeder ná haar dood ondergaan, verder bevestig
deur die oorgang van ‘Jou’ (reël 1) na ‘u’ (reël 6) wat die vervreemdingsproses verder
voer. Die ‘deurgetrapte drumpels van jou oë’ kan hier op die ouderdom en verwering
slaan, maar suggereer ook die gasvryheid en liefde wat tydens haar lewe van hierdie
druk besoekte vrou uitgestraal het, terwyl ‘nagelate dankies’ sowel op bedankings
ná die dood as op onuitgevoerde, versuimde ‘dankies’ tydens die lewe betrekking
kan hê.
Met die begrip ‘Optelgedigte’ wil Opperman die ontleningskarakter van die verse
en sy ‘geringe’ aandeel aan die ontstaan daarvan suggereer. ‘Visvangplekke op die
plaat’ bestaan inderdaad net uit 'n lys eiename, maar afgesien van die ‘soet musiek
van name’ waaroor W.A. van der Stel by geleentheid in Vergelegen praat, sit daar
'n stuk lewe in elkeen opgesluit en toon die volgorde ook 'n sekere gerigtheid in die
gedig. ‘Ruimtesentrum, Houston’ steun op 'n berig uit Rapport (kyk A.P. Grové, Die
dokument agter die gedig), toon in dié opsig 'n ooreenkoms met ‘Klara Majola’ en
‘Draaiboek’ en is in sy gebruik van die joernalistieke taal 'n satire op die
oppervlakkige aard van die soort partytjie wat hier beskryf word.
Die ‘Teodoliet’-afdeling, waarmee die bundel afsluit, bevat twee verse van groter
omvang. ‘Kantelkompas’, agt en dertig vyfreëlige strofes met aabbarymskema, vertel
van die dood van die feitlik legendaries geworde visserman Doors Dubbeldop, maar
groei geleidelik uit tot meer as net 'n blote verhaal. Deur sy verbinding met die land,
die vissers en die ‘seebadmense’ word 'n hele klein gemeenskap opgeroep, terwyl
sy verbinding met die see 'n sekere historiese verbondenheid met ander drenkelinge
en met die wrakke rondom Danger Point skep (vgl. Jorik vroeër). En deur hierdie
verbondenheid en die legendariese rondom hom word Doors Dubbeldop van gewone
visserman tot tydlose gestalte verhef. In ‘Stem uit die spelonk’ is 'n masjinis ná 'n
treinongeluk aan die woord om die oomblik van die ontsporing op te roep, te vertel
van die aanranding deur swart passasiers en soos ‘Nebukadneser’ predikend sy
boodskap uit te bulk, 'n verwysing waarmee - soos M. Nienaber-Luitingh aangetoon
het - die geskiedenis van die verdierlikte Babiloniese koning (Daniël) in die gedig
betrek word. Ná die eenwording met die ‘holtes/ van die aarde’ en sy metamorfose
kom hy tot 'n skuldbelydenis, sien en hoor hy die skepping in 'n ander lig, belewe
hy uiteindelik die vervloekte swartmense as ‘broers’, word hy bewus van die almag
van God en verwerp hy geweld. Hiermee word - volgens André P. Brink se beskouing
- alle menslike beperking opgehef, omdat nie die mens nie maar slegs God ‘eiendom’
mag besit en uitdeel. En daarmee sluit hierdie groot gedig ten nouste by die sentrale
motief van die bundel aan.
Komas uit 'n bamboesstok (1979), die eerste bundel van Opperman ná sy ernstige
siekte van 1976, werk met 'n hele aantal bekende temas en motiewe van vroeër,
+ +

+ Oor die biografiese agtergrond van Komas uit 'n bamboesstok voer Amanda Botha (Tr.,
9.6.79) en Jan Breytenbach (Rap., 10.6.79) onderhoude met die digter, terwyl Opperman
self op 'n klankkasset (Kaapstad, 1979) oor sy siekte praat.
+ By die eerste publikasie verskyn ses uitvoerige besprekings van die bundel. Merwe Scholtz
(Bu., 8.6.79) gee blyke van mooi insigte, maar hy gaan 'n bietjie oppervlakkig oor die
verskillende rolle heen en laat nie reg geskied aan die ‘wonder’-element in ‘'n Mirakelspel:
Wie't mossie doodgemaak?’ nie. E. Lindenberg (St., XXXII: 4, Augustus 1979) skryf 'n
deeglike en indringende analise van die bundel as geheel met oral fyn waarnemings van
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maar deur die besondere verbinding wat hulle met mekaar aangaan, verskyn hulle
dikwels in 'n verrassend-nuwe gedaante. Die motiewe van aftakeling en siekte,
beperktheid van menslike lewe en besit, betreklikheid van eiendom en klein stukkie
aarde wat elke mens se vertroude terrein is, kan teruggevoer word tot Edms. Bpk.,
terwyl die alkoholiese motief reeds vroeër in ‘Man met horries’ (Engel uit die klip)
en die twee ‘Dylan Thomas’-gedigte (Kuns-mis) voorkom. In Komas uit 'n
bamboesstok word hierdie temas en motiewe egter dikwels op 'n geestige wyse met
die gebruik van satire, hekeling, selfspot en ironie aangebied, 'n verskynsel waardeur
dit - soos ook deur die aanwending van woordspelings, ‘eksperimentele’ tipografiese
rangskikkings en die uitbuiting van kleurterliedjies - by die poësie van Kuns-mis
aansluit. Daarby vind bekende Opperman-motiewe van vroeër, soos die ewolusionêre
ontwikkelingsgang van die mens, die gedaantewisseling, onteiening van die self en
opgaan in ander gestaltes, ondergang en verlossing en die geestelik-verkennende
reiservaring, deur die persoonlike belewenis van die siekte en die gedeeltelik
outobiografiese aanbod op 'n nuwe wyse hulle neerslag in die bundel. Dit beteken
dat Opperman die verlede enjeug nie bloot reminisserend en romantiserend oproep
nie en die geskiedenis van sy siekte nie regstreeks belydend weergee of vir sy poëtiese
effek op 'n ‘klaargemaakte gevoel’ (Wiggelstok, p. 33) steun nie. Alhoewel die bundel
met sekere outobiografiese gegewens werk, spreek die ‘kollektiewe onbewuste’ van
'n hele oeuvre deur die sirkulering van bekende motiewe en temas telkens mee, terwyl
- soos by herhaling vroeër in Opperman se werk - die historiese en literêre
verwysingsveld die persoonlike belewing in 'n ruimer perspektief plaas en as 'n
‘objective correlative’ vir die eie ervaring dien, al word die verwysende en lokale
wêrelde juis verbind op 'n manier wat vir sy poësie in baie opsigte nuut is. Met dit
alles verwerk Opperman in Komas uit 'n bamboesstok 'n groot verskeidenheid
gegewens wat strek vanaf Middeleeuse verkenningstogte en die sewentiende-eeuse
seevaart na die Ooste tot die nederige reise te perd of later per trein in die eie
jeugwêreld en die hedendaagse lugreise van die groot magnate, 'n verskeidenheid
wat deur die hoeveelheid stylsoorte, versvorms en prosodiese skemas 'n verbluffende
uiteenlopendheid vertoon. Dit is 'n bundel waarin baie wêrelde gehuisves word en
'n groot aantal stemme aan die woord kom.

onderdele en 'n uitstekende analise van die gedig ‘Egipties’; sy onderwaardering van die
‘Grondstowwe ...’-siklus is die enigste insinking in sy bespreking. T.T. Cloete konsentreer
in sy beskouing (T.L., XVII: 4, November 1979) op die ‘koggelstyl en bifokale struktuur’
en die ‘merkwaardige manier van sien’, terwyl A.P. Grové (Beeld, 8.6.79) reeds in dié vroeë
stadium 'n aantal lyne in die bundel voortreftik deurtrek en telkens met verrassende insigte
kom. André P. Brink (Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980) gee die skerpsinnigste
en indringendste ontleding van die bundel in sy volle rykdom van motiewe. In teenstelling
hiermee bevat F.I.J. van Rensburg se resensie (Tr., 9.6.79) heelwat verkeerde inligting en
foutiewe afleidings, terwyl die stelling dat ‘'n werklike oordeel oor die bundel as 'n geheel’
as gevolg van die ‘magdom weggesteekte dinge en dingetjies ... eers na 'n lang tyd moontlik
sal wees’, in verskeie variasies in sy bespreking herhaal word. Verdere besprekings van
Komas uit 'n bamboesstok is dié van Johann Johl (Vo., 4.7.79), Fanie Olivier (Va., 13.7.79),
Hilda Grobler (Hoof., 16.8.79), Hein Viljoen (Va., 20.12.79) en Henning Snyman (Oor
skrywers en boeke, Johannesburg, 1982).
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Maar naas hierdie uiteenlopende temas, motiewe, w^erelde en stylsoorte word Komas
uit 'n bamboesstok gekenmerk deur die gebruik van 'n dikwels oper, direkter en
minder gedronge vers enersyds en die hegte komposisie van die bundeleenheid
andersyds. Terwyl Opperman in sy poësie tot en met die vyftigerjare oorwegend van
die meervlakkige vers met die uitbuiting van metafoor en simbool gebruik maak, is
die laagkonstruksies in Dolosse aansienlik minder en word - soos Rob Antonissen
aangetoon het (Spitsberaad, Kaapstad, 1966, p. 112) - die metaforiek vervang deur
‘reëlreg saaklike mededeling, verbinding van feitlike gegewens, ... (en) kruising van
'n menigte begrippe en gebeurtenisse’. Alhoewel metafoor en simbool in Komas uit
'n bamboesstok nie heeltemal afwesig is nie, word die bundel as geheel tog gekenmerk
deur 'n nog verdere deurvoering van direktheid en eenvoud in segging as wat in
Dolosse die geval was. Dit kom tot uiting in speelse balladeske verse, regstreekse
meditasies, naïewe ‘dier’-verse in die trant van Leipoldt of die eeue-oue tradisie van
die fabel, verhalende gedigte en ‘liriese’ verse wat van 'n innigheid of verstilde
houding getuig, al is twee of meer betekenisse dikwels jukstaponerend aanwesig en
word die bedrieglike eenvoud soms opgehef deur die fyn wisselwerking tussen verse
wat in 'n weerkaatsende, analoë of komplementerende verhouding tot mekaar staan.
Deur die skakelspel tussen woorde, frases of motiewe wat prospektief en retrospektief
struktureer en die netwerk van kruisverwysings en relasies wat só ontstaan, toon die
bundel 'n besondere uitbuiting van die ‘intergedigtelike konteks’ (J.P. Spies in Die
kunswerk as taal, Kaapstad, 1975, p. 105), in so 'n mate dat heelparty verse eers
werklik in die bundelverband spreek en hulle effek én betekenis deur die posisie in
die geheel medebepaal word. In hierdie opsig toon Komas uit 'n bamboesstok 'n
verwantskap met Blom en baaierd wat, in teenstelling tot die enkele dominerende
motief van bundels soos Dolosse en Edms. Bpk., met reekse, parallelismes, sirkulering
van simbool en beeld, verstrengeling van die kleur-, waak- en digterskapmotiewe en
tipografiese rangskikking van verse 'n besonder hegte eenheid vorm. In Komas uit
'n bamboesstok is hierdie eenheid nog groter deur die terugspeling van verse op
mekaar en deur die chronologiese lyn wat die ontwikkeling van die sprekende ek
vanaf sy kinderjare tot sy volwasse lewe as digter en sy siekte, aftakeling, herstel en
‘hergeboorte’ gee.
+

+ In T.L., XVII: 3, Augustus 1979 werk A.P. Grové sekere aspekte van sy resensie verder uit
en in 'n Blokboek (nr. 34, Pretoria/Kaapstad, 1979; vgl. hieroor André P. Brink, St., XXXIII:
3, Mei 1980) gee hy die volledigste beskouing met baie agtergrondsinligting oor die bundel.
In die artikel ‘Tot digterskap gedrewe’ (T.L., XVIII: 2, Mei 1980) bring Lina Spies Komas
uit 'n bamboesstok in verband met Negester oor Ninevé en kom sy met talle verrassende
nuwe insigte, terwyl sy in St., XXXV: 4, Augustus 1982 oor ‘Siekte en herstel’ in die bundel
skryf. Oor die gedig ‘Antieke klok’ skryf C.J.M. Nienaber (Hulsels van kristal, Kaapstad,
1981), terwyl D.J. Hugo ‘Bontekoe’ en ‘Aanraaklied’ bespreek (T.L., XIX: 1, Februarie
1981) en die bundel as ‘Verslag aan 'n Akademie’ (T.L., XX: 3, Augustus 1982) nagaan. Oor
‘Aspekte van die simbool: metafoor - verhouding’ in die bundel handel Henning Snyman
(Verkenningsvlugte, Johannesburg, 1981). Opperman se rede by die aanvaarding van die
C.N.A.-toekenning verskyn in St., XXXIII: 4, Augustus 1980. Die motivering by die
toekenning van die Hertzogprys word gelewer deur T.T. Cloete (Jrb. Ak., 1980).
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Op die Franse titelblad word die bundel aangedui as ‘'n Volksboek’, 'n begrip waarmee
Opperman 'n verband trek met die laat-Middeleeuse prosavertellings wat meestal op
die ouer romans met hulle wonderwêreld van ridders en heldedade teruggaan, maar
hier ook op die dikwels volkse situasies en karakters en die skynbare eenvoud van
die bundel kan slaan. Met die titelplaat wat hierop volg, sluit Opperman aan by die
tradisie van die gravures in die embleemliteratuur, liedereversamelings, volksboeke
en reisverhale van die sewentiende-eeuse Nederlandse literatuur, terwyl die kwatryn
regstreeks gebaseer is op die subscriptio in die Journael ofte gedenckwaerdige
beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van Willem Ysbrantsz. Bontekoe van
Hoorn ( 1646): ‘Dits 't beelt van Bontekoe dien Godt, op zijne vaert/ Tot elckx
verwonderingh, heeft wonderlijk bewaert;/ Mits hij de Doodt ontgingh, self midden
inde Doodt;/ In 't water, Vuer in Moordt in Dorst en Hongersnoodt.’ Sowel met die
tekening as die kwatryn lê Opperman dus 'n verband met Bontekoe se
sewentiende-eeuse reisjoernaal - waarby bepaalde gedigte in die bundel ook aansluit
-, terwyl hy daarmee verder op tweërlei manier die boustof vir die bundel aandui: in
die tekening deur die elementale en poëtiese moontlikhede wat daar ná die siekte vir
hierdie man in die alfabet as basis en die beswerende mag van die syfers en
priemgetalle in sy brein verborge lê, in die kwatryn deur die motiewe van ‘water,
vuur, woestyn en hongersnood’ wat vir die digter in die uitbeelding van sy siekte
belangrike motoriese kragte sal wees. Met die naam Marco Polo in plaas van Bontekoe
wys Opperman ook die groot Middeleeuse reisiger met sy langdurige verblyfaan die
hof van die Mongoolse ryk van die Koeblai Khan en sy reisjoernaal Il milione (Die
boek van die duisende wonden) as boustof aan, iets wat hy verder voer in die lang
informatiewe titel (vgl. die titel van die vyfde boek van Rabelais se Pantagruel) wat
as 't ware 'n kort begrip of staalkaart van allerlei motiewe in die bundel gee. Met
sekere woorde in die titel (bv. ‘mirakelagtige’ en ‘retories’) verskaf Opperman 'n
sleutel tot die aanbiedingswyse en styl, terwyl dit as geheel by die tradisie van die
volksboeke en sommige literêre werke (bv. Bredero se Liedboeck) van die sewentiende
eeu en vroeër aansluit. Daarby word Opperman se funksie as ‘bewerker’ van die
gegewens ook deur sy Middeleeuse en sewentiende-eeuse voorlopers bepaal. Marco
Polo dikteer sy beskrywing aan Rusticiano, beroepsliterator van Pisa, terwyl Bontekoe
s'n deur Jan Janz. Deutel geredigeer is. Opperman korrespondeer dus hier met
Rusticiano. en Deutel, terwyl die teleskopering van die twee reisbeskrywings in die
bundel vergernaklik word deur die feit dat sowel Marco Polo as Bontekoe 'n reis na
die Ooste onderneem en albei in China met sy of sywurms te make gehad het.
Die bundel self word verdeel in sewe ‘rolle’, voorafgegaan deur 'n proloog en
afgesluit deur 'n epiloog (vgl. Voëlvry) waarin die ‘Seremonie van die naelstring’
terugspeel op die aanspreking van die ‘Hooggeëerdes’ aan die begin en, feitlik soos
'n Middeleeuse leerdig, regstreekse informasie oor die struktuur van die bundel
verskaf. Hierdie didaktiek word egter deur die spottende toon en kwasie-eerbied van
die rebellerende digter teengewerk, 'n tipe instelling wat ook by die nonchalante
vulva-teken van Marco Polo op die titelblad aansluit. Verder word die fiktiewe
situasie van die bundel, wat volgens die informatiewe titel 'n verslag is van die
‘mirakelagtige terugkeer ná lewerversaking van ene Marco Polo’, al klaar gerelativeer
deur die ‘Voorschrift aen clercken’ aan die begin. Volgens Bontekoe, op wie
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se ‘Voor-reden’ hier gedeeltelik gesteun word, is die ‘Oogh-wit in 't Beschrijven/
van eene Reys’ meer op die ‘Getrouwlijckheydt/ als op Cierelijckheydt/ van segghen’,
'n formulering wat aansluit by die sewentiende-eeuse kunsteorieë met hulle aksent
op ‘profijt met genoechten’ (Vondel). As daar dan van die begin van die bundel af
telkens, naas die gegewens uit Marco Polo, ook regstreeks met besonderhede uit
Opperman se ervarings gewerk word, is dit duidelik dat die outobiografiese lyn
parallel saam met die histories-verwysende lyn beweeg en selfs algaande die (vir die
bundel) fiktiewe situasie van die Middeleeuse reisiger verdring. Daarom is dit juis
funksioneel dat Marco Polo aan die einde finaal tot ‘fiksie’ verklaar word: hy is bloot
as skyn vir hierdie reis bygevoeg en word nou 'n ‘kop’, 'n ‘trofee’ wat die digter teen
die muur hang, 'n procédé wat 'n verwantskap toon met Achterberg se Spel van de
wilde jacht (vgl. die gedig ‘Huisbewaarder’) waarin die hele onderwerp van die
bundel uiteindelik tot 'n tapisserie of skildery teen die muur gereduseer word. Daarmee
het die ‘Getrouwlijckheydt’ finaal die ‘Cierelijckheydt’ oorwin en is die spel van
skyn en wese finaal opgehef. Met hierdie verhouding tussen fiktiewe aanbod en
waarheid toon Komas uit 'n bamboesstok 'n verwantskap met die problematiek in
Multatuli se Max Havelaar waarin die vertellende karakters ook aan die einde deur
die skrywer verdring word en met die werk van Rabelais (vgl. ‘Ex libris + ex libris’
waarin Opperman die name van albei hierdie outeurs noem) wat in die voorwoord
tot Gargantua sy lesers waarsku dat hulle nie in die uiterlike en oppervlakkige aanbod
van sy boeke moet vaskyk nie, omdat skyn dikwels bedrieglik kan wees: agter die
vrolike avonture en boertige verhale lê 'n verdere betekenis wat die aandagtige leser
kan uitdiep. Ook in Rabelais se geval skuil daar dus agter die ‘Cierelijckheydt’ 'n
sekere ‘Getrouwlijckheydt’ wat die eintlike oogmerk van die skrywer is.
Die eerste rol van Komas uit 'n bamboesstok gee die aankoms van die
‘teruggekeerde Opperman’, die hulde aan die ‘Tai Khoen’ (wat hier as 'n toespeling
op 'n moderne ‘tycoon’ en 'n klankspel met ‘Koeblai Khan’ gelees kan word) en
jeugherinneringe wat die grootvader, ou Niek, die eerste perd van die vader, die
outydse leefwyse, die eenvoudige bestaan van die spoorwegarbeiders en die skooljare
insluit. Die raamwerk van dié afdeling is die reise van Marco Polo en sy besoek aan
die Koeblai Khan wat regstreeks in die laaste gedig figureer, terwyl die kind se
ervaring van die wêreld die basis vir baie verse vorm. Die eerste gedig, ‘Wegwyser’,
is vanuit 'n agterna-perspektief geskryf en vorm dus feitlik 'n pro-epiloog tot die
gebeure. Die outobiografiese en die wêreld van Marco Polo word hier reeds met
mekaar verbind deur die verwysing na ‘Dannhauser’ (Opperman se geboorteplek)
en ‘Isfahan’ ('n stad in Persië; tradisioneel geassosieer met die dood - vgl. P.N. van
Eyck se ‘De tuinman en de Dood’ en C.J. Langenhoven se ‘'n Uitoorlêplan’ in Aan
stille waters). Die roete na Stellenbosch loop deur die streke van Gees van die
wingerd, terwyl met Dal Josafat ook assosiatief die periode van die Eerste Afrikaanse
Beweging opgeroep word. Dit vind neerslag in die fonetiese spelling en sluit aan by
die doelstelling in die ‘Proloog’ om die sierstyl te vermy en voorkeur aan 'n
‘realistiese’ taalgebruik (‘Spel en Skryf altyd sos jy Praat!’) en ‘Getrowlijckheydt’
van segging. te gee. Die reis om die ‘teruggekeerde Opperman’ te vind, eindig by
‘Thibaultstraat 3’, die klein plaaslike stukkie aarde wat 'n belangrike motief in die
bundel gaan word, terwyl die leser - by wyse van 'n pragtige verletter-
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liking en omdopping van die gedig se titel- in die derde strofe as 't ware weggewys
word, omdat die skrywer besig is om die ‘reise van sy ryswyn neer te skryf’. Daarmee
wil hy sê dat die hele verbeeldingsreis ten grondslag van die bundel uit die euforiese
vervoering wat die gebruik van arak meebring, ontstaan het, maar sinspeel hy verder
ook sowel op die ‘ryswater’-dieet tydens die siekte (die hongersnood waarvan die
inleidende kwatryn op die titelplaat praat!) as die Oosterse reise van Marco Polo.
Hierdie Oosterse wêreld van die ‘Groot Mongool’ word ook in ‘Tai Khoen’ met die
plaaslike wêreld van die ‘Meulstroom’ en die hedendaagse magnaat verbind, terwyl
die onderhorigheid van die ‘keurprinse’ aan die ‘groot sikloon’ in ‘High Roads'
robbery’ as hoofse buigings voor die Koeblai Khan terugkeer, andermaal by die
outobiografiese belewing ingeskakel deurdat die ‘ons’ deur middel van 'n skoolboek
'n verbeelde reis na die Ooste onderneem en die avontuurlike in terme van die bekende
(‘Kimberley’) gesien word. Twee van die verse is gebaseer op die Herinneringe van
Opperman se vader. In ‘Pa se eerste perdjie’ oorheers die verrukking van die seun
as hy sy eerste perd, ontvang, terwyl ‘Penwortel’ oor die Oupa handel wat weens
‘kanker van die tong’ nie kon praat nie en ‘met griffel op 'n lei moes tekens maak’.
Daarmee word assosiatief De pen op papier en ‘Het kind en ik’ van Nijhoff opgeroep
en 'n hele klein kunsteorie opgebou, want hierdie Oupa moes as gevolg van sy gebrek
'n ekwivalent vir die (verraderlike) spraak van die mond vind sodat sy woorde ‘ewig
... tussen ons’ kon woon. In ‘My appelliefie van Inchanga’ word die seksuele in terme
van blom-beelde, soos telkens later in die bundel, gesien, terwyl ‘Bye’ die sosiale
motief van die eenvoudige arbeiders verder voer en ‘Oupa se medisynekis’ die outydse
leefwyse met huisapteek en serafyn in 'n pragtige verbinding van musikale en
medisinale terme deur inkanterende woorde uitbeeld en daarmee die ‘mediese’ motief
in die bundel 'n aanvang laat neem.
Teenoor die vroeë kinderjare van die eerste afdeling gee die tweede rol die wêreld
van die groter wordende kind en adolessent wat deur sy spel in die koppies naby
Colenso en die terrein van vroeër veldslae van die Boer-Brit-spanning bewus word
(‘Die slag van Tugela’), terwyl die wonderwêreld van die sirkus in ‘Reisende dorpe’
assosiatief die Ooste van Marco Polo (‘Bengaalse tiere’, ‘sywurms’) oproep en die
kind - in teenstelling tot die vrolike klokkies en die koperskal van die sirkus of die
nabootsende ‘orkes van blikke en potdeksels’ - tot 'n afsydige vertoning met
‘swygmusiek’ van 'n ‘swart-bont kriek’ in 'n vuurhoutjiedosie lei. Naas hierdie spel
van die ouer kind word hy in ‘Drie juwele’ bewus van die besitlikheid van die vrou
wat hom met juwele wil begoël, terwyl in ‘Onse vader’ iets van die opstandige gevoel
van die jongman met sy minagting vir sy vader se spiritistiese belangstelling en
amateuragtige beoefening van die skilderkuns spreek (vgl. ‘Dennebol’ in Dolosse).
Met verwysing na Winwood Reade se Martyrdom of man, wat met sy meevoerende
Keatsiaanse styl en Wellsiaanse erudisie 'n groot invloed op Opperman tydens sy
skooljare gehad het (kyk hieroor die fragment uit sy dagboek in Standpunte, XXXII:
5, September 1979), handel ‘Uit: Die dagboek van 'n seun’ oor die geloofskrisis van
die adolessent as sy godsdienstige oortuigings en ‘sekerhede’ deur 'n ander
interpretasie van die geskiedenis van die mensdom en die relativering van Christus
se posisie in die lig daarvan aangetas word. In hierdie gedig groei ‘Ou Niek’, wat in
die eerste rol reeds as gevolg van sy een oog 'n
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diaboliese aanskyn gekry het, uit tot ‘die Donker Man’, terwyl die rotsstorting van
die vroeëre gedig nou via die Bybelse ‘berge val op my’ 'n uitwerping na die ‘buitenste
duisternisse’ word en die jongman - in aansluiting by die afsydige spel van ‘Reisende
dorpe’ - homself as 'n buitestaander sien, 'n ‘swart-bont kriek’ wat deur die rymklank
weer ‘Ou Niek’ oproep. Hierdie geloofstwyfellei in ‘Frenologie’ tot 'n belangstelling
in die mens se fisieke herkoms deur 'n verkenning van sy ewolusionêre voorstadia
en in 'n bewuswording van die psigiese lading wat elke mens in ‘die eggo's/ van ons
oumas en grootvaders’ as die kollektiewe onbewuste van die stam of volk bewaar,
onderskeidelik verteenwoordig deur die teorieë en ondersoeke van Darwin en Jung.
Daarmee sluit Opperman aan by bepaalde verse in sy eerste twee bundels waarin die
ewolusieleer en die Jungiaanse opvattinge reeds deel van die boustof was en wat
later in die Jorik-figuur van sy lang epiese gedig uitgroei tot 'n mens wat deur die
biologiese determinasie van sy voorgeslagte en die kollektiewe onbewuste van 'n
hele volk gevorm word tot die mens wat hy in die twintigste eeu is. En hierdie
bewuswording lei dan in ‘Dirk der duisende’ (Il milione, maar ook: 'n man duisend!)
tot 'n selfkarakterisering van die trotse jongman, wat feitlik die geestig-ironiese
verkenning van 'n frenoloog genoem kan word. Die verwysing na sy voorgeslagte,
vrou en dogter en die aksent op die rol wat die begoëlende priemgetalle telkens in
sy lewe speel, lei in die slotstrofe tot 'n katalogus van die stof en poëtiese middele
wat hy in sy verse gebruik: hiperbool, alliterasies, enumerasies, metamorfoses,
spanning tussen goeie en bose (‘van deugde en van euwels’), fisieke en seksuele
beeldspraak en ‘'n huppeling van heupe, 'n delirium,/ 'n Vallei van Duisend Heuwels’
wat kan slaan op die Natalse jeugwêreld en boustof vir sy poësie (vgl. bv. ‘Legende
van die drie versoekinge’ in Negester oor Ninevé) maar ook op die eksesse waartoe
seks en drank (delirium tremens - ‘hy wat van drie mense tril’) hierdie driftige digter,
die seun van Ou Niek met sy jeugdige ekstase, kan bring. Die gedig is 'n pragtige
karakterisering én 'n beeldende illustrasie van ‘Dirk Oordryf’ se poëtiese werkwyse.
Ná die ontwikkeling van die jong kind tot digter en selfbewuste vakman in die
eerste twee afdelings gee die derde rol gesamentlik 'n beeld van die buitelandse en
binnelandse reise van die digter en die groot partye, jagekspedisies, visvangste en
die oormaat van drank en seks waaraan ‘Dirk Oordryf’ alles deel het en wat tot
vergiftiging en 'n leweraandoening lei. In aansluiting by die begoëlende mag en
besitlikheid in ‘Drie juwele’ word die Marco Polo-motief in ‘Drie susters’
verteenwoordig deur die name van die vrou en die drie dogters, terselfdertyd ook
voorgestel as die drie Griekse skikgodinne wat die mens se lot bepaal en hierdie man
tot raserny dryf. Met 'n terugspeling op ‘My pa se eerste perdjie’ vertrek hy dan in
‘My stokperdjie kry vlerke’ op 'n oorsese reis, geïnisieer deur die ‘Tai Khoen’ van
die eerste rol wat hier (vgl. ‘Scriba van die Carbonari’ en Opperman se voorwoord
tot Anton Rupert se Wie in wondere glo) as ‘Prins van die Handel’ bekend staan. Die
plekke en lande wat besoek word - soos Ninevé, Babilon, Egipte, Korinthe, Italië en
Spanje -, is juis dié wat in Opperman se poësie vroeër op die een of ander wyse
neerslag gevind het, terwyl die ‘Pegasus’-beeld wat ten grondslag van die gedig lê,
in Periandros van Korinthe gebruik word as 'n simboliese vermaning teen die
materialistiese geldmag en kapitalistiese ideaal wat die suiwer droom van die mens
vernietig. Gedeeltelik is dié digter reeds besig om self in 'n ‘taikoen’ te ontwikkel,
maar
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die hoofaksent val hier nog op die ekstatiese reisiger wat met ‘die drif van voorvaders’
alles verkennend besoek, die skakels met die vader se vroeëre ervaring in die eerste
rol en die terugkeer met ‘digterlike blare’ en ‘vreemde kultivare’, waarmee daar 'n
verband met die ‘keurprinse’ se onderdanigheid en geskenke in ‘Tai Khoen’ gelê
word. Met dié gedig begin die verwysingspel na Opperman se oeuvre, terwyl die
manier waarop hy 'n vroeëre vers evokeer, 'n gesprek tussen die gedigte aan die gang
sit. Dit kom nog sterker tot uiting in ‘Venesië’, wat met die herhaling van verwante
situasies en woorde as 't ware 'n spieëlbeeld van ‘Ou Niek’ uit die eerste rol is. Terwyl
Ou Niek (vgl. Niccolo Polo, die vader van Marco Polo) ná die ongeluk waarin hy sy
oog verloor, tot 'n bose figuur uitgroei wat soos die duiwel viool speel, 'n heksebrousel
van wurms eet, 'n mandjiekan met rooi wyn drink en 'n beswerende Kruisteken maak,
word hierdie dinge nou feitlik verklaar as die reisigers 'n kan chianti en spaghetti
bolognaise bestel en sodoende die Italianer van hulle jeugwêreld feestelik in die
herinnering roep. Met ‘Die belbok’ begin die twyfel wat deur die lees van Reade se
boek gewek is, deurwerk as die krete van die vervolgde Christene in die katakombes
vir die spreker na blote ‘kattemiaaue’ klink, terwyl die erotiese (soos vroeër in ‘My
appelliefie van Inchanga’) in ‘Strelitzia en Jangroentjie’ weer in terme van 'n
blom-beeld voorgestel word en in ‘Anglers' arms’ tot die waan van seksuele bevryding
in die ‘apokriewe kamers’ van 'n bordeel lei. In drie verse is die alkoholiese eksesse
deel van die boustof. In ‘My visj’ is 'n visserman aan die woord wat in sy
dronkmansbeneweling sy logiese rekenkundige vermoë verloor het en meen dat hy
- met 'n toespeling op Mattheüs 14 en op ‘Dirk der duisende’ se digterlike vermoëns
- die skare kan ‘voed’ met ‘honderd duisjend visje’. Die spel met ‘duisende’ lei in
‘Schietfontein’ tot ‘Dirk Oordryf’ se grootspraak oor sy jagterstalent, al kom daar
aan die slot - met die uitbuiting van die omdoptegniek van die Franse ballade-vorm
- 'n ander perspektief op die hele saak. In hierdie gedig word die Marco Polo-wêreld
van die Koeblai Khan en ‘Xanadu’ weer met die lokale wêreld van die ‘Kamdeboo’
en ‘Henry Barnard’ se plaas verbind, terwyl Opperman die verwysende gegewe in
‘Ballade van die Groot Paartie’ deur middel van 'n aanhaling uit Coleridge se ‘Kubla
Khan’ met 'n groot verskeidenheid uit die plaaslike wêreld laat skakel, o.m. met
‘Oom Loko’, wat by die spoorwegmotief van vroeër aansluit, maar ook die Eerste
Afrikaanse Beweging en Die Patriot (vgl. ‘Wegwyser’) in die herinnering roep. Soos
vroeër voor die ‘Tai Khoen’ word die eerbewyse en geskenke nou neergelê voor die
+

+ Die ‘Ballade van die groot paartie’ is sowel op die onthaal wat by geleentheid van die
verskyning van Gees van die wingerd in 1968 in die Paarl plaasgevind het as op die
Kaapstadse noenmaal ten tyde van Opperman se sestigste verjaardag op 29 September 1974
gebaseer. By lg. geleentheid is die heildronk op Opperman ingestel deur P.J. Cillié, indertyd
redakteur van Die Burger en later hoogleraar in Joernalistiek aan die Universiteit van
Stellenbosch. In sy toespraak het Opperman die uitspraak gemaak dat die Wysigingswet op
die Beheer oor Publikasies van 1974 die Afrikaanse skrywer verneder deur die reg op appèl
na die hof uit te skakel, terwyl die nuwe wetgewing die Afrikaanse skrywers tot 'n
‘kleuterletterkunde’ dwing. Die skeppende kunstenaar maak egter 'n plan en gebruik die
wêreld van die sprokie en die fabel met die invoering van denkbeeldige diertjies, goggatjies
en plantjies vir sy bedekte aanvalle. As voorbeeld hiervan gee hy dan ‘Die sprokie van Tjienk
en Tjonk’ (vgl. strofe 3 van die gedig): ‘Daar was eendag 'n tokkelossie en terselfdertyd 'n
tjiekerientjietjie, maar bo almal was die Vos. Albei, Tjienk en Tjonk, wou die volgende ster
wees. Tokkelossie besluit om te sê kriekie lokketossie te veel, maar Nig Tjiekerientjietjie
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digter as die nuwe groot magnaat. Alhoewel sy toespraak deur Piet Cronjé - die
moderne joernalis wat nie meer die tradisie van sy negentiende-eeuse voorganger
eerbiedig nie, self 'n ‘taikoen’ in eie reg word en die kuns verloën - minagtend
gerapporteer word, is ‘Dirkie’ aan die einde - weer met die omdoptegniek aan die
slot, wat terselfdertyd die ballade met 'n terugverwysing na die inset afsluit grootmoedig genoeg om hom ‘'n locum as Oom Loko aan die Universiteit (te gee)’.
Ná hierdie driftige, dolle voortgang vorm ‘Medisinaal’ (gebaseer op hoofstuk 38:
1-8 van die Ou-Testamentiese Apokriewe Boek Die wysheid van Jesus die seun van
Sirag) by wyse van 'n meditasie 'n intermezzo in die gebeure. Die gedig sluit by die
‘mediese’ motief van ‘Oupa se medisynekis’ aan en noem reeds die genesende krag
van die aarde, wat later 'n belangrike rol in die sewende afdeling sal speel. Hierop
volg dan die eerste tekens van die siekte in ‘Vergiftig deur Roxy’ en die verskyning
van aasvoëls en bosluise as tekens van die dood, terwyl ‘Roudiens, Gansbaai’, met
die verskuiwing van die aksent na 'n ander sterfgeval, die afdeling op 'n
onheilspellende, dramatiese noot laat eindig, al word dit deur die geestigheid van die
slotstrofe versag.
In aansluiting by die twee slotgedigte gee die vierde rol die aanvanklike verloop
van die siekte, beeldend voorgestel deur 'n wegsink in die water, die sondvloed- en
arkgeskiedenis en 'n terugkeer na vroeër stadia in die ewolusieproses. In ‘Vreters
van die bossie’ (vgl. ‘Seevelde van bamboes’ in Dolosse) werk Opperman - soos
Leipoldt in die vier en twintigste gedig uit Dingaansdag - met die verhaal van
Glaukus, die Grieks-mitologiese visser wat homself in die see gestort en in 'n vis
verander het nadat hy deur die eet van 'n vreemde soort gras betower is. In Opperman
se gedig word daar gepraat van die wegsink ‘onder die waterlyn’ na die ryk van die
visse, wat 'n verband met Jorik se terugkeer na die see en die ‘ewolusionêre’ verse
in Negester oor Ninevé oproep, terwyl die vererende lied ‘voor die opperen die
ondermane’ en die barokke rykdom van visse in 'n ander toonsleutel die wêreld van
Koeblai Khan en die Oosterse weelde evokeer. Binne die konteks van die bundel
bring die towerkragtige kruie wat Glaukus eet, 'n euforiese vreugde mee en sink hy
weg na 'n ryk wat deur alkoholiste, drinkebroers, verslaafdes, begoëldes

treur en sê hy gaan hom nie laat uitoorlê nie. Hy sê die kriekie die tjiee te veel. Maar toe tjirp
die krieke dat hulle na die oerwaters teruggevoer word na die kontjiekie’ (Bu., 30.9.74). In
'n hoofartikel in dieselfde uitgawe van Die Burger word Opperman se ‘oorlogsverklaring
teen ons bewindhebbers’ betreur en gesê dat ‘verstandige skrywers en letterkundiges’ in die
verlede bereid was ‘om die nuwe bedeling (van 1963 - J.C.K.) 'n kans te gee, (terwyl) ...
sommiges van die voorstes ... saamgewerk (het) om dit te laat slaag.’ Verder vra Die Burger:
‘Is dit reg om met stelligheid die koms van 'n gedwonge “kleuterletterkunde” te voorspel,
vóórdat die nuwe wetgewing in die praktyk getoets is en naderhand miskien op grond van
die ervaring ook verbeter word?’ Hy vind dit jammer dat die ‘digter ... die owerheid die stryd
(aansê) ... in 'n tyd van gevaar vir die vaderland’. In 'n brief wat deur Die Burger vir publikasie
geweier word (vgl. strofe 5 van die gedig), vind J.J. Human die hoofartikel ‘aanmatigend,
onhoflik en in bedenklike smaak’. Met J.J. Kruger as voorsitter van die Publikasieraad en
C.P. Mulder as Minister van Binnelandse Sake is ‘ernstige wantroue (in dié omstandighede)
in die eventuele raad, realisties, nie pessimisties nie’, en om ‘teenstand teen hierdie drastiese
wet aan landsveiligheid te koppel, is belaglik’. Vir die ‘vergulde bronsmedalje’ in strofe 5
kyk Schalk Pienaar se Getuie van groot tye, Kaapstad, 1979, hoofstuk 19.
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en afwykendes bevolk word. Met die ‘opper- en die ondermane’ is daar 'n toespeling
op Opperman self, terwyl die ‘Donker Kolk’ - afgesien van sy verband met Dante
se Inferno - Eugène Marais se ‘Diep rivier’ oproep, 'n verwysing wat versterk word
deur die toespeling op die ‘swart serpentyn’ (die mag van die morfine) in Marais se
ex libris (vgl. Die groot verlange van Leon Rousseau). Verder wek die ‘verlore
uitverkorenes/ in trekskole’ assosiasies met die Voortrekkers en ‘die ongeordende,
evangeliese walrus’ met Erasmus Smit, terwyl ‘ons ewige korale’ en die ‘stiller
waters’ die werk van Langenhoven in die gedagte laat kom, ‘die jonger nimf in
blinker skubberok/ wat haar treurlied tussen Drie Ankers sing’ op Ingrid Jonker kan
slaan en ‘die eerste kwalle uit die Dal’ 'n assosiasie met die Genootskappers en die
‘Dalse boertjies’ wek. In die tweede strofe roep die ‘afwykende amfibiane’ en die
‘diepseeskilpaaie deur lou waters’ Van Wyk Louw in die gedagte. Dit word bevestig
deur ‘die aarselende krap’ op die sand, wat sowel 'n toespeling op die
versigtig-kwalifiserende geesteshouding in Tristia (vgl. Opperman se spot daarmee
in ‘N.P. van Wyk Louw II’ in die ‘Met apologie’-reeks in Kunsmis) as op die seun
se gekrap op die sand en sy ‘aarsel om te hou’ in ‘Beeld van 'n jeug: Duif en perd’
(Nuwe verse) kan wees.
Ná hierdie wegsink in die ryk van die visse word die benewelde toestand van
stupors en komas in ‘Urinaal universaal’ deur 'n klank- en assosiasiespel gegee wat
met die blom-beelde weer die seksuele oproep. In ‘Horlosies en vrieskaste’ lei die
verwarring tot 'n vrees vir die tydsverloop, 'n terugsak in 'n ystydperk waarin vroeër
stadia in die ontwikkelingsproses - soos uitgestorwe visse en reptiele - geborge lê en
tot 'n gewaande wederopstanding waarin die ‘slagveld van armageddon’ met 'n
internasionale rugbywedstryd vermeng word. In ‘Helikopters en hiasinte’ is die taal
self aangetas deurdat die woordeindes deur die koppeltekens opgehef word, terwyl
die terugkeer na vroeër stadia in die ewolusie in ‘Buite die ark, die kraai’ met die
sondvloedgeskiedenis 'n verbinding aangaan. Ná die aantasting van die logika en die
taal kom die lokomotief in ‘Touwsrivier’ - waarmee sowel 'n verband met die vroeëre
sosiale motief as die Afrikaanse taalwêreld van die Eerste Beweging gewek word tot tydelike ‘rus en roes’, 'n slotreël wat die einde van die eerste ‘Dylan Thomas’-vers
uit Kuns-mis (‘en die roerlose dieprus van die roes’) in die gedagte laat kom. Die
klankspel van ‘Urinaal universaal’ lei in ‘Koggelbos’ tot die effektiewe herhaling
van klanke en woorde om die eggo-effek van die kwellende, koggelende voëlgeroep
tydens die beswyming te suggereer - hier deur die klank van die ‘narokkong’ pragtig
verbind met die plaende voël van Sangiro se ‘Koors’, die eerste voorstelling in die
Afrikaanse letterkunde van die naamlose angs, afwykende waarnemings, yl en
hallusinasies van 'n jong seuntjie tydens sy malariadroom. Met die slotgeroep van
die voël is daar 'n toespeling op Opperman se voornaam, iets wat die gedig regstreeks
laat skakel met ‘Tygerberg’ waarin die pyltjies die mens ‘Diederik Johannes
Opperman’ herlei tot verbindings, organe en dele, instrumente, toetse en röntgenfoto's
en tot spesialiste en eksperte wat oor die ‘geval’ moet besluit. Teenoor die kliniese
kilte en wiskundige redusering staan die persoonlike, beledigende woorde tot die
vrou deur die ‘kenner der kenners’, terwyl sy smalende bevel- ‘Vat hom dan hier
weg/ en kyk of jý en jóú dokter/ hom kan genees'’ - die deurgang gee tot die titel van
die laaste vers in dié rol: ‘Boggom en Voertsek’. Op die ‘wysie’ van Leipoldt se
slampamperliedjie, waaruit die eensaamheid en verlaten-
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heid van twee droomgestaltes opklink, word die siektegeskiedenis ingeskakel by 'n
oerteks (vgl, ‘Trippe, trappe, trone’ in Joernaal van Jorik en ‘Pandora’ in die
‘Spermutasie’-siklus in Dolosse), sodat dit ook tot die klag van die verstote mens as
sodanig ontwikkel. Deur die inskakeling het Opperman terselfdertyd Leipoldt se vier
strofes tot drie verminder en só 'n kompakter effek bereik, terwyl die aanpassing
veral ten opsigte van mediese en ‘alkoholiese’ terme geskied. En met die Leipoldtteks
as basis wys die gedig ook terug na ‘Vreters van die bossie’ van vroeër, sodat die
vierde rol in dié opsig 'n sikliese gang in sy ‘verwysingstruktuur’ vertoon.
Terwyl die vierde rol die mens tydens sy siekte veral voorstel as 'n hawelose wese
wat in die getye wieg en onder die waterlyn wegsink, vind ons telkens - in aansluiting
by die inleidende kwatryn op die titelplaat - die woestynlandskap van Egipte, die
Namib, die Karoo en 'n grensland in die vyfde rol (later ook die Gobi), in enkele
verse aangevul met beelde van 'n reisiger wat tydens sy vaart per boot in 'n storm
beland en uiteindelik aan die einde weer die kus bereik. Die woestynbeelde neem 'n
aanvang in ‘Kokers’ waarin, soos in ‘Urinaal universaal’ vroeër, 'n klankspel met
die voorstelling van die seksuele in terme van plant- (en dier-) beelde verbind word
en die ‘delirium van duine’ 'n verband met die ‘huppeling van heupe’ in ‘Dirk der
duisende’ lê. Teenoor die ‘hoë priesters van aparte pyn’ - die ‘kenner(s) elk op sy
gebied’ van ‘Tygerberg’ - staan die eenvoud van die ‘algemene praktisyn’ in
‘Geneeshere van Egipte’ (wat die motief van ‘Egipties’ verder voer), 'n kontras wat
tot 'n reeks teenstellings in die gedig lei: woestyn - moerasse van die Nyl, piramides
- bokhaartentjies, vroeggestorwe Farao's - gewone fellas wat (ten spyte van die minder
‘kundige’ mediese behandeling) tog ‘lééf’. En in ‘Spesialis teen spesialis’ is hierdie
‘hoë priesters’ soos slange (die embleem van die mediese beroep!) wat mekaar wil
insluk in 'n woestynwêreld waarin stand en rykdom die belangrikste waardes is alles geestig voorgestel met behulp van 'n hekelende woordspel. In twee verse maak
Opperman gebruik van die Grieks-mitologiese figure van Odysseus, die
swerwer-reisiger by uitnemendheid van die antieke tyd, en Penelope, sy vrou wat al
die jare getrou aan hom gebly het. In ‘Odysseus ruik moer’ word die siekte, in
aansluiting by ‘Horlosies en vrieskaste’, as 'n stryd voorgestel, nou teen die terroriste
aan die Grens. Die siekte lei tot hallusinasies waarin hy meen dat sy kroonwyne
uitgedrink en boeke uitgeleen word en sy vrou, kinders en kollegas ontrou begin
raak, terwyl die verwaarlosing van die huis en alles wat ‘om (hom) bars en breek’,
Luyken se ‘Air’ in die herinnering roep (‘'t Huys van vel en vlees, en been/ Slaat aan
't kraaken’; vgl. ‘Skuiling’ in Negester oor Ninevé) en deur hierdie assosiasie ook
op die broosheid van sy liggaam slaan. ‘Penelope prewel by sy oor’ sluit ten nouste
by hierdie gedig aan. Nadat die herstel begin intree het, verseker sy haar man juis
van dié dinge waaraan hy in sy waanbeelde getwyfel het, andermaal met 'n toespeling
op die lokale klein wêreld en vertroude sfeer aan die slot. Soos die siekte vroeër as
'n wegsink in die water en 'n reiservaring gegee is met enkele rusplekke (soos
‘Yzervarkensrug’ in ‘Buite die ark, die kraai’) tussenin as die oomblikke van
helderheid na 'n koma, word die herstel nou ook as die uiteindelike bereiking van
die land na 'n storm op see gesien. Aan die hand van die sewentiende-eeuse reisiger
se joernaal handel ‘Bontekoe’ oor die brand wat aan boord van 'n boot ontstaan en
die ontberings - blootstelling, dors, hongersnood - daarna totdat 'n naderdrywende
kokosneut die eerste teken is
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van die land wat vlakby behoort te wees. Opperman wend die gegewens uit Bontekoe
besonder funksioneel aan deur regstreeks op die teks te steun en die poëtiese
moontlikhede daarvan uit te buit deur klein besonderhede soos ‘die neusie van 'n
skoen’ in strofe 3 te verwerk, al wyk hy af van die reisverhaal deur die gebeure in 'n
meer dramatiese volgorde aan te bied sodat die gegewens struktureel beter
verantwoord is. Daarby voeg hy soms besonderhede by, soos die drywende voorwerpe
in strofe 2, terwyl hy sommige gegewens subtiel wysig, soos Bontekoe se
meervoudelike ‘jongens’ tot 'n enkele seun in strofe 4 en 5 te verminder. Verder
word die vernietigende brand van die sewentiende-eeuse joernaal binne die konteks
van die bundel 'n alkoholiese vuur, terwyl die bereiking van die land en die terugkeer
uit die water ook die herstel ná die stupors en komas is. Hierby sluit ‘Aanraaklied’
ten nouste aan deur die gevarieerde herhalings (‘ommeeude’ en ‘klapperhare’) en
deur die primêre beeld van die man wat soos 'n drenkeling uit die see deur die vrou
afgewas word, terwyl die herstel terselfdertyd tot 'n herontdekking van die land hier die Kaapse skiereiland met sy Tygerberg (‘tier’), Leeukop en Kaap die Goeie
Hoop - lei. Die woorde ‘die groot ommeeude skuur’ suggereer hier egter ook Groote
Schuur, iets wat verder bevestig word deur die slot waar ‘traansuster’ klankmatig
‘transistor’ oproep en daardeur 'n beeld van die hospitaal in die vroeë oggendure met
die ewigdurende musiek van Radio Goeie Hoop en die afwisselende advertensies
(‘surfwit lakens’ !) gee. Maar hierdie Kaapstad wat die ‘herbore man’ in sy
gedeeltelike beneweling so opnuut ontdek, is in ‘Tafelberg op die tafel’ 'n
horrie-Kaapstad wat self op die chirurgiese tafel lê en deur sy ‘vriend die argitek’
volledig ‘geberg en haaks’ is, 'n klankmatige toespeling op Rostand se drama Cyrano
de Bergerac - naas Pinocchio die ander beroemde uitbeelding van die neus in die
wêreldliteratuur. In sy verwarring reageer hy ook - as 'n verdere uitbouing van 'n
motief wat reeds in ‘High roads' robbery’ begin is en later in ‘Die mens is metafoor
en meer’ verder gevoer sal word - in ‘Lampe langs die pad’ op dié skrywers en
skryfsters wat 'n soort traktaatjie-kuns beoefen en kinderpap as letterkunde probeer
verkoop, terwyl hy self op sy weg na herstel by die sen-senkultus van Breytenbach
aansluit wat vir die literatuur 'n ryker bron is.
As 'n direkte aansluiting by die verse waarin Bontekoe die eerste tekens van die
land gewaar en die drenkeling ná sy terugkeer afgewas word, begin die sesde rol met
‘Glaukus klim uit die water’, waarin die mens na 'n lang siekte uit die water opkom
en die aarde met nuwe oë bekyk. Daarmee wys die gedig terug na ‘Vreters van die
bossie’, maar ook met die ‘oorblare van die olifant’ na ‘Tai Khoen’ en met die adres
en ander persoonlike besonderhede na ‘Wegwyser’, waarin die motief van die klein
plaaslike stukkie aarde, die ‘local habitation and a name’, in die bundel begin. Met
die ontwikkeling uit die vis (vgl. die ‘vin’ en ‘selekant’ aan die begin en die vrees
vir ‘die terugglip tot vis’ aan die slot) is daar weer sprake van 'n vroeër stadium in
die ewolusieproses en word daar 'n interessante nuwe dimensie aan die Ovidiaanse
gedaanteverwisseling in Opperman se werk toegevoeg, terwyl die herontdekking
van die aarde tot assosiasies met die primordiale begin (‘eerste waters’), 'n
hergeboorte, die Adamiese taak van benoeming (waarmee ook die wonderwêreld
van die woord terugkeer) en die pioniersmotief van gedigte soos ‘Nagwaak by die
ou man’ en Joernaal van Jorik gewek word. In die daaropvolgende verse moet hierdie
‘herbore man’ weer die ontwikkeling van kind, adolessent en
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volwassene deurloop voordat die mirakel - dat hy die ‘verband’ begryp en weer die
woord kan vorm - uiteindelik gebeur. In aansluiting by ‘Boggom en Voertsek’ en
die skuiwende gang in ‘Man agter glas’ is daar in ‘My vrou die koop 'n bobbejaan’
op geestige wyse sprake van die opvoedingstaak wat die vrou het, terwyl ‘Fuga op
die vroestuk’ met die funksionele gebruik van 'n ‘eksperimentele’ tipografiese
rangskikking en die uitbuiting van die assosiatiewe vermoë 'n beeld gee van die
poging tot woordvorming en die lê van verbande, telkens met verwysings na Nijhoff
se poësie. Daarmee is reeds iets van die digter se verbeeldingsvlugte merkbaar en
word die Oupa van ‘Penwortel’ opgeroep. Nog sterker kom hierdie Oupa in die
herinnering in ‘Gesponste lei’, waarin die vroeër ontwikkelingstadia van die kind
wat moet leer lees en tel, assosiatief ook (soos in ‘Wegwyser’) die fonetiese spelwyse
van die Eerste Afrikaanse Beweging in die gedagte laat kom, telkens met die
deureenhaspeling van kleuterliedjies, die seksuele bewuswording waarmee na vroeër
verse terugverwys word (‘kriek’, ‘stokki’) en - met 'n toespeling op Christina van
Tonder se ‘Ek dink, ek kan’ in Klein verseboek - die eerste beweging van die trein
ná die ‘masjinale/ rus in roes’ van ‘Touwsrivier’. Die bewuswording lei tot die ‘kind’
se verwonderde vrae oor dinge, wat in die komplementerende ‘Maraispark’ en ‘My
pappa vra lastige vrae’ vanuit twee verskillende perspektiewe gesien word, terwyl
die ‘eerste dinge’ wat hierdie man ervaar, in ‘Nuwe klere’ met sy besondere eenvoud
in die gebruik van die klein, lokale wêreld terselfdertyd deur die verwysing na
‘Kamdeboo’ assosiasies met ander verse wek. Soos in ‘Koggelbos’ sluit Opperman
met ‘'n Mirakelspel: Wie't mossie doodgemaak?’ (vgl. W. Versfeld se ‘Wie het die
mossie doodgeskiet?’ in Klein verseboek en verse soos Leipoldt se ‘Die koperkapel
kom uit sy gat’, Van Wyk Louw se ‘Dood in die berge’ en Ina Rousseau se ‘Die
krieke weet’) by die tradisie van die fabel met sy dierewysheid aan, terwyl die
verwysings na ‘wyn’ en ‘vrou’ die roekelose lewe van vroeër oproep en die slot soos dié van ‘Koggelbos’ - eweneens 'n toespeling op die herverskyning van
Opperman self is. Hierdie herverskyning is op sigself geen ‘mirakel’ nie, omdat
Christus tot ‘korrekte chemikalieë’ gereduseer kan word en die ‘varkerige’ dokters
van ‘Die ballade van spek en ham’ - met 'n pragtige idiomespel en die uitbuit van
die balladeske omdoptegniek - in elk geval op die ‘oordeelslag’ hulle eie ondergang
tegemoet gegaan het. Die ‘mirakel’ is nie die oorlewing wat deur elke ‘slordige
predikant’ as traktaatjie, emblema, verwysing of geval behandel kan word nie, maar
- in aansluiting by die ‘sprong’ waarvan daar in die vorige gedig sprake was - die
Midasagtige vermoë van die digter in ‘Die mens is metafoor en meer’ om alles wat
hy aanraak (vgl. Nijhoff se ‘Kleine prélude van Ravel’), op die kriptiese wyse van
die metafoor ekstaties tot poësie te wek. Teenoor die vroeëre begoëling van ‘Dirk
Oordryf’ lei die ‘ekstase’ nou tot die ‘mistiek/ van 'n Goddelike Komiek’, tot 'n stil
gesprek waarin die metaforiek moeiteloos deur die verband tussen woorde opgebou
word sodat ‘Gereedskapsgesels lei tot omhels’ - een van die min speelse laaggedigte
in die bundel - naas die primêre beeld ook 'n seksuele en artistieke
interpretasiemoontlikheid het. In aansluiting by Ovidius se Metamorphoseon, wat
telkens in vroeër verse van Opperman verwerk word, kry ons in ‘Ovidius praat mooi
met Rooi-aas op Franskraal’ die ewolusionêre regressie, die terugstort na plant en
dier tydens die siekte en die gereduseer-wees tot blote essensiële bestaan en ‘stinkende
geval’. So 'n toestand is die letterlike hel, die foltering en verdriet wat
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die mens as gevolg van sy toestand kan belewe: ‘'n rooi klip,/ 'n vuur/ wat geen water
kan afkoel’ (vgl. die ‘vuur’ in die inleidende kwatryn op die titelplaat). En met ‘Sprak
Jesu Sirach’ - soos ‘Medisinaal’ op die ou Nederlandse vertaling van die Boek van
Jesu Sirach (hoofstuk 6: 2-3) gebaseer - kom die sesde rol, ná die besinning oor die
kunstenaarskap en menswees in die vorige drie verse, tot 'n logiese eindpunt in die
nederigheid, ontdaan-wees van alles en eenvoud waartoe hierdie man ontwikkel het:
‘2. En verheft u niet in den raet uwer ziele/ op dat uwe ziele niet gelijck een stier
herwaerts ende derwaerts gescheurt en worde. 3. En sult uwe bladeren op-eten/ ende
uwe vruchten verbergen: ende u selden laten als eenen dorren boom.’
Ná hierdie groter nederigheid kom daar in die sewende rol opnuut die vreugde oor
die aarde wat aan die mens teruggeskenk is. As voortsetting van die Bontekoelyn
van die bundel gee ‘Kaapse skeepswerf’ die terugkeer van die beskadigde Titanic,
wat terselfdertyd ook - alhoewel nie so verstrengeld soos in Opperman se vroeëre
laagverse nie - as die swak maar herstelde pasiënt gelees kan word, terwyl ‘Aankoms
by Cabo de Boa Esperança’ met toespelings op vroeër verse in die bundel 'n beeld
oproep van sestiende- en sewentiende-eeuse matrose wat tydens 'n lang seereis aan
skeurbuik begin te ly en hulself probeer genees met ‘middeleeuse lewerresepte’ (vgl.
Willy Brackman se Middelnederlandse geneeskundige recepten, Gent, 1970). Afgesien
van die helende krag van hierdie middele en hulle verband met die aarde roep die
‘siroop van calamento’ in die bundelkonteks ook die rustige waters van 'n baai op
ná die storm wat tydens die reis ondervind is. Die slotreël (‘Den Lusthof der
Maatschappij’) gee die tradisionele siening van die Kaap met sy tuin in hierdie tyd,
maar verwys ook na Jan de Marre se Eerkroon voor de Caab de Goede Hoop (1746),
'n lang gedig in drie dele waarin die digter beskrywings van die Kompanjiestuin en
die Boland in die aleksandrynse barokvers met sy voorliefde vir die allegoriese en
die mitologiese voorstellings gee. En hierdie siening van die ‘Lusthof’ lei dan in
‘Grondstowwe by die siklus van seisoene’ (oorspronklik geskryf vir die
Fynproewersgilde en gepubliseer in So eet ons in Stellenbosch, 1979) tot 'n uitbeelding
van die Bolandse - meer spesifiek die Stellenbosse - natuurskoon en voedende aarde
in sy wisselgang van herfs, winter, lente en somer. Opperman se verse sluit binne
die bundelkonteks nie alleen histories by die sewentiende-eeuse opvatting van die
Kaap as 'n lushof aan nie, maar gryp ook literêr-histories terug na De Marre se
versvorm met sy enumerasie, katalogisering en paarrym, alhoewel hy die
+ + +

+ Ten tyde van 'n bekendstelling van die Fynproewersgilde se boek So eet ons in Stellenbosch
lewer Opperman op 20 Maart 1979 'n kort toespraak waarin hy die eert en ander oor die
gedig ‘Aankoms by Cabo de Boa Esperança’ en die siklus ‘Grondstowwe by die siklus van
seisoene’ meedeel. Oor die eerste gedig: ‘Hierdie gedigte (die siklus - J.C.K.) groei eintlik
uit 'n siekte-ervaring. Ek was sewe maande lank in die hospitaal en het aan algehele aftakeling
van die gestel gely. Dié ervaring beskryf ek in terme van .'n matroos wat op een van die ou
skepe aan skeurbuik ly en verlang na die heerlikhede in die Kornpanjiestuin aan die Kaap.’
+ Oor die ‘Grondstowwe’-siklus verstrek hy die volgende geestige agtergrondsinligting: ‘Ek
sou as 'n voortsetting van Jan de Marre, d.i. 'n Nederlandse digter van 1746, die ‘lusthof’
aan die Kaap beskryf het ... maar ek het nie rekening gehou met die fyn proewende vroue
van Stellenbosch nie.
+ Hulle wou 'n mooi boek in hierdie feesjaar publiseer, en het gevolglik na die Tai Khoen van
keurige uitgewers gegaan, nl. Taai Koos Human wat oor 'n kunsharem beskik, oor tekenaars,
kunstenaars, tipograwe en digters. Hy het hulle onder meer verwys na 'n afgetakelde ou
rymelaar wat aan 'n groot koshonger ly, oor doekpoedings van sy ouma droom en wie se
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aleksandrynse metrum en die konsekwente afwisseling van manlike en vroulike ryme
laat vaar. Deur die simmetriese bou is hierdie twaalfreëlige verse 'n voortsetting van
die klassisistiese tradisie in die beste sin van die woord. Afgesien van die uiterlike
struktuur toon die vier gedigte 'n duidelike verwantskap deur die aandag aan die
wisselende kleur van die Pieke (wat feitlik as barometers vir die landskap by die
inset van elke vers funksioneer), kosse van die seisoene (aangevul met natuurbeelde
en plante, blomme en insekte van die jaargety), verskillende wynsoorte en gesteldheid
van die ek (wat ontspanne sit, met 'n ‘intiemer tongval’ praat, met alles om hom heen
versoen is en in alles 'n welbehae het). Telkens word die blote katalogus of enumerasie
(wat De Marre se vers ontsier) teengewerk' deur die verbinding van die kossoorte
met die mens of ander aspekte van die natuur, in die besonder die plaaslike stukkie
aarde (Pieke, Eersterivier, Suidoos en Stellenbosch). Binne die bundelkonteks het
die siklus 'n besondere fyn verband met twee ander verse wat die gebruik van die
kossoorte betref. In ‘Bontekoe’ was daar sprake van kase, waatlemoene, spanspekke,
pekelvarke en skouerblaaie wat dobberend in die malende stormwaters tussen
mensekoppe geklits word, en in ‘Aankoms by Cabo de Boa Esperança’ keer dié
elemente terug as 'n ‘gesigsbedrog’ wat die siek matroos ná sy wedervaringe beleef.
Teenoor hierdie drywende, dobberende voedsel wat vir die mens van geen nut meer
is nie, word die kosse - o.m. met 'n subtiele terugverwysing na dié wat in die ander
twee verse verlore gegaan het - in die siklus noukeurig en ‘volgens die seisoen’
voorberei of aangebied, waarmee terselfdertyd ook beeldend die herstelde orde en
gesonde reëlmaat in die ek se lewe geïllustreer is. Afgesien van De Marre se gedigte
roep die ‘Grondstowwe ... ’ verder Leipoldt se ‘Voorspel vir 'n Afrikaanse heldedig’
met sy soms hartstogtelike siening van die Bolandse landskap en veral Van Wyk
Louw se ‘Vier gebede by jaargetye in die Boland’ in die herinnering. Alhoewel Louw
ook die aarde in sy konkreetheid waarneem, val die aksent op die afwisseling van
smart en vreugde in die spreker se gemoed en sy groei tot geestelike rypheid, iets
wat gedeeltelik deur die sonnetvorm met sy tradisionele wending en toepassing
moontlik gemaak word. Die ‘Vier gebede ...’ gee die ontwikkeling tot geestelike
helderheid via die spreker se ervaring van die aardse en sluit af met 'n danksegging
vir die vreugde wat hy as gevolg daarvan ervaar. Hierteenoor is die ‘Grondstowwe
...’ uitsluitlik verse van die vreugde oor die rykdom van die aarde tot in sy eetbaarheid
en drinkbaarheid toe, die geluk oor die weelde van die klein stukkie aarde wat die
mens kan besit en sy eie kan noem, en die versoenende wete wat daar deur die
volkome harmonie met dié aarde by hom daag. As daar hier van danksegging sprake
is, het dit volledig opgegaan in die mistiek van die aarde wat hy nou belewe.

hormone weer gestimuleer moes word, nl. Dirk Opperman. Eintlik was dit oorbodig ... maar
so is die hoogmoed ... Soos die bure weet, Dirk woon al járe langs Annatjie Melck. Sý het
hom genader. En Annatjie synde 'n vroulike vrou en Dirk 'n manlike man ... ag, hoe kon die
arme man weier? Maar Annatjie is getroud en hy is getroud ... hy het dus 'n bedekte
liefdesgeskiedenis geskryf, só sê die kritici.’
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Die geskenk wat hierdie aardse weelde vir die ‘herbore’ man is, vind ons ook in
‘Fees van die eerstelinge’, 'n erkenning - soms met pragtige geestige en ironiese
effekte - teenoor almal wat tot die genesing bygedra het. Die twee verse ‘Van die
skrywer van my doodsberig’ en ‘Dood van Opperman’ volg die oorspronklike
dokumente van Schalk Pienaar betreklik getrou (vgl. Standpunte, XXXII: 5,
September 1979) en illustreer in watter mate Opperman afstand kon kry van sy eie
‘geval’, terwyl hy in ‘By die dood van 'n joernalis’ - as 'n ironiese ommekeer van
die lot - nou 'n lykdig oor Pienaar skryf. Soos die verering in Blom en baaierd van
'n. aantal kunstenaars wat die ‘orde’ help bewaak, is hierdie gedigte indirekte
dankbetuigings vir die aarde wat vir eers nog vir hom gegun is. Daarmee kontrasteer
dan ‘Kindertombes van Saron’ waarin, as 'n afsluiting van die ‘Egiptiese’ motief in
die bundel, die kinders vereer word wat die genesing nie kon kry nie, terwyl ‘Ex
libris + ex libris’ oor 'n jeugvriend handel wat die vreugde van die lewe misgun is
en - met 'n toespeling op Leipoldt se eensaamheid - alleen tot die einde moes. gaan.
By hierdie verse oor die omkering van die lot en die dank aan vriende sluit ook
‘Antieke klok’ uit die vyfde rol aan waarin Opperman, met toespelings op Ernst van
Heerden se poësie (o.m. ‘Mediese ondersoek’ uit Anderkant besit in die tweede
strofe) en die reminisserende prosastuk Die aamborstige klok, die jeugjare in Pearston
teenoor die ‘anatomiese lesse’ van later plaas, voorgestel as 'n dier wat by die slagpale
deur die kopers deurgekyk en uiteindelik op die blok geplaas word, telkens met die
voortgang van die tyd as strukturerende element. En ná hierdie erkenning van
geskenke kom dan - in aansluiting by ‘Sprak Jesu Sirach’ - die besef van die ‘afwerp’
van dinge: in ‘My jaggeweer’ deur die teleskoperende verbinding van twee van Van
Melle se ‘Oom’-verhale en terugspeling op ‘Schietfontein’ en ‘Die slag van Tugela’,
wat tot die groot gerusstellende wete lei dat 'n jaggeweer nie meer nodig is nie en
verkoop kan word; in ‘Ou Taai Koen’ die bewuswording van sý skatpligtigheid as
hy sy geskenke aan die mensdom gee, waarmee kontrasterend terugverwys word na
‘Tai Khoen’, 'n hele aantal elemente uit ander verse resoneer en die
eiendomsmotiefvan Opperman se vorige bundel verder gevoer word. En aan die
einde van dié afdeling keer die moeë reisiger in ‘Tweede huwelik’ ná al sy ervarings
met 'n paar geskenke na sy getroue vrou terug. Afgesien van verskillende Marco
Polo-motiewe wat hier mooi verbind word, lok die gedig met sy verering van die
vrou ook 'n vergelyking uit met ‘Dank’ in Heilige beeste.
Terwyl die sprekende digter in die proloog oor sy woorde gestruikel het, kan hy
hom nou in die epilogiese ‘Seremonie van die naelstring’ op die Rektor rig en in
terme van die ginekologiese beeldspraak, ‘literêr’ geregverdig deur die verwysing
na die medikus Leipoldt aan die begin en ‘Die moeder’ uit Die stil avontuur van
Elisabeth Eybers aan die slot, 'n sleutel tot die bou van sy bundel verskaf.
Terselfdertyd voer hy die ironie nog verder deur die verwysing na die ‘postume’
eregraad wat op die titelbladsy genoem word, want terwyl die Rektor - soos ook
Schalk Pienaar - hóm vroeër wou vereer, is dit nou op sy beurt die Rektor wat ‘in
absentia’ is. En hierdie finale geskenk, die bundel self wat hy as ‘polfyntjie’ aanbied,
lei in ‘Son’ tot 'n ontdaan-wees van alles, 'n deelagtigheid aan die aarde en 'n nuwe
mistiek waardeur hy - soos vroeër Franciskus van Assisi - met die voëls kan gesels.
Tot die finale vertrek en die tot-aarde-word van alles kry hy 'n ‘tydelike tonnel ’
(‘Trekswaeltjies’), terwyl die bundel sluit met die finale voltooiing van die
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Marco Polo-motief en die reduksie van die verwysingsveld tot blote skyn vir die reis
wat hy moes aflê (‘Tot siens !’). Daarom dat hy ‘vir oulaas’ as 'n laaste stukkie ironie
nog iets uit Marco Polo se geskrifte kan aanhaal: ‘“Deo Gratias. Amen. Amen.”’
(vgl. Kennis, 2, Kaapstad/Pretoria, 1974, p. 314). En terwyl hy vroeër in ‘Venesië’,
soos ook Ou Niek uit sy Natalse jeugjare, met 'n ‘kan chianti’ in vervoering kon raak,
besef hy nou, nadat hy aan ‘boekette van oerbronne’ geproe het, ‘hoe eufories helder
water skop’. Met hierdie reëls word terselfdertyd terugverwys na die ‘ryswyn’-reise
van ‘Wegwyser’ en 'n hele ontwikkeling in die bundel tot 'n bevredigende einde
gebring.
Met sy verbluffende konstruksie, rykheid van motiewe wat fyn verbind word en
tot 'n pragtige kaatsspel tussen verse lei, is Komas uit 'n bamboesstok 'n nuwe
hoogtepunt in die Afrikaanse poësie, terwyl die bundel - naas die verdere uitbouing
van 'n speelse geestigheid en ironie en 'n nuwe soort eenvoud in baie verse - 'n groot
aantal belangrike nuwe gedigte tot Opperman se oeuvre toevoeg. - By die verse in
Komas uit 'n bamboesstok sluit ook die gedig ‘Leipoldt sterf’ aan wat Opperman in
opdrag van die Afrikaanse Diens van die S.A.U.K. tot die bibliofiele uitgawe Veertien
verse (1979) bydra.
As kritikus en teoretikus is Opperman die Afrikaanse skrywer wat die helderste
oor sy kunsbeoefening nagedink en sy opvattinge in 'n aantal belangrike en groot
opstelle skerpsinnig geformuleer het, terwyl hy deur sy wye belesenheid, katolieke
oopgestel-wees en nugter benaderingswyse in staat was om sowel sinteties as analities
te werk te gaan en vir die Afrikaanse literêre geskiedskrywing 'n nuwe standaard te
stel. As dramaturg sorg hy met Periandros van Korinthe en Vergelegen vir 'n
voortsetting van die groot lyn van die Griekse tragedie en sluit hy met die gebruik
van paarrym by die tradisie van Vondel aan. As digter lewer hy met elke bundel 'n
groot en belangrike bydrae en word sy werk naas die kortsluitende metafoor,
ekonomiese taalgebruik, ‘etimologiese’ ontginning van die woord en kriptiese stelwyse
gekenmerk deur die verbysterende veelheid van gebiede wat hy by wyse van simbool
en beeld, sirkulering van motiewe en die uitbuiting van vlakke of lae in 'n enkele
gedig betrek. 'n Opvallende verskynsel in sy werk is die feitlik totale afwesigheid
van regstreekse invloede, iets wat saamhang met sy sterk historiese bewussyn wat
hom daartoe lei om eerder sinvol by 'n tradisie aan te sluit as om sonder meer
kritiekloos oor te neem. Op dié wyse is Opperman by uitstek dié Afrikaanse skrywer
wat in sy werk 'n gesprek met die Afrikaanse en Wes-Europese literêre tradisies voer.
As 'n mens sy oeuvre byvoorbeeld teenoor dié van Van Wyk Louw stel, is dit
opvallend dat Opperman telkens op die een of ander wyse op 'n werk van sy
voorganger antwoord, maar dan op dieselfde terrein nuwe moontlikhede verken (vgl.
bv. Raka teenoor Joernaal van Jorik, Germanicus teenoor Periandros van Korinthe,
die uiteenlopende maniere waarop die twee digters die ballade en dramatiese
monoloog hanteer, e.d.m.). Terwyl Van Wyk Louw se oeuvre op 'n hoë vlak ongelyk
van gehalte is en baie van die hoorspele en verse ernstige gebreke toon, is daar uiters
selde insinkings in Opperman se gepubliseerde werk aanwesig. 'n Mens kry trouens
die indruk dat Van Wyk Louw in 'n bundel soos Tristia tastend nuwe moontlikhede
verken en die hele proses-in-versvorm, dikwels ook swakker werk, opneem, terwyl
Opperman haas uitsluitlik die ‘voltooide produk’ bundel en die eksperimentele fases
meestal tot sy kladboeke beperk. Deur sy hegte strukture en die teleskopering
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van uiteenlopende gebiede in 'n enkele gedig is daar geen Afrikaanse skrywer - Van
Wyk Louw ingeslote - wat met hom vergelyk kan word nie. Daarby het sy werk,
meer as dié van enige ander Afrikaanse digter, invloed op jonger geslagte gehad,
sowel wat epigone en navolgers as 'n sinvolle aansluiting en verdere voortbou (Peter
Blum, Etienne Leroux en Wilma Stockenström) betref. In geen ander Afrikaanse
digter se werk word - naas sy aansluiting by die Wes-Europese tradisie - die
problematiek, wêreld, geskiedenis en ‘taal’ van Afrika in so 'n mate ontgin as in dié
van Opperman nie.

IV. S.V. Petersen
Met die werk van SYDNEY VERNON PETERSEN, gebore op 22 Junie 1914 op Riversdal
en ná sy skoolopleiding student aan die Opleidingskollege Battswood in Wynberg
en deeltyds aan die Universiteit van Kaapstad en daarna tot met sy aftrede onderwyser
op Ladismith, in Distrik Ses en skoolhoof by die Hoërskool Athlone in Kaapstad,
kry die lewe van die bruinmens met sy gevoelens van verset en aanvaarding ná die
vroeëre geestige en humorrealistiese uitbeeldings die eerste keer gestalte in die
Afrikaanse letterkunde. Petersen publiseer sedert 1940 gedigte, kortverhale en sketse
in Naweek, Suid-Afrika en Die Huisgenoot. Sy eerste twee digbundels, Die enkeling
( 1944) en Die stil kind (1948), word nog dikwels ontsier deur verouderde en retoriese
beeldspraak, argaïsmes, moralisasies en 'n onrustige strofebou. Tog maak hy indruk
met die eenvoud, wrangheid en direktheid van baie verse, terwyl die veelvuldige
gebruik van die dialoog aan sommige gedigte iets sterk dramaties gee. Met sy
opstandsverse sluit hy gedeeltelik aan by Van Wyk Louw, met die belydende toon
by W.E.G. Louw, terwyl sy natuurgedigte iets aan Leipoldt, Keet en Du Plessis (vgl.
o.m. die ‘Gee my’-kultus) verskuldig is en die verlange na die landelike
+

+ Biografiese besonderhede oor S.V. Petersen verskyn in Br., 21.6.46, terwyl G.A. Watermeyer
(Helikon, III: 13, Oktober 1953) en F.R. Gilfillan (Ons Erfdeel, XVIII: 5, November Desember 1975) artikels aan sy werk wy. Die uitvoerigste studie is dié van C.J.M. Nienaber
(Oor literatuur II, Pretoria/Kaapstad, 1977). Die motivering vir die toekenning van die
erepenning van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns verskyn in T.W.K.,
XIX: 2, Oktober 1959 (kyk ook M.P.O. Burgers, Hg., 17.4.59). In Die opstandsmotief by
die Kleurlingdigters (M.A.-verhandeling, Universiteit van Natal, 1967) deur William Greeves
en Die stem van die bruinman in die Afrikaanse poësie deur F.J. Kok (M.A.-verhandeling,
Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., 1976) kom ook die werk van Petersen ter sprake.
Besprekings van afsonderlike werke; Die enkeling deur I.D. du Plessis (Hg., 1.9.44) en F.E.J.
Malherbe (Wending en inkeer, Kaapstad, 1948); Die stil kind deur Malherbe (O.E.B., XV:
3); As die son ondergaan deur Malherbe (Wending en inkeer) en W.J.B. Pienaar (O.E.B.,
XIII: 1); Kinders van Kain deur Adam Small (Bu., 10.2.61), F.I.J. van Rensburg (Vo., 22.2.61),
J.C. Kannemeyer (Ins., I: 1, Junie 1961), A.P. Grové (Hg., 7.4.61) en Rob Antonissen (Kern
en tooi, Kaapstad, 1963); Suiderkruis deur W.E.G. Louw (Bu., 29.10.65), T.T. Cloete (Hg.,
10.12.65) en Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966); Nag is verby deur Johann Johl (Vo.,
5.11.80), C.J.M. Nienaber (Bu., 4.10.80), Hans Ester (Trouw, 27.3.81), D.J. Hugo (Va.,
28.5.81), André P. Brink (St., XXXIV: 4, Augustus 1981) en T.T. Cloete (T.L., XIX: 2, Mei
1981). 'n Bloemlesing uit sy en P.J. Philander se gedigte is saamgestel deur W.H. Vos
(Keurverse, Kaapstad, 1967). Alleenstryd word bespreek deur C.J.M. Nienaber (Beeld,
22.10.79), Fanie Olivier (Bu., 15.11.79), Ronèl Johl (Vo., 14.11.79) en T.T. Cloete (T.L.,
XVIII: 2, Mei 1980).
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lewe aan Pretorius laat dink. Gedigte wat in die besonder opval, is ‘Bede’, die
klaggebed oor ‘die vloekstraf van 'n donker huid’ met sy Bybelse beelde, ‘Roepende
stemme’ met sy jukstaponering van 'n koor in nood en 'n dempende kommentator,
‘Die arbeider’ met sy uitbeelding van 'n gestalte (Die enkeling), ‘Riversdal’. met sy
uitbuiting van woord en ritme in die voorstelling van die wassende vroue, en ‘Slotsom’
en ‘Die loper’, waarin spesifiek die problematiek van die intellektuele bruinman in
sy verhouding tot blankes en soortgenote gestel word (Die stil kind).
Uit hierdie jare dateer ook Petersen se roman As die son ondergaan (1945), die
verhaal van 'n jong, skugter Kleurling wat die omgewing van sy jeug verlaat en na
Kaapstad gaan, waar hy as gevolg van die verleidings van drank en seks afgetakel
word totdat hy aan die einde na die veilige landelike wêreld terugkeer. Met die tipe
situasie waarin 'n karakter in die stad versleg, sluit Petersen aan by patrone wat reeds
eerder in die werk van o.a. J.R.L. van Bruggen en P. de V. Pienaar aanwesig is, terwyl
die roman plek-plek aan die Nuwe Saaklikheid van Jonker en Johanssen laat dink.
Alhoewel die rasseprobleem wel in die roman ter sprake kom, bly dit op die
agtergrond en is die verwording en aftakeling van die hooffiguur nie simbolies of
eksemplaries van die Kleurling se stryd as sodanig nie. Ten spyte van lang stukke
bespiegeling en te sterk oorgange tussen sommige hoofstukke is die roman, in
teenstelling tot die tipebeelding van ouer skrywers, van belang vir sy genuanseerder
en vollediger karakterisering.
Ná 'n swye van twaalf jaar publiseer Petersen weer poësie in die sestigerjare. In
Die kinders van Kain (1960) kom ook nog sintaktiese hinderlikhede, rymdwang,
versvullings en moralisasies voor, maar die vers is nou oor die algemeen soberder
en minder retories. In vergelyking met vroeër is die verset teen rassediskriminasie
hier heftiger (‘Die drumpel’) en die maatskaplike nood skerper geteken
(‘Windermere’), al bereik hy sy beste verse deur 'n uitbeelding van die stadstipes
wat deur treffende beelde en geestigheid opval (‘Die veles’, ‘Bergies’) of as die
spesifieke onreg tot 'n universele probleem verbreed word (‘Die toring Babel’). Die
uit Duits vertaalde ‘Paasballade’ lok 'n vergelyking uit met Elisabeth Eybers se
oorsetting van dieselfde gedig (‘Die laaste week’ in Die stil avontuur), terwyl enkele
reisgedigte - geskryf ná 'n besoek aan Europa en Afrika-lande - tematies 'n
verwantskap toon met gedigte van veral Ernst van Heerden (vgl. o.m. ‘Die vlieënier’
van albei digters). In Suiderkruis (1965) is dit ook die kleinskilderye van volksgenote
op die platteland (afdeling 1) en die stad (afdeling 2) wat 'n opvallende indruk maak.
Die landelike tonele word nou meer dikwels as eertydse vreugdes in die herinnering
van 'n ouerwordende mens beleef, iets waarmee Petersen aan verse van Boerneef en
Ernst van Heerden (laasgenoemde oor 'n Pearstonse jeug) laat dink. Die gedigte oor
verskoppelinge in die stad (‘Koerante-verkopertjie’ en ‘Die doofstomme’) toon 'n
verwantskap met I.D. du Plessis se gestaltepoësie, en die landelike herinneringsverse
staan meestal agter by dié uit sy vroeër bundels, al bereik hy iets moois met die stil
weemoed van ‘Tuiskoms’ en die ‘afgehandeldheid’ van ‘Sekelgat’. By hierdie twee
bundels sluit Nag is verby (1980) tematies en verstegnies regstreeks aan, al is daar
na verhouding minder gedigte wat bevredig. Meer as vroeër word die verse ontsier
deur onhelder beelde, 'n sekere verwardheid in die hele gang van die gedig, die
swewende vaagheid van die geheel, hinderlike Engelse wendinge en die gemis aan
'n netjiese sluiting aan die einde. Naas enkele reisgedigte en 'n paar in
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memoriam-verse bring Petersen tematies iets nuuts in sy digkuns deur die sterker
weerbaarheid ná die ‘nag’ van die kleurvooroordeel, die opdrag tot die daad, die
oopmaak van die vensters en selfs 'n sekere aweregsheid. Hierdie verse is egter
deurgaans van die swakste in die bundel en verteenwoordig geen werklike groeipunt
in sy poësie nie. Op 'n hoër peil staan die beelde van die stedeling en plattelander
(‘Stadsmens’, ‘Kaapse Vlak’, ‘Landelik’) en die droom- en herinneringsverse (‘Die
dromertjies’, ‘Die witborskraai’ en ‘Sekelmaan’) waarin die vreugdes van 'n jeug dikwels met die gebruik van die enkele woord, geestige idioom of die volksliedjie herbeleef word, al is ook die meeste van dié verse (bv. ‘Die duurste’ met sy
reminissensies aan Krige en Leipoldt en die te sterk mediterende neiging aan die
slot) nie op peil nie.
In 1962 (hersiene uitgawe 1980) publiseer Petersen ook in Nederland 'n bundel
Engelse verse, Meditations on the brink, waarin die antroposofiese teorieë van Rudolf
Steiner die grondslag vorm. Vir sy bydrae tot die Afrikaanse letterkunde ontvang hy
in 1959 'n erepenning van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.
'n Keur uit sy Afrikaanse verse verskyn in 1979 as Alleenstryd.

V. Olga Kirsch
Die poësie van OLGA KIRSCH - op 23 September 1924 op Koppies, O.V.S. van Joodse
ouers gebore, ná haar skoolopleiding student aan die Witwatersrandse Universiteit,
daarna onderwyseres en joernalis, en sedert 1949 in Israel woonagtig - kan in twee
duidelike periodes met 'n swye van meer as twintig jaar tussenin verdeel word. Die
soeklig, die bundel waarmee sy in 1944 debuteer, bevat in hoofsaak nog tipiese
jeugpoësie met die gevoelens van weemoed, onrus, verlatenheid en verwagting en
die gedagtes oor die sin van die lewe, verganklikheid en dood. Tog bereik sy reeds
iets besonders deur die vervlegting van bespiegeling en emosie met natuurbeelding
+

+ Vroeë oorsigte oor Olga Kirsch se poësie word geskryf deur S. Ign. Mocke (Br., 25.12.53)
en G.A. Watermeyer (Helikon, II: 12, Augustus 1953), terwyl I.L. de Villiers (Bu., 9.10.75)
in 'n latere artikel haar as die ‘sangeres van Sion’ en F.I.J. van Rensburg (Buurman, Desember
1975) haar as ‘draer van die lente’ huldig. Van R.H. Pheiffer is daar 'n verkenning van die
Jood in ons letterkunde (Bu., 11-12.3.70). Oor haar besoeke aan Suid-Afrika, die indruk wat
sy as mens maak en haar poësie skryf Lina Spies (Ontmoetings, Kaapstad, 1979) en Jeanne
Coetzer (Bu., 14.8.79). Oor die afsonderlike bundels: Die soeklig deur D.J. Opperman
(Verspreide opstelle), H.A. Mulder (O.E.B., X: 4), F.E.J. Malherbe (Wending en inkeer,
Kaapstad, 1948) en P.H. Swanepoel (Tr., 26.1.81); Mure van die hart deur Ernst van Heerden
(Hg., 12.12.47), Malherbe (O.E.B., XV: 3), M. Nienaber-Luitingh (Beeld, 24.11.80) en J.H.
Goosen (Hoof., 27.11.80); Negentien gedigte deur Lina Spies (Bu., 26.10.72), André P. Brink
(Rap.,10.12.72), A.J. Coetzee (Hg., 16.2.73), Réna Pretorius (Hoof, 8.12.73) en T.T. Cloete
(T.G., XIII: 4, Desemher 1974); Geil gebied deur Johann Johl (Vo., 17.6.76), Stephan Bouwer
(Va., 6.7.76), Brink (Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980), Renske Koen (Beeld,
26.7.76), Gerrit Olivier (Ogg., 27.8.76), H. Ohlhoff (Hoof., 12.10.72), Cloete (T.G., XVII:
2, Junie 1977) en Van Rensburg (Buurman, Junie 1976); Oorwinteraars in die vreemde deur
Johann Johl ( Vo., 23.12.78), Hilda Grobler (Hoof., 4.1.79), Brink (Rap., 25.2.79), Cecile
Cilliers (Buurman, Desember 1978), Gerrit Olivier (Bu., 29.3.79), Ronèl Johl (Ogg., 26.3.79)
en Cloete (T.L., XVII: 3, Augustus 1979 en T.G., XIX: 3, September 1979); en Afskeide deur
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(bv. ‘Illusie’), iets waardeur die dreigende abstraksies en vaaghede teengewerk word.
In twee langer verse, ‘Galatea’ en ‘Gaza’, laasgenoemde oor die Simson-figuur (vgl.
Pretorius en W.E.G. Louw), maak sy van mitologiese en Ou-Testamentiese boustof
gebruik, maar dan word die vers deur 'n sekere oordaad ontsier. Tematies lewer sy
'n belangrike bydrae met 'n reeks gedigte oor die verdriet van die vrou by die vertrek
van die minnaar na die oorlogsfront (vgl. o.m. ‘Iets het gesterf in my met jou vertrek’),
'n tipe boustof waarmee sy die vroulike aanvulling by Uys Krige se oorlogsverse in
Die einde van die pad bring en ook 'n verwantskap met Elisabeth Eybers openbaar.
Die eerste afdeling van Mure van die hart (1948) sluit regstreeks by hierdie motief
aan, maar nou - met die aksent op die verlies ná die dood van die minnaar op die
slagveld - soberder verwoord (‘Rouweek’, ‘Aan die onbekende soldaat’; vgl. reeds
‘Die begrafnis’ in Die soeklig). Die persoonlike verlies groei in die volgende afdeling
uit tot die verdriet van die ganse Joodse volk in sy verdrukking en die intense verlange
na die land waaruit hy verdryf is, nou gesien teen die agtergrond van die Babiloniese
ballingskap en die Egiptiese slawerny wat die gebeure tydens en ná die Tweede
Wêreldoorlog (vgl. ‘Die wandelende Jood’) in 'n ruim historiese perspektief plaas.
Die hoogtepunt van hierdie groep verse is ‘Die erfenis van Israel’, wat tot die ongebore
kind gerig word en deur sy fyn woordgebruik, dramatiese gang en verbinding van
Shakespeariaanse en Petrarcaanse sonnetvorms opval. Alhoewel nie al dié gedigte
dieselfde peil handhaaf nie, word die erns, angs, verwagting en hoop van die
Sionistiese beweging en die Jood in sy onuitroeibaarheid plek-plek aangrypend
verwoord. (Vgl. ook die twee fel Sionistiese gedigte ‘Lied van die terroriste’ en ‘Voor
die vuurpeleton’ in Die Huisgenoot van 21 Junie 1946 wat nooit gebundel word nie.)
Daarmee sluit Olga Kirsch aan by die tradisie van die Ou-Testamentiese klaagliedere
en dra sy 'n heel eie faset tot die sosiale deernis en die Afrikaanse poësie van die
veertigerjare by. In die verse in die laaste afdeling is die maatskaplike wantoestande
in Suid-Afrika as gevolg van die rasseproblematiek die boustof, o.m. in
‘Gedagtewisseling’ met sy effektiewe aanwending van 'n uittelrympie. Die bundel
sluit met die kwatryn ‘Blokhuis’, waarin die beeld mooi uitgewerk en met die
dubbelbetekenis van ‘muurskrif’ gespeel word.
Ná haar vertrek na Israel was die algemene indruk dat Olga Kirsch se Afrikaanse
digterskap tot 'n afgehandelde periode in haar lewe behoort..In 1970 publiseer sy
egter in Buurman Afrikaanse vertalings van die verse van die Israeliese digteres Leah
Goldberg, en in die bestek van tien jaar verskyn daar vier nuwe bundels van haar:
Negentien gedigte (1972), Geil gebied (1976), Oorwinteraars in die vreemde (1978)
en Afskeide (1982). Alhoewel die verse in hierdie versamelings nie altyd heg sluit
nie en dikwels sintakties en verstegnies lomp verloop, is die bestes onder hulle in 'n
gestroopte taal geskryfwat deur sy eenvoud en direktheid indruk maak. In die eerste
drie bundels kom die kontemporêre Israel (‘Ou Jerusalem’, Negentien gedigte), die
versugting om vrede (‘By die aantrek van 'n nuwe kleed’, Negentien gedigte), die
onrus oor die oorlog (‘Dalk kom sy nooit tot ewewig nie’ en ‘Oktober 1973’ in
Oorwinteraars in die vreemde), en Joodse gebruike (‘Op die blank marmerblad’ in
Geil gebied, met sy kontras tussen die warmte en lig van die ‘gedenkdagkers’ en die
M. Nienaber-Luitingh (Beeld, 23.8.82), Sheila Cussons (Va., 26.8.82), Brink (Rap., 10.10.82,
St., XXXV: Oktober 1982), Hans Ester (Z.A., Oktober 1982) en Henning Snyman (Tr.,
1.10.83).
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daaglikse lewe van die vrou en haar verhouding tot kind en man in 'n aantal treffende
verse verwerk, o.m. ‘Jy was van kleins af soos 'n wilde loot’ (oor die kind) en ‘Alleen’,
‘Noudat jy weg is’, ‘Hoe edel maak die hartstog jou gesig’, ‘Wanneer jy weg is’,
‘My verse hoort aan jou’ en veral ‘Huwelik’ (oor die man) - almal in Geil gebied -,
lg. met sy effektiewe gebruik van die Paradys-geskiedenis aan die slot. Met die verse
oor die vrou in haar verhouding tot die man toon Olga Kirsch se poësie 'n verwantskap
met Elisabeth Eybers se Einder, terwyl die herhaalde vervlegting van liefde en natuur
(lelie, wortels, tuin- en see-beelde) 'n basiese patroon van. Die soeklig verder uitbou.
Van die belangrikste verse in hierdie latere bundels het te make met die oproep van
herinnerings uit die verlede in Suid-Afrika en die kontras tussen twee lande en twee
tye. Dit geld bv. vir die ‘Vyf sonnette aan my vader’ (Negentien gedigte) waarin die
oproep van die verlede en die persoon terselfdertyd tot 'n rekenskap en ontdekking
van die self lei, terwyl die digteres ná 'n herbesoek aan Suid-Afrika deur die
verbeelding die wêreld van haar jeug wil herskep (‘Die tuin is kaal’, Geil gebied),
soms pynlik bewus is van haar gespletenheid (‘Ek wat nooit heel was’) en met ‘Die
eensaam hemele van my kindertyd’ - albei in Geil gebied - 'n gelaaide kriptiese vers
lewer waarin elke woord die geweld van die ‘somerdonderweer’ oproep. Afskeide
bestaan in sy geheel uit 'n siklus betreklik los maar deursigtige verse met min
bindingsmiddele waarin Olga Kirsch haar jeugjare in Suid-Afrika, die gestaltes van
haar vader en moeder, en veral haar besoek aan die moeder se sterfbed
reminisserend-elegies oproep. Al word die gedigte in hierdie latere bundels meestal
in geykte verspatrone en strofevorme (distichon, kwatryn, sonnet) geskryf en maak
veral Oorwinteraars in die vreemde 'n yl indruk, lewer Olga Kirsch met haar beste
latere werk 'n eie besondere bydrae tot die Afrikaanse poësie.

n="4"VI. Die Stiebeuel-digters
Terwyl die eerste bundels van Ernst van Heerden, S.J. Pretorius, D.J. Opperman,
S.V. Petersen en Olga Kirsch verskyn, is daar 'n aantal digters wat hulle werk in
universiteitsblaaie en tydskrifte (veral Die Huisgenoot, Die Brandwag en Naweek)
publiseer maar hulle nog nie aan 'n debuut in boekvorm waag nie. In 1946 redigeer
Opperman en F.J. le Roux die bundel Stiebeuel, waarvan die titel deur Jan Greshoff
aan die hand gedoen is en wat volgens die voorwoord 'n keuse ‘uit die werk van jong
digters (bevat) wat nog nie bundels gepubliseer het nie’ en dus ‘'n vorm van publikasie
tussen die tydskrif en die eerste bundel’ is. In teenstelling tot die
+

+ Stiebeuel word bespreek deur W.E.G. Louw (Vaandels en voetangels, Kaapstad/Amsterdam,
1958), Ernst van Heerden (Rekenskap, Kaapstad, 1963) en Jan Greshoff (O.E.B., XII: 4).
Izak van der Westhuizen se Kinders van die stad word geresenseer deur Rob Antonissen
(Kern en tooi, Kaapstad, 1963). C.F. Rudolph se Boggel en kuil word bespreek deur P.D.
van der Walt (Tg., April 1966), Tieroog deur Van Heerden (Die ander werklikheid, Kaapstad,
1969) en Rialette Wiehahn (T.G., IV: 4, Desember 1964) en Vangriem deur R.K. Belcher
(Krit., III: 2, Julie 1965). Oor albei laasgenoemde bundels skryf Antonissen (Spitsberaad,
Kaapstad, 1966). H.W. Truter se Kleinhoewe word bespreek deur T.T. Cloete (Die Afrikaanse
literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980) en C.W. Malan (Vo., 28.2.73).
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tydskrifpoësie van die laat-dertigerjare en die eerste jare ná 1940, wat in 'n groot
mate deur die werk van die Louws oorwoeker word, is regstreekse invloede uit
onmiddellike voorgangers in die poësie van die veertien opgenome digters opvallend
afwesig. Teenoor die oorwegend belydende en persoonlike inslag van die vroeë
Dertig staan hierdie digters ontvankliker vir die leed van die Tweede Wêreldoorlog
(vgl. die latere Leipoldt, Krige, Van Heerden en Kirsch), die sosiale deernis met die
swartman en Indiër (vgl. Pretorius) en die moderne wêreld van grootstad en industrie
(vgl. Opperman), soms met die sinisme en défaitisme wat daarmee gepaard gaan.
Teenoor die estetiserende woordrykheid van sommige Dertigers maak die poësie in
hierdie bundel oor die algemeen 'n strakker, konkreter en saakliker indruk, al is daar
ook by sommige digters sprake van sekere klankeffekte en 'n nu we sangerigheid.
Van die veertien digters wie se werk in Stiebeuel verteenwoordig word, is M.J.
Harris en J.S. Rabie reeds in hierdie jare aktiewer as prosaskrywers; Rabie vernuwe
homself op dié gebied in die vyftigerjare, dra by tot die ‘beweging’ van Sestig en
skryf later geen poësie meer nie. D. Couzyn, wat in ‘Diagonaalstraat’ die weelde en
fassinerende bontheid van dinge en mense in 'n stadstraat voorstel en met beeld en
klank 'n hele wêreld in sy verskeidenheid opbou, verwerf later bekendheid as
operasanger, terwyl Bartho Smit, van wie die yl bundel Mure in 1950 verskyn, vanaf
die vyftigerjare oorwegend op die gebied van die drama werksaam word en soos
Rabie 'n aktiewe aandeel aan Sestig het. Soos Couzyn bring J.C. Coetzee met die
strak segging en neiging tot spreukmatige distichering in sy oorlogsiklus, A.T. Neser
met sy enigsins retoriese woordgebruik en naïewe aanspreking (vgl. sy ‘Vliegtuig
van genade’ met ‘Die vliegenier’ van Ernst van Heerden) en J.A. Venter met sy beeld
van die mynwerkerslewe (vgl. Pretorius) dit nooit tot bundeling nie.
Van die ander sewe digters wat wel een of meer bundels publiseer, is Izak van der
Westhuizen se Kinders van die stad (1959) 'n power toevoeging tot die uitbeelding
van die ellendige stadsbestaan met sy gestaltes van mynwerkers en dronkaards,
ontsier deur 'n te noue aansluiting by temas, wendinge en woorde uit Pretorius en
Opperman, eenselwige strofebou (hoofsaaklik koeplet en kwatryn), verouderde diksie,
geforseerdhede, goedkoop effekte en trivialiteite (in die besonder die hebbelikheid
om Engelse woorde uit die straatmilieu op rym te bring). COENRAAD FREDERIK
RUDOLPH (1919-1981), dosent aan die Pretoriase Onderwyskollege en 'n tyd lank
redakteur van Klasgids en Tydskrif vir Letterkunde, publiseer twee prosawerke van
groter omvang (die onbeholpe Die vliegende Hollander, 1950, en die simbolies
verwarde Swem, versteende vis, 1966), 'n bundel verhale wat hoofsaaklik oor 'n
landelike jeugwêreld handel (Boggel en kuil, 1966) en twee bundels verse (Tieroog
en Vangriem, albei 1964) waarin die tema van die veroudering en, gepaard daarmee,
die poging om die verganklikheid met die woord te besweer, oorheers. Soms bereik
Rudolph mooi effekte met 'n ratse beeld, stromende vers en behendige aanwending
van raaisels, idiome en volksliedjies, en lewer hy enkele mooi gedigte, soos ‘Stillewe’,
‘Vertrek’ en ‘Skulp’ in die eerste bundel. Sy speelse verse sluit egter te regstreeks
aan by Boerneef en Van Wyk Louw se ‘Klipwerk’, terwyl sy verwikkelder,
metaforiese gedigte die bekende patrone van Opperman en Van Heerden navolg en
weinig nuuts tot dié tradisie in die Afrikaanse poësie bydra. Geslaagder is Kleinhoewe
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(1972), die late debuut van HENDRIK WILHELM TRUTER (1920-1977), dosent aan die
Rhodes-universiteit en later hoogleraar aan die Transkeise Universiteit, wat ook met
artikels in veral Standpunte en Tydskrif vir Geesteswetenskappe 'n bydrae as kritikus
lewer. Truter se mymerverse handel grotendeels oor die uitsigloosheid van die
menslike bestaan, die weemoed oor 'n verlore liefde wat hy dikwels teen die
agtergrond van 'n kwynende herfsdag oordink en die geluk van die kindertyd wat
onherroeplik en finaal verby is. Die lang uitgesponne gedigte met deinende versreëls
en vaste strofebou word oor die algemeen ontsier deur die monotonie van klank en
tematiek, die algemeenheid van die beeldwêreld (wind, skemer, bome, riete,
jaargetye), die veelvuldige gebruik van abstrakte selfstandige naamwoorde en ritmiese
onbeholpenhede. Geslaagder is die verse wat met die konkrete beelding en
woordgebruik uit die plaaslewe (‘Ons kneg besluit om uit te gaan’) en die wêreld
van arbeiders, matrose en boemelaars (‘Arbeider tuis om die biertafel’, ‘'n Matroos
lig die elmboog’ en ‘Boemelaar’) gevoed word.
Die oorblywende vier Stiebeuel-digters publiseer almal meer as een bundel, bring
in mindere of meerdere mate tematies en verstegnies iets nuuts en lewer meestal 'n
beduidende aantal goeie verse, selfs al is daar ook heelwat swakker werk aanwesig
en al duur dit in sommige gevalle lank voordat hulle tot bundeling oorgaan. Hierdie
digters is G.A. Watermeyer, Ina Rousseau, Barend J. Toerien en Sheila Cussons.

1. G.A. Watermeyer
GOTTFRIED ANDREAS WATERMEYER,

gebore op 15 Oktober 1917 op 'n plaas naby
Middelburg, K.P., werk aanvanklik ná sy matrikulasie op Vaalharts in die Staatsdiens.
Daarna studeer hy aan die Universiteit van Stellenbosch, maar moet sy opleiding as
gevolg van siekte onderbreek. Ná 'n periode as klerk in Johannesburg studeer hy aan
die Universiteit van die Oranje-Vrystaat, waar hy die graad B.A. voltooi. Daarna
werk hy weer aan die Rand, o.m. by 'n korrespondensiekollege en die S.A.U.K., en
tree dan toe tot die reklamewese. Op 4 Junie 1972 is hy in Johannesburg oorlede.
Op sy beste is Watermeyer se poësie 'n bevredigende verbinding van Opperman
se kriptiek, metaforiese beeldkonstruksies en alliteratiewe spel met die beskrywing
+ + +

+ Chris Barnard skryf oorsigtelik oor G.A. Watermeyer se lewe (Hg., 26.6.70), terwyl S.J.
Pretorius (Tr., 7.6.72) en C.W. Malan (Vo., 5.6.72) huldeblyke by sy dood lewer.
+ Die insiggewendste studie oor Watermeyer is D.J. Opperman se bespreking van Sekel en
simbaal (Wiggelstok, Kaapstad, 1959). Ander beskouings oor dié bundel is dié van Ernst
van Heerden (Rekenskap, Kaapstad, 1963), Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963),
F.E.J. Malherbe (O.E.B., XV: 3) en S. Ign. Mocke (Helikon, April 1953). Die analise van
‘Reën in die voorwinter’ deur J.L. Steyn (Beskouings oor poësie, Pretoria, 1957) dra nie veel
by tot 'n dieper insig in dié gedig nie.
+ As Watermeyer Sekel en simbaal aan die Nasionale Pers met die oog op publikasie voorlê,
skryf D.J. Opperman 'n baie gunstige verslag waarin hy die verse sterk aanbeveel. In 'n brief
aan G.S. Nienaber, gedateer 31 Mei 1953, deel Opperman die een en ander mee oor die hulp
wat hy aan Watermeyer by die versorging van Sekel en simbaal verleen het. ‘In die tweede
helft e van 1947 het ek op pad ná en ván Sabie en die Kruger-wildtuin Watermeyer ontmoet
wat langs my broer gewoon het - kamers onder dieselfde dak gehad het. Hy het my allerlei
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van 'n stuk landelikheid, vreugde om die arbeid en dierlike driflewe. Dikwels word
hierdie beskrywings gegee in epiese of balladeske verse met elemente uit die
volksliedjie en deur 'n aansluiting by die tradisie van veral Leipoldt en Visser.
Daarmee verkry Watermeyer se landelike poësie 'n sterk sangerige inslag wat iets
verrassends in die Afrikaanse digkuns van die veertigerjare bring en bevredigender
aandoen as Pretorius se onbeholpe verheerliking van Griekwaland-Wes. In teenstelling
tot Opperman se gebruik van die alliterasie wat belangrike simbole klankmatig
verbind, lei hierdie tegniek egter by Watermeyer meermale tot 'n liriese roes - die
‘verwaarlosing van die indiwiduele woord ter wille van die singende sinsnede, die
verleiding om op die weelde van woorde af te skryf’ (D.J. Opperman, Wiggelstok,
Kaapstad, 1959). Die neiging tot woordoordaad en gesogte samestellings, wat reeds
in sy debuutbundel aanwesig is, word 'n groter beswaar in die politieke en
nasionalistiese verse van die vyftiger- en sestigerjare. Daarby kom die gebruik van
'n aantal maklike truuks wat Watermeyer oor en oor aanwend (neologismes, 'n
besondere - dikwels samegestelde - bywoordelike konstruksie, 'n stelling gevolg deur
'n vraende aanbod in dieselfde strofe, die herhaling van 'n strofe of reël uit die inset
as afsluiting van 'n gedig) en die relatiewe eenselwigheid van strofiese vorme
(aanvanklik die kwatryn-, later veral die distichonvorm met paarrym). Hierdie haas
magtelose herhaling van retories geworde tegnieke uit sy eie poësie doen egter geen
afbreuk aan die intrinsieke gehalte van sy beste werk en die frisse verskyning wat
sy debuutbundel indertyd was nie.
Watermeyer se tydskrifverse, wat sedert 1936 in Die Huisgenoot en Die Brandwag
gepubliseer is, was in 'n groot mate navolging van Van Wyk en W.E.G. Louw. Ná
'n aantal jare se swye word 'n drietal verse van hom in Stiebeuel opgeneem waaruit
reeds blyk dat hy dié invloede verwerk en 'n eie styl begin ontwikkel het. In 1948
verskyn sy debuutbundel Sekel en simbaal, 'n titel wat deur Opperman voorgestel is.
Dit bevat 'n keur van twintig gedigte (in die 1952-uitgawe met twee verse - ‘Miedry’
en ‘Gedagtes van die beseerde arbeider’ - uitgebrei) wat in vier afdelings gerubriseer
word: die landelike, erotiese, stedelike en - as aparte afdeling - ‘Ballade van die
bloeddorstige jagter’. Gedeeltelik toon Sekel en simbaal dus 'n ooreenkoms met die
tematiek in Heilige beeste, terwyl die allitererende titel met sy polêre spanning tussen
twee simbole ook by Opperman aansluit. Die sekel verteen-

fragmente en half voltooide verse gewys, o.m. 'n uitknipsel van 'n gediggie wat ek vroeër
van hom in Die Brandwag (1945) gelees het oor 'n jagter se wee (vgl. die eerste drie strofes
van ‘Bloeddorstige ...’). Ek het gevoel, en hy het erken, dat die tweede strofe sterk aansluit
by my ‘Verbond’ en ‘Dertiende dissipel’ - gesê hy behoort dit te verander en dan eerder in
die trant van sy pragtige beeld van die geelkapel se ‘drie sirkels om die maan’ verder oor die
diere te skryf wat die jagter in 'n droom beskuldig - ek het toe uit my gedeeltelik voltooide
‘Diereriem’ aangehaal (ek dink dit was ‘Krap’). Kortom, toe ek in die Kaap kom, het hy
brief na brief begin stuur met fragmente soms soos die gedig vorder, en ek het baie onder
die indruk van sy talent gekom; (en) party gedigte in Die Huisgenoot en Standpunte geplaas.’
Die gedig waarna Opperman verwys, verskyn in Br., 2.11.45 onder die titel ‘Jagterswee’.
Die tweede van die vier strofes lui as volg: ‘Uit elke kloof en krans/ hoor ek die klipdas
skree/ sy ou, wildwrede roep/ van lang-verstarde wee.’ Die briewe van Watermeyer oor
‘Ballade van die bloeddorstige jagter’ word tans by die Opperman-dokumente in die
Carnegie-biblioteek aan die Universiteit van Stellenbosch bewaar.
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woordig hier veral die landelike en die vreugde by die oes van die koring, terwyl die
simbaal (vgl. I Korinthiërs 13) op die holklinkende van die stad en 'n sinledige bestaan
betrekking het.
In die eerste afdeling van die bundel word in hoofsaak die landelike en die geluk
van man, vrou en kind, die vreugde by die arbeid en die drif by die diere uitgebeeld
in 'n tipe vers wat - soos Opperman aangetoon het - die klankspel van Celliers, die
jubeling van Leipoldt en die gewaagde assosiasie en gevatheid van Visser verbind
en met 'n gevoeliger en kompakter beeldspraak vernuwe. In ‘Reën in die voorwinter’,
die vers waarmee die bundel open, word die geluk van en die oorvloedige gawes aan
die mens geteken in vyf paarrymende koepletstrofes wat in 'n duidelike orde - van
die huis, huislike geluk en plaasdiere tot by die voorspoed en vreugde in die plaaswerk
- op mekaar volg. Naas die allitererende verbindings en die prominente plasing van
bepaalde woorde aan die begin van die versreël (‘Soet’ en ‘blink’) maak Watermeyer
hier reeds in reël 6 (‘my swart haan roep die dagbreek rooi’) gebruik van die
opeenvolging van onderwerp, gesegde (hier: 'n onoorganklike werkwoord wat
anormaal oorganklik gebruik word), direkte voorwerp en adjektiwiese gevolgbepaling,
wat telkens in sy werk sal voorkom en in dié besondere geval feitlik 'n
verrassend-nuwe primitiewe voorstelling van die sonsopkoms gee. Die radikaal nuwe
wyse waarop die natuur hier gebeeld word, sien 'n mens ook in ‘Lusernry’, ‘Miedry’
en ‘Oestyd’, wat van situasies gebruik maak wat telkens in die Afrikaanse prosa (o.a.
by Jochem van Bruggen, C.M. van den Heever en Boerneef) voorkom en wat ook
met die volgehoue ekstatiese beelding iets anders ná W.E.G. en Van Wyk Louw se
verse oor die plaas- en boerelewe bring. In ‘Lusernry’ strek die tydsverloop oor een
hele dag, terwyl die afbakening van oggend, middag en aand met die strofeverdeling
saamval, al wil die slotreëls met die ‘vreemde skaduwee’ iets diepers (die dood?) as
bloot die einde van die dagtaak suggereer. Alhoewel die pendant hiervan, ‘Miedry’,
strofies nie so duidelik afgebaken word nie, is daar wel 'n beweging in die gedig na
die aand toe en bereik die digter met die verwyding in die kosmiese 'n bevredigender
effek as met die enigsins mistifiserende slot van die vorige gedig. Die hoogtepunt
van die arbeidsverse is ‘Oestyd’, wat met die direkte spraak, afwesigheid van
inleidende vermeldings, veelvuldige klankeffekte en adjektiewe, chronologiese
aanduidings (strofe 7-10 en 12) en spel met getalle (strofe 17) by die tradisionele
ballade aansluit. Teenoor Van Wyk Louw se verkenningsvlugte van die menslike
gees in Gestaltes en diere en Opperman se springende gang, waardeur sekere fasette
strofegewys die aandag in ‘Ballade van die grysland’ ontvang, is Watermeyer se vers
nader aan die ‘charm of words’ van I.D. du Plessis se ballades, al word die oratoriese
en versierende lirisme veel meer verantwoord deur die fyner beelding (dikwels
versterk deur die alliterasie, bv. reël 23-24), gebruik van die onmiddellike plaaslewe
om die seun se uitputting vergelykend weer te gee (‘tweejaar-os’ in strofe 8 en ‘vul’
in strofe 10), dramatisering van die gegewens deur dialoog en tydsaanduidings, en
ritmiese effekte (bv. ‘Wegbuk en vat’ in strofe 17). Al kom die ontwikkeling van die
twaalfjarige seun tot baassnyer 'n bietjie onverwags, sluit die gedig besonder
bevredigend deurdat daar in die laaste drie strofes met die woorde ‘vak’, ‘glinsterpad
oopsny’ en ‘Sneeubergkom’ op die inset (vgl. strofe 4) teruggespeel word. Daarmee
het die woorde van die vader aan die seun in strofe 1-4 terselfdertyd
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funksioneel geword, want soos die vader vroeër is die seun nóú die baassnyer van
die hele Sneeubergkom en inderdaad sy pa se regterhand (vgl. strofe 3). Teenoor die
kwatrynstrofes van hierdie drie gedigte maak Watermeyer in ‘Hings’ gebruik van 'n
vryer versvorm wat met die afwisseling van kort en lang reëls by die driftige beweging
en stuwende hartstog aansluit. Die wye uitswaai van die sin in dié gedig word ook
aangewend in ‘Dood van die wildegans’, waarin die ‘styg ... terwyl’-(strofe 3 en 4)
en die ‘Na ... waar (wanneer)’-konstruksies (strofe 5-7) die herbelewing van die
aardse vreugdes in dramaties verbredende volgorde van ‘koelblou kuile’, ‘wye waters
van die pan’, ‘lande met jong graan’ tot die ‘vroeë skemervlug’ weergee, terwyl die
gedig mooi afgesluit word met die intrede van die ek (vgl. ‘Die tarentaal’ van Totius)
wat met sy ‘genadehou’ 'n einde aan die wildegans se smart maak. In vergelyking
hiermee is ‘Bitter hart’ minder oortuigend deur die vaagheid van die ‘blinde daad’
(reël 3) waarop die gedig in sy verdere ontwikkeling geen nuwe lig werp nie, die
diskrepansie tussen die katalogus van bergpatrys, arend en koesters en die
‘samevattende’ ‘Vleuel en vin en hoewe’ van strofe 4, en die motief van gevangenskap
in die slotstrofe wat nie deur die voorafgaande - in die besonder die gegewens in
strofe 1 - voorberei word nie.
Die vyf verse in die tweede afdeling van Sekel en simbaal handel oor die liefde
en die erotiese en sit die singende gang en ekstatiese beelding van die landelike verse
voort. Teenoor ‘Aan 'n gestorwe beminde’ met sy gebruik van die vraagtegniek en
die boeiende teenstelling tussen die aarde en die ek as die vrou se minnaars lei
‘Vreemde vrou’ (wat deur die weglating van 'n strofe in die tweede druk aan
homogeniteit wen) met sy voorstelling van die vrou as ondeurgrondelike, verleidelike
en erotiese wese die motief van die vreemde minnares (vgl. Elisabeth Eybers) in
Watermeyer se werk in. Soos ‘Hings’ in die vorige afdeling word ‘Dansende vrou’
(vanaf die tweede druk met nege en twintig reëls besnoei) voortgestu deur lang
sintaktiese patrone, herhalings en woorde wat op hul klankwaarde af gekies word
(vgl. Krige), terwyl die dreigende gevaar van 'n sekere amorfe element in die vers
effektief deur die herhaling van die strofe-inset en veral die refrein met sy variasies
en progressie (‘klopping’, ‘polsing’, ‘rilling’, ‘skokking’) teengewerk word. Teenoor
die enigsins statiese beeld oor vier strofiese eenhede heen in dié gedig word dieselfde
procédé in ‘Belydenis van die ou man’ bevredigender aangewend deurdat daar naas
'n variasie in die refrein (wat deur die volgehoue kort reëls duideliker gemarkeer
word) ook 'n progressie in die strofes self kom, al is strofe 3 (met sy reminissensies
aan Van Wyk Louw; vgl. ‘daadloos’ en ‘enkeles’) nie so duidelik in dié konteks nie.
Die hoogtepunt van dié afdeling is ‘Ballade op die dronkparty’, wat - soos ‘Oestyd’
- met sy alliterasies, singende inslag, herhalings en gebruik van die vraende aanbod
by die tradisionele ballade aansluit. Die nuwe wat Watermeyer hier bring, lê veral
in die besondere siening, bv. die ‘reënboog’-beeld van strofe 1 wat sowel
onwerklikheid as onbereikbaarheid oproep en die ‘wildebessies’ van strofe 2 met sy
suggestie van hartstog en wellus. Verder bereik hy 'n subtiele verband deur die skakels
tussen beelde (bv. tussen ‘lippe’, ‘vingers’, ‘pols’ en ‘mond’ wat 'n verwantskap met
die aanraaklied skep) en die deurkomponering van die ‘drank’-beeld in die slotstrofe.
Deur die uitbeelding van liggaamlike hartstog op 'n ‘dronkparty’ en die ‘naverdriet’
wat daarop volg, toon die gedig 'n
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sekere verwantskap met Van Wyk Louw se ‘Ballade van die nagtelike ure’, al is daar
van enige regstreekse ooreenkomste geen sprake nie.
Oor die algemeen is die verse oor die stad in die derde afdeling nie op dieselfde
peil as dié in die eerste twee afdelings nie. Tematies bring 'n gedig soos ‘Stadsbestaan’
met sy kontras tussen deprimerende realiteit en ontstygende droom weinig nuuts ná
Toon van den Heever en Pretorius se verlangeverse, terwyl die besondere beeldspraak
en alliterasies (bv. ‘vreemde ritme deur/ die pennies en die ponde’) tot gesogthede
en klankweelde aanleiding gee. Daarby kom die ritmiese onsuiwerheid,
sentimentaliteit en afwesigheid van progressie in ‘Gedagtes van die beseerde arbeider’
met sy sosiale nood, die hinderlike ‘van’-konstruksies waardeur die dieper betekenis
in ‘Klerk van God’ telkens van buite af toegevoeg word, en die sterk
Opperman-invloed in 'n vers soos ‘Grootstad’, wat ook beeldend minder oortuig.
Beter is ‘Graafmasjien’ wat, ten spyte van die verwantskap met Opperman se ‘Stad
in die mis’ (Heilige beeste), deur die progressie van ontwerp op papier tot
monsteragtige draak met happende kake 'n beeld van bedreiging vir die mens opbou,
versterk deur die terloopse verwysing na die Trojaanse houtperd (strofe 2) wat 'n
hele stad en beskawing kon laat ineenstort. Alhoewel vaag kan ‘Aantog’ as 'n
verwysing na die kommunisme en sy groeiende aanhang in die Weste gelees word,
terwyl ‘Die sterflikes’ met sy sosialistiese tendens by Opperman se ‘Stelsel’-en
‘Kronieke’-kwatryne in Heilige beeste aansluit en ‘Skarlaken eeu’ met sy geforseerde
beelding aan die slot die omgedopte waardes van die nuwe tyd as tema het. Beeldend
onbevredigend is ook ‘Einde 1999’ met die versugting dat die mens te alle tye
dieselfde onwysheid vertoon. Waar die voorstelling, soos hier, nie deur beeld en
klank gevoed word nie, is Watermeyer se vers onmiddellik yler en minder
meevoerend.
‘Ballade van die bloeddorstige jagter’, die indrukwekkende sluitstuk van die
bundel, neem in 'n groot mate die vorm aan van 'n hofsitting waarin die verskillende
diere voor die kraai as regter afsonderlik of by wyse van 'n koor van hulle lyding
vertel of hulle eie optrede regverdig. Daarmee toon die gedig, soos Opperman
aangetoon het, 'n sekere verwantskap met Die dieper reg, terwyl die koor - soos ook
in Van Wyk Louw se spel - telkens die woorde van 'n voorafgaande karakter herhaal
en daardeur sowel die klag van die dier ondersteun as die vers liries versterk. Met
die wraakmotief en sekere verwysings, soos dié na die skepping (strofe 10), Elía
(strofe 29) en die ark (strofe 31), word die wêreld van die Ou Testament opgeroep,
al word die hele gedig (met uitsondering van strofe 25, waarin daar sprake daarvan
is dat die jagter met 'n geweer sy prooi dood) binne die sfeer van die primitiewe mens
met sy volksgeloof (strofe 1), voorstellings (God wat in die weerlig loop, strofe 5)
en hutte (strofe 7) gehou. Die vers munt veral uit deur die pragtige beeldende
beskrywings en klankeffekte, terwyl die laaste twee strofes met die gevarieerde
herhaling van die slang-, kronkels- en ribbebeen-beelde op die inset terugspeel en 'n
sirkel in die gedig voltooi. Die woorde van die wildekanarie in strofe 9 (‘Ek kelk die
sonlig in my keel/ en rym die rondebessie ryp’) herinner volgens Opperman aan
Visser se ‘Lank gelede in Nasaret’ (‘Hy maak die kanarie geel/ met 'n orrel in sy
keel’), maar by Watermeyer is die reëls sowel klanknabootsend (vgl. die k- en
r-alliterasies) as gekonsentreerde sinestetiese en metaforiese beelding: die klank van
die voël word met die drink van wyn (‘kelk’) en die vrolike sang met helder sonlig
in verband
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gebring, terwyl die samehang van lied en natuur in die tweede reël deur die woorde
‘rym’ en ‘rondebessie’ metafories uitgebou word tot 'n klein ars poëtica van
Watermeyer se hele digterlike werkwyse. 'n Beswaar teen die gedig, soos Opperman
dit tereg sien, is dat die eintlike spanning tussen jagter en diere heeltemal verlore
raak deurdat die jagter nie reageer nie en ook geen ontwikkeling na aanleiding van
die diere se betoog ondergaan nie. Daarby word dieselfde tegnieke by herhaling
gebruik. Die alliteratiewe verbinding van twee selfstandige naamwoorde (kloof en
krans, vleie en die vlaktes, die dydrif en die dors, die soetvleis en die sagte vleis, my
skouer en my skof, die koedoe en die kelkiewyn), die neologistiese verbindings
(wildwrede, stootgolf, tortelbors, weekvleis) en die anormale gebruik van die
onoorganklike werkwoord as oorganklik (‘lê’ in strofe 1 en ‘spartel’ in strofe 10 en
14) het 'n sterker binding in die vers tot gevolg. Daarteenoor word die herhaalde
afwisseling van stelling en vraag (strofe 1, 3, 12, 14, 15, 23, 27, 29 en 31) en veral
die kontrastering van vreugde en leed of dierlike deernis en menslike geweld en
(dikwels met die teenstellende ‘maar’ aan die begin van die derde reël) die daarmee
gepaardgaande tweeledige opbou van die strofe (strofe 9, 10, 11, 12, 13, 14, 19, 20,
21, 22, 24, 25 en 29) op die lange duur 'n stilistiese dreun in die gedig. Ten spyte
van hierdie besware is ‘Ballade van die bloeddorstige jagter’ beeldend en musikaal
'n kragtoer in die Afrikaanse poësie.
Ná die verrassende liriese beelding van Sekel en simbaal toon die res van
Watermeyer se oeuvre, op enkele uitsonderinge na, 'n jammerlike insinking en 'n
fasiele herhaling van vorige truuks en tegnieke. Met Atlantis or The crying of the
waters (1954) gee hy in visioenêre verse 'n sombere voorspelling oor die ondergang
van die Weste. In Die republiek van duisend jaar (1957) word die gedigte oor Kruger
en ander leiers, die ‘Stad van beton’, volkshandel, stemdag, skietkommando's, polisie,
onderwysers, moedertaal, apartheid, leraars en die koms van 'n republiek ontsier deur
'n obsessionele voorliefde vir geweldwoorde (wurg, skiet, brand, vlam, stort), die
funksiewisseling van woorde (graniet, vaswoestyn en ooplood as werkwoorde), die
eienaardige samestellings wat as selfstandige naamwoorde (afstandsoffer, drifgang,
loongeluk, depressiepikslaan) of bywoorde (geloftesterk, gestaltevol, murgsterk,
rifdiep, roetinemoeg, beslissingsterk, heersvas) diens doen, die (soms) gevarieerde
herhaling van die insetstrofe of-reël as afronding aan die slot, die dreunmaat van die
paarrymende koeplet en die tot retoriek geworde herhaling van die konstruksie
onderwerp, gesegde en bywoordelike bepaling (‘Nog roep my land se ruimtes wees’).
Naas die reseppies wat Watermeyer by herhaling in hierdie pleidooie vir apartheid,
suiwerheid van bloed of ras en moedertaalonderwys gebruik, banaliseer hy sy verse
verder deur die aanwending van die bekende simbole van die Afrikanervolk
(‘Majoebaberg’, ‘Bloedrivier’, ‘Vierkleur’, ‘Driejaar-leed’, ‘Tentwa’), met gege+

+ Oor Atlantis or The crying of the waters skryf C.J.D. Harvey 'n resensie (Cape Times, 1.9.54),
terwyl Watermeyer self in Br., 23.7.54 inligting oor die ontstaan van die gedig verstrek. Die
republiek pan duisend jaar word bespreek deur Rob Antonissen (Kern en tooi), W.E.G.
Louw (Bu.-byvoegsel, 21.9.57), B. Kok (Br., 22.11.57) en J.M. de Vries (Z.A., Maart 1958),
terwyl A.P. Grové (Hg., 23.3.62), J. Kromhout (T.L., XII: 2, Junie 1962), J.C. Kannemeyer
(Ins., II: 2, Junie 1962) en Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966) Taalfeeskwatryne
resenseer.
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wens uit die Ou Testament (‘Wolkkolom’, ‘wagters op die muur’, ‘manna’, ‘water
uit die rots’) as ondersteuning of analogie en met verwysings (soos Eloffstraat en
Houghton) as stedelike teenbeelde. In Die Burger (30.5.56) skryf Watermeyer 'n
geleentheidsgedig by D.F. Malherbe se vyf en sewentigste verjaardag waarin hy van
dieselfde geswolle styl gebruik maak. Die twintigtal Taalfeeskwatryne (1961) wat
hy vir die vierings van die Wonder van Afrikaans in 1959 skryf, sluit regstreeks
hierby aan en is grootliks 'n heruitgawe van versreëls en strofes wat in Die republiek
van duisend jaar voorkom. Daarom ook dat hierdie verse die hegte geslotenheid van
die kwatryn mis.
Op 'n hoër vlak is die gedigte in Bitter brood (1965), wat verse uit die jare
1945-1965 bevat en dus gedeeltelik met dié in Sekel en simbaal oorvleuel. Meer as
in die geval van die debuutbundel word woord en beeld hier op die uiterlike bekoring
af gekies, sonder dat hulle in die konteks werklik funksioneel is, terwyl die
neologistiese samegestelde bywoord in 'n nuwe soort ‘charm of words’ ontwikkel.
Die kataloguseffek sonder enige logiese noodsaak of dramatiese gerigtheid ontsier
heelparty verse, veral in gevalle waar dit met 'n hinderlik-verklarende
‘van’-konstruksie gepaard gaan. In ‘Kronieke van 'n reklameman’ hou hierdie
‘van’-konstruksie nog verband met die teenstelling tussen stad en reklamewerk en
maak dit deel uit van die grootspraak van die handelsman en sy verbeelde terugreis
na die natuur, maar in ‘Ek soek 'n huis’ word dit, veral in die tweede strofe, regstreekse
eksegese van beelde wat in sigself ontoereikend is om 'n dieper dimensie oor te dra.
Daarby herinner sommige verse te veel aan Leipoldt se tipe natuurbeelding (‘In die
Sneeuberge’), terwyl ‘Opstand’ by die verouderde geding-met-God van W.E.G. en
Van Wyk Louw aansluit. ‘Land van my hart’ is weinig meer as 'n late en
anachronistiese voortsetting van die twintigerjare se ‘Gee my’-kultus met sy
anapestiese versreëls (vgl. A.D. Keet se ‘Maar een Suid-Afrika’). In sommige verse
wend Watermeyer ook tegnieke van vroeër opnuut aan, soos die herhaling van
dieselfde sintaktiese en beeldpatroon en die gevarieerde refrein in ‘Kameeltjie’ en
‘Liedjie van die later jare’ (vgl. ‘Dansende vrou’ en ‘Belydenis van die ou man’ in
Sekel en simbaal) en die uitbeelding van die danseres wat in ‘Offerdans van die
Atlantiese priesteres’ ongunstig met ‘Dansende vrou’ uit die debuutbundel vergelyk.
Die ‘Klein siklus’, wat in sy oorspronklike vorm in Standpunte, IV: 4, Januarie 1950
en gedeeltelik ook in Helikon, III: 13, Oktober 1953 verskyn het, is 'n reeks verse
oor die problematiek van die eggenoot wat nie meer deur die huweliksverhouding
bevredig word nie en 'n ander liefde soek (vgl. ‘Vreemde vrou’ uit Sekel en simbaal).
Die gedigte is nie sonder bekoring nie, maar daar is iets troebels in die beelde en die
logika van die verse. Soms herhaal Watermeyer van sy eie vroeëre beelde (vgl. die
eerste koeplet van die eerste gedig met strofe 3 van ‘Ballade op die dronkparty’),
terwyl hy soms op bekende voorbeelde steun: in ‘Ek moet nog eenmaal weer jou
bloed’ op W.E.G. Louw se ‘Ek moet nog eenmaal weer bemin’ (Die ryke dwaas) en
in die negende gedig, waarvan strofe 4 'n ooreenkoms met die inset van Opperman
se ‘Bede’ (Heilige beeste) toon. Van die beste verse in die
+

+ Bitter brood word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad) en H.J. Truter (T.G., VI: 2,
Junie 1966).
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bundel is dié waarin die vrye versvorm gebruik word, soos ‘Nors bul van die Namib’,
‘Kronieke van 'n reklameman’, ‘Mistieke wildsbokke’ en ‘Kobaltbom’.
Afgesien van enkele gedigte uit Bitter brood is G.A. Watermeyer dus by uitstek
die digter van Sekel en simbaal, waarin sy alliteratiewe spel, kriptiese beelde en
klinkende frases bevredigend verbind word en waarin hy die tradisionele balladeske
vers met 'n nuwe beeldspraak laai. Daarmee bring hy ná Celliers, Leipoldt en Visser
sy eie besondere toevoeging tot die singende vers in Afrikaans, terwyl sy
chauvinistiese poësie van die vyftiger- en sestigerjare deur die resepmatige toepassing
van sy eie tegnieke ontsier word.

2. Ina Rousseau
is op 3 Februarie 1926 op Roodepoort gebore. Ná
voltooiing van haar skoolloopbaan aan die Hoërskool Monument op Krugersdorp
studeer sy aan die Universiteit van Stellenbosch. Daarna help sy F.E.J. Malherbe
met die redaksie van Ons Eie Boek, is verbonde aan die W.A.T. (1949-1952) en gee
'n tyd lank onderwys. Ná agt jaar (1959-1966) in die destydse Salisbury (tans Harare)
vestig sy haar in Pietermaritzburg.
Ina Rousseau publiseer enkele prosastukke in Die Huisgenoot, Sarie Marais,
Standpunte en verhale in die bundels Kwartet (1957), Mosaïek (1965) en Dames 17
(1969), terwyl sy Singer se Sjlemiel se windmeulreis en ander verhale vertaal en
Töpffer se Die reise en avonture van meneer Prikkebeen (albei 1976) herberym. In
die bundel Soutsjokolade (1979) versamel sy 'n tiental verhale waarvan sommige by
die psigologies-realistiese tradisie van die veertiger- en vyftigerjare aansluit, al is
die verrassende slot by haar veel minder oortuigend as by Elise Muller. Wat 'n mens
in dié verhale opval, is die strak en nugter skryfstyl en in enkele gevalle die
eksperimentering met die briefvorm (‘Onthou jy vir Helena Lem?’) en die
jukstaponering van indrukke (‘Die swerms’). Tog is selfs die beste verhale nie sonder
insinkings of smette nie, soos ‘Die offeraar’, waarin die verteller by die beslissende
wending eers die gedagtes van die hoofkarakter oor 'n gebeurtenis in die verlede
moet gee sodat die slotgebeure behoorlik verstaan kan word.
Ina Rousseau se eerste verse verskyn van 1946 af in Die Huisgenoot, Stiebeuel
(1946) en later ook Standpunte, en word oor 'n tydperk van meer as vyf en twintig
jaar in vier bundels versamel. Alhoewel haar debuutwerk reeds 'n opvallende ryp
indruk maak en 'n hele aantal goeie verse bevat, toon haar poësie in dié stadium 'n
sekere tematiese eenselwigheid, beperktheid wat strofiese en metriese vorme betref
en - naas die bevrugtende invloed van Opperman se woordekonomie en die strakheid
MARTHINA CORNELIA ROUSSEAU

+

+ Abr. H. de Vries voer 'n weinig insiggewende onderhoud met Ina Rousseau in Gesprekke
met skrywers 3 (Kaapstad, 1973). Oorsigtelik oor haar werk is die opstel van T.T. Cloete
(Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980); Soutsjokolade word bespreek deur
Hennie Aucamp (Beeld, 18.12.79), J.P. Smuts (Bu., 10.1.80), Ronèl Johl (Vo., 13.2.80),
Johann Johl (Tr., 16.2.80), Hilda Grobler (Hoof., 22.3.80), Ia van Zyl (T.L., XVIII: 3, Augustus
1980), Gerrit Olivier (St., XXXIII: 5, Oktober 1980), Anita Lindenberg (Va., 27.11.80) en
André P. Brink (Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980).
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van Elisabeth Eybers se poësie uit die laat-veertigerjare - onnodige versvulsels,
dowwe kolle en 'n oormaat aan versierende adjektiewe wat by die swoelheid van
W.E.G. Louw aansluit. In die poësie wat sy in die sewentiger- en tagtigerjare
publiseer, kom daar, in teenstelling tot die suiwer erns van vroeër, plek-plek 'n ligter
aanslag deur die satiriese kyk, lakonieke toon en spreekstem, terwyl die sterk metriese
gebondenheid en konvensionele strofebou deur 'n uiterlik losser vorm met sporadiese
ryme vervang word, alhoewel die logiese opbou van die vers, die balanseer- en
presiseertegnieke en die teenstellings van 'n deeglike innerlike ordening getuig.
Teenoor die vroeëre eenselwige voorstelling van die mens in sonde, eensaamheid,
vervreemding en pyn en die hunkerende verlange na die Paradys gee Ina Rousseau
se latere bundels 'n beeld van die mens in sy ‘huishoudelike’ en liefdesgeluk en
bewaak deur 'n God wat die skepping steeds bemin, sy lewe as pionier in 'n dikwels
gestroopte wêreld, en sy gevoel van bedreig-wees en immanente vernietiging. Dit
alles word aangebied in 'n tipe vers wat, naas die innerlike bou, veral opval deur 'n
besondere gevoeligheid vir die klankwaarde van die woord.
Die verlate tuin, die bundel waarmee Ina Rousseau in 1954 debuteer, is reeds in
manuskripvorm in 1953 met die Reina Prinsen Geerligs-prys bekroon. Met die sentrale
tematiek van die meeste verse sluit sy aan by die eeue-oue motief van die verlore
Paradys wat vir talle digters, vanaf die Middeleeuse misterieskrywers via Milton en
Vondel tot by W.E.G. Louw, by herhaling as boustof gedien het. In teenstelling tot
die religieuse poësie van Louw, wat die Bybelse ‘oerteks’ betreklik getrou volg en
eerder illustrerend en rustig-beskrywend as problematiserend te werk gaan, is daar
by Ina Rousseau telkens 'n kreatiewe voortbou op die gegewe deurdat die aandag op
die mens en sy nood ná die sondeval - en nie soseer op die geskiedenis van die val
self nie - toegespits word. Deur hierdie wegswaai van die Bybelteks en die groter
aksent op die menslike eksistensie maak sy die tradisionele Ou-Testamentiese gegewe
opnuut aktueel en verhoog sy die dramatiese moontlikhede van haar poësie. Daarby
toon Die verlate tuin 'n besonder hegte bundeleenheid: met die Eden-gebeure as
middelpunt kom daar telkens groeperinge van verse tot stand wat soos konsentriese
sirkels uitdyend om dié middelpunt beweeg, 'n kleiner tematiese samehang vertoon
maar almal tesame tog met die sentrale motief verband hou.
In hierdie bundelopset vorm die eerste drie verse die kernpunt. ‘Eden’ gee 'n beeld
van die Paradys ná die sondeval met die poorte, vrugte, riwwe en strome wat nou
ongebruik en onontgin lê en verwaarloos. Die mens is die groot afwesige in hierdie
lushof, die mens wat as ‘die kiem .../ van die verderf’ God se skeppingswerk weer
‘ten gronde rig’ (‘Genesis’) en ná die skending tot arbeid en sonde gedoem is met
net ‘die verbode vrug/ se heuningsoete nasmaak’ in sy mond (‘Adam en Eva’). Die
hegte konstruksie van al drie hierdie verse is opvallend. Met sy vraende aanbod en
inleidende werkwoorde aan die begin van elke strofe vertoon
+

+ Oor Die verlate tuin skryf Ernst van Heerden (Rekenskap, Kaapstad, 1963), E. Lindenberg
(T.L., IV: 3, September 1954), M. Luitingh (Critisch Bulletin, Maart 1955), A.P. Grové
(Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965) en Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad,
1963).
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‘Eden’. 'n sekere dramatiese intensiteit, terwyl die enumerasie van die skeppingsdae
in die opvolgende koepletstrofes van ‘Genesis’ sinvol afgesluit word deurdat die
laaste strofe oor vier reëls strek, een lang sin beslaan en met die vernietigingsgedagte
teenstellend op die voorafgaande strofes terugspeel. In vergelyking met ‘Genesis’,
wat wel uit veertien reëls bestaan maar in geen ander opsig aan die kategoriese
verwagting van die sonnetvorm voldoen nie, sluit ‘Adam en Eva’ met die
kontrasterende verhouding tussen die twee kwatryne en die sterk wending aan die
begin van die sekstet regstreeks aan by die Petrarcaanse vorm, al is die kruisrym in
die oktaaf eerder kenmerkend van die Shakespeariaanse tradisie. Ten spyte van die
hegte konstruksie word hierdie verse nog ontsier deur beelde wat nie juis verhelderend
werk nie (reël 2 en 10 van ‘Eden’), oorbodige adjektiewe en bywoorde (‘verlate’,
‘grusaam’, ‘verwaarloos’ in ‘Eden’, ‘bewoë’, ‘versekerd’ in ‘Genesis’), toutologiese
konstruksies (‘Volmaak en heerlik’, ‘neergeboë en geskonde’, ‘vrees en sonde’ in
‘Adam en Eva’) en onpresiese woordkeuse (‘gly’ in ‘Genesis’). Hierdie gebreke,
wat in die meeste gevalle blote vulsels is en 'n sekere oordaad in 'n andersins
gestroopte tipe vers vertoon, kom ook in heelparty ander gedigte in die bundel voor
en sluit in 'n mate by die swoele woordgebruik van W.E.G. Louw aan.
Ná hierdie drie kernverse wat die motief van die bundeltitel fel belig, handel die
daaropvolgende groepie gedigte in regstreekse aansluiting by die slotreël van ‘Adam
en Eva’ oor die mens wat die ‘nasmaak’ van die ‘verbode vrug’ in sy mond voel en
probeer om die eertydse gelukstoestand te herower. Die mens wat uit die tuin uitgesluit
is, wil deur die skending van sy liggaam iets van die vroeëre vreugde ervaar (‘Die
onterfdes’, ‘Cocotte’), maar bly slegs met 'n power surrogaat daarvan oor, verwerp
doelbewus die ‘lewende water’ vir die ontoereikende ‘put by Sigar’ (‘Die
Samaritaanse vrou’) of verkeer in die waan dat die liefde die verlore ‘wonder’ en die
antwoord op ‘wanhoop’ is (‘Die bruid’). As die mens hierin geen oplossing vind nie,
lê die enigste bevryding van die eensaamheid in die selfmoord, die mistieke
‘bloedbruilof’ met sy omwerking van die dood tot iets vreugdevols (‘Heinrich von
Kleist’). Soms word die hunkerende en ongestilde verlange beleef in die aanskouing
van die natuur, soos in ‘Skemering’ en ‘Sondagmôre’, wat met hulle droomsfeer en
mymerende inslag aan sommige van Van Heerden se ‘hart’-gedigte laat dink,
‘Winterskemering’, wat met sy etsskerp beelding aan Eybers se ‘Silhoeët’ herinner,
en ‘Gewaarwording in die herfs’ (oorspronklik in Stiebeuel), wat met die adjektiwiese
verbuigings-e 'n verwantskap met W.E.G. Louw se vroeë verse verraai. Die angs vir
die dood in hierdie vers word besweer deur die wete dat die gestorwene se
aanwesigheid in die grond die aarde skoner maak, terwyl die spreekster in ‘Die
agtergeblewene I’ die dood verwerp en - met 'n aansluiting by die aanraaklied - deur
die noem van die ledemate en gesig en later van ‘naels en tande’ haar feitlik op
mistieke wyse met die gestorwene wil herenig. Die doodsmotief bereik sy hoogtepunt
in ‘Pietà’ (vgl. Eybers se gelyknamige vers in Neerslag en veral dié van Rilke in
Neue Gedichte) met sy twee golwinge wat in ‘aardse heiligheid’ en ‘donker’ liggaam
onderskeidelik kulmineer en daardeur by die sterk markering van die
sewentiende-eeuse sonnet aansluit. Die oktaaf gee 'n beeld van Maria as jong meisie
in haar geluk oor die Christus-kind en die vreugde by sy koms, terwyl sy in die sekstet
in drie koepletstrofes - gepaard met
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'n langsamer versbeweging - met die ondeurgrondelikheid van sy dood en verwronge
liggaam gekonfronteer word. Teenoor hierdie smart van die lewende Maria is daar
in ‘Regina Martyrum’ sprake van die smart van die hemelse Maria wat nog steeds
in aardse beelde voortleef en deur die opreikende vlamme van die offerkerse daagliks
aan haar smart herinner word, sodat daar elke oggend ‘opnuut 'n dooie liggaam in
(haar) arms lê’. Ná hierdie twee Maria-verse en die finaliteit van die dood is daar in
‘Tabita’ en ‘Joppe’ (albei met 'n toespeling op Handelinge 9) sprake van 'n opwekking
tot die lewe: in die eerste geval 'n teensinnige terugkeer (vgl. Eybers se ‘Na dertig
jaar’ uit Die helder halfjaar), in die tweede met 'n parallelle dramatiese gang in die
koms van die nuwe lewe (lig - son en wolke - kleure en geluid - herfslug) en van die
man wat haar red (voete - hande - stemklank). Teenoor die geestige siening van die
burgerlike luilekkerlewe in ‘Sondag op Stellenbosch’, waarin die strofes chronologies
- met telkens aandag aan die mans en vrouens (en soms ook kinders) - op mekaar
volg, gee Ina Rousseau in ‘Potchefstroom’ 'n beeld van hoe 'n storm (met toenemende
dreiging van skaduwee tot donderweer) op die dorp losbars (strofe 1-2) en die mense
hulle besittings paniekbevange onderdak bring en self skuiling soek (strofe 3-4),
terwyl die ‘Christus van mopanihout’ in die Duitse sendingkerk ‘weerloos’ en ‘met
geboë hoof’ hang en dus magteloos is om - soos hy indertyd tydens sy omwandelinge
op die aarde gedoen het (Markus 4) - die storm stil te maak. Die bundel sluit af met
'n agttiental kwatryne wat - op een uitsondering na - die aaba-rymskema volg en die
belangrikste motiewe van vroeër (die mens wat sonder redding alleen gelaat is op
die aarde en verlang om uit die eensaamheid en verlatenheid na God terug te keer)
in bevredigende beeldende eenhede evokeer. Soms laat die voorstellings aan
Opperman dink by wie se beoefening van die kwatryne sy hier regstreeks aansluit,
al slaag sy meestal daarin om onafhanklik van haar voorbeelde te beweeg en soms
Bybelse verwysings fyn te verwerk (bv. in ‘Ek weet wanneer ek in jou arms skuil’,
wat op Jesaja 11:8 steun). In 'n viertal kwatryne sien sy die lewe as 'n toneelspel, 'n
voorstelling waarmee sy die lang tradisie vanaf Shakespeare en Huygens tot Van
Wyk Louw en Van Heerden voortsit, alhoewel die Ou-Testamentiese beelde en die
hunkering na die ‘Paradys’ ook in dié verse domineer.
Sestien jaar ná Die verlate tuin verskyn Taxa (1970), Ina Rousseau se tweede
versameling verse. Die bundeltitel slaan op klein of groot eenhede, versamelings of
strukture en is 'n begrip wat veral in die biologie gebruik word, maar teoreties ook
op alle ander terreine van toepassing kan wees. In die eerste aantal verse val die
aksent op die verbintenis van man en vrou wat, swak en nietig op hulle eie, saam in
staat is om rotse oop te kloof en die land vir 'n volksplanting gereed te maak
(‘Korsmos 1’), 'n bewoonbare huis en wêreld te skep (‘Korsmos 2’, ‘Die laer’) en
met hulle liefde alle storms die hoof te bied (‘Beswering’). Hierby sluit ook die
voorstelling aan van die stroompie in die klipwêreld wat, indien dit by 'n groter
+

+ Taxa word bespreek deur André P. Brink (Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1976), E.
Lindenberg (Hg., 9.4.71) en Abr. H. de Vries (Rap., 14.2.71). Oor die gedig ‘Die beginner’
uit dié bundel skryf H. Ohlhoff (T.L., XVIII: 1, Februarie 1980).
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rivier ingeskakel word, die woestyn in 'n ryk nedersetting kan omskep - alles 'n beeld
van waartoe die liefde die enkele mens kan lei (‘Takrivier’; vgl. Blum se enigsins
verwante ‘Eilandjies ken geen matigheid’ in Steenbok tot poolsee). Teenoor die
metriese en strofiese gebondenheid van Die verlate tuin maak hierdie verse met hulle
dikwels ‘terloopse’ rymwoorde op die oog af 'n losser indruk, al is daar in die lang
sinne, herhalings, uitbreidings en dramatiese opbou dikwels 'n presisie en uitbuiting
van die woord, soos in die fyn spel van beeld en betekenis in ‘Vrou op die hakkebord’.
Teenoor die betreklike tematiese eenselwigheid van vroeër verruim Ina Rousseau
haar wêreld o.m. met natuurkundige begrippe, al is die daaglikse doen en late (bv.
in ‘Die huisvrou’) 'n belangrike bron vir haar poësie. In dié opsig toon haar
‘huishoudelike’ verse 'n verwantskap met dié van Lina Spies in Dagreis en Elisabeth
Eybers in Einder. Terwyl Spies se werk egter dikwels deur 'n private verwysingsveld
bedreig word en Eybers se ‘beryming’ van die geleenthede van elke dag 'n element
van terloopsheid en toevalligheid kry, slaag Ina Rousseau daarin om die essensiële
ek-gesentreerdheid van hierdie tipe boustof te vermy deur 'n oopgestel-wees vir die
omringende taxa en deur haar belewing van die wêreld met 'n sekere
pioniersgesteldheid te verbind. Reeds in die eerste verse in die bundel was daar sprake
van 'n ‘volksplanting’ en 'n ‘eksklusiewe lushof’ wat die man tot stand bring, terwyl
die tem van 'n wilde land met die stryd teen ‘vleisetende diere’ en ‘faunas’ en met
die gevare en siektes sentraal staan in die reeks ‘Die natuurbewaarder se vrou’.
Teenoor die weerbaarheid van die woning is daar die dreigende storm of orkaan wat
alles kan vernietig, iets wat die vrou onmagtig laat voel om die nodige beskerming
aan haar kind te gee. Dit kom tot uiting in die tweeluik ‘Aan 'n kind gerig’, waarvan
die sonnet aan Elisabeth Eybers se waakverse oor die wieg (bv. ‘Die eerste nag’ in
Die stil avontuur) laat dink, maar met die gedagte van die ‘toesluit’ van die sintuie
ook die vyfde gedig in Peter Blum se siklus ‘Waar die hart van vol is’ (Steenbok tot
poolsee) in die herinnering roep en met die reël ‘My voorsorgmaatreëls het geen nut’
(vgl. Blum: ‘En al my maatreëls is verniet’) regstreeks daarby aansluit. In ‘Dzouadzi’
word die vraag gestel na die sinvolheid van die beskawende werksaamheid as allerlei
siektes en plae - in 'n dramatiese volgorde in die sekstet gegee - dit ongedaan wil
maak. Opvallend in Taxa is dat Ina Rousseau ook hier, ten spyte van die andersoortige
verskonstruksie in vergelyking met Die verlate tuin, haar voorkeur vir die heggeboude
sonnet met sy sterk wending behou en dit by herhaling (o.m. ook in ‘Welwitschia
Bainesii’, ‘Die natuurbewaarder se vrou 1’ en ‘Die bewerking’) voortreflik beoefen.
Die pioniersgesteldheid in Taxa lei verder daartoe dat Ina Rousseau haar lesers in
die besonder voorstel aan 'n gestroopte, winterse w^ereld van klip en kaal takke en
soms 'n tropiese of broeiende landstreek doelbewus as teenbeeld hiervoor gebruik.
Iets van 'n tropiese geilheid waarteen die mens hom moet weer, is reeds aanwesig in
‘Die natuurbewaarder se vrou 1’ en ‘Dzouadzi’, maar dit bereik 'n hoogtepunt in
‘Die lang somer’, waarin die soetlikheid en ornamentiek van pere, rose en lysters
die mens aantas en die spreker - met 'n subtiele terugkeer van al die sintuie aan die
slot - na die woestynstilte, die winter, die bitterheid van 'n woestynplant en die droë
geur van klip laat verlang. Hierdie voorkeur vir die barre klipwêreld lei Ina Rousseau
ook tot 'n belangstelling in fossiele (‘Die vonds’ met sy ‘harde’ militêre beelde),
woestynplante (‘Welwitschia Bainesii’, waarin die norse weerbaarheid
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van die struik effektief in terme van 'n barbaarse taal en 'n ‘spraakeiland’ beleef word)
en afsydige voëls (‘Die jakkalsvoël’, ‘Die sprinkaanvoëls’ met hulle hooghartige
onmededeelsaamheid of koggelende niksseggende antwoorde). Met hierdie tipe
landskap, flora en fauna toon Taxa 'n sekere verwantskap met die verklipte wêreld
van Wilma Stockenström se poësie, terwyl die voortdurende gedaanteverwisseling
van die taxa ten nouste by Opperman se gedagte van die metamorfose van dinge en
die Heraklitiese wêreld van verandering aansluit. Alhoewel daar geen sprake van
regstreekse ooreenkoms kan wees nie, is die omwisseling in Opperman se ‘Te klip
om te boom’ (Edms. Bpk.) verwant aan verse soos ‘Fossiel’ met die geleidelike
metamorfose van menseryk en doderyk tot mineraleryk en veral ‘Klip’ met sy
boeiende gebruik van dieselfde sintaktiese patroon en woordelikse herhaling wat
terselfdertyd die gang van die strofes bepaal. Met hierdie klipwording van alle dinge
buit Ina Rousseau terselfdertyd die besondere beeldmoontlikhede van Afrika in haar
poësie uit.
In teenstelling tot die soms estetiserende woordgebruik in Die verlate tuin is die
spreekstem meermale in Taxa aan die woord, soos in ‘In exilio’, wat met sy
Kafkawêreld 'n boeiende variasie op die vroeëre bannelingstema bring. Soms lei die
praatvers tot 'n sekere willekeurigheid (‘Muurskrif’), toutologiese konstruksies
(‘Hamartia’) en 'n blote katalogus (‘Die onbereikbares’). Hierdie gebreke word
teengewerk deur 'n kontraseffek (bv. die slot van ‘Die huisvrou’ en ‘Die
natuurbewaarder se vrou 4’) wat soms tot 'n teenstellingstegniek uitgroei (bv. ‘Kruise’,
wat op 'n antitetiese verhouding tussen die twee kruise en die gebruik van simmetrie
en parallelismes in die reeksstruktuur berus) of deur 'n dramatiese progressie vanaf
die eerste strofe tot die einde (bv. ‘Cumulus’ wat, soos ‘Beswering’ en vroeër
‘Potchefstroom’, die geleidelike ontwikkeling van die donderweer effektief uitbeeld).
In die besonder maak Ina Rousseau gebruik van 'n verwikkelde klankspel (alliterasie,
assonansie, klanknabootsing) wat deur herhaling en gedeeltelike herhaling van woorde
of woorddele tot 'n betekenisspel verdiep en woord en klank feitlik op 'n ameboïede
wyse laat voortbeweeg. Hierdie tegniek blyk nie alleen uit reëls met 'n besondere
klankgevoeligheid (soos ‘En koel te voel spoel teen klip en klou-’ in ‘Die
natuurbewaarder se vrou 2’) of woorde wat klankevokerend en -nabootsend
funksioneer (soos i, k, u, s en die reeks Russiese stadsname in ‘Die jakkalsvoël’) nie.
In ‘Die vleisvark’ lei dit tot 'n fyn spel waardeur die beweging, morsigheid en klanke
van die vark opgeroep en nageboots word, terwyl die herhalings, toutologiese
konstruksies, alliterasies, assonansies, verkleinwoorde, herhalings en gedeeltelike
herhalings, ritme en binneryme in ‘Broderie anglaise’ daartoe bydra om die
uitkringende patroon op 'n stuk borduurwerk feitlik magies tot lewe te wek en een
groot dansende sirkelbeweging aan die gang te sit.
In 'n groot mate sluit Kwiksilwersirkel (1978) sowel tematies as verstegnies
regstreeks by Taxa aan. Twee gedigte, nl. ‘'n Herinnering’ en ‘Die (Der?) Untergang
des Abendlandes’, dateer uit die vyftigerjare, en die woordgebruik en strofebou van
+

+ Kwiksilwersirkel word bespreek deur Hilda Grobler (Hoof., 25.1.79), Fanie Olivier (Tr.,
27.1.79 en Bu., 8.3.79), André P. Brink (Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980), Ronèl
Johl (Vo., 7.2.79), Dorothea van Zyl (Beeld, 9.4.79), Johann Johl (Ogg., 31.5.79) en F.I.J.
van Rensburg (Buurman, Desember 1979).
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dié twee verse is 'n voortsetting van Die verlate tuin, al skakel lg. gedig - naas sy
verwantskap met motiewe by A. Roland Holst, Van Wyk Louw, Opperman en die
latere W.E.G. Louw - ook met die ‘aktuele’ verse in Kwiksilwersirkel. 'n Gedig soos
‘Renaissance’, wat met die uitbuiting van die i-, k- en t-klanke en die glas-beeld die
verstrakking van die winter en die aanbreek van die lente voorstel, sluit aan by die
natuurverse in Die verlate tuin en roep Ernst van Heerden se ‘Ys’ (Die sewe vrese)
in die herinnering.
Afgesien van hierdie enkele gevalle is Kwiksilwersirkel egter 'n direkte voortsetting
en uitbuiting van bepaalde aspekte in Ina Rousseau se tweede bundel, terwyl die
versameling as geheel ook taxa-gewys met mekaar verband hou en, soos Die verlate
tuin, op 'n aantal verwante motiewe gebou is wat in konsentriese sirkels om 'n
middelpunt beweeg. 'n Paar verse, soos ‘Die hospita’, waarin daar gepraat word van
die aarde as die ‘inwonende oerbeminde’ (teenoor die latere usurperende geweld van
die inslukkende aarde in ‘Vraat’) en ‘Stil boom’ met sy bar, tooilose wêreld, sluit
nog aan by die pioniersmotief wat so 'n prominente posisie in Taxa inneem, al is dit
hier op die agtergrond. Veel belangriker is die verse oor die liefde tussen man en
vrou, vrou en God en God en mens, wat die kern van hierdie bundel vorm, sekere
motiewe in die eerste ses gedigte in Taxa verder voer en by die sirkelgedagte van
die bundeltitel aansluit. In ‘Potlood’ word die mens se bereidskap vir die diens van
God bely, terwyl die oorgawe aan God in die pragtige tweeluik oor ‘Die passie van
Simone Weil’ die mistieke mens daartoe bring om volkome selfloos haar eie wese
te ontken, te ‘verminder ... tot 'n stuk raamwerk’ en - met 'n volgehoue reeks
teenstellings - die klein vreugdes van die aarde as oorbodige weelde te verwerp. In
‘Die maaksel’ het sy dit oor die mens se wesentlike broosheid maar ook oor sy
wonderlike en verwikkelde liggaam, terwyl daar in ‘Die mens van God’ met 'n
toespeling op Mattheüs 5:22 van die Skepper se eindelose liefde vir sy
‘lieflingsgewrog’ oor al die millenia gepraat word. Soos in ‘Korsmos 2’ en ‘Die laer’
uit Taxa is die man en vrou in ‘Foedraal’ in staat om mekaar se lewens deur die liefde
te vul, 'n gedagte wat vanaf die tweede strofe by wyse van 'n reeks beelde voorgestel
word. Dieselfde procédé kom voor in ‘Hierdie liefde’, waarin daar sprake is van die
man wat as die sterker persoon homself in die verhouding vervorm en uitbrei, terwyl
die besondere mag van die man om die vrou te lei en - in sy dubbele betekenis - te
‘ontleed’, in ‘Erkenning’ feitlik regstreeks gegee word. Ina Rousseau beoefen hier
'n soort poësie wat met sy verhouding tussen eksegese en beeld, progressiewe gang,
herhaling van dieselfde sinspatroon, reeksstruktuur en die gebruik van toutologie,
emfase en woordspel 'n sterk betogende indruk maak, al is daar in al dié verse ook
'n duidelike emosionele onderbou aanwesig. Die gedigte oor die verhouding tussen
man en vrou bereik sy hoogtepunt in ‘Mens’ met sy voorstelling van die mens in sy
liefde, vervoering, ootmoed en moedeloosheid, telkens met die ‘hande’-beeld as
bindende faktor. Opvallend is die Ou+

+ Heuningsteen word bespreek deur Fanie Olivier (Bu., 26.3.81), Ronèl Johl (Tr., 13.4.81),
André P. Brink (St., XXXIV: 4, Augustus 1981) T.T. Cloete (T.L., XIX: 2, Mei 1981) en
Charles Malan (Vo., 8.12.81).
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Testamentiese siening, segging, beeldspraak en wêreld wat in hierdie
verhoudingsverse aangebied word.
Die sirkelgedagte van die bundeltitel is egter nie net tot die verhouding tussen man
en vrou of mens en God beperk nie. In aansluiting by die ‘Klip’-reeks uit Taxa,
waarin daar sprake was van 'n teenstelling tussen die voortdurende omwisseling van
dinge en die statiese en elementale aard van klip, word daar in ‘Sirkel’ gepraat van
voortdurende wording en metamorfose en die sikliese gang van die natuurkundige
prosesse. Teenoor die basiese volmaaktheid wat deur hierdie voortdurende wording
in die skepping bereik word, is daar die gevaar dat die sirkelgang verbreek, die mens
se hele wese bedreig en sy maatskappy vernietig kan raak. Hierdie gedagte kom tot
uiting in ‘Droom’, waarin die ‘kwiksilwer’-komponent van die bundeltitel as
aanduiding vir iets giftigs verklaar word, maar met die aktuele toespeling kom daar
iets onduideliks en hibridies in die hele aanbod van die gedig. In ‘Die verdagtes’
maak Ina Rousseau soos in ‘Cumulus’ (Taxa) gebruik van die beeld van die wolke
wat geleidelik saampak en iets dreigends voorstel, al val die aksent nóú meer op die
spreker se reaksie daarop en al ontwikkel die wolke deur die personifiëring en militêre
beelde tot 'n dreigende massa mense. Die gevoel van bedreig-wees is ook die
hoofmotief in ‘Van klipbrekers’, waarin die personifiëring oorgeplaas word op
aardbewings wat die stede vernietig, terwyl die storm-beeld andermaal, hierdie keer
ingeskakel by die sikliese gang van dinge, in ‘Krygsverrigtinge’ aangewend word.
Alhoewel dit in hierdie verse op die beeldende vlak om natuurkundige prosesse gaan,
wys die woordgebruik, personifiëring en beeldspraak telkens op hedendaagse
aktualiteite. In ‘R.S.A. Junie 1976’ en ‘Die ster: Stettin, Kersfees 1970’ is daar
blykens die titels doelbewuste heenwysings na bepaalde politieke gebeurtenisse,
maar - in teenstelling tot baie hedendaagse betrokke poësie wat in die aktualiteit bly
vassteek en tot 'n blote ‘geleentheid’ gereduseer word - slaag Ina Rousseau daarin
om die ‘betrokkenheid’ volledig in die beeld, klank en selfs die dramatiese progressie
van die vers te sublimeer. In ‘R.S.A. Junie 1976’ word die verset deur die kraai se
nabootsende krasgeluid en die verontwaardiging deur die hele opbou van die beeld
gesuggereer, terwyl die Poolse bloedvergieting van 1970 meedoënloos oorgedra
word deur die teenstelling tussen die evangeliese en apokaliptiese beelde, parallelle
ontwikkeling van eenderse sinne en klankmatigverbonde woorde wat alles uiteindelik
op die ontsettende teenstelling tussen ‘verligting’ en ‘verskrikking’ uitloop. En in
‘Die era van Raka’ word die afbraak van 'n hele beskawing gedemonstreer aan die
hand van 'n boeiende variasie en uitbou van die Raka-verhaal wat, om Peter Blum
in 'n ander verband aan te haal, ‘nes 'n barbaar in 'n keurige boek’ bladsye ‘uit die
geskiedenis van die heelal’ skrap en daarna die ‘Untergang des Abendlandes’ inlei.
Van die beste verse in Kwiksilwersirkel is dié waarin diere geteken word en
waarmee Ina Rousseau 'n verbinding bring tussen Leipoldt se speels-ernstige
slampamperliedjies en Van Heerden se noukeurige uitbeelding van meestal
koudbloedige diertjies. In ‘Die krieke weet’ word die tradisionele wysheid van die
diere (vgl. Leipoldt se ‘Die koperkapel kom uit sy gat’ en Opperman se ‘'n
Mirakelspel: Wie 't mossie doodgemaak?’) speels toegepas op Uys Krige, terwyl
‘Die maraboe’ (vgl. P.A. de W. Venter in Kiem) by die satiriese verse aansluit en
die akademiese waardigheid van die voël hekel. Die geraas van die spreeus word
deur middel van

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

190
assonansies, alliterasies, klanknabootsings en die hele ameboïede bewegings en
‘stolling’ van reëls in ‘Die plaag’ opgeroep, terwyl die slang van Die verlate tuin op
'n verrassende wyse sy herverskyning in 'n heeltemal nuwe ‘gedaante’ maak: in ‘Die
lokvink’, waarin speels oor die betekenis van die slang se gesis gespekuleer word,
en in ‘S’, waarin die verskyning van die slang pragtig met behulp van allerlei
klankmiddele opgeroep word en sy beweging en ‘parafering’ die hele
Paradys-geskiedenis in 'n verrassend-nuwe perspektief plaas.
Gedeeltelik is Heuningsteen (1980) 'n voortsetting van die vorige twee bundels
deur die terugkeer van bekende motiewe in Ina Rousseau se vroeër werk. In ‘Spil’
met sy fyn sirkelbeweging, ‘Onguns’ met die sensitiewe reaksie wat oor die sintuie
versprei is en ‘Kalwerliefde’ met die teenstellende verhouding tussen die twee strofes
word die motief van die verhouding tussen man en vrou voortgesit, terwyl ‘Lewe’
met sy fyn opbou die vreugde oor die wonder van die lewe besing, selfs al is dit soms
'n ‘hemeldeurweekte hel’. As 'n late voortsetting van die problematiek van Die verlate
tuin gee ‘Eva’ op 'n versweë wyse die mens se verlange na die Paradys, maar die
gedig word weinig meer as 'n versugting en die geheel maak 'n onaf indruk. In
aansluiting by die uitbeelding van die oplaaiende weer, soos vroeër in ‘Cumulus’
(Taxa) en ‘Die verdagtes’ (Kwiksilwersirkel), gee ‘'n Voorspeletjie’ die uitbeelding
van 'n skielike haelstorm, ‘Verligting’ van die wind wat begin te waai en ‘Voorgevoel’
van die naderende storm wat ook deur die ongewone tipografiese verdeling van die
reëls beklemtoon word. Al die verse werk egter met yl middele en gee die indruk
van onvoltooidheid.
Dit is ook die geval met talle van die natuurverse, wat dikwels 'n terloopse
waarneming of inval as uitgangspunt het, maar te toevallig en met weinig
bindingsmiddele verloop, soos ‘Besoeking’ wat puntloos raak, ‘Bome teen die lig’
waarin die kontras nie dwingend werk nie, ‘Tableau vivant’ met sy onvoorbereide
vermensliking van die wilgerboom aan die einde en ‘Die vrugbare suurlemoenboom’
wat weer 'n onafheid vertoon. Belangriker is dié gedigte wat van 'n gevoelige
klankstruktuur gebruik maak, 'n fyn opbou van elemente het of die natuurbeelding
met iets anders verbind. ‘Makers’, wat met sy ‘toepassing’ van die beeld van die
water en wind feitlik 'n emblematiese procédé vertoon, werk met 'n klankkontinuering
wat - soos telkens vroeër in Ina Rousseau se poësie - op 'n ameboïede wyse ander
woorde laat ontstaan, terwyl ‘'n Dagbegin’ met sy geleidelike opbou en fyn
klankmiddele die aanbreek van die dag sinryk uit die lysters se lied laat loskom en
die kort sintaktiese eenhede die vlug van die vlinders in ‘Suringblaar’ effektief
naboots. Dikwels is die hele gedig één uitgebreide, sistematies opgeboude beeld,
soos in ‘Die wording van die aaskelk’, waarin die blom as 'n aaslustige, verorberende
dier voorgestel word soos die kelk oopvou, en ‘Die lang lang somer’ met sy
vergelyking tussen die nuwe blare en vakansiegangers in 'n kushotel. Naas die
klankmiddele en die opstapeling van werkwoorde aan die begin bereik ‘Wesens’ sy
effek met die kontraswerking tussen die diere op land en see en in die lug met hulle
vreugde (strofe 1) teenoor die stugheid, versigtigheid en gebrek aan beweeglikheid
by die mens (strofe 2). Die ‘Job’-siklus tref veral met die gestroopte nugterheid van
die vers, terwyl ‘Wisseling’ die oorgang van die seisoene met 'n gevoelige registrasie
van indrukke gee en ‘Port Royal’ die waarneming met behulp van 'n toespeling op
die ou Gesang 7 (en die versweë ‘ja ook daar is God’) in reël 3 verbreed. In
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‘Bodem’ met sy verwysing na die melliet van die bundeltitel maak Ina Rousseau
weer gebruik van die kontraswerking tussen die twee strofes, terwyl die teenstelling
tussen die skril lig’ en die ‘swartwordende aarde’ in ‘Tussen dag en aand’ deur die
mooi opbou tot die ‘sipresse’ met hulle doodsimboliek aan die slot en die meespeel
van Quasimodo (vgl. die motto van Wilhelm Knobel se Bloedsteen en André P. Brink
in Standpunte XXXIV: 4, Augustus 1981) verder gevoed word.
Hiernaas is daar in Heuningsteen gedigte waarin Ina Rousseau - in aansluiting by
Kwiksilwersirkel en as voortsetting van 'n bepaalde motief by Ernst van Heerden klein diertjies uitbeeld of die waarneming met musiek in verband bring. Onder die
eerste groep is daar ‘Die sweepskerpioen’ en ‘Die laspos’ met die klanknabootsing
aan die slot of die roepende ryme, en ‘Kandidaat’, waarin die klanke feitlik klein
insekte word wat die digteres se moontlikhede ‘weeg en herweeg’. Belangriker is
die musiekmotief in heelparty gedigte, 'n nuwe duidelik afgebakende kategorie by
Ina Rousseau. In ‘Ateljee’ word die dralende gang van die fluit pragtig geëvokeer
deur die sintaktiese interpolasie, terwyl die digteres die ‘toepassing’ van die
voorstelling tot aan die slot met die noem van die fluitis se naam verrassend inhou.
Teenoor die solospeler in ‘Die dromer’ is daar sprake van 'n hele klein orkessie wat
in ‘Die eksperiment’ musiek maak, in albei gevalle met die effektiewe uitbuiting van
die klank. ‘Die smid’ word nie veel meer as 'n beeldende flits nie, terwyl die klank
as bindingselement in ‘Scarlatti jr.’ meer as wenslik ontbreek. Daarteenoor word die
waarnemingsvermoë in ‘Bôggom bôggom’ deur die pragtige klankwerking in die
eerste strofe versterk en die onstaan van 'n komposisie in ‘Sierskrif’ op verrassende
wyse gesien as 'n gedig, al word die primêre voorstelling van die bespeling van die
klavesimbel ‘met tien vingers’ nie heeltemal verdryf nie.
Hoewel verse soos ‘'n Dagbegin’, ‘Ateljee’ en ‘Tussen dag en aand’ waardige
toevoegings tot Ina Rousseau se oeuvre is, bevat Heuningsteen meer as die vorige
twee bundels gedigte wat yl aandoen, futloos verloop of weinig meer as presieuse
waarnemings is. Die verse oor klein diertjies is op 'n laer vlak as dié in
Kwiksilwersirkel, terwyl die musiekmotief op enkele uitsonderings na nie belangrike
nuwe gedigte oplewer nie. Met die voortsetting van ander bekende motiewe maak
Heuningsteen 'n fasiele indruk, veral omdat die herhaling nie met gehalte gepaard
gaan nie.
In haar beste werk slaag Ina Rousseau daarin om sowel met die versbeweging as
die ‘vloeiende’ skakels tussen beelde iets kwiksilweragtigs te bereik. Haar poësie
het aanvanklik 'n sekere oordadige swoelheid, terwyl veral Kwiksilwersirkel en
Heuningsteen nie sonder enkele triviale verse (bv. ‘Die verrassing’, ‘Die aanklag’
en ‘Kennisgewing’) is nie. Maar in haar beste poësie verken sy die wêreld van Afrika
verder, skryf sy enkele gevoelige verse oor die verhouding man-vrou en mens-God
en bring sy ná Leipoldt en Van Heerden iets nuuts in die uitbeelding van die klein
diertjie in die Afrikaanse poësie. Sy beoefen die fyn opgeboude gedig op 'n
voortreflike wyse en met die gebruik van parallelismes, teenstellings, polêre spanninge
en veral 'n besonder subtiele klankstruktuur gee sy haar eie nuanse aan hierdie tradisie
in die Afrikaanse poësie.
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3. Barend J. Toerien
BAREND JACOBUS TOERIEN is op 29 Maart 1921 op die plaas Steenwerp in die distrik

Porterville gebore. Hy studeer aan die Universiteite van Stellenbosch (1939-1941)
en Kaapstad (1942-1943) vir die graad B.A. en 'n diploma in die Biblioteekkunde
onderskeidelik. In 1947 verlaat hy Suid-Afrika. Aanvanklik gaan hy na Londen, maar
sedert 1949 is hy woonagtig in New York, waar hy twintig jaar lank in diens van die
Verenigde Volke-Organisasie is en later ook verskeie biblioteekposte in die New
York-staat beklee. Periodiek keer hy terug na Suid-Afrika, soos bv. in 1971-1973
toe hy werksaam was in die Jagger-biblioteek aan die Universiteit van Kaapstad.
Reeds op universiteit publiseer Toerien verse in Die Stellenbosse Student en Groote
Schuur, en later verskyn van sy werk in Die Huisgenoot, Stiebeuel (1946), Standpunte,
Tydskrif vir Letterkunde, Weekblad, Tirade, Contrast en Wurm. Uit die tydskrifverse
en talle ongepubliseerde gedigte uit bykans twee dekades stel hy in 1960 die bundel
Gedigte saam, gevolg deur 39 Gedigte in 1963. Met hulle neutrale titels en die feit
dat die verse oor so 'n lang periode ontstaan het, is daar nie sprake van enige hegte
eenheid in hierdie twee bundels nie. Toerien se verse in dié versamelings wissel van
gevoelige natuurwaarnemings wat dikwels met die dood in verband gebring word,
verlangeverse van die ontheemde mens (waarmee hy 'n tematiese ooreenkoms met
die latere Elisabeth Eybers toon), gedigte oor sy jeug en herinnerings uit 'n
verbygegane landelike fase in sy lewe, liefdesverse, en die uitbeelding van die mens
in sy patetiese verskyning, skynheiligheid en bedrog, maar ook in sy eensaamheid,
verbittering, verlange en behoefte aan liefde. Alhoewel Toerien oorwegend van
konvensionele struktuurpatrone gebruik maak en ook van tyd tot tyd sonnette skryf,
beoefen hy 'n besondere soort praatvers wat saam met die soms geestige en satiriese
sieninge iets nuuts in ons poësie bring, al is Peter Blum hierin sy voorganger en al
word sy verse soms ontsier deur foutiewe woordgebruik, sintaktiese onbeholpenhede,
rymdwang en 'n neiging om mooi vondste te herhaal. Die satiriese kyk op dinge kom
in die bundel Gedigte voor in verse soos ‘Op die plaas’ en ‘Kultuuraand’, en bereik
'n hoogtepunt in ‘Die tante’ met sy ‘ironiese’ ryme en aan die einde van elke strofe
die lang uitswaaiende derde versreël wat as 't ware uit sy prosodiese ‘nate’ bars en
daarmee die ‘gewigtigheid’ van die tante mooi suggereer. Toerien wend die
kataloguseffek in dié gedig bevredigend aan om agtereenvolgens die vrou se
voorkoms, ‘slag met plante’ en houding teenoor bruinmense te teken, terwyl die
groteske karikatuur voltooi word met die ironiese toespeling op Leipoldt en
Langenhoven se heroïese vererings van die ‘vrou van Suid-Afrika’. As voortsetting
van die romantiese verlange en die motief van die swerwelingskap in Uys Krige se
werk is ‘Matrose op straat’ 'n bevredigende uitbeelding van die mens wat die onrus
van
+

+ T.T. Cloete skryf 'n erg eensydig-negatiewe oorsig oor Barend J. Toerien se poësie (Die
Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980). Gedigte word bespreek deur A.P. Grové
(Hg., 27.1.61), E. Lindenberg (Bu., 24.2.61), Ernst van Heerden (Rekenskap, Kaapstad, 1963;
waarop Toerien antwoord in T.L., II: 2, Junie 1961) en Rob Antonissen (Kern en tooi,
Kaapstad, 1963). Die gedig ‘Die tante’ uit dié bundel word ontleed deur J. Meyer (Kl., X:
2, Augustus 1975). Oor 39 Gedigte skryf L.C. Eksteen (Krit., I: 4, Januarie 1964), W.E.G.
Louw (Bu., 13.3.64) en Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966).
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sy bloed verraai en aan homself ontrou word, terwyl hy - met die pragtige aanwending
van halfryme, stuwende ritmiese beweging en konkrete beelding in die sekstet voortdurend ‘hunker na die gunter horisonne’ waar ‘warm geluk, hawens, wag met
vrouens en wyn’. Met hierdie gebruik van halfryme en ‘sprung rhythm’ sluit Toerien
aan by die werk van Wilfred Owen en Hopkins, tegnieke wat hy ook effektief in 'n
vers soos ‘Herfs in die Boland’ aanwend. In ‘Waarom as ons 'n naturel sien lees’ en
‘Orlando-landskap’ word die heftige versbeweging deur die volgehoue vraagvorm
versterk, iets wat veral van laasgenoemde 'n sterk ‘politieke’ gedig maak. Sommige
van die reminisserende verse oor 'n landelike jeug (soos ‘Oompie Org se storie’ en
‘Oompie Org mymer’) herinner aan W.E.G. Louw se tekening van ‘Ou volkies’ in
Die ryke dwaas, terwyl die reekse ‘Mense’ en ‘Diere’ 'n ooreenkoms met
Langenhoven en veral Visser se puntdigte toon. Hierby sluit die reekse ‘Verse in die
mode’ en ‘Diere’ in 39 Gedigte aan. Oor die algemeen is die ‘politieke’ gedigte in
die tweede bundel swakker as in die eerste, soos ‘Johannes die digter’ met sy enigsins
naïewe voorstelling van die Afrikaner en identifisering aan die slot, en ‘Die
wederkoms’, wat ongunstig met Small se ‘Second coming I en II’ (Sê sjibbolet)
vergelyk. Van die beste verse in dié bundel is ‘Campri Flegrei’, waarin twee
landskappe in terme van die woordklank gekontrasteer word, ‘Museum vir
natuurwetenskappe’ met sy paleontologiese en ewolusionêre terugvoering na die
mens se oorsprong en ‘Ter see’ met sy effektiewe rukkerige ritmiese vaart.
Ná 'n swye van ongeveer tien jaar verskyn Verliese en aanklagte (1973), wat in
die tydperk 1955-1973 ontstaan het en as geheel 'n aansienlike ontwikkeling in
Toerien se digterskap bring. In vergelyking met die oorwegende gebruik van die
konvensioneel-geboude tipe struktuur beoefen Toerien hier die vrye vers met 'n groot
mate van sukses. Die ‘Aanklagte’ van die tweede afdeling is in hoofsaak aktuele
verse wat handel oor die bevoorregte posisie van die blanke in Suid-Afrika, die feitlik
‘ingebore’ onderdanigheid van die bruinmens, die witman se rassistiese hoogmoed
in sy optrede teenoor die swartman en die menslike verhoudings wat binne so 'n
situasie onmoontlik is. Veral die balladeske verse in hierdie afdeling met hulle
rymdwang en ritmiese onbeholpenhede is swak, terwyl 'n mens die indruk het dat
die meeste gedigte te ná aan die aktualiteit bly en nie 'n groter geldigheid bo die
spesifieke geval of bepaalde situasie kry nie. Die beste gedig hier is ‘Om uit woede
te skryf’, waarin Toerien teoretiseer oor die skryf van 'n ‘politieke’ vers en by
implikasie sy eie aktualiteitspoësie as te tydgebonde, ‘stukkie(s) curiosum’ en
dokumente oor die onreg, onmenslikheid en onwaardigheid verwerp.
Veel sterker as die ‘Aanklagte’ is die ‘Verliese’, waarin - soos in Toerien se vroeër
werk - telkens herinneringsbeelde uit die jeug opgeroep en die verlore land deur
middel van plaasname en natuurdinge (‘Terugkoms’, ‘Om te onthou is om te lewe’)
besweer word. In teenstelling tot die hinderlike vaaghede van vroeër is dit opvallend
dat die herbelewing hier telkens aan konkrete dinge uit 'n pastorale verlede gekoppel
word, terwyl die spreekritme van Blum in ‘Die kalkoene’ 'n mooi
+

+ Verliese en aanklagte word bespreek deur André P. Brink (Rap., 17.2.74), H. Ohlhoff (Hoof.,
14.6.74) en Stephan Bouwer (Va., 14.3.74).
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verbinding met die vryer versbeweging van Krige (vgl. die subtitel) aangaan. Met
die spreekritme wat deur die wisselende lengte van die sintaktiese eenhede en 'n
sekere drif in die gang van die vers verkry word, bereik Toerien iets besonders in
die nugter beeld van 'n gesin se vertrek uit 'n huisie (‘Ou opstal: Perdekraal’), terwyl
die elegiese toon oorheers in ‘Nagstuk’, waar die gemis verby die persoonlike verlies
heenreik tot 'n aanroep van God as die ‘finale verslyter’, iets waarmee hy 'n boeiende
variasie op die geding-met-God-motief van Dertig bring. Meer spesifiek word
sommige van die gedigte geskryf na aanleiding van die dood van 'n persoon, soos
‘Om Ingrid te huldig’, waarin die ‘sy (wat)’-inset van die meeste strofes as 'n
belangrike strukturerende faktor in die betreklik vrye gang van die vers funksioneer
en waarin daar algaande 'n beeld van die kompromislose lewe van hierdie
vroeggestorwe digteres opgebou word, en die siklus ‘In memoriam matris’ met sy
pragtige voorstelling van die moeder in die vrye natuur, die tuin of die plaaswerf wat
haar tuiste en hele lewe was en met die beskrywing van die begrafnis en - by wyse
van 'n diep, innige eerbetoon - die gestorwene se transformasie tot populier aan die
slot. Van die indrukwekkendste verse in dié afdeling van die bundel is die siklus
‘Verliese’, ‘Afwesige meisietjie’ en ‘Stil, stil die huis is vol’, waarin die tragiek van
die geskeide man, die verlies van 'n kind deur die vervreemding en die ontsettende
eensaamheid vir die eerste keer in Afrikaans in direkte, eerlike verse sonder enige
sentimentaliteit uitgebeeld word. Terwyl die ‘kind’ vir die eerste vier dele van
‘Verliese’ deurentyd aangespreek word om die eensaamheid draaglik te maak en
vader en kind se periodieke samesyn anekdotiesgewyse in die vers neerslag vind,
word die spreker in die slotgedeelte slegs vergesel van die gepersonifieerde ‘Oubaas
Afwesigheid’ wat saam met hom die trap opklim. In baie van die verse in hierdie
afdeling slaag Toerien daarin om die woord gevoelig en sekuur aan te wend, iets wat
'n belangrike vooruitgang op die soms foutiewe taalgebruik en lomphede van die
eerste twee bundels verteenwoordig.
'n Nog groter ontwikkeling in die gevoelige hantering van die taal, die subtiele
uitbuiting van die klank- en betekeniswaarde van die woord en 'n versorgder afwerking
van die vers toon Illusies, elegieë, oorveë, transfusies (1975). Soms word 'n gedig
ontsier deur 'n flou woordspel aan die slot (soos in ‘'n Jingle vir my darling’), is die
satire as geheel minder geslaag (soos in ‘Patatí Patatá’, wat woordeliks terugspeel
op kritiese uitsprake van W.E.G. Louwen Rob Antonissen oor 39 Gedigte), word die
geestigheid in sommige balladeske verse te oppervlakkig (‘ Charley Manson,
moordenaar’, ‘Saterdagmiddag by die Commercial’) of steek die swakker versorgde
versifikasie van sommige gedigte af by die res (soos dié van heelparty
Shakespeariaanse sonnette). As 'n geheel is die bundel egter die uiting van 'n gevoelige
mens se daaglikse invalle, belewenisse en ergernisse, 'n mens wat - ten spyte van sy
knorrige toon van tyd tot tyd of sy satiriese en snedige reaksie op sommige dinge en
gebeurtenisse - basies verknog is aan die klein vreugdes van die aarde en die aardse
bestaan wat hy veral - soos ook in die vroeëre bundels - in die
+

+ Illusies, elegieë, oorveë en transfusies word bespreek deur Abr. H. de Vries (Bu., 15.1.76),
André P. Brink (Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1976) en Johann Johl (Vo., 31.3.76
en St., XXIX: 5, Oktober 1976).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

195
natuur en die herinneringe aan die wêreld en leefwyse van sy jeug terugvind, dikwels
elegies opgeroep in 'n meestal vrye tipe vers met 'n gevoelige spreekritme en fyn
spel met woord en klank. Met dit alles toon Toerien se verse 'n ooreenkoms met
Leipoldt se slampamperliedjies en Boerneef se palissandryne waarin die klein
gebeurtenisse van elke dag, die vergelyking oor die natuur en die herinnering aan 'n
jeugwêreld ook dikwels die boustof is. Die jeugwêreld keer terug in ‘Steenwerp se
bruinmense’, waarin die veronregting van hierdie groep minderbedeeldes subtiel
deur die situasie oorgedra word, terwyl die hoofaksent op hulle lewe en enigsins
komieklike nadoodse situasie onder die nuwe wingerd val. Soos in sy vroeër bundels
word die herinnering aan die kinderdae in ‘Die seremonie van die voetewas’ met die
uitbeelding van bekende en vertroude bruinmense verbind, terwyl 'n eertydse leefwyse
in ‘Die Oukaap’ met sy uitbuiting van ou idiome en sêgoed opgeroep word. In 'n
hele paar van die verse bereik Toerien 'n besondere intensiteit met die volgehoue
‘jy’-aanspreking, soos in ‘Sneeustil’ en ‘Titel: blanko. Opdrag: ditto. Datum: nou’,
terwyl die rykrym, kontinuerende ‘weggestoke’ rym, herhaling van woorde en die
variasie op die Halleluja-liedjie in die slotstrofe (met die versweë ‘kom haal ek my
pêrels’ daarmee gesuggereer) van ‘Bloekoms’ 'n besondere verlangevers maak. Met
die terugdelf in ‘Geologie’ na die klip wat verby die glibberigheid en die mens se
‘kom en gaan’ stand hou en ‘immuun (is) teen seisoene’, sit Toerien die
paleontologiese ontginning in ‘Museum vir natuurwetenskappe’ (39 Gedigte) voort
en sluit hy aan by die ‘skelet’-poësie van Eybers en by Opperman, Rousseau en
Stockenström se klip-verkenning, terwyl hy met die teenstelling tussen koue en
warmte in ‘Met Phyllis ingekooi’ Blum en Spies se katgedigte voortsit en iets aan
die tradisie van Eliot se uitbeeldings van ‘practical cats’ toevoeg. Naas hierdie gedigte
word die hoogtepunt in die bundel met die gevoelige natuurverse aan die begin bereik.
In ‘Herfsdag by die see’ suggereer die swewende gang van die vers iets van die
meisie se beweging, terwyl die spreker in ‘Swewend, opvlammend’ die liefde wil
verewig deur die oproep van histories-mitologiese modelle van durende verhoudings,
deur die beswering van die uitgestrooide sand tot teken van die ewige jeug en deur
die effektiewe uitstroming en gebruik van ‘oplaaiende’ woorde aan die slot. In
‘Indiaanse somer’ word die natuur effektief uitgebeeld deur middel van die ongewone
touspring-beeld en woordkoppelings, terwyl Toerien in ‘'n Wit berk het in die bos
gestaan’ met kontinuerings, ameboïede skakelings, vervattings en veranderings in
toonaard 'n literêre ekwivalent vir 'n reeks musikale variasies op 'n tema gee en
daarmee - ná Opperman se geestige ‘Met apologie’-reeks (Kuns-mis) - iets besonders
aan ons poësie toevoeg. En in ‘Die soet sintuie’ gaan dit om 'n verkenning van die
wêreld: in ‘Van spit in die blomtuin’ deur aan die hand van die ‘Debussy-akkoorde’
(Cathédrale engloutie) assosiatief 'n reeks see-beelde op te roep; en in die skitterende
‘Van swem in die rivier’ deur met die herhaling van ‘moet’ en die imperatiewe
werkwoorde in die slotstrofe bewustelik 'n wêreld soos vir 'n skildery te bou, terwyl
die vreugde om die herbeleefde jeug (vgl. die gebruik van ‘outydse’ woorde) algaande
in 'n popelende dans (vgl. die ‘ewigdurende beweging’ en die ‘waterhondjies-settees’)
oorgaan en uitloop op die jong seun se helende induik in die rivierwater en sy
uiteindelike opstyg met lofsange aan 'n lewe en 'n wêreld wat so 'n geluk kan bied
(vgl. die slot van Nijhoff se ‘Het veer’). Die bundel word afgesluit met 'n aantal
‘transfusies’,
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vertalings uit die werk van Merrill Moore, Kazimierz Wierzynski, Theodore Roethke,
Richard Wilbur en 'n anonieme Angel-Saksiese digter wat ook mooi by die sentrale
tema en toon van Toerien se oorspronklike verse aansluit.
Toerien se poësie kom enersyds voort uit die geestige tradisie van Langenhoven
en Visser se puntdigte, hekeling en satire, andersyds uit 'n verbinding van Leipoldt
se natuurwaarneming, Krige se romantiese verlange en Blum se demaskering en die
aanwending van 'n soort slampamperagtige spreekvers wat raakpunte met elk van
dié drie digters het. Alhoewel sy verse aanvanklik soms deur taalfoute, prosodiese
slordighede en rymdwang ontsier word, voeg hy belangrike nuwe nuanses aan die
geestige vers in Afrikaans toe en beoefen hy ook die hekelende politieke gedig met
'n mate van sukses. Dit is egter met sy fyn natuurwaarnemings, verse oor 'n verlore
jeugtyd en die uitbeelding van die mens in sy eensaamheid en verlatenheid dat sy
poësie die meeste beïndruk, ook deur die fyner tegniese versorging wat sy latere
bundels in vergelyking met die eerste twee versamelings toon.

4. Sheila Cussons
SHEILA CUSSONS is op 9 Augustus 1922 naby Piketberg gebore. Aangesien haar vader

spoorwegamptenaar was en baie keer moes verhuis, word sy op verskeie dorpe en
stede dwarsdeur die land groot en woon sy altesaam drie en twintig skole by. Ná
haar matrikulasie aan die Hoër Meisieskool in Pretoria studeer sy aan die Natalse
Universiteitskollege in Pietermaritzburg, waar sy in 1942 die graad B.A. in Skone
Kunste behaal. In 1943 tree sy in die huwelik met C.J.M. Nienaber, doseer kuns in
Pietermaritzburg en hou enkele kunsuitstallings. Vier jaar later vertrek sy na Londen,
waar sy aan die Camberwell School of Arts and Crafts studeer en joernalistieke
bydraes vir Die Burger en die B.B.C. lewer. Daarna gaan sy na Amsterdam waar sy
verdere onderrig in die grafiese kunste ontvang, by Radio Nederland in Hilversum
(1948-1955) werk, 'n hele aantal later leidende letterkundiges (Scholtz, Cloete,
Lindenberg, Van Rensburg, Lindes(-Botha) en Sötemann) leer ken, en van Van Wyk
Louw se lesings oor die Afrikaanse literatuur bywoon. In 1950 is sy en Nienaber
geskei. In 1955 besoek sy Suid-Afrika, maar dan keer sy terug na Europa waar sy
tot die Rooms-Katolieke geloof oorgaan, met die Spaanse sakeman Juan de Saladrigas
in die huwelik tree en haar in Barcelona (met Estartit aan die Costa
+

+ 'n Foto-artikel met heelwat biografiese besonderhede oor Sheila Cussons is dié van Paul
Alberts (S.M., 15.6.77), terwyl E. Lindenberg die motivering vir die toekenning van die W.A.
Hofmeyr-prys (Bu., 25.12.72) lewer en D.F. Spangenberg dié vir die Louis Luyt-prys (T.L.,
XX: 2, Mei 1982). In ‘Van Bergen na Barcelona en tot by Berseba’ (Ontmoetings, Kaapstad,
1979) skryf Lina Spies oor haar kennismaking met Cussons. In onderhoude in Bu, 15.8.79,
Rap., 19.8.79, T.G. XXI: 3, September 1981 (vgl. ook Rap., 6.12.81) en Beeld, 26.4.82
verskaf die digteres biografiese besonderhede en wei sy uit oor haar opvattinge oor die
skryfkuns. Oor haar opvattinge skryf sy verder in St., XXXIII: 6, Desember 1980. Oorsigtelik
oor haar werk: T.T. Cloete in Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig (Kaapstad, 1980) en
Wium van Zyl (Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982). Oor ‘Vuur as suiweraar by
Sheila Cussons’ skryf D.W. de Villiers (T.L., XX: 4, November 1982), terwyl Gudrun Kuschke
oor die ‘Poëtiese uiting van die Christelike etos’ (T.L., XX: 4, November 1982) handel.
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Brava as somerverblyf) vestig. In 1974 doen sy ernstige brandwonde op en moet sy
'n reeks veloorplantings en amputasies ondergaan en 'n periode van tweejaar in die
hospitaal deurbring. Ná haar herstel sit sy egter haar werk as digter en skilder voort.
Sedert 1982 woon sy in Kaapstad. Haar bundel Plektrum word met die Eugène
Marais-, Ingrid Jonker- en W.A. Hofmeyr-prys bekroon, terwyl sy die W.A. Hofmeyr-,
C.N.A.- en Louis Luyt-prys vir Die woedende brood ontvang.
Sheila Cussons se eerste werk verskyn so vroeg as 1937 in Die Taalgenoot, en
daarna publiseer sy sporadies in die Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskring, Die
Huisgenoot, Naweek, NUSAS en later ook Standpunte. As digter kom sy vir die eerste
keer sterk onder die aandag as die sewetal verse wat sy in 1946 tot Stiebeuel bydra,
deur die meeste kritici as van die belangrikste in die bundel uitgesonder word, terwyl
sy - naas haar periodieke uitstallings - in dieselfde jaar as kunstenaar bekendheid
verwerf met haar illustrasies vir die eerste uitgawe van C.J.M. Nienaber se Keerweer.
Alhoewel sy tussen die jare 1945 en 1955 heelwat poësie skryf en in 1947 in Londen
ook 'n outobiografiese prosawerk voltooi, duur dit tot 1970 voordat sy met Plektrum
debuteer. Ná haar ernstige siekte van 1974 verskyn ses verdere bundels in snelle
opvolging van mekaar. By geleentheid van haar sestigste verjaardag in 1982 verskyn
die vroeë outobiografiese prosawerk as Gestaltes 1947, terwyl 'n bloemlesing uit
haar poësie met heelwat vroeë gedigte as Omtoorvuur gepubliseer word. Verder
vertaal sy kortverhale van Jorge Luis Borges in Afrikaans as Die vorm van die swaard
en ander verhale (1981). In haar eerste bundel, maar ook telkens in haar latere werk,
tref Sheila Cussons met haar fyn, gepresiseerde waarnemings van die natuur, in die
besonder van herfs- of winterlandskappe. Daarmee wil sy 'n literêre ekwivalent vir
die tegniek van die etser en die skilder verkry en sluit sy by Elisabeth Eybers en Ernst
van Heerden se natuursienings en veral by die impressionisties-sensitivistiese rigting
van die vroeë W.E.G. Louw aan, al voer sy dit verder met haar besondere
klankgevoeligheid, skerp waarnemings en slingerende, suggestiewe beeldspraak.
Met die Bybelse verse en die gedigte oor skilderye en kunstenaars toon sy 'n verdere
verwantskap met W.E.G. Louw, terwyl haar optekeninge van die daaglikse doenigheid
en ervarings aan die huislike poësie van Eybers se Einder en Lina Spies se Dagreis
laat dink. Met die droefheid oor die mens in sy alleenheid, afgewissel met 'n intense
vreugde oor die weelde van die (dikwels Mediterreense) wêreld om haar, kry haar
bundels iets van die slampamper-inslag van Van Wyk Louw se Tristia, terwyl - naas
die verse oor die kunstenaarskap - die
+

+ Gestaltes 1947 en Omtoorvuur word bespreek deur André P. Brink (Rap., 22.8.82) en T.T.
Cloete (Vo., 24.8.82); Gestaltes 1947 verder deur D.J. Hugo (Vo., 5.10.82) en J.P. Smuts
(Bu., 16.9.82); Omtoorvuur deur Fanie Olivier (Tr., 13.9.82), F.R. Gilfillan (Bu., 23.9.82),
H. Ohlhoff (Beeld, 11.10.82) en Helene de Villiers (Va., 28.10.82). Plektrum word bespreek
deur A.J. Coetzee (Rap., 17.1.71 en St., XXV: 4, April 1972), E. Lindenberg (Hg., 9.4.71),
Lina Spies (Kl., VI: 2, September 1971) en André P. Brink (Voorlopige rapport,
Kaapstad/Pretoria 1976). 'n Vroeë maar weinig insiggewende analise van ‘Tuin’ (onder die
titel ‘Henri Rousseau’) is dié van Hendrik de Vries (Vers tegen vers, 's-Gravenhage, 1949).
In Skanse teen die tyd (Kaapstad, 1978) gee F.R. Gilfillan 'n skerpsinnige analise van ‘jackson
pollock’ en ‘Die etser’ uit dié bundel.
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oproep van 'n Suid-Afrikaanse jeugwêreld en herinnerings aan 'n eertydse tuiste en
vaderland 'n telkens herhaalde motief in haar werk is. Die belangrikste tematiese
verruiming wat Sheila Cussons in die Afrikaanse poësie bring, is met dié verse waarin
sy, dikwels met siekte en pyn as versweë of regstreekse basis en die suiwerende vuur
as terugkerende beeld, deur middel van selfontlediging, ontstyging of transfigurasie
deel het aan 'n mistieke ervaring waardeur sy ‘naatloos’ één met die Opperwese
word. Daarmee lewer sy iets nuuts ná W.E.G. Louw en Ina Rousseau se religieuse
poësie, sluit sy by die groot mistieke tradisie van Hadewijch, Ruusbroec en Luyken
aan en gee sy - ná 'n paar voorbeelde by Uys Krige - in enkele pragtige verse iets
weer van die Middeleeuse Katolieke sfeer met sy vertroulike omgang met die heiliges,
verbinding van realisme en magie en belewing van die heiligheid in die gewone
dinge van elke dag. Sheila Cussons se poësie vertoon 'n verskeidenheid deur die
gebruik van klassiek-mitologiese verwysings en sprokiesmotiewe en die aanwending
van sowel die vrye vers as gebonde prosodiese skemas (o.m. die kwatryn), maar haar
werk word ontsier deur die neiging om beeldvondste te herhaal, sintakties onsuiwer
konstruksies, en 'n te groot aantal triviale verse wat dikwels te amorf van bou is. In
die besonder word haar werk bedreig deur die groot verwantskap met Van Wyk
Louw wat telkens in die woordklank meepraat. Deur die ooreenkoms in interpunksie,
woordeskat en idioom met veral Tristia het 'n mens die gevoel dat Van Wyk Louw
haar vers tot in sy vesels aantas, iets wat versterk word deur die tematiese ooreenkoms
(die eensaamheid van die mens, die Katolieke wêreld, die lewens van die heiliges
en die suidelike Mediterreense landskap) met die Tristia-bundel.
Plektrum (1970), Sheila Cussons se debuut, is geskryf oor 'n periode van ongeveer
vyf en twintig jaar en toon met sy klein omvang van nege en dertig verse 'n emosionele
rypheid en tegniese bedrewenheid wat nie dikwels in 'n debuutwerk voorkom nie.
Die titel Plektrum - die stafie waarmee 'n snaarinstrument bespeel word - gee reeds
'n aanduiding van die bedrieglike eenvoud en musikaliteit van die bundel, al is die
geladenheid van die woord, gedrongenheid van die kompakte beeldspraak,
verrassend-oorspronklike sienings en kleurbewustheid die kenmerkendste eienskappe
van Cussons se kuns.
Die eerste drie verse in Plektrum verskyn oorspronklik in Standpunte, I: 3, Julie
1946 en word saam met ‘Chanson triste’ in Stiebeuel (1946) opgeneem. In ‘1945’
word die verskrikking van die oorlogspuin met behulp van die staccato-styl van
koerantopskrifte (eerste strofe) gestel teenoor die duiwe wat ten spyte van hierdie
verwoesting na paring en broeityd hunker (tweede strofe; vgl. D.J. Opperman se ‘Na
'n besoek aan die dieretuin’). Die geskonde beeld van die aartsengel (strofe 3) kan
die religieuse en ewige waardes suggereer wat hul geldigheid in so 'n wêreld verloor
het, maar dan is hierdie slotwending enigsins vreemd na die hoopvolle tweede strofe.
In ‘Tuin’ (oorspronklik as ‘Henri Rousseau’ in Stiebeuel en in Omtoorvuur weer
onder dié titel) wend Sheila Cussons haar gedronge beelding met sy assosiatiewe
vermoë reeds op 'n besonder geslaagde wyse aan. Die geluk van die sprekende ek
word aanvanklik voorgestel deur die beeld van die pou wat homself uitdos, terwyl
die kolle in die ‘vereveld’ aan luiperd-oë laat dink, 'n beeld wat op sý beurt deurgang
gee tot die bespringing wat terselfdertyd (vgl. ‘tril’ en ‘Ledagril’) seksueel
geïnterpreteer kan word - alles gehou binne die fantastiese oerwoudwêreld van Henri
Rousseau se kuns. Die ‘oester’-beeld in ‘Pêrel’ kan wye sim-
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boolwaardes aanneem en o.m. op die poësie as die vertroeteling van 'n wond slaan,
'n interpretasie waarmee dit by motiewe in die werk van Elisabeth Eybers en Ernst
van Heerden aansluit, terwyl die mens wat as gevolg van sy liefde gesterf het, in
‘Chanson triste’ by wyse van die mitologiese figuur van Leander voorgestel word.
In hierdie verse, soos ook in ‘Die gevallene’ en ‘Lucifer’, is daar sekere hinderlike
vaaghede en vreemde sinskonstruksies, terwyl die kwatryne in die bundel met hulle
vrae, religieuse motiewe en verkenning van die verhouding tussen mens en God oor
die algemeen beeldend minder bevredig. In ‘'n Kleindorpse fragment’ word die vraag
gestel of die ‘paadjies’ waarop sy as kind ‘lig’ - sowel in die betekenis van ligvoetig
as vinnig - geloop het, nou ‘toegegroei’ is, iets waarby die ‘kaalvoet kennis’ aansluit
wat die onmiddellike ervaring van die werklikheid in teenstelling tot kennis uit boeke
en die kind se onbekommerde gang sonder vrees vir die ‘vyandigheid van hitte,
duwweltjie en mier’ pragtig suggereer. Teenoor hierdie gedig blyk uit ‘'n Geur, 'n
smaak’ in watter mate Sheila Cussons se aangenome Spanje met sy ‘nartjie, bitter
amandel’, wat assosiatief die bloedige oorlogsverlede van dié land oproep, reeds
deel van haar geword het. Met ‘Martha’, wat o.m. op Lukas 10: 38-42 en Johannes
12: 1-3 gebaseer is en die inleiding vorm tot Cussons se verse met Bybelse motiewe,
word twee vroue in die lewe van Christus teenoor mekaar gestel: die dienende Martha,
wat vir praktiese dinge in die lewe moes sorg maar te weinig ‘nood’ besit het om
ook op 'n ander vlak te gee of ‘aandagtig’ aan Sy voete te sit, en die (naamlose)
Maria, wat ‘lui beweeg’, by Hom nooit ‘verleë’ (waarin die woord ‘leeg’ ook
meespreek) was nie en deur haar ‘nood’ en onvoltooidheid heen juis 'n intenser
gerigtheid op iets verby die aardse kon hê. Die teenstelling tussen die twee vroue
gee 'n sterk dramatiese element aan dié gedig, maar die woorde ‘vergeef my trots’
laat onmiddellik aan die Van Wyk Louw van ‘In waansin het ek gevra’ en ‘Die
profeet’ dink en toon 'n woordelikse ooreenkoms met 'n reël uit Dias. In twee verse
kom die knellende bande van die bestaan en die wesentlike eensaamheid van die
mens ter sprake. In ‘Die vreemde moeg’ is die mens aan die woord wat die beperktheid
van sy liggaam nie meer kan verduur nie. Die liggaam word voorgestel as 'n ‘Hut’
op 'n ‘wye verlatenheid’, later noukeuriger gesien as ‘nederige jort/ van die steppe’
wat as skuilplek vir die mens in alle ‘were’ moet dien, 'n voorstelling waarmee
Cussons Luyken se ‘Huys van vel en vlees, en been’ uit ‘Air’ en Opperman se nietige
‘klein strooisies vlees en been’ uit ‘Skuiling’ effektief verbind en beeldend verder
voer. Die eensaamheid van die verouderde en stilgeworde vrou word in ‘Heloise’
deur die onderbrekende interpolasies, swak sintaktiese skakels, herhaling van
sinswendinge en stameling hoorbaar gemaak. Daarmee toon die gedig 'n verwantskap
met ‘Die towenares’ van Eugène N. Marais en ‘Jy't weggegaan en jy bewoon’ uit
Tristia, terwyl die verlatenheid van die kindse vrou kontrasterend terugverwys na
die geluk wat Van Wyk Louw se ‘Abélard’ in Die halwe kring ervaar. Teenoor
‘Versoek’ met sy gebed om skeppingskrag en - soos dikwels by Marsman - kreet dat
God ‘die smekende papier’ met woorde moet vul, staan die omvattender ‘Gebed’
dat die mens deur die genade magneties nader aan God getrek sal word om uiteindelik
tot kenbaarheid te kom. In albei verse wend Cussons die paradokstegniek aan: in
‘Versoek’ deur die teenstelling tussen ‘die nog lewende perkament’ van die voorhoof
en ‘die smekende papier’, in ‘Gebed’ deurdat die teenstellende tot die feitlik
teenstrydige
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uitgroei namate die mens al hoe intenser die ontwykende Godheid - voorgestel deur
middel van uitkringende, sferiese en kosmiese beelde - deur die genade ervaar. Hierdie
gedig met sy mistieke belewing aan die slot is 'n voorspel tot die religieuse ervaring
wat veral Die swart kombuis sal domineer.
Van die beste verse in Plektrum is dié wat met die grafiese, skilder- of verwante
kunste as motief werk. Met die ‘Twee winter-akwarelle van Amsterdam’ sit Cussons
die gevoelige waarneming en musikale fynheid van W.E.G. Louw se impressionistiese
verse voort en wil sy met die ineenvloeiing van beeld en klank 'n ekwivalent skep
vir die kunstenaar se siening van die sneeu bedekte stad teen die sonsondergang, net
soos sy in ‘Laat engel’ die yslandskap in die winterson weergee en in ‘Japanse skildery
op sy’ met gespanne beelde iets van die Oosterling se haas paradoksale kuns
suggereer. Ten nouste hiermee verbonde is die landskapsverse, waarin Cussons, soos
Ina Rousseau in ‘Potchefstroom’, ‘Cumulus’ en ‘Krygsverrigtinge’, telkens van
storm-beelde gebruik maak. In ‘Antieke landskap’ met sy treffende werkwoorde en
gevoelige musikale effekte is daar nog net sprake van onweer, maar in ‘Naderende
storm’ met sy ketting verwante skaap-beelde is alles reeds ‘skitterend’ en ‘donderend’,
terwyl die geweld in ‘Swaar storm in die aand’ deur middel van woorde en
voorstellings uit die militêre lewe en 'n stoeigeveg oorgedra word totdat die hele
aarde in 'n ‘strengelspel van skoonheid en geweld’ verander is. Telkens munt hierdie
verse uit deur die sterk visuele inslag, klankekspressie en kompleksiteit van tuimelende
beeldspraak. Die storm-motief in die bundel kom ook treffend tot uiting in ‘By 'n
landskap van Hercules Seghers’ met sy siening van die smeulende onweer,
opgejaagdheid van die hele natuur en oplaaiing van die geweld wat met behulp van
klank- en woordspel, ritmiese versnellings en gelaaide handelingswoorde opgeroep
word. Die pregnante wêreld van Seghers is ook die boustof van die groot gedig ‘Die
etser’, waarin die ‘ge-eikte laaglande’ omgetower word tot 'n onherbergsame,
primordiale landskap met ‘dwaalriviere’ en ‘genadelose vergesigte’, 'n
nagmerrieagtige wêreld deur 'n enkele mensfiguur en sy hond spookagtig bevolk en
met swart as oorheersende en oorweldigende indruk. Maar hierdie skrikaanjaende
wêreld kan juis die kunstenaar met sy ‘implosiewe blik’ - binnewaarts, maar ook
eksplosief, soos F.R. Gilfillan dit tereg verklaar - lei tot 'n ‘gerigter kyk’, 'n siening
wat verwant is aan Martinus Nijhoff se ‘De danser’, waarin die wilde bewegings van
die gevange dier in sierlike gebare en ‘vastgehouden zwier’ opgevang word. Teenoor
hierdie gedig met sy betreklik gebonde strofebou laat Sheila Cussons alle tradisionele
prosodie, hooftetters en interpunksietekens in ‘jackson pollock’ weg om die ongeduld
van die vitale kunstenaar met sy snelle lewensloop voor te stel, 'n mens wat ten spyte
van die uiterlike grimas hipergevoelig en verwondbaar was. Met dié twee verse oor
gekwelde kunstenaarsfigure bereik Plektrum sy hoogtepunt.
Die swart kombuis (1978) sluit nog regstreeks by Plektrum aan met die gebruik
van klassiek-mitologiese verwysings en die aanwending van die vrye vers naas meer
+

+ Die swart kombuis word bespreek deur André P. Brink (Tweede voorlopige rapport, Kaapstad,
1980), E. Lindenberg (Ogg., 27.7.78 en Tr., 29.7.78), Hilda Grobler (Hoof., 21.9.78), Johann
Johl (Vo., 29.9.78), Merwe Scholtz (Die teken as teiken, Kaapstad, 1978) en F.R. Gilfillan
(Beeld, 7.8.78 en Oor skrywers en boeke, Johannesburg, 1982). ‘Christ of the burnt men’
word bespreek deur C.J.M. Nienaber en D.W. de Villiers (albei in St., XXXV: 4, Augustus
1982), terwyl Francis Galloway ‘Antieke wandeling’ ontleed (T.L., XX: 4, November 1982).
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tradisionele prosodiese skemas en met die voortsetting van kunstenaarsfigure (Seghers
en Pollock), Suid-Afrikaanse jeugfase en antieke of Mediterreense wêreld as motiewe,
al word hulle verwikkelder verbind en uitgebrei deur die byvoeging van
sprokieselemente, Bybelse boustof en gegewens uit die lewens van die heiliges. In
teenstelling tot Plektrum, wat as 'n versameling verse uit 'n periode van vyf en twintig
jaar nie as 'n duidelike eenheid gekomponeer is nie, lê daar wel 'n bundelstruktuur
ten grondslag van Die swart kombuis. Hierdie struktuur kom tot stand deur die
sirkulering van woorde (ou vrou, gans, werf, eiers, koek, melk) wat saam met volkse,
mitologiese en sprokiesmotiewe in verskillende gedigte voorkom en feitlik die indruk
van 'n ritueel skep. Die eenheid word nog verder versterk deur die groepering van
tematies verwante verse by mekaar en veral deur die posisie wat die drie
‘kombuis’-gedigte op feitlik afgemete afstande van mekaar in die bundel inneem.
Dit beteken nie dat Die swart kombuis as 'n hegte bundeleenheid soos Opperman se
Blom en baaierd of Komas uit 'n bamboesstok gekonsipieer is nie, maar eerder in
die trant van Tristia 'n musikale ontginning en inspeling van verskillende temas op
mekaar toon. Daarby is daar, in aansluiting by die slotgedig van Plektrum, telkens
sprake van 'n mistieke belewing wat 'n belangrike sleutel is tot die wyse waarop God
en wêreld in hierdie bundel ervaar word.
Reeds die wyse waarop Sheila Cussons die Suid-Afrikaanse jeugjare in die
herinnering roep, skep die moontlikheid van 'n verbinding van realisme en magie,
van 'n werklikheid wat as 't ware opglans na die mistiek toe. Die varke wat sy
reminisserend in ‘Die werf’ oproep, is wesens uit die sprokies wêreld van Grimm
en Andersen of mitologiese figure wat nie die kenmerkende ‘kras-suur-vrot reuk’
van varke het nie, terwyl die pruimboom buite die huis 'n hele ‘verlore paradys’ met
‘sondige vrugte’ suggereer. Deur die ‘magiese betowering/ van al my jeug se somers’
word die dinge wat die kind ervaar het, omgewerk tot iets vreugdevols, soos ook die
verskyning van die ‘Ding’ in ‘Die motorfiets’ tot iets onheilspellends uitgroei, effektief
opgeroep deur die meelewende natuur van dissels, pampoene en kakiebos en die
afwagting wat met die kind se idioom (‘langoorhusse bang gespits’) en pragtige
gebruik van die uitroepe gewek word. In ‘Tant Emily van oom Naas’ ontwikkel die
familielid met haar reeds Ru bensagtige afmetings feitlik tot 'n mitologiese figuur,
terwyl die aksent in ‘Die geel kombuis’ op die lig en geluk van 'n jeugfase val wat
in ‘Trein in die nag’ met die refreinmatige herhaling van die uitnodigings op
vakansieplakkate nostalgies in die herinnering kom. In ‘Klein biografie’ word met
die volgehoue aanspreking 'n sfeer van vertroulike, intieme omgang met die gestorwe
vader geskep, terwyl realisme en magie weer in ‘Herinnering en bespiegeling’ verbind
word in ‘die kuis en helder stilte net so effens stink’.
Ook uit die belewing van die onmiddellike Mediterreense werklikheid en die figure
van die eggenoot en seun blyk die mistieke instelling waarmee alles ervaar
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word. In ‘Belofte’ word die fel son, brandende sand en ‘blindende bloutes van 'n see’
nog net as 'n kosbare geskenk gesien, terwyl die mistieke belewing van die landskap
in ‘Groen reën’ met die betowering van die inkanterende woord gepaard gaan. In
‘Man met vlieër’ word die man verbind met verledes en volkere waardeur iets van
die ‘middellandse see/ in die ritme van sy polse’ klop en hy met sy bloed gebonde
is aan die aarde waaruit hy stam, terwyl die seun in ‘Erfenis’ die kontinuïteit van die
geslagte wat hier geleef het, voortsit. Ook die huwelik self word in ‘Eggenoot’ beleef
as 'n ‘misterie’ deur die wesentlike eensaamheid en raaiselagtigheid van die man.
Met die speurtog in ‘Antieke wandeling’ lê die ontdekkende ek die reste van 'n ou
beskawing en leefwyse rondom die Middellandse See bloot en delf sy - telkens met
die aksent op drome, gelowe, bygelowe en vrese - verder terug na ‘ou geheime’ en
‘donker bronne’ waarsonder sy nie kan leef nie. Die onmiddellike ervaring grens
telkens aan die inherente onverklaarbaarheid van mens en wêreld, iets wat die
belewing in dié verse bo die omringende werklikheid laat uitstyg.
Met die aanwending en verstrengeling van mitologiese en sprokieselemente voer
Sheila Cussons die ontstyging van die werklikheid nog verder deur. In ‘Boerderye’,
aan die begin van die bundel, word die volkse en sprokiesmotiewe met 'n klank- en
woordspel verbind, terwyl elemente hieruit in ‘Sprokie’ gebruik word as boustowwe
vir 'n koek wat Hera moet bak. Met die invoering van Hera, Griekse godin van die
huwelik, gaan die sprokieselemente - o.m. dié van Rooikappie wat met proviand by
die ouma 'n besoek moet aflê - met Grieks-mitologiese motiewe 'n verbinding aan,
terwyl daar met die bak van die koek wat in die vooruitsig gestel word, sprake van
'n rituele proses en 'n metamorfose van bepaalde stowwe is. In ‘Kombuis van Hera’
bereik die verbinding van sprokieswêreld, klassieke mitologie, kombuiswêreld van
die vrou en die motief van metamorfose 'n hoogtepunt. Met die vrae in die eerste
afdeling word - soos E. Lindenberg aangedui het - 'n toestand van ontreddering en
radeloosheid bereik omdat die grondstowwe vir die nuwe baksel ontbreek, en word
die pou, iris, gans en koekoek se bestanddele en advies ingeroep om te help met die
bak van die ‘besweringskoek’. In die tweede afdeling gaan die kind dan - soos
Rooikappie - na die ‘ouvrou’ om te verneem ‘hoe bak die gode koek’. Met die
vervlegting van allerlei sprokiesmotiewe kom sy tot die besef dat sy self en haar
‘menslikheid’ die bestanddele is vir die ‘omtoorvuur’. En die ‘neutvars kind’ wat
aan die einde te voorskyn tree, is die herbore mens wat die brand deurstaan het.
Met die suiwerende vuur wat die oortollige van die mens afbrand en sy essensieelste
menslikheid blootlê, bereik die mistieke ervaring in Die swart kombuis sy hoogtepunt
en lewer Sheila Cussons haar eie besondere bydrae tot die religieuse literatuur in
Afrikaans. Ten grondslag van hierdie verse lê bepaalde biografiese gegewens wat
regstreeks tot uiting kom in ‘Geamputeerde’, waarin die pasiënt die ontsettende
realiteit van die dag wil beveg deur te probeer terugsak in die nag, terwyl daar in
‘Bergpaadjie’ sprake is van die ek wat in onder meer klippe opgebreek is en tiemie
geword het. Die elegiese mineurtoon van ‘Lentelied’ en sy skrynende bewussyn van
die afwesigheid toon 'n verwantskap met die problematiek in Ernst van Heerden se
Tyd van verhuising en sluit selfs woordeliksaan by ‘Familielid’ en ‘Vrae’ uit dié
bundel, al swaai haar vers met die besondere afstand wat sy van die persoonlike

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

203
problematiek verkry en die mistieke ontstyging en transfigurasie van die self in 'n
heeltemal ander rigting. Dit blyk reeds uit die bereidskap tot boetedoening in ‘Bedekte
naak’, waarin gepraat word van die ‘ondraaglike, tere, weerlose hemp van vlam’ wat
skroeiend vernietig, terwyl die mens se wil-tot-uitstyging in navolging van die
Christus-mens hom in ‘Glo ek ...’ tot transfigurasie dryf, 'n proses wat in ‘Pleroma’
die daaglikse afsterwe van die self (pragtig beeldend voorgestel deur die Bybelse
‘korrel’-en ‘oes’-beelde) 'n voorwaarde vir die mistieke ontstyging tot 'n ‘naatlose’
eenwording met die Godheid maak. In ‘Flagellant’ word gepraat van die mens wat
hom van ‘'n soet geselskap’ afwend sodat hy in mistieke ekstase deel kan hê aan die
liggaam van Christus, terwyl magie en realisme weer eens 'n pragtige verbintenis
aangaan in die heilige eenvoud van Christus en Maria wat in ‘Klein ballade’ byna
iets grypbaars en tasbaars word. Die smart en lyding, verbind met die heiligheid en
gewydheid van die oomblik, vind in ‘Maria’ gestalte in die leed van Christus se
moeder by die kruisiging en haar uiteindelike verheffing met die hemelvaart, 'n vers
wat met sy musikale effekte verwant is aan ‘Himne in wit’, waarin die herhalings
by die mistieke belewing en irreële sfeer van die gedig aansluit. Iets van die naïewe
magiese realisme van die Middeleeuse passieliriek kom voor in ‘Seun’ deur die
voorstelling van Christus wat ‘sy bloedblare by die skrynbank/ weggesoen het’,
terwyl die teenstelling tussen die blymoedigheid van die jongeling en die lyding in
Getsémané by die paradokstegniek van Dullaert se Christus-verse (vgl. ‘Christus in
't hofken’) aansluit. Die metamorfose wat die voorwaarde is vir die mens se
deelwording aan Christus, vind verder gestalte in die Thomas Merton-figuur van
‘Full of potatoes’ en bereik sy hoogtepunt in ‘Christ of the burnt men’, 'n titel wat
eweneens aan Merton ontleen is. In hierdie groot gedig word die eie verwonding in
'n mistieke vereenselwiging beleef as Christus se leed wat sy ‘in hand en voet en
romp en hoof’ ontvang, sonder dat Christus sy reddende hande na haar uitgesteek
het. Dan besef sy dat Hy haar juis wou los vir die ‘avontuur’ om nou, ná dié
verskriklike ervaring, met haar ‘eenvoetig-springende begrip’ agter sy ‘ságsinnigheid’
aan te kom sodat sy Hom as ‘'n verwoede en stormende son’ kan ken, Hy wat - soos
sy - ‘in die klein en donker vlees (verdoesel)’ was. En nadat Hy aanvanklik geen
redding wou verskaf het nie, kom daar nou, ná die ‘kundige timmerman’ se ingryp
in haar vlees, die moontlikheid dat sy voluit kan sê: ‘grýp my hande dan’, 'n slot
waarmee die wesentlik paradoksale en irrasionele aard van die mistieke belewing
andermaal in die gedig herbevestig word en die geheel tot 'n bevredigende eenheid
sluit. Hierop volg ‘Verheerliking’, 'n toespeling op Mattheüs 17, waarin Christus
magies-realisties verskyn as mens wat ‘bruin soos ons aarde’ langs ons loop maar
terselfdertyd ‘naatloos een is met sy heelal’. Met dié ervaring van en deelhê aan die
God-mens bereik hierdie bundel sy ‘logies’-irrasionele eindpunt.
Die swart kombuis bevat van die indrukwekkendste religieuse poësie in Afrikaans,
maar die bundel as geheel word ontsier deur die herhaling van beeldvondste wat
reeds in Plektrum gebruik is (bv. ‘pêrel’ en ‘oester’) of in meer as een gedig voorkom
(bv. ‘kaalvoet’), sonder dat dié herhaling in die konteks funksioneel word. Naas goeie
en behoorlike gedigte is daar te veel wat triviaal aandoen of 'n amorfe indruk maak,
terwyl 'n lomp of onbeholpe sintaksis baie van die verse skaad. Oor die algemeen is
die ‘Kortweg’-reeks beeldend minder oortuigend en mis hulle

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

204
die geslotenheid van Opperman se kwatryne, terwyl die ‘loskom-versies’ in
‘Kwêlaftuit’ met hulle volkse motiewe aan Van Wyk Louw se ‘Klipwerk’ herinner.
Dwarsdeur die bundel is 'n mens sterk bewus daarvan dat Sheila Cussons by herhaling
in die toonaard en dikwels ook die woorde van Van Wyk Louw praat, iets wat versterk
word deur die tematiese verwantskap met veral Nuwe verse en Tristia. Dié
ooreenkoms blyk o.m. uit die gebruik van woorde soos ‘deurstraalde skepping’, ‘soet
geselskap’, ‘heilige verband’, ‘bot begrip’, ‘heilige ongeduld’, ‘dowwe geslag’, ‘vaal
onbegrip’ en ‘warende gees’, wat òf regstreeks uit Van Wyk Louw se werk kom òf
ten nouste by sy idioom aansluit. Soms neem sy frases en sinswendinge van Van
Wyk Louw oor, soos ‘en als is blink en donker en rusteloos en soet’, ‘ruim en leeg
en skoon van gode’ en ‘Winter is/ vir woorde wat sal wel uit die vol heuningsel’,
wat almal 'n verwantskap met versreëls uit die ‘Klein metafisiese voorspele’ in Nuwe
verse toon. Die beeld in ‘Karmeliet in haar sel’ van die salm wat teen die stroom
probeer inswem en in dié konteks die teennatuurlike aard van die mistieke leefwyse
moet aandui, steun direk op die derde strofe van Van Wyk Louw se ‘Soggens sal die
lig kom’ (Tristia), waarin gepraat word van ‘die bed van droefenis/ waarin ons wakker
word/ en met 'n klein vin probeer roei/ teen watergoed wat stort’. Hierdie soort
ooreenkoms in woord en beeld word deur André P. Brink verdedig as 'n ‘veelsinnige
en volgehoue ‘gesprek met Van Wyk Louw’’ (Tweede voorlopige rapport, p. 114),
terwyl daar vir Merwe Scholtz ‘in Die swart kombuis (telkens) 'n klein beeltenis, 'n
ikoon, gemaak word van 'n felle, uiterste insig wat in Tristia verwoord word’ (Die
teken as teiken, p. 120). Sheila Cussons se verse kan egter nouliks as gesprekke met
Van Wyk Louw gesien word, omdat sy nooit tot 'n werklike dialoog met of antwoord
aan hom kom nie. Dit is eerder 'n geval dat sy in die ban van sy poësie verkeer en ten spyte van die selfstandigheid wat sy wel van tyd tot tyd met die verwante boustof
en wêreld bereik - haar nie volkome aan sy bedwelmende invloed kan ontworstel
nie.
Hierdie verwantskap met Van Wyk Louw word nog sterker in Verf en vlam (1978).
In vers na vers kom woorde, frases of sienings voor wat aan Nuwe verse of Tristia
herinner, en soms is die eggo's van meer as een vers uit dié bundels in 'n enkele gedig
hoorbaar, soos in ‘Gerug’, waarin ‘Inferno’, ‘Die beiteltjie’ en ‘'n Donker kern in
die lig’ - al drie uit Nuwe verse - meeklink. 'n Groot deel van Verf en vlam bevat
verse oor die Mediterreense landskap met sy bruin aarde en die volkse tipes van
hierdie wêreld, gewone mense met hulle ‘ongeletterde geloof’, eenvoud, mildheid
en verankerdheid aan die grond. Telkens val die aksent op die heiligheid van die
aarde deur 'n mistieke belewing van die brandende, gloeiende son, deur 'n verband
met die kunstenaars (Daumier, Van Gogh, Goya, Da Vinci) wat hierdie wêreld en
sy mense geskilder het of deur 'n verwysing na skrywers, denkers en heiliges (Teilhard
de Chardin) wat deel van dié aarde was, soos in ‘Laatmiddagson oor die
+

+ Verf en vlam word bespreek deur Hilda Grobler (Hoof., 21.10.78), André P. Brink (Tweede
voorlopige rapport), Merwe Scholtz (Bu., 16.11.78), P.H. Roodt (Tr., 6.1.79) en Regina
Malan (Oor skrywers en boeke). Scholtz gee in sy resensie 'n sensitiewe analise van ‘H.
Teresa van Avila op 'n sending’, in die besonder van die wyse waarop die woord
‘transparantheid’ in die eerste vier versreëls funksioneer.
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siënna-bruin vloer’. Ondanks mooi beelde en sienings in onderdele maak te veel van
dié verse 'n anekdotiese, onvoltooide, oop indruk wat aan die geheel 'n amorfe element
gee of 'n gedig in trivialiteit laat eindig, terwyl die herhaalde verwysings na skilders
sterk kontrasteer met die eenvoud van die boeretipes en 'n sekere hinderlike
gestileerdheid in die bundel bring. Van die beste verse is ‘Bedrukte blik op 'n
weduwee’ met sy siening van 'n vrou wat deur die lewe verniel is, ‘Die jort
sedertdien’, waarin die ‘hut’-beeld van ‘Die vreemde moeg’ uit Plektrum (vgl. ook
‘Ontdekking’ in Die skitterende wond) voortgesit en met die ‘bliksem’- en
‘vuur’-beelde van Die swart kombuis verbind word, 'n ‘Maria-beeldjie’ met sy feitlik
Middeleeus-naïewe, vertroulike omgang met die heilige en die treffende siening dat
die wêreld nog steeds ‘te kras, te kru, te kruis (is) vir meer as die verwag’ en daarom
net die ongebore Christus kan aanvaar. Die hoogtepunt van die bundel is die
indrukwekkende aanvangsgedig ‘H. Teresa van Avila op 'n sending’, wat 'n
vergelyking uitlok met Van Wyk Louw se ‘H. Teresa van Avila flap uit’ (Tristia),
al is daar van regstreekse invloede in hierdie geval geen sprake nie. Uit die gebed
van die heilige kom die mistieke ervaring sinryk los, word die aardse verhef tot 'n
hoër vlak en is sy in staat om die onwaarneembare (‘die woorde van haar gebed’)
waar te neem. Wat veral hier opval en die hele struktuur van die vers bepaal, is die
subtiele wyse waarop die paradokstegniek aangewend word. Uit die warmte van die
onmiddellike omgewing in die koets ‘klim’ Teresa reeds op ‘na die sneeu, die siërras
van Sy guns’ en beleef sy teenoor die een tonige ‘klik van krale’ die gloed, genade
en mededoë van ‘die Tuinier wat die akker van die siel/ natlei’. Teenoor die stampende
gang van die koets is daar die ‘steil en brandende weg’, teenoor die hitte die ‘yslug’
van die (nog irreële) berge en teenoor die pyn van Teresa se ‘swaar lyf’ die lenige
voetstap oor ‘Sy sneeuende siërras’. Deur die mistieke vervoering kan sy die aarde
en haar siekte ontstyg, al is sy tog nog aards genoeg om haar as ‘sakevrou’ ook met
syfers te bemoei en in die sneeu van ‘Sy guns’ te loop ‘en somme maak’, 'n wending
waardeur die vertroulike omgang met die heilige geestig beleef word en magie en
realisme in haar werk andermaal 'n besondere verbinding aangaan.
Die gebreke in Sheila Cussons se poësie word nog merkbaarder in Die skitterende
wond (1979), al is daar weer orals treffende beeldende gedeeltes en verse wat in hulle
geheel bevredig. Naas die invloed van Van Wyk Louw wat soms 'n andersins goeie
vers soos ‘Hek-ode’ (vgl. die reëls ‘en alles wat hy van homself/ en ander kan meen’
met ‘Wat ek van mense of van God wil meen’ in ‘Ex unguine leonem’ uit Tristia)
skaad, kom daar in Die skitterende wond nou ook toenemend reminissensies aan
ander digters: die ‘rosyn’-beeld uit Opperman se ‘Mohammed aan Ajesja’ in ‘Die
witbroodjie’, ‘Stillewe met gedekte tafel’ met sy Oppermanniaanse tipe konstruksies
in die laaste twee reëls, ‘Herfsmiddag’ en ‘Advent’ met die gebruik van Jan Wolkers
se ‘roos van vlees’-beeld (wat weer Cussons se hinderlike neiging
+

+ Die skitterende wond en Die sagte sprong word bespreek deur F.R. Gilfillan (Bu., 16.8.79),
André P. Brink (Tweede voorlopige rapport), Johann Johl (Vo., 17.10.79 en 24.10.79), D.H.
Steenberg (Tr., 1.12.79), Hilda Grobler (Hoof., 5.1.80) en Hans du Plessis (Oor skrywers en
boeke).
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tot beeldherhalings illustreer) en Eliot se ‘What might have been is an abstraction’
en ‘Down the passage which we did not take/ Towards the door we never opened’
aan die begin Van ‘Burnt Norton’ wat in die eerste strofe van ‘Hek-ode’ meespreek.
Hierdie sterk ooreenkomste met ander digters dreig om aan Sheila Cussons se poësie
'n afgeleide indruk te gee, iets wat andermaal versterk word deur die tematiese
verwantskap met veral Van Wyk Louw se werk. Naas die reeds veelvuldige
aansluitings by die Mediterreense wêreld van Van Wyk Louw se laaste bundel kom
daar ook die gebruik van abstraksies in 'n betogende, Tristiaanse tipe poësie wat met
die sferiese beeldspraak die vers laat veryl, terwyl die epistemologiese problematiek
in gedigte soos ‘Die wond wat dink’ en ‘Advent’ en die gedagte van 'n perspektiwiese
wete teenoor 'n omvattende ken verwant is aan dié in ‘Die ambag II’ uit Nuwe verse
en baie gedigte in Tristia, al is Sheila Cussons se besondere religieuse oplossing van
die problematiek en die siening van die sonde as 'n ‘skitterende wond’ iets nuuts.
Soos in Die swart kombuis en Verf en vlam bly baie gedigte vassteek in blote
anekdotiek, trivialiteit en flou woordspelings. Toenemend word van die verse ook
ontsier deur beeldende spronge en te groot assosiatiewe oorgange wat 'n sekere
duisterheid in die negatiewe sin van die woord tot gevolg het; 'n uiterste voorbeeld
van dié tipe oorspanne beeldspraak is ‘Slak’. Van die beste verse is dié waarin die
amorfe element deur die paradokstegniek teengewerk word, soos in ‘Ichtus’ en
‘Vagevuur’, terwyl die droombeelde wat die volwassene kwel, in ‘Die dooie diere’
met sy teenstelling tussen die winterse wêreld buite en die veilige geborgenheid van
die huis deur die afgebakende strofiese gang 'n vers met 'n hegte bou tot gevolg het.
Die sagte sprong, wat gelyktydig met Die skitterende wond in Augustus 1979
verskyn, is veel vryer van regstreekse invloede; alleen die ironiese ‘glo’ in
‘Bedenking’ herinner aan die kwalifiserings in Tristia, terwyl die siening in
‘Bio-Christus’ van die mens wat op die herhaling aangewys is, aan die verwante
gedagte in 'n vers soos Van Wyk Louw se ‘Ek sal niks sê nie’ laat dink, en die noem
van die heiliges by wyse van 'n vraag in ‘Vuurloop’ aan die soortgelyke procédé in
‘Groot ode’ herinner. In teenstelling tot Die skitterende wond is die neiging tot
abstraksie en betoog feitlik geheel en al afwesig en word slegs ‘Die stoel en die
beker’ met frases soos ‘die skamel ameublement van my gees’ en ‘die beker van my
nooddruf’ geskaad deur 'n tipe eksplisiete procédé wat in Sheila Cussons se werk
seldsaam is. Die bundel gee as geheel die indruk van 'n poëtiese verslag van daaglikse
ervarings, waarnemings, invalle en die mens se gang op die aarde. Die religieuse
tematiek - die oordenking en ver-beelding van Pinkster, heiliges van die
Rooms-Katolieke Kerk, naasteliefde, Paulus, Christus en die sin van die mens se
lewe - is nog steeds soos in vroeër bundels aanwesig, maar toenemend het die verse
die eenvoudige dinge van elke dag - 'n beursie, vuurhoutjie, hoepel, sny brood, koekie
seep, sonsondergang, wind - as onderwerpe, terwyl die gebruik van klein diertjies
en insekte - die inkvis, vlieg, kat, mot, meeu, padda, vuurvliegie, merel - as objekte
vir betragting of bepeinsing die slampamper-inslag van Cussons se poësie versterk
en 'n verband met Leipoldt se natuurverse lê. In vergelyking met Die skitterende
wond, waarin baie verse deur 'n amorfe element en beeldende spronge ontsier word,
is daar veel meer gedigte in Die sagte sprong wat deur hul verbluffende beeldspraak,
fyn woordgebruik en hegte sluiting bevredig. In ‘Vuurloop’ is daar bv. duidelik
skakels tussen twee beeldreek-
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se wat parallel deur die gedig beweeg (‘nat van teer’, ‘blinkleergeskoeid’, ‘drentel’,
‘du’ en ‘kaalvoet’ naas ‘woorde’, ‘mompeling’ en ‘skemer. van ons woorde’), terwyl
die gedig vanaf die koue (‘nat van teer’, ‘kraag om die ore’) deur die ‘skemer’ na
die ‘gloed’ ontwikkel, 'n vuurbesetenheid wat met vroeër verse verband hou en ook
in ‘Broeder vuur’ en ‘Behoud’ in dié bundel neerslag vind. In ‘Broers’ word die
verskil tussen die Dionusiese drif van die pianis se sidderende vaart oor die klawers
en die stiller, ingetoë gang van sy meer besadigde, Appolliniese broer deur 'n
teenstelling in die beeldspraak bereik, 'n procédé wat ook weer in ‘Twee vroue’
voorkom. Die hegte sluiting blyk verder uit 'n vers soos ‘Braille’ met sy ongewone
beeldspraak om die verskil tussen kennis en geloof aan te dui, terwyl die teenstelling
tussen die fyn, skamper, erotiese gang van 'n jong meisie en die blatantheid van 'n
‘vasgekeerde hetere’ in ‘Die jong jaar’ as voorstelling vir die ontwikkeling van die
jaar dien en 'n mens laat besef hoe verbluffend oorspronklik Cussons se beeldende
vermoë in haar beste gedigte is. Die teenstellingstegniek is ook die strukturele basis
vir ‘Dilemma’, terwyl ‘Period piece’ die instelling van die skilderes teenoor 'n
waargenome objek gee, en ‘Donkermaan’ en ‘Vloeivee’ weer deur die kontinuïteit
van die beeldende gang en fyn opbou oortuig. Wat telkens in hierdie bundel opval,
is die eenvoud waarmee die dinge betrag word, selfs al is hulle inherent verwikkeld.
En hierdie eenvoud is in die eerste instansie te danke aan die poëtiese woord wat
deur alle eeue die magiese instrument van digters was. Vandaar die versugting: ‘as
net die woord/ gevind kan word, maak elke/ duister en tergende en verwikkelde/ ding
meteens verbasend sin’ (‘'n Sny brood’).
Soos Die sagte sprong is Die Somerjood (1980) met sy talle ‘kleengedichtjes’
waarin van die eenvoud van 'n leefwyse (‘Om my brood te eet’) of 'n religieuse insig
(‘Glimp’) sprake is, betreklik vry van die hinderlike Van Wyk Louw-invloede.
Afgesien van die vuur as tema (‘Brandende stomp’), Katolieke feeste en rituele
(‘Hostie’), oorpeinsing van daaglikse ervarings (‘Komma’) en verse waarin die
bloedige verhale van Spanje assosiatief opgeroep word (‘Lemoen’), handel 'n hele
paar gedigte oor motiewe uit die skilderkuns, soos ‘Cuadro Negro’, ‘Monnik met
skedel: Spaanse skool’ en ‘Pieter Paul in die Paradys’. Telkens skryf Cussons hier,
soos ook in ‘Sien’, 'n soort bewerende, redenerende poësie wat beeldend gevoed
word. Van die beste verse is juis dié wat deur die beelding meevoer, soos die
beskrywing van die vaart van die motor in ‘Nagrit met Raymond Chandler’, wat aan
die ‘jackson pollock’-gedig van die eerste bundel laat terugdink, die natuurindruk in
‘Die wit huis’, wat deur die oorgang van die visuele na die ouditiewe tot 'n
musiekindruk uitgroei, ‘Akwaties’, waarin uit die waarneming van die oog en die
aanduiding van die hand die begrip losspring, en ‘See-retoriek’, waarin die weelde
van die see gesuggereer word deur 'n opstapeling van adjektiewe en deelwoorde,
alles in verband gebring met 'n verandering wat hom in die ek voltrek. Die
assosiatiewe vermoë wat uit die beelding in hierdie verse blyk, lei egter soms tot
+

+ Die Somerjood word bespreek deur A.P. Grové (Beeld, 18.8.80), F.R. Gilfillan (Va., 28.8.80),
F.I.J. van Rensburg (Buurman, September 1980), E.B. Grobler (Hoof., 27.11.80), T.T. Cloete
(T.G., XIX: 2, Mei 1981) en André P. Brink (St., XXXIV: 4, Augustus 1981).
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spronge waarin die verband net te ver verwyderd of te vaag is, soos in ‘Taal’, waarin
die hele voorstelling verward is, of in ‘Stoet’, waar die vers aan die slot nie sy draai
kry nie. 'n Nuwe swakheid by Cussons is die eienaardige sintaksis wat die Afrikaanse
taaleie geweld aandoen, soos reëls 4-5 van ‘Kers en hout’ en reëls 7 en 10 van
‘Aankondiging’. Met die talle triviale verse wat met hulle disparate elemente nie
goed sluit nie of 'n yl en vae indruk maak, vergelyk Die Somerjood ongunstig met
Die sagte sprong en verteenwoordig dit geen werklike groeipunt in Cussons se poësie
nie.
Alhoewel die sintaksis ook nog soms in Die woedende brood (1981) vervagend
en verwarrend werk, staan die bundel as geheel op 'n veel hoër vlak as Die Somerjood,
in die besonder deur die groot rol wat die teenstelling en paradoks in die strukturele
opbou van baie verse speel en waarmee die redenerende inslag van hierdie poësie
gevoed word. Die teenstellende is bv. reeds aanwesig in die geestige ‘Zwei gnädige
Damen’, waarin telkens fasette van die twee Duitse toeriste speels bekyk word, terwyl
die teenstelling tussen skepping en skepsel in ‘Twinkle’ tot 'n geestige siening van
die figuur uitgroei en in die dispuut oor die aard van die diamant in ‘Kleim’ met sy
kontras tussen suiderling en noorderling die spreekster selfs tot 'n dieper besef van
haar wortels bring. As 'n voortsetting van die vuur-motief in Cussons se werk bring
‘Beelde’ as 'n verdere uitbouing van die gedagte van transformasie weer die
verandering in die mens ter sprake tot sy 'n medemenslikheid ontwikkel en God
opnuut - soos in die voorstelling van Michelangelo - sy vinger na die mens uitreik.
Die vuur-motief bereik sy hoogtepunt in ‘Die sonderling’ met sy teenstelling tussen
Water, Aarde en Lug as elemente wat lewe huisves en geboorte aan wesens gee,
terwyl Vuur niks van sy eie het nie en niks bemoeder nie maar deur sy skoonheid,
die ontroering wat daar van hom uitgaan en sy intense ‘blik’ veel meer as die ander
is: ‘Ek het dit al lank vermoed:/ Vuur was nooit 'n element nie. Vuur is gees.’ 'n
Groep verse in die bundel steun op herinnerings aan mense uit die verlede, soos
‘Harry Rozema’, waarin die roep van 'n uil haar assosiatief aan 'n skildervriend uit
Nederland laat dink, ‘Jacques Gans’, waarin die siniese leefwyse van 'n Hollandse
skilder gekontrasteer word met die gedaanteverwisseling wat hy ondergaan as hy
later 'n kinderwaentjie stoot, en ‘Die erfglasie’, waarin die besondere geval (soos
ook in ‘Die dief en die digter’) feitlik tot 'n emblematiese procédé aanleiding gee as
die vers in 'n didaktiese rigting begin te neig. Soos in vroeër bundels handel 'n hele
paar verse oor heiliges en religieuse feesdae, soos ‘13 Januarie’, wat met te veel
disparate elemente werk en 'n ‘toevallige’ vertrekpunt het, en ‘6 Augustus:
Transfigurasie’, wat 'n vergelyking met ‘Verheerliking’ in Die swart kombuis uitlok.
Van die beste gedigte in die bundel is die beelde van mense, diere en dinge wat
assosiatief na aanleiding van terloopse ervarings of invalle opgeroep word en wat
die neerslag is van 'n daaglikse beoefening van die ambag om uit die nietigste dinge
poësie te maak. In ‘Ou man sien sy
+

+ Die woedende brood word bespreek deur Helene de Villiers (Bu., 18.6.81), Wium van Zyl
(Vo., 1.7.81), A.P. Grové (Hoof., 27.7.81), Ronèl Johl (Tr., 7.9.81), F.R. Gilfillan (Va.,
25.2.82), T.T. Cloete (T.G., XXII: 2, Junie 1982 en T.L., XX: 3, Augustus 1982) en André
P. Brink (St., XXXV: 5, Oktober 1982).
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koffer raak’ is dit die waarneming van 'n afgetakelde man wat net nog ‘gluur’ en
‘brom’ en doellose bewegings met sy vingers maak, totdat hy op 'n dag begin te
‘sien’, sy koffer neem en op reis gaan, al is dit - as variasie op die bekende absurde
gegewe - 'n reis na die dood toe. In ‘Madame’ word 'n vrou waargeneem wat altyd
die goeie van die lewe gehad het en niks van die oorlog ervaar het nie en wat nou as
blyke van haar mededeelsaamheid 'n tjek vir die welsyn uitmaak. Teenoor die
surrealistiese, nagmerrieagtige en absurde ervaring in ‘Die man’, wat 'n verre
verwantskap met Van Wyk Louw se ‘Die strandjutwolf’ toon, word die duif in
‘Stadsduif’ waargeneem in sy verskeidenheid fasette en in verband gebring met
Franciskus van Assisi, terwyl die koms van die eerste affodil in ‘Uitleg’ tot 'n enigsins
disparate beeldassosiasie lei as die woord ‘sap’ ook die Suid-Afrikaanse Polisie
oproep. In ‘Thalassa’ gee die verskillende name vir die see aanleiding tot 'n
Mediterreense aardsheid en seksualiteit, terwyl ‘Enkele observasies’ weer 'n feitlik
toevallige assosiasie of anekdotiese uitgangspunt het en die geluid van die handpomp
in ‘Die pomp’ tot uitkringende assosiasies lei waarin ook Héloïse en Abélard verskyn.
Terwyl die lang stilswye tussen Sheila Cussons se Stiebeuel-verse en haar debuut
in bundelvorm 'n vroeë poëtiese dood laat vermoed het, verras sy in die sewentigeren tagtigerjare met 'n omvangryke produksie waaruit haar sterk beeldende krag en
fyn waarnemingsvermoë blyk en waarin sy - naas verse oor 'n agtergelate jeug en
die Mediterreense wêreld met sy Rooms-Katolisisme - die alledaagse werklikheid
met 'n bo-aardse glans magies belig. Deur die verwante problematiek en wêreld en
deur die regstreekse woordelikse ooreenkomste toon sy 'n groot verwantskap met
Van Wyk Louw, terwyl haar bundels heelparty verse bevat wat amorf verloop,
betogend raak of in trivialiteit verval. Tog skryf sy van die beste Afrikaanse poësie
in die sewentiger- en tagtigerjare en met haar besondere mistieke belewing gee sy
'n nuwe aksent aan die religieuse poësie in Afrikaans.

VII. Verdere na-oorlogse poësie tot 1955
Naas die Stiebeuel-digters is daar 'n hele aantal middelmatige en swak talente wat
met stemmingspoësie, natuurverse en kwasie-indiwidualistiese gerymel hulle
verskyning op die digterlike terrein maak. André Groenewald publiseer onbeholpe
(meestal vrye) verse, sketse en essays in Die blond God (1945), terwyl J.J. Oosthuizen
met In die woestyn (1945) flou stemmingsverse oor die Namib, liefdesgedigte en
kwatryne (meestal aaba) bundel. Elizabeth C.M. du Toit versamel beeldlose
natuurverse, liefdesgedigte met 'n selfvertroetelende verdieping in eie leed en
+

+ In die woestyn van J.J. Oosthuizen word bespreek deur G. Dekker (Hg., 5.4.46) en W.J. du
P. Erlank (O.E.B., XIII: 2), In die verbygaan van Elizabeth C.M. du Toit deur Dekker (Hg.,
26.7.46), Hierdie uur en ander gedigte van Susann Kotzé deur H.A. Mulder (O.E.B., XIII:
2), Venster in die stad van Emma Louw deur J. Nel van der Merwe (O.E.B., XIII: 4) en W.J.
Badenhorst (Hg., 2.1.48), In my eensame hof van Mein van Hessen deur D.J. Opperman
(Verspreide opstelle, Kaapstad/Pretoria, 1977) en Aanhanklikheid van Bess Spruijt-Lambrechts
deur Rob Antonissen (St., VI: 1, Oktober 1951).
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bespiegelende poësie met vae vrae oor die lewe in In die verbygaan (1945). Later
verskyn van haar ook 'n bundel kortverhale (Gewondes, 1950), terwyl 'n keuse uit
haar verdere poësie postuum as Towertuin (1968) gepubliseer word. Enigsins sterker
wat beelding en versbeweging betref, is Hierdie uur en ander gedigte (1946) van
Susann Kotzé, al slaag sy nie daarin om bo die leed, eensaamheid en vae bespiegeling
van 'n ek-gesentreerde poësie uit te styg nie. In Venster in die stad (1947) verbind
Emma Louw die sensitiewe liefde van 'n jongmens met die ruwe werklikheid van 'n
stadsbestaan, sonder dat die stedelike beelde genoegsame korrektief vir die week
emosies bied. Onbeholpe is H.J. Steyn se Christien en ander gedigte (1947), die
verwarde ‘epiese’ Sebastiaan (1948) van Pieter Marincowitz, die retoriese In my
eensame hof (1949) van Mein van Hessen (pseudoniem van Hendrik Verloren van
Themaat) en die emosionele uitstortings in Aanhanklikheid (1949) van Bess
Spruijt-Lambrechts, wat later ook 'n roman (Twee liefdes, 1956) en 'n reisverhaal
(Op reis met 'n stootstoel, 1966) skryf.
Afgesien van G.A. Watermeyer, Bartho Smit en Ina Rousseau, die enigste drie
Stiebeuel-digters wat vóór 1955 tot bundeling oorgaan, verskyn vanaf 1947 tot 1955
(voor die publikasie van Peter Blum se Steenbok tot poolsee) slegs debuutbundels
van twee figure wat ook later hulle oeuvres uitbou en 'n noemenswaardige bydrae
tot die Afrikaanse literatuur lewer. Hulle is Merwe Scholtz en P.J. Philander.

1. Merwe Schaltz
HENDRIK VAN DER MERWE SCHOLTZ,

gebore op 8 Julie 1924 in Utrecht, Nederland,
studeer in Bloemfontein, Potchefstroom en Amsterdam, waar hy ook promoveer.
Daarna is hy dosent in Pretoria en agtereenvolgens hoogleraar in Amsterdam, Pretoria,
Kaapstad en Stellenbosch. In 1963 word hy deeltydse lid van die Publikasieraad en
later ook voorsitter van komitees wat publikasies beheer en 'n voorsitter van
deskundige komitees, terwyl hy in sy Kaapstadse en Stellenbosse periodes in die
bestuur van KRUIK en in die Letterkundige Kommissie van die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns dien.
As digter debuteer Scholtz met Vlugtige spore (1947), waarin hy die fyn
impressiekuns van W.E.G. Louw met die vitalisme van Marsman se ‘donderende
ondergange’ en ‘sidderende mere’ verbind, al is Louw se gevaarlike en verylende
tipe vers met sy estetiserende modewoorde (hoë drif, magtige vreug, ligte),
koesterende adjektiwiese e-uitgange (fyne, koele, warme, vele), dreigende abstraksies
en amorfe elemente die belangrikste bron vir sy poësie. Naas liefdesverse,
natuurbeelde, gedigte oor die seisoene en die emosies van die ek sluit hy in ‘Aan die
volk’ by Van Wyk Louw se ‘Gedagtes, liedere en gebede van 'n soldaat’ aan. Die
impressionistiese inslag van die meeste gedigte word teengewerk deur die groter
objektiwiteit wat die gestalteverse oor Beatrys, Ulysses, A. Roland Holst en Marsman
bring, en
+

+ Merwe Scholtz se Vlugtige spore word bespreek deur H.A. Mulder (O.E.B., XIV: 4) en Ernst
van Heerden (Rekenskap, Kaapstad, 1963).
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die bundel sluit af met 'n aantal gebede om suiwerheid, rus en beskerming. Die beste
enkele vers in Vlugtige spore is ‘Elemente’, waarin beeld en eksegese dig verweef
is en die vergelyking van reël 2 die primêre boustof word namate die gedig vorder.
Ná hierdie vroeë en yl debuut swyg Scholtz lank as digter en lewer hy 'n groot
bydrae tot die Afrikaanse literêre kritiek met sy Amsterdamse proefskrif Sistematiese
verslag van 'n stilistiese analise: Die towenares (1950) en - saam met W. Gs. Hellinga
- Kreatiewe analise van taalgebruik (1955), waarin hy die prinsipes en
‘instrumentarium’ van die stilistiek op linguistiese grondslag uiteensit en illustreer,
die literatuurwetenskap opnuut van sy objek en belangrike tekstueel-beskrywende
taak bewus maak en die eerste Afrikaanse literêre studies skryf waarin van 'n
wetenskaplik-verantwoorde stel begrippe gebruik gemaak word. Daarmee is hy die
belangrikste oorspronklike Afrikaanse teoretikus op die gebied van die
literatuurwetenskap, al kan 'n mens heelwat besware hê teen sommige van die
prinsipes, die uiteindelike praktiese nut van die metode vir die studie van veral langer
tekste en die onnodige terminologiese ballas wat baie van die begrippe meebring.
Ná 'n klein aantal opstelle oor twee dekades word Scholtz produktiewer in die
laat-sestiger- en sewentigerjare met die redigering van Wynland (1969) - 'n verkenning
van die Wes- en Suid-Kaapse wyndistrikte met die hulp van 'n aantal medewerkers
- opstelbundels oor Opperman, Totius en Leipoldt, versorging van Boerneef se
Versamelde prosa (1979) en A.G. Visser se Versamelde gedigte (1981) en bydraes
tot 'n verskeidenheid publikasies (o.m. Wyn en wysheid, 1979). In Herout van die
Afrikaanse poësie en ander opstelle (1975) en Die teken as teiken (1978) versamel
Scholtz sy belangrikste kritiese opstelle. In hierdie essays is andermaal 'n letterkundige
aan die woord met 'n besondere gerigtheid op die wyse waarop taal funksioneer,
terwyl die sterk belangstelling in literêr-teoretiese aangeleenthede blyk uit sy
ondersoeke van die impliserende funksie en dubbelbetekenis van woorde, die
laag-begrip, die eenheidsprobleem en ‘sintaktiese maneuvers’ in die poësie. By
voorbaat gaan Scholtz polemiserend te werk deur standpunt teen ander kritici in te
neem, ‘aktualiseer’ hy 'n bekende ‘klassieke’ teks (‘Oom Gert vertel’, ‘Dis al’) deur
boeiende fasette daarvan bloot te lê of toon hy - veral in sy latere werk - verbande
tussen verse aan en diep hy vergete kritiese stukke op wat ook van 'n literêr-historiese
belangstelling getuig. Teenoor die saaklike, wetenskaplike prosa - maar telkens met
verrassende formulerings - van vroeër munt sy latere kritiese essays uit deur die
lewendige stelwyse en geestige effekte wat die knap analises 'n genot maak om te
lees. As beswaar kan genoem word dat Scholtz se teoretiese aanlope soms weinig
essensieel vir sy ontledings is en dat daar van tyd tot tyd spronge of aannames in die
argument voorkom. As resensent substansieer hy nie altyd sy evaluerings met die
nodige
+

+ Sistematiese verslag van 'n stilistiese analise: Die towenares word bespreek deur G. Dekker
(St., V: 3, Maart 1951), waarop Scholtz antwoord (St., VI: 1, Oktober 1951). Meyer de Villiers
(St., IX: 1, Augustus-September 1956) en F.J. Snijman (T.L., IX: 2, Junie 1959) bespreek
Scholtz en Hellinga se Kreatiewe analise van taalgebruik. Herout van die Afrikaanse poësie
en ander opstelle word geresenseer deur I.L. de Villiers (Bu., 2.10.75), André P. Brink (Rap.,
20.8.75) en E. Lindenberg (Beeld, 28.7.75); Die teken as teiken deur Lindenberg (Bu., 15.2.79),
Brink (Rap., 29.4.79), Anna van Zyl (Vo., 21.2.79) en Hilda Grobler (Hoof., 15.3.79).
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bewysgronde nie en gee hy soms voorkeur aan 'n bepaalde probleem of onderdeel
ten koste van 'n ewewigtige beskouing oor die werk as geheel.
Scholtz sorg ook vir die oorsetting (uit Engels en Duits) van Die paddas (1978)
van Aristophanes, 'n vertaling wat met sy boertigheid en baldadigheid op die lewende
toneel ingestel is.
Ná 'n swye van nege en twintig jaar - waartydens die Afrikaanse poësie o.m. in
die rigting van die gekonsentreerde, meerduidige tipe gedig groot ontwikkelings
ondergaan - verskyn dan Scholtz se tweede digbundel, Grimas (1976), verse wat
tussen die jare 1969-1973 ontstaan het. Die titel slaan op die enigsins ongeërgde,
ironiese houding waarmee die lewe in sy veelvuldige verskynings en verskynsels
betrag word, al is daar onderliggend ook iets grimmigs in hierdie laggende aanskouing
of 'n sekere erns by die spel wat gespeel word. Met dié ingesteldheid dat die lewe in
werklikheid 'n komedie is, wyk Scholtz radikaal af van die oorbewuste woordkultus
van Dertig en sluit hy aan by die lang tradisie, van die Commedia dell' arte en
Shakespeare deur Molière en Huygens tot by Nijhoff, waarin telkens van die wêreld
as 'n speeltoneel en die maskerade van die mens sprake is. Meer spesifiek is daar
met die uitbuiting van die sigwaarde van die taal, die assosiatiewe oproep van
klankmatig of semanties verwante woorde, die gebruik van homonieme,
woordomruilings, meerduidigheid en verletterliking van die betekenis en die
aanwending van volkse segswyses, idiome en literêre verwysings 'n verwantskap
met die taaluitbuiting in Blum se ‘Woordafleiding’ of Eybers se ‘Taalles’ en die
woordontginning in Van Wyk Louw se Tristia, die poësie van Breytenbach en veral
J.C. Steyn se Die grammatika van liefhê. Daarby toon Scholtz se verse plek-plek
deur die ‘hardboiledness’, ‘volkse’ spelling van sommige woorde en afwesigheid
van interpunksietekens, wat 'n ‘vrye’ sintaksis tot gevolg het, 'n ooreenkoms met
Boerneef, al is daar in Grimas geen sprake van 'n afgeleide tipe poësie soos in die
geval van Vlugtige spore nie. Met hierdie werkwyse skryf hy sjarmante verse soos
‘Tafelrym’, ‘Sewejaartjies’, ‘Ophelia’, ‘Dagbreekdief’, ‘Passeerde hings’, ‘Namib’
en ‘Boompraatjies’; in laasgenoemde gedig word die bome se gesprek oor 'n
dranksugtige geval pragtig weergegee met behulp van klanke en woorde wat telkens
by die ‘karakter’ van elke boom aansluit, terwyl die geheel 'n vergelyking met ‘Die
begrafenis’ van Eitemal en ‘'n Mirakelspel: Wie 't mossie doodgemaak?’ van
Opperman uitlok. Tog bestaan die gevaar dat 'n digter met so 'n procédé in 'n nuwe
soort ‘charm of words’ kan verval. Waar die taalspel ook met ander wêrelde en 'n
objektiewe gegewe verbind word, lewer Scholtz sy beste verse, soos ‘Heilige Barbara’
met sy geslaagde opbou deur die herhaling van motiewe en die besondere aksent wat
hy daarmee, ná Van Wyk Louw en vóór Sheila Cussons, aan die verse oor die heiliges
aan die Afrikaanse poësie toevoeg.
+

+ 'n Onderhoud met Scholtz oor Grimas verskyn in Bu., 4.11.76. Besprekings van dié bundel
is dié van Henning Snyman (Bu., 7.10.76), André P. Brink (Tweede voorlopige rapport,
Kaapstad, 1980), Niel van Tonder (Ogg., 28.7.77) en T.T. Cloete (Die Afrikaanse literatuur
sedert Sestig, Kaapstad, 1980).
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PETER JOHN PHILANDER is op

25 November 1921 op Caledon gebore. Ná bywoning
van die Opleidingskollege Zonnebloem in Kaapstad sit hy sy studies privaat voort
terwyl hy onderwys gee op Plettenbergbaai, Calvinia en Genadendal. Daarna word
hy skoolhoof op Malmesbury en later in Athlone. Sedert 1969 is hy onderwyser in
New York. Vir sy bydrae tot die letterkunde ontvang hy in 1963 'n erepenning van
die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns.
In die bundel Uurglas, waarmee Philander in 1955 debuteer, word die mens gesien
as klein en weerlose wese in die heelal, pynlik bewus van sy eensaamheid en nietig
teenoor die oorweldigende kosmiese magte of die onverbiddelike gang van die tyd
in 'n ewige wetmatigheid wat beskawings laat kom en gaan. Met enkele van die
natuursonnette (‘Die vlakte’ en ‘Die oester’) sluit hy aan by I.D. du Plessis, terwyl
die afwisseling van vreugde en melancholie in ‘Geskenk’ aan die slampamperliedjies
van Leipoldt laat dink en die elegiese verse (‘Haar uitvaart’, ‘Versoening’ en
‘Alleenspraak’) 'n verwantskap met Totius toon. Afgesien van die ‘tradisionele’
indruk word sommige van dié verse ontsier deur 'n lomp sinsbou, rymdwang, ritmiese
onsuiwerhede, vulsels en 'n neiging tot didaktiek. Van die beste gedigte in die bundel
is enkele liedagtige verse (‘Die Hotnotsriel’, ‘Plaaspaadjieliedjie’), impressies van
stad en land (‘Deur stadstrate’, ‘Stad toe oor die Swartlandse vlaktes’, ‘Veldblomtuin
by Caledon’), noukeurige betragting van natuurdinge (‘Lente’) en veral waarnemings
waarin landskap of mens met behulp van 'n allegoriese inslag of 'n verdieping deur
die ‘uurglas’-motief uiteindelik in 'n botydelike of kosmiese verband gesien word
(‘Voetpaadjies’, ‘Aand op Genadendal’ ‘Jonas’, ‘Winteraand’ en ‘Maaltyd’).
In vyf verse van groter omvang wil Philander - soos Opperman voor hom - teen
'n meestal histories-geografiese agtergrond 'n omvattende kyk op die mens en sy plek
in die geskiedenis gee. Hiervan is ‘In Sy naam’, wat teen die laat-Romeinse periode
met sy vervolging en marteling van die Christene afspeel en waarin die verskil tussen
meesteres en slaaf in die aanskyn van die dood opgehef word, visioenêr en poëties
die minste. Met die geografiese verskille tussen die onderskeie streke van Kaapland
as uitgangspunt wil ‘Reliëf’ ook 'n aanduiding van die uiteenlopende
+ +

+ Fanus Rautenbach en Martie Retief verskaf biografiese inligting oor P.J. Philander (Hg.,
25.8.72), terwyl I.D. du Plessis die motivering vir die toekenning van die erepenning vir die
Afrikaanse letterkunde deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns (Jrb.
Ak., nr. 3, 1963) lewer. In Die opstandsmotief by die Kleurlingdigters (M.A.-verhandeling,
Universiteit van Natal, 1967) deur William Greeves en Die stem van die bruinman in die
Afrikaanse poësie (M.A.-verhandeling, Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., 1976) deur
F.J. Kok kom ook die werk van Philander ter sprake. T.T. Cloete bespreek sy werk in Die
Afrikaanse literatuur sedert Sestig (Kaapstad, 1980). 'n Bloemlesing uit sy en S.V. Petersen
se gedigte is saamgestel deur W.H. Vos (Keurverse, Kaapstad, 1967).
+ Uurglas word bespreek deur T.T. Cloete (Hg., 4.7.55), E. Lindenberg (T.L., V: 3, September
1955) en Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963), terwyl Philander se eie beskouinge
oor ‘Die epiese in Uurglas’ in Woordwêreld (Kaapstad, 1963) verskyn. Oor die gedig
‘Maaltyd’ uit dié bundel skryf M.J. Prins (Kl., IX: 4, Februarie 1975).
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rasse- en bevolkingsgroepe gee, maar 'n duidelike sluitende patroon en singewing
ontbreek. Geslaagder is ‘Die hand teen die muur’, waarin die op- en ondergang van
beskawingsperiodes vanaf die antieke tyd tot vandag verbyflits, al ontaard dit in 'n
stuk opsomming en betoog met te groot spronge tussen die historiese momente wat
aan die beurt kom. Die driedelige ‘Die slaaf’ gee met die geskiedenis van die
onderdruktes oor verskillende geslagte heen en - in die slotgedeelte - deur die parallel
met die Bybelse verbondsvloek (vgl. vroeër Totius se Ragel) 'n hegter samehang en
groter visie, maar Opperman se invloed in die hantering van die historiese materiaal
word nou versterk deur sintaktiese wendinge en woordelikse ooreenkomste met o.m.
Joernaal van Jorik. Die situering van die mens in groter verband bereik 'n hoogtepunt
met die kosmiese beeldspraak in ‘Komeet’, die verhaal van 'n blinde bruinman se
eensaamheid en sy verlange na liefdesgeluk en gemeensaamheid met die mense. Met
dié werkwyse gee Philander hier meer as die lewe van 'n enkele indiwidu, al is daar
tog iets troebels in die verbinding tussen dié bepaalde menselewe en die kosmiese
en sosiale wetmatighede waarby dit ingeskakel word. By die lees van hierdie langer
verse het 'n mens telkens die gevoel dat die digter se strukturele greep op die
verskeidenheid gegewens ontoereikend is en die geheelbeeld gevolglik verlore gaan.
Hierdie beswaar geld in 'n nog groter mate vir Vuurklip (1960) en Zimbabwe
(1968), waarin Philander met die verwerking van bepaalde geskiedkundige boustof
'n grootse visie op die mens en sy lotsbestemming wil gee. Vuurklip bestaan uit 'n
reeks van ses gedigte, voorafgegaan deur 'n ‘Raaisel’ en afgesluit deur ‘Museum’
en ‘Epiloog’. In die ‘Raaisel’ sien hy die ‘twee soorte wyn’ as ‘die oerbron van die
pyn’, in die daaropvolgende verse veraanskoulik deur die moorde, gewelddadighede
en skrikbewinde wat Jager Afrikaner, Jonker Afrikaner en Hendrik Witbooi in die
negentiende eeu gevoer het. Daarmee steun Philander op boustof uit die geskiedenis
van Suidwes-Afrika: die trek van die Herero's na die suide in 1830 (‘Die jaar van
die wildehonde’), die nomadiese bestaan van Jager Afrikaner wat van Tulbagh oor
die Grootrivier trek, die plundertogte van sy seun Jonker Afrikaner en die bloedige
bewind van Hendrik Witbooi (ongeveer 1865-1890). Philander werk dus met dieselfde
boustof as wat W.A. de Klerk reeds gedeeltelik in sy reisverhale oor Suidwes-Afrika
en in populêre romans (bv. Die gésel van Namaland) gebruik het, al wil hy hierdie
geskiedenis en mite van die Hottentot tot 'n saga met epiese en visioenêre dimensies
verdiep. Naas mooi sienings van die mens en die veldlewe steek die geheel egter vas
in die kroniek en bly die nodige beeldende veraanskouliking van die gewelddadighede
agterweë, terwyl die verwerking van die gegewe nie tot 'n besinning oor die betekenis
van hierdie mense se lewens uitgroei nie. Die horterige ritmiese gang, willekeurige
wisseling van reëllengtes, stoplappe en rymdwang wat die bundel verder ontsier,
keer ook terug in Zimbabwe, 'n lang verhalende gedig in agt afdelings wat handel
oor die val van die Zimbabwe-beskawing as gevolg van
+

+ Vuurklip word bespreek deur A.P. Grové (Hg., 7.4.61), Jan Kromhout (T.L., II: 3, September
1961), Gloudina Rykheer (Ins., I: 2, Oktober 1961) en Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad,
1966), terwyl E. Lindenberg (Bu., 25.4.69) en T.T. Cloete (St., XXIII: 2, Desember 1969)
Zimbabwe resenseer.
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seksuele wanpraktyke en die vyandskap van die primitiewe stamme rondom hulle.
Met hierdie geskiedenis sluit Philander aan by S.J. du Toit se Di koningin fan Skeba,
al toon sy werk - naas regstreekse ooreenkomste in die woordgebruik - veral 'n
verwantskap met Opperman se werkwyse om 'n bepaalde stuk geskiedkundige boustof
deur allerlei aktuele toespelings te onthistoriseer en op 'n kontemporêre problematiek
van toepassing te maak. Wat met die Zimbabwe-mense in hulle trotse afsydigheid
van die omringende stamme gebeur het, is wesentlik ook die situasie van die blankes
in hul verhouding tot die ander rasse in Suid-Afrika. Ten spyte van die boeiende
historiese parallel ontaard die gedig egter - afgesien van die brokke wat beeldend
meevoer - in prekerigheid en dorre relaas, terwyl die gedetailleerde aandag aan die
falliese kultus en die godsdienstige rituele van dié mense tot 'n barokke oordaad en
beskrywingswellus lei wat weinig of geen belang vir die ‘aktualisering’ van die
gegewe het nie.
Die dalende lyn van Philander se poësie geld ook vir sy oorblywende twee bundels
verse van kleiner omvang. In Die bruin kokon (1965) skryf hy 'n aantal kort gedigte
oor die lief en leed van die bruin werkers van die Boland as aanvulling by tekeninge,
akwarelle en grafiese werk van A. Langdown, maar meestal is dié verse puntloos en
amorf. In Konka (1978) is daar naas onbeduidende natuurtekeninge of uitbeeldings
van mense in hul daaglikse gang gedigte oor die lot en versugtinge van die bruinman
in hierdie land, maar die bundel word ontsier deur eienaardige neologismes, 'n
irriterende vermenging van volkse taal en woorde uit die wêreld van die wetenskap,
geforseerde verdiepings en 'n onbeholpe ritmiese gang. Slegs in die gelade
‘Genesis’-kwatryn en die oproep van 'n hele wêreld in ‘Droë rangskikking’ kom hy
na aan die beste uit sy eerste bundel.
Philander se belangrikste gedigte is dus die stemmingsbeelde, impressies en
waarnemings in Uurglas, wat soms tot 'n siening van die mens teen die agtergrond
van die oorweldigende kosmos of die onverbiddelike voortgang van die tyd aanleiding
gee. Sy verse van groter omvang toon 'n te groot verwantskap met Opperman en mis
die nodige strukturerende greep op die materiaal om 'n grootse visie op die ewigheid
en sin van die lewe te open, terwyl sy latere natuurgedigte en ‘betrokke’ verse swak
vertoon naas ander werk van dié aard uit die sewentigerjare.
+

+ Konka word bespreek deur Johann Johl (Vo., 7.3.79), Fanie Olivier (Va., 28.3.79), Hilda
Grobler (Hoof., 3.5.79), Johan van Wyk (Ogg., 27.6.79), André P. Brink (Rap., 25.11.79),
T.T. Cloete (T.G., XIX: 3, September 1979) en Henning Snyman (Oor skrywers en boeke,
Johannesburg, 1982).
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Deel V
Sestig en die hedendaagse letterkunde
(1955-hede)
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Hoofstuk I
Algemeen-historiese oriëntering
I. Republiekwording en verdere ontplooiing van die apartheidspolitiek
Ná die bewindsaanvaarding van die Nasionale Party onder die leiding van D.F. Malan
in 1948 beleef Suid-Afrika 'n periode van ongekende ekonomiese groei deur die
invloei van buitelandse kapitaal, uitbreiding van die nywerhede en ontwikkeling van
die verkeerswese. Hierdie groei duur voort onder Malan se opvolgers, J.G. Strijdom
(1954-1958), H.F. Verwoerd (1958-1966), B.J. Vorster (1966-1978) en P.W. Botha
(1978-), al kom daar tydelike terugslae weens rasse-onluste en word Suid-Afrika in
die sewentigerjare ongunstig getref deur die wêreldwye inflasie en resessie.
Tydens die eerste ongeveer vyftien jaar van die Nasionale Party se bewind word
die Afrikanereenheid geleidelik herstel en uitgebou, in so 'n mate dat die meerderhede
van die Regering met elke verkiesing tot 1970 vergroot word. Die Afrikaners het in
dié jare 'n gevoel van verbondenheid met die gemeenskaplike taal, kultuur,
wêreldbeskouing en godsdiens as samebindende magte. Hierdie eenheid word gevoed
deur die republikeinse strewe wat sedert die agttiende eeu as staatsvorm die Afrikaner
se ideaal was en by herhaling sy politieke reaksie op onsimpatieke buitelandse of
‘volksvreemde’ oorheersers gestimuleer het. In die vyftigerjare word die weg na
republiekwording gebaan deur die afskaffing van die oorblywende Britse simbole
en begrippe. In 1957 besluit die Parlement om ‘Die stem van Suid-Afrika’ tot enigste
volkslied, met uitsluiting van ‘God save the Queen’ te verklaar, terwyl die Union
Jack in dieselfde jaar afgeskaf en uitsluitlik die Suid-Afrikaanse vlag by alle amptelike
geboue en geleenthede gehys word. Die Suid-Afrikaanse regering neem verder die
vlootbasis Simonstad van die Britte oor, vervang sterling deur 'n desimale geldstelsel
en laat ou begrippe uit die republikeinse periode van Transvaal en die Vrystaat (soos
landdros, veldkornet en staatspresident) herleef.
+

+ Naas die oorsigtelike werke van Van der Walt, Wiid, Geyer en Krüger, Muller, Van Jaarsveld,
Wilson en Thompson en Davenport, wat in die Algemene Bibliografie (kyk Band I) genoem
word, gee B.M. Schoeman in Van Malan tot Verwoerd (Kaapstad/Pretoria, 1973) en Vorster
se duisend dae (Kaapstad/Pretoria, 1974) 'n uitvoerige oorsig oor die politieke geskiedenis
sedert 1948. Oor die lewe van Strijdom skryf J.L. Basson (J.G. Strijdom, Pretoria, 1980) en
oor dié van Verwoerd G.D. Scholtz (Dr. Hendrik Frensch Verwoerd, 1901-1966,
Johannesburg, 1974) en Henry Kenney (Architect of Apartheid: H.F. Verwoerd - An appraisal,
Johannesburg, 1980), terwyl Verwoerd se toesprake en redevoerings deur A.N. Pelzer as
Verwoerd aan die woord, 1948-1962 (Johannesburg, 1964) geredigeer is. 'n Uitvoerige
biografie oor Vorster ontbreek nog; in Vorster - die mens (Johannesburg, 1977) gee John
d'Oliveira 'n kort samevatting van sy lewensloop. O. Geyser versamel Vorster se belangrikste
redevoerings tot 1974 (B.J. Vorster: Geredigeerde toesprake van die sewende Eerste Minister
van Suid-Afrika, deel I, 1953-1974, Bloemfontein, 1976).
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Op 5 Oktober 1960 word 'n republikeinse staatsvorm by wyse van 'n referendum
deur die stemgeregtigdes aanvaar. As Verwoerd tydens die daaropvolgende
Statebondskonferensie in Londen sterk teenkanting op grond van die Regering se
rassebeleid van die Afro-Asiatiese ledelande kry, trek hy sy aansoek om voortgesette
lidmaatskap van die Britse Gemenebes onder 'n nuwe grondwetlike bedeling terug.
Op 31 Mei 1961 kom die Republiek van Suid-Afrika tot stand met C.R. Swart as
eerste staatspresident. In die eerste jare ná republiekwording is daar, in 'n poging om
'n verenigde blanke front teen die toenemende aanslae van buite te vorm, 'n
doelbewuste strewe na nasionale eenheid met die Engelssprekendes op die grondslag
van één, onverdeelde trou aan Suid-Afrika as enigste vaderland. Ten spyte van kritiek
op die regeringsbeleid en gevale van binnelandse onluste leef die Afrikaner in die
Verwoerd-era in 'n soort euforie as gevolg van die magsposisie waarin hy as regerende
groep verkeer, die ekonomiese welvaart wat die land ervaar en die waan dat alle
politieke probleme deur 'n waterdigte stelsel onderskep sou word.
In teenstelling tot die sterk posisie van die Nasionaliste word die Verenigde Party
ná die 1948-verkiesing verswak deur 'n gebrek aan daadwerklike leiding, effektiewe
alternatiewe vir die apartheidsbeleid en die vorming van splinterpartye. In die
vyftigerjare breek die Unie-Federale Party, die Liberale Party en die Konserwatiewe
Party agtereenvolgens van die Verenigde Party weg, al kan nie een van dié groeperinge
in die daaropvolgende verkiesings 'n enkele setel verower nie. In 1956 neem De
Villiers Graaff die leierskap van die Opposisie van J.G.N. Strauss oor, terwyl die
Arbeidersparty met die 1958-verkiesing uit die Parlement verdwyn. 'n Groter skeuring
in die Verenigde Party ontstaan as twaalf Volksraadslede in 1959 die Progressiewe
Party vorm. In teenstelling tot die Liberale Party, wat volledige rasse-integrasie
voorstaan maar geen noemenswaardige steun by die kieserskorps kon vind nie, bepleit
die Progressiewe Party 'n minder ekstreme integrasiebeleid deur middel van 'n
gekwalifiseerde stemreg vir alle rasse. Met die 1961-verkiesing kan egter slegs Helen
Suzman namens dié party 'n setel in die Volksraad behou, en
+ + +

+ Oor die ontstaan van Die Republiek van Suid-Afrika (Johannesburg, 1966) skryf F.A. van
Jaarsveld en G.D. Scholtz, terwyl D.O. Rhoodie die ontwikkeling van Suid-Afrika van
koloniale onderhorigheid tot soewereine onafhanklikheid (Johannesburg, 1974) skets.
+ Oor 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), N.J. Rhoodie ontleed die begrippe Apartheid en partnership
(Pretoria/Kaapstad, 1966) en F.A. van Jaarsveld gaan Die evolusie van apartheid (Kaapstad,
1979) na. 'n Goeie samevatting is Ellison Kahn se lemma oor ‘Apartheid or Separate
Development’ (S.E.S.A., I, Kaapstad, 1970).
+ In Omsingelde Afrikanerdom (Pretoria/Kaapstad, 1978) bundel F.A. van Jaarsveld 'n aantal
insiggewende opstelle waarin die posisie van die Afrikaner in die huidige tydsgewrig
ondersoek word, terwyl Afrikaner-nasionalisme in Change in contemporary South Africa
(onder redaksie van Leonard Thompson en Jeffrey Butler, Berkeley/Los Angeles, 1975)
ontleed word. Oor The rise and crisis of Afrikaner power (Kaapstad, 1979) skryf Heribert
Adam en Hermann Giliomee (vgl. ook Afrikanermag: Opkoms en toekoms, Stellenbosch,
1981 van dieselfde skrywers). Oor Cottesloe maak A.H. Lückhoff 'n deeglike studie (Kaapstad,
1978), terwyl J.H.P. Serfontein die geskiedenis van Die verkrampte aanslag
(Kaapstad/Pretoria, 1970) nagaan.
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in die sestigerjare is sy die enigste Progressiewe woordvoerder in die Parlement.
In die eerste jare van die Nasionale bewind voer die Regering sy verkiesingsbelofte
van politieke en maatskaplike apartheid in die praktyk deur met 'n reeks wette wat
die herstrukturering van die rasse- en sosiale verhoudings in die land as doel het.
Naas die wetgewing van die vroeë vyftigerjare wat geslagsverkeer tussen mense van
verskillende rasse onwettig verklaar en residensiële apartheid verpligtend maak,
word die Kleurlinge in 1956 ná 'n konstitusionele krisis deur 'n omstrede uitbreiding
van die Appèlhof en die Senaat op 'n aparte kieserslys geplaas. In dieselfde jaar word
die blanke arbeiders met die Nywerheidsversoeningswet deur werksafbakening en
'n verbod op gemengde vakbonde teen die ‘goedkoop’ swart werkers beskerm, terwyl
die Wet op Uitbreiding van Universiteitsopleiding van 1959 die Universiteite van
Kaapstad en die Witwatersrand verbied om langer nie-blanke studente te aanvaar en
die stigting van afsonderlike universiteitskolleges vir die verskillende swart en
gekleurde eenhede in die vooruitsig stel. Hierdie wetgewing was in die vyftigerjare
deel van die Afrikaner se isolasionistiese reaksie op die eise om gelykskakeling deur
die wêreldmening en die geleidelik opkomende Afro-Asiatiese lande. Basies het dit
neergekom op die konsolidasie van die politieke mag, selfbeveiliging van die
Afrikaner met sy Westerse beskawing en die behoud van ‘blanke baasskap’, sonder
dat dié wetgewing die staatkundige regte van die nie-blankes erken en hulle
sosio-politieke posisie probeer verbeter het. Daarby kon die kunsmatige verdelings
in die maatskaplike struktuur en die realiteit van die toenemende isolasie van
Suid-Afrika die Regering nie tot ander insigte en 'n wysiging van sy beleid voer nie.

II. Kritiek van buite en binne en die posisie van Suid-Afrika in 'n
veranderende wêreld
Met die beëindiging van die Tweede Wêreldoorlog en die verwerping van die
rassistiese ideologie van Nazi-Duitsland word imperialisme, kolonialisme en die
oorheersing van een volk deur 'n ander wêreldwyd veroordeel. Dit val saam met 'n
proses van gelykmaking van alle rasse, die emansipasie van die onderontwikkelde
volkere en die onafhanklikheidswording van die Afro-Asiatiese lande in die vyftigeren sestigerjare. In Februarie 1960 spreek Harold Macmillan, Britse premier, in sy
‘Winds of change’-toespraak in die Volksraad in Kaapstad sy twyfel uit oor die
rigting waarin die beleid van afsonderlike ontwikkeling Suid-Afrika laat beweeg en
kondig hy aan dat Brittanje die nasionale bewegings en die onafhanklikheidstrewe
van die Afrika-lande as 'n realiteit aanvaar, die politieke ontvoogding van die Britse
kolonies sal bevorder en hom aan die vasteland sal onttrek. In die raadsale van die
Verenigde Volke-Organisasie (V.V.O.) word daar by herhaling heftige kritiek teen
Suid-Afrika en sy rassebeleid uitgespreek, terwyl die Organisasie vir Afrika-eenheid
(O.A.E.) in die sestigerjare die ‘kapitulasie’ van die blanke minderheidsregerings
van Suider-Afrika eis en die Wêreldraad van Kerke in die sewentigerjare die
terroristebewegings vir die ‘vrymaking’ van die onderdrukte volkere finansieel
openlik steun. Die isolasie van Suid-Afrika word versterk deur die uitsetting uit of
verbod op deelname aan die meeste internasionale organisasies en
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sportliggame, terwyl die kritiek van die Afro-Asiatiese blok besonder sterk deur o.m.
Nederland ondersteun word. Met die onafhanklikheidswording van Angola en
Mosambiek in 1974 en Zimbabwe in 1980, die probleme in Suidwes-Afrika/Namibië,
die internasionale wapenbiokot teen Suid-Afrika en die aktiwiteite van terroriste op
die noordelike grense verkeer die land militêr in 'n delikate posisie, iets wat nog
verder vererger word deur Russiese invloed en inmenging (o.m. deur middel van
Kubaanse troepe) in verskillende Afrika-lande.
Maar afgesien van die felle veroordeling van die buiteland was daar ook in
Suid-Afrika self kritiek op die Regering se rassebeleid. Naas die teenstand van die
amptelike opposisie in die Parlement kom hierdie kritiek aanvanklik veral van
Engelstalige geestelikes, soos Trevor Huddleston, wat in Naught for your comfort
(1956) die beleid ten opsigte van die swartmense in die stede verwerp, later ook
toenemend van Afrikaanse geestelikes en regsgeleerdes, soos B.B. Keet (Suid-Afrika
- waarheen?, 1956), D.P. Botha (Die opkoms van ons derde stand, 1960) en H.A.
Fagan (Ons verantwoordelikheid, 1960, en Co-existence in South Africa, 1963), wat
bedenkinge het oor die godsdienstig-morele basis van die apartheidsbeleid en die
uitvoerbaarheid daarvan in die praktyk. Daarnaas word die vraag na die toekoms van
die Afrikanervolk by herhaling deur historici soos G.D. Scholtz (Het die Afrikaanse
volk 'n toekoms?, 1954) gestel, terwyl denkers soos N.P. van Wyk Louw (Liberale
nasionalisme, 1958) en J.J. Degenaar (Op weg na 'n nuwe politieke lewenshouding,
1963) vir 'n mensliker benadering van die probleem vra en 'n
‘voortbestaan-in-geregtigheid’ bepleit, terwyl W.P. Esterhuyse in Afskeid van
apartheid (1979) 'n pleidooi vir die beweging weg van rassediskriminasie lewer. In
Desember 1960 besluit die Afrikaans- en Engelstalige afgevaardigdes by 'n
kerkeberaad in Cottesloe by Johannesburg dat daar geen Skriftuurlike grond vir 'n
verbod op gemengde huwelike is nie, terwyl gesamentlike aanbidding, direkte
verteenwoordiging van die Kleurlinge in die Parlement en die gedomisilieerde
swartmense se reg tot grondbesit en deelname aan die besluite van die land erken of
as ideaal gestel word. Met die uitsondering van Die Burger onder redaksie van P.J.
Cillié is die reaksie van die Afrikaanstalige koerante op hierdie besluite veroordelend,
terwyl die Engelstalige pers gunstig reageer. In Desember 1960 wys Beyers Naudé,
assessor van die Ned. Geref. Sinode van Transvaal, daarop dat erkende kerklike leiers
wie se goeie trou teenoor en liefde vir hulle land en volk bo alle verdenking staan,
aan die samesprekings by Cottesloe deelgeneem het, maar dat hulle ‘die gesag van
die Woord van God’ hoër stel as dié van ‘volk en owerheid’. Hierdie verklaring lei
tot 'n veroordeling van die Cottesloe-besluite deur Die Kerkbode by monde van sy
redakteur, A.P. Treurnicht, terwyl sewe verskillende sinodes die besluite verwerp
en premier Verwoerd afwysend reageer. Naudé stig daarop die Christelike Instituut
(1963) wat met sy orgaan Pro Veritate krities teenoor die regeringsbeleid staan. In
1962-1963 wek die Geyser-saak in kerklike kringe beroeringe wat 'n ooreenkoms
met die Du Plessis-aangeleentheid van die dertigerjare toon.
Gelyktydig met hierdie kritiek uit intellektuele en kerklike kringe reageer sommige
swartmense en Kleurlinge op die apartheidswette met eise om groter politieke regte,
protesoptogte, oproer, dade van sabotasie (o.m. die afbranding van skole en kerke)
en ander ondergrondse bedrywighede, dikwels onder die invloed van linkse
groeperinge met Marxistiese verbintenisse. In 1956 volg 'n groot aantal arrestasies
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ná dade van verset en opstoking en staan die beskuldigdes - onder wie Albert Luthuli,
president van die African National Congress (A.N.C.) - tereg op 'n klag van
hoogverraad, al word die meeste van hulle weens onvoldoende getuienis ontslaan
en die res in Maart 1961 deur die regters onskuldig bevind. In 1959 word die Pan
African Congress (P.A.C.) onder die leiding van Robert Sobukwe gestig om
effektiewer teenstand teen die regeringsbeleid te bied, terwyl die onluste by
Sharpeville in 1960 en in Soweto in 1976 landswyd versprei en tot maatskaplike
ontwrigting lei. Die Regering beantwoord hierdie onluste met polisie-optrede, die
uitroep van noodtoestande, mobilisering van burgermageenhede, verlenging van
militêre diensplig en uitbreiding van die polisie se magte (ondervraging en aanhouding
sonder aanklag, eensame opsluiting, inperking en huisarres), terwyl liggame soos
die A.N.C, en P.A.C. deur die Wet op Onwettige Organisasies verbied en sabotasieen ander ondermynende aktiwiteite deur die Wet op Terrorisme effektiewer bekamp
word. Van die opsienbarendste hofsake ingevolge dié wetgewing is dié teen die digter
Breyten Breytenbach, wat in 1975 ná 'n openlike skuldbekentenis tot nege jaar
gevangenisstraf veroordeel word, terwyl sommige selfmoord- en sterfgevalle tydens
aanhouding (o.a. dié van Steve Biko in 1977 en Neil Aggett in 1982) tot 'n wêreldwye
reaksie lei.
Naas hierdie maatreëls om in 'n noodtoestand op te tree, erken die Regering egter
vanaf die sestigerjare in toenemende mate die swart en bruin bevolkingsgroepe se
aanspraak op groter vryheid en regte, die realiteit van 'n multi-nasionale samelewing
in Suid-Afrika en die aspirasies van die swart volkere om hulself te regeer. Reeds in
1956 word die Tomlinson-verslag, waarin die moontlike sosio-ekonomiese beplanning
van die swart gebiede met die oog op toekomstige ontwikkeling ondersoek word,
aan die Parlement voorgelê, en in 1960 neem die desentralisasie van die nywerhede
na die swart tuislande 'n aanvang met die doel om die swartmense se uitstroming na
die stede te keer en vir hulle bestaansmoontlikhede in hulle eie gebiede te verskaf.
Met die Wet op die Bevordering van Bantoe-selfbestuur van 1959 word die vroeëre
wetgewing om aan die swart volkere in hulle eie gebiede politieke regte te gee, 'n
stap verder gevoer, terwyl Verwoerd in 1961 in die Volksraad aankondig dat die
Regering in beginsel tot 'n herverdeling van Suid-Afrika besluit het en dat dit sy
bedoeling is om die verskillende tuislande tot groter selfbestuur en uiteindelik volkome
onafhanklikheid te lei. Daarmee word die negatiewe wetgewing van die vyftigerjare
met 'n positiewe beleid ten opsigte van die swartmense in die tuislande opgevolg ten
einde aan die verskillende swart etniese eenhede - na die model van die
Afrikanernasionalisme - die moontlikheid vir 'n volwaardige maatskaplike bestel en
die uitoefening van politieke regte te bied en terselfdertyd die belange van die blankes
se andersoortige samelewing te beveilig. Terwyl daar vroeër van apartheid en blanke
baasskap oor die hele Suid-Afrika sprake was, val die aksent nou op afsonderlike
ontwikkeling en goeie buurskap, die verskille tussen die bevolkingseenhede in
Suid-Afrika en die skeiding van gebiede, waardeur alle nasies in die veelvolkige
Suid-Afrika die geleentheid tot volledige uitlewing sal hê. Vir die bruinmense en
Indiërs - groepe sonder geografies afbakenbare tuislande - en vir die groot getal
stedelike swart werkers wat vir alle praktiese doeleindes nie verwyderbaar is nie en
selfs meermale nooit in een van die tuislande gewoon het nie, is hierdie lyn nie
deurgetrek nie. Onder denkende Nasionaliste
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word toenemend gevoel dat in die geval van bevolkingsgroepe vir wie daar geen
vooruitsig op volwaardige burgerskap in eie gebiede bestaan nie, so 'n vooruitsig
binne 'n gesamentlike staatstruktuur met die blankes gebied moet word. Ten spyte
hiervan verwerp die Regering in 1976 die Erika Theron-verslag se aanbeveling vir
die herintegrasie van die Kleurlinge in die blanke politieke sisteem.
Afgesien van die eerste stappe in die rigting van onafhanklikheid vir die tuislande
bepleit Verwoerd tydens sy termyn as Eerste Minister die vorming van 'n
gemeenskapsmark vir die Afrika-state suid van die Sahara op die basis van
ekonomiese samewerking. Hierdie idee word deur sy opvolger, B.J. Vorster, uitgebou
tot 'n ‘uitwaartse beleid’ deur besoeke aan verskeie Afrika-state en samesprekings
oor sake van gemeenskaplike belang, terwyl Suid-Afrika in die sewentigerjare
geleidelik wegbeweeg van diskriminasie op grond van kleur en die irritasies van
‘klein’ apartheid. In 'n poging om aan die eise van 'n hedendaagse plurale gemeenskap
te voldoen, kom die Regering in 1977 met ontwerpvoorstelle om die bestaande
Westminster-stelsel te vervang deur 'n nuwe konstitusionele struktuur waarin die
verskillende rasse in afsonderlike parlemente onder 'n superkabinet en 'n uitvoerende
president verteenwoordig sal wees. As eerste stap word die Senaat afgeskaf en 'n
Presidentsraad in 1981 geskep. In 1978 is Vorster verplig om weens gesondheidsredes
die premierskap neer te lê. Kort ná die bewindsoorname van P.W. Botha word die
Regering gekonfronteer met die Inligtingskandaal rondom geheime
staatsondersteuning van die dagblad The Citizen, grootskaalse korrupsie en
wanbesteding van staatsgelde. Dit lei tot die uittrede van C.P. Mulder as minister en
Vorster as staatspresident.
In die laat-sestigerjare kom daar 'n reaksie op Vorster se uitwaartse beleid as 'n
paar Volksraadslede van die Nasionale Party wegbreek en die Herstigte Nasionale
Party onder die leiding van Albert Hertzog vorm, 'n ekstreem regse beleid propageer
en die Regering in diskrediet probeer bring met allerlei ‘onthullings’ insake 'n
‘liberale’ beleidsrigting. Alhoewel die H.N.P. geen setel kon verower nie, toon die
meerderhede van die Nasionale Party in die 1970-verkiesing 'n geringe daling. In
1975 kom daar 'n verdere afsplitsing van die Verenigde Party as die Reformiste
wegbreek en 'n eie party stig. 'n Paar maande later gaan hierdie groepering 'n
verbinding aan met die Progressiewe Party en lei dit uiteindelik, ná 'n verdere
afsplitsing van die Verenigde Party, tot die stigting van die Progressiewe Federale
Party, wat dan die amptelike Opposisie vorm, aanvanklik met Colin Eglin en sedert
1979 met F. van Zyl Slabbert as leier. In 1977 word die Verenigde Party ontbind en
gaan sy ondersteuners op in die Nuwe Republiekparty en die Suid-Afrikaanse Party.
Vroeg in 1982 breek A.P. Treurnicht met 'n aantal regse ondersteuners van die
Nasionale Party weg en stig die Konserwatiewe Party.
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III. Maatskaplike toestande
Met die verdere ekonomiese verbetering van die land se posisie in die vyftigerjare
kom ook die Afrikaner in die geleentheid om - méér as wat dit vroeër die geval was
- langer opleiding aan universiteite te ontvang en tot beter betaalde beroepe en
professies toe te tree. Die gevolg is dat die ekonomiese ongelykheid tussen die Engelse
en Afrikaanse bevolkingsgroepe aansienlik verminder word en die Afrikaners dikwels as ‘prinse van die handel’ wat nuwe, indrukwekkende sakeondernemings
met internasionale belange begin - 'n groter aandeel in die welvaart geniet. Hierdie
ontwikkeling lei tot 'n verdere verandering in die demografiese opset van die land
deur die ontvolking van die platteland en die sametrekking in die stede as die
ekonomiese, industriële en kulturele sentra van die samelewing.
Soos in die dertiger- en veertigerjare duur die felle teenstellings in die
Afrikanergemeenskap voort. Terwyl die plattelandse bevolking oorwegend - alhoewel
nie uitsluitlik nie - nog steeds 'n konserwatiewe en behoudend-godsdienstige uitkyk
op die lewe handhaaf, begin die verstedelikte Afrikaner hom ontuis voel binne die
grense wat die volksleiers polities, religieus en kultureel vir hom afgebaken het. Veel
meer as vroeër ontwikkel hy 'n kritiese ingesteldheid wat, met die emansipasie van
Afrika en die ontwikkeling van die Wes-Europese welvaartstate met hulle vrysinnige
samelewings, hom op 'n nuwe wyse laat kyk na die Afrikaner se waardestelsel en
nasionalistiese oortuigings. Dié ingesteldheid lei tot selfondersoek, 'n reaksie op die
verstarde denke van die behoudendes en voortdurende pogings om deur gesprekke
en diskussies 'n beter mense- en volkereverhouding in Suid-Afrika te verkry.
Die spanning tussen 'n konserwatief-isolasionistiese Afrikanerdom en 'n groep
wat ‘uitwaarts’ beweeg, het tot gevolg dat die tradisionele verdeling tussen ‘Sappe’
en ‘Natte’ grotendeels opgehef word. In die plek daarvan kom 'n politiesideologiese
verdeling tussen konserwatief en liberaal of - om W.J. de Klerk se begrippe van 1966
te gebruik - ‘verkramp’ en ‘verlig’, wat nie alleen tot die afsplitsing van die Herstigte
Nasionale Party met sy regse beleid lei nie, maar ook twee duidelike strominge in
die Nasionale Party self tot gevolg het en op verskillende vlakke in die
Afrikanergemeenskap as sodanig gevoel word.
In 'n belangrike mate is dit die Afrikaanse pers wat in die sestiger- en sewentigerjare
baie van die taboes in die Afrikaanse samelewing afbreek en hom toenemend losmaak
van die slaafse navolging van die partypolitieke beleidsrigtings. Naas die gevestigde
dagblaaie, soos Die Burger in Kaapstad, Die Transvaler en Die Vaderland in
Johannesburg, Die Volksblad in Bloemfontein en Die Oosterlig in Port Elizabeth,
kom
+

+ Verskillende outeurs bring die maatskaplike toestande van die hedendaagse Suid-Afrikaanse
samelewing ter sprake in hulle bydraes tot P. de V. Pienaar se Kultuurgeskiedenis van die
Afrikaner (Kaapstad, 1968). In Die kultuurontplooiing van die Afrikaner (Pretoria/Kaapstad,
1979) onder redaksie van P.G. Nel word dié ontwikkeling tot in die sewentigerjare nagegaan
in die bydraes van P.S. Dreyer, B.J. Engelbrecht, C.F. Nieuwoudt, J.A. Lombard, F.A. van
Jaarsveld en G.C. Olivier. Oor die totstandkoming van Die S.A. Beeld skryf Schalk Pienaar
in Getuie van groot tye (Kaapstad, 1979). 'n Oorsig oor die ontwikkeling van die koerantwese
is te vinde in C.F. Albertyn se lemma oor ‘Newspapers and periodicals’ (S.E.S.A., VIII,
Kaapstad, 1973).
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vier verdere koerante in hierdie tydvak tot stand: Hoofstad (Pretoria, 1967-1983)
onder die aanvanklike redaksie van A.P. Treurnicht, Oggendblad (Pretoria,
1972-1983), Beeld (Johannesburg, 1974; verbind met die Nasionale Pers) en die
tweeweeklikse Tempo (Durban, 1973), wat Die Nataller (1955-1973) opvolg. Dit is
egter veral die skouspelagtige verskyning en opgang van die Sondagkoerante wat
sedert die sestigerjare met hulle landswye verspreiding die joernalistieke terrein
oorheers. In Junie 1947 word Dagbreek in Johannesburg opgerig, gevolg deur
Sondagnuus kort daarna. Om finansiële oorwegings amalgameer hulle egter in
Desember 1947 as Dagbreek en Sondagnuus (verbind met Dagbreekpers, daarna met
die Afrikaanse Pers en later Perskor). Naas Die Landstem is Die Suid-Afrikaanse
Stem (later herdoop tot Sondagstem, 1957-1967) die enigste koerant wat 'n mate van
voeling met die Verenigde Party het. Veel indrukwekkender is die totstandkoming
van Die Suid-Afrikaanse Beeld (Johannesburg 1965-1970; verbind met die Nasionale
Pers), wat onder die redaksie van Schalk Pienaar met 'n nuwe tipografiese aanbod,
provokerende joernalistiek (o.m. die openbaarmaking van regse groeperings in die
Afrikanermaatskappy) en besinnende ‘diepte’-artikels vir 'n nuwe inslag in die
Suid-Afrikaanse koerantwese sorg. Om Die Suid-Afrikaanse Beeld effektiewer te
opponeer, word Die Landstem in 1969 in Dagbreek en Sondagnuus opgeneem, maar
in 1970 besluit die direkteure van die Nasionale Pers en Perskor dat dit in albei groepe
se belang is om die twee grootste Sondagkoerante te amalgameer. So verskyn Rapport
dan onder die aanvanklike redaksie van W.J. Wepener. Die weeklikse koerant Die
Afrikaner (Pretoria, 1970) stel die saak van die Herstigte Nasionale Party, terwyl die
kwartaalblad Deurbraak (Kaapstad, 1971), wat heelparty bydraes van leidende
intellektuele bevat, 'n Progressiewe rigting volg. Sedert 1982 is Die Patriot (Pretoria)
die orgaan van die Konserwatiewe Party.

IV. Opvoedkundige ontwikkelings
Deur die Wet op Uitbreiding van Universiteitsopleiding van 1959 word 'n hele paar
nuwe universiteitskolleges - naas die reeds bestaande Fort Hare (wat ingevolge die
nuwe wetgewing die Xhosa-volk moes bedien) - in die lewe geroep: Wes-Kaapland
vir die Kleurlinge, Durban-Westville vir die Indiërs, Zoeloeland vir die Zoeloes en
die Noorde vir die Sotho's. Hierdie kolleges kry almal aan die begin van die
sewentigerjare volwaardige universitêre status. In 1965 kom die tweetalige Universiteit
van Port Elizabeth tot stand, terwyl die Randse Afrikaanse Universiteit in
Johannesburg in 1966 in die lewe geroep word. Die bestaande universiteite ondergaan
sedert die vyftigerjare groot ontwikkelings deur die vermeerdering van getalle en
die uitbreiding van fakulteite en studierigtings, o.m. van Algemene Taalwetenskap
en Algemene Literatuurwetenskap as vakke.
In 1970 stig die Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing (R.G.N.) 'n Doku+

+ F. van der Stoep gee 'n kort oorsig oor ‘Die Afrikaner in die onderwys’ in P.G. Nel se Die
kultuurontplooiing van die Afrikaner, terwyl Ernst G. Malherbe 'n uitvoerige studie van
opvoedkundige ontwikkelings maak (Education in South Africa, 1923-1975, Kaapstad, 1977).
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mentasiesentrum vir Taal en Lettere in Pretoria (sedert 1981 bekend as SENSAL,
Sentrum vir Suid-Afrikaanse Letterkundenavorsing), terwyl die Nasionale Afrikaanse
Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN in 1972 in Bloemfontein tot
stand kom. Ná hulle dood word N.P. van Wyk Louwen W.E.G. Louw se manuskripte,
korrespondensie en ander dokumente in die Carnegie-biblioteek aan die Universiteit
van Stellenbosch bewaar, terwyl D.J. Opperman ook in 1977 sy dokumente aan dié
inrigting vir bewaring gee. Die Instituut vir Eietydse Geskiedenis (INEG), wat aan
die Universiteit van die Oranje-Vrystaat tot stand kom, dokumenteer ook materiaal
in verband met die resente Afrikaanse letterkunde.
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Hoofstuk 2
Die ‘beweging’ van sestig en daarna
I. Verdere erkenning en bestendiging van Afrikaans op die breë kulturele
terrein
Die verdere erkenning wat van 1955 af aan die Afrikaanse taal en letterkunde van
owerheidsweë verleen word, soos die besluit om ‘Die stem van Suid-Afrika’ in 1957
tot enigste volkslied te verklaar, is slegs die logiese konsekwensie en afronding van
'n proses wat veel vroeër met die Tweede Afrikaanse Beweging aan die begin van
die eeu 'n aanvang geneem het. Die werksaamhede van kultuurorganisasies in hierdie
tydvak is hoofsaaklik op die herdenking van bepaalde historiese gebeurtenisse ingestel,
soos die ‘Wonder van Afrikaans’-feeste by geleentheid van die Suid-Afrikaanse
Akademie vir Wetenskap en Kuns se vyftigjarige bestaan in 1959, die Uniefees,
eerste Republiekfees en Fees van die Grond van die sestigerjare, waartydens
geleentheidstukke deur N.P. van Wyk Louw opgevoer is, en die taalfeeste van 1975,
wat met die inrigting van Gideon Malherbe se huis as museum en die onthulling van
die Taalmomument in die Paarl 'n hoogtepunt bereik. Daarnaas is bepaalde instansies,
persone en uitgewers ingestel op die bewaring van kultuurprodukte en geestesbesit,
soos blyk uit die restourasie van historiese geboue (o.m. deur die Stigting Simon van
der Stel), die bevordering van kuns (o.m. deur die Rembrandt van Rijn-kunsstigting)
en die publikasie van huldigingsbundels, teksuitgawes en versamelde werke van
bekende ouer outeurs (o.m. dié van Totius, Boerneef, Leipoldt, I.D. du Plessis en
Visser). Die bevordering van taalregte deur die Genootskap vir die Handhawing van
Afrikaans (G.H.A.), wat onder leiding van H.J. Terblanche in 1965 opgerig word,
skep in dié jare 'n enigsins anachronistiese
+

+ In die derde uitgawe van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede (Kaapstad, 1965)
bring Rob Antonissen die vernuwing van Sestig in hoofstuk XV ter sprake, terwyl hy dit met 'n aanvulling deur André P. Brink - verder voer in sy bydrae tot P.J. Nienaber se
Perspektief en profiel5 (Johannesburg, 1982). Oor die ontstaan van die G.H.A. skryf H.J.
Terblanche in Jare van storm en drang (Pretoria, 1977). Op die voorgestelde Verwoerdprys
reageer Rob Antonissen, Anna M. Louw, F.A. Venter en N.P. van Wyk Louw (Hg., 24.5.68).
Alhoewel D.H. Steenberg in Sestigerproblematiek (Potchefstroom, 1975) die uitsprake van
die Sestigers slegs gebruik as ‘aanleiding tot 'n Christelike literatuurbeskouing en kritiek’,
gee hy in die eerste afdeling van sy werk tog 'n samevatting van hulle standpunte met talryke
aanhalings uit polemiese geskrifte. Die beste en volledigste oorsig oor die literêre situasie
van Sestig is die eerste hoofstuk van Anita Lindenberg se ongepubliseerde Ph.D.-verhandeling
('n Kentering in die Afrikaanse prosa rondom 1960: Mite-ontginning en vertelpatrone by
Etienne Leroux en Dolf van Niekerk, Universiteit van die Witwatersrand, 1975). Hierin
bespreek sy die situasie vóór Sestig, N.P. van Wyk Louw as ‘wegbereider’ van Sestig, die
funksies van Bartho Smit en André P. Brink as sameroepers en formuleerders van die nuwe
strewe, die rol van die tydskrif Sestiger en die skrywers se houding ten opsigte van die kritiek,
samelewing en sensuur. Beknopter en erg eensydig is A.P. Grové se ‘Inleiding tot die literatuur
van Sestig’ in T.T. Cloete (red.), Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig (Kaapstad, 1980).
In St., XXXI: 1, Februarie 1978 gee 'n aantal skrywers en letterkundiges hulle siening van
‘Die Afrikaanse letterkunde vandag’.
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indruk, afgesien van die feit dat die provokerende en militante werkwyse van dié
organisasie dikwels aanstoot gee. Naas sy publikasie van vakkundige woordeboeke
en die oprigting van 'n Vereniging vir Afrikaanse Teksuitgawes sorg die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns deur die instelling van nuwe
pryse (soos die Akademieprys vir vertaalde werk, die Eugène Marais-prys vir 'n
debuutof vroeë werk, die Gustav Preller-prys vir literatuurwetenskap, die S.A.U
.K.-prys vir hoorspele en die Scheepersprys en Tienie Holloway-medalje vir
jeuglektuur) dat 'n groter spektrum van die Afrikaanse letterkunde aangemoedig of
erken word. Hierby sluit die pryse van ander instansies, persone of uitgewers aan
met die instelling van die (Nederlandse) Reina Prinsen Geerligs-prys en Ingrid
Jonker-prys vir debuutwerke, die jaarlikse C.N.A.-toekenning en Louis Luyt-prys
vir die beste letterkundige publikasie, die W.A. Hofmeyr- en Recht Malan-prys vir
uitgawes van die Nasionale Pers-groep en die A.P.B.- (later die Perskor-) prys. In
1968 word daar in die Senaat voorgestel om, gedagtig aan premier Verwoerd se
versugting dat ons skrywers ook die heldedade van hulle eie geslag ‘sal besing en
nie net volgens moderne patrone ... wat elders by volkere wat reeds oud is, die mode’
geword het nie, 'n prys in te stel wat die naam van Verwoerd sal dra. Teen hierdie
gedagte kom daar sterk reaksie van skrywers, o.a. van N.P. van Wyk Louw, wat dit
as 'n soort Stalin-prys vir Suid-Afrika beskryf. Nadat die aangeleentheid na 'n
letterkundige kommissie verwys is, aanvaar die Senaat 'n wysiging van die
oorspronklike voorstel tot 'n Republiekprys wat vyfjaarliks aan enige werk van
geesteswetenskaplike of letterkundige aard toegeken word. Hierdie prys is egter slegs
een keer toegeken, t.w. aan Henriette Grové.

II. die ‘ideologie’ van sestig en die verdere emansipasie van die Afrikaanse
letterkunde
Die reaksie op die voorgestelde Verwoerdprys is simptomaties van die polarisasie
in die sestiger- en sewentigerjare tussen die skrywers aan die een kant en die owerheid,
die Kerk en die literêre ‘establishment’ aan die ander kant. Dit bring mee dat die
vernuwing van Sestig nie net tot die literatuur beperk is nie, maar sy invloed op die
hele maatskaplike bestel in Suid-Afrika laat geld, baie van die taboes en vooroordele
van die samelewing afbreek en die literêre, morele, godsdienstige en politieke
konvensies van die Afrikaner wysig.
Die Sestigers en hulle opvolgers in die sewentigerjare oefen hierdie invloed op
die gemeenskap allereers deur middel van hulle skeppende werk uit, maar daarnaas
sit sommige van hulle by herhaling hulle opvattinge oor die kuns en hulle idees oor
die verhouding tussen die literatuur en die owerhede in betogende stukke uiteen. Die
kunsteoretiese besinning neem 'n aanvang met Bartho Smit se opstelle oor ‘Henri
Michaux en die mens in opstand’ (1957) en ‘Die krisis van ons werklikheidsbeeld
in drama en epiek’ (1962) waarin hy, met verwysing na die wysgerige agtergronde
van die twintigste-eeuse literatuur, die aksent laat val op die veranderende siening
van die mens en realiteit in die hedendaagse letterkunde en die eksperimente wat dit
ten opsigte van tyd en ruimte in die roman en drama tot gevolg het. Daarteenoor
beklemtoon André P. Brink in sy artikels in die sestigerjare veral die vormvernu-
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wing, uitbuiting van die woord en die verkennende eksperimenteringsdrif in die
kontemporêre literatuur. In teenstelling tot die ‘gemoedelik-lokaal-realistiese’ beeld
wat die Afrikaanse prosa tot in die middel van die vyftigerjare oorwegend toon, wil
die nuwe geslag skrywers, volgens Brink, van hierdie oppervlakkigheid en
eensydigheid wegswaai deur 'n verkenning van ander wêrelde agter of anderkant die
Suid-Afrikaanse. Die tematiese en tegniese vernuwing wat hierdie instelling tot
gevolg het, bring mee dat die Sestigers dikwels 'n mitologiese raamwerk as basis
van 'n roman gebruik en o.m. die terrein van die seksuele met veel meer openheid
en uitgesprokenheid as enige geslag prosaskrywers voor hulle in Afrikaans betree
en dieselfde vryheid vir die prosa verlang as wat Van Wyk Louw en sy geslag in die
dertigerjare vir die poësie geëis het.
Alhoewel die Sestigers nie uitsluitlik tot die gebied van ‘seks en simbole’ beperk
is nie en skrywers soos Bartho Smit en Jan Rabie ook in die laat-vyftiger- en
sestigerjare die Suid-Afrikaanse aktualiteit verken, kom daar in die sewentigerjare
'n hernude belangstelling vir die politieke en sosiale in die wydste sin en 'n verkenning
van die vasteland van Afrika wat deel van die beeldspraak en die fynste vesels van
die kunswerk word. Hierdie wending in die rigting van 'n meer ‘betrokke’ literatuur
word deur Brink in die Kol-polemiek van 1969 bepleit, en in Concept 2, Julie 1970
sê hy dat ‘the peculiar and important social functions fulfilled by younger writers in
this country places an immense social, moral and political responsibility on us ...,
we have a responsibility not only towards our work - although that must necessarily
remain our first love - but to those touched by our words’. In sy lesing voor die
Kaapstadse Somerskool in 1973 en in die artikel ‘Op soek na Afrika’, wat dieselfde
jaar in Standpunte (XXVIII: 8, Desember 1973) verskyn, kom Brink weer terug op
die hele kwessie. In laasgenoemde stuk sê hy dat ‘in 'n tyd soos ons s'n, waar die
indiwidu begin wegraak onder die opstand van die hordes, waar die Stelsel (hetsy
kommunisties, hetsy kapitalisties; hetsy diktatoriaal, hetsy demokraties) belangriker
is as die enkeling ... in só 'n tyd lê die funksie van die kuns in revolusie: nie maklike
politieke revolusie nie, maar die soort voortdurende opstand teen alles wat die lewe
onwaardig maak’. Alhoewel hierdie uitspraak ekstreem geformuleer is indien dit op
alle Afrikaanse literatuur van die sewentigerjare van toepassing gemaak word en
Brink buitendien later met Hennie Aucamp se pleidooi vir die literatuur van die
‘private ache’ (Die Burger, 5.6.75) akkoord gaan, toon die hoofstroom in sowel die
poësie as die prosa in die sewentigerjare 'n groter
+

+ Bartho Smit se opstelle is opgeneem in Losgoed (Johannesburg, 1974), terwyl 'n hele paar
Sestigers in Sest., I: 3, Mei 1964 en Die Sestigers (onder redaksie van Jim Polley,
Kaapstad/Pretoria, 1973) bydraes oor hulle beskouings oor die literatuur lewer. André P.
Brink spreek in T.L., XII: 3, September 1962 'n paar ‘Gedagtes oor ‘eksperimentele
romankuns’’ uit en vra in Sest., I: 1, November 1963 of daar nie 'n ‘Kortsluiting in die kritiek’
gekom het nie. Ná die Kol-polemiek (Kol, I: 1, Augustus 1968, 2, September - Oktober 1968
en 3, Oktober - November 1968) tussen Brink, Smit, Chris Barnard, Breyten Breytenbach,
Etienne Leroux, A.J. Coetzee en Adam Small brei Brink verder in St., XXVIII: 8, Desember
1973 op die verkenning van Afrika as motief in die Afrikaanse literatuur uit. Hierby sluit
Elsa Joubert (St., XXVIII: 2, Desember 1974) aan, terwyl Hennie Aucamp in 'n tafelrede
(Bu., 5.6.75) daarop reageer. Brink se opvattinge oor die literatuur van Sestig word verder
geformuleer in Aspekte van die nuwe prosa (Pretoria/Kaapstad, 1967) en Aspekte van die
nuwe drama (Pretoria/Kaapstad, 1974). Leroux se voordragte en artikels oor die letterkunde
is versamel in Tussengebied (Johannesburg, 1980).
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mate van ‘betrokkenheid’ by Afrika en sy besondere problematiek as vroeër.
Naas bydraes tot vakblaaie soos Tydskrif vir Letterkunde, Standpunte, Sestiger en
Kol verskyn hierdie betogende stukke dikwels - veel meer as in die geval van enige
geslag vóór die Sestigers - in die vorm van dagbladartikels, verklarings aan die
nuusmedia, briewe in die meningskolomme van koerante, persoonlike onderhoude
met verslaggewers en geleentheidstoesprake. Met dié aktiwiteit kom die Afrikaanse
skeppende kunstenaar meer as ooit tevore in die sentrum van die openbare
belangstelling en word die literatuur van Sestig en later dikwels 'n fel omstrede
aangeleentheid. In die besonder neem die skrywers deel aan polemieke waarin die
morele gehalte van hulle werk in die gedrang kom en hulle van ‘volksvreemdheid’
beskuldig word, terwyl die pulikasiewetgewing van die sestiger- en sewentigerjare
by herhaling reaksie uitlok en 'n langdurige debat oor die vryheid van die kuns en
die aangetaste regte van die skrywer tot gevolg het.

III. Beheer oor publikasies en die reaksie van skrywers
Voor die eerste wetgewing van 1963 deur die Volksraad is beheer oor publikasies
in Suid-Afrika toegepas op grond van verskeie koloniale of provinsiale wette,
bepalings in verband met doeanebeheer en die Sensuurwet van 1931. Reeds in 1947
kom die beheer oor binnelandse publikasies ter sprake, terwyl die aangeleentheid
andermaal onder die soeklig kom as die Transvaalse Hooggeregshof in 1953 uitspraak
moet lewer in verband met die kopieregskending van 'n ‘obsene’ artikel wat die
tydskrif Keur volgens bewering van Fyn Goud oorgeneem het. Laasgenoemde saak
is een van die aanleidende oorsake tot die benoeming van die Cronjé-kommissie in
1954 om ‘die euwel van onwelvoeglike, aanstootlike of skadelike leesstof’ te
ondersoek. Die verslag van dié kommissie word in 1956 in die Volksraad ter tafel
gelê en in 1957 gepubliseer, maar die verreikende voorstelle in verband met beheer
word uiteindelik nie deur die Regering aanvaar nie.
Reeds in dié vroeë stadium is daar by herhaling kritiek van skrywers en akademici
op die voorgestelde beheer oor publikasies, In 'n opstel wat hy in 1947 publiseer,
pleit N.P. van Wyk Louw vir die vryheid van kunsbeoefening en sê hy dat die
‘vernietiging van die moontlikheid dat groot kuns kan ontstaan, ... ook die vernietiging
van die hoogste bestaansreg van 'n volk (is)’. In 1953 vra die redaksie van Standpunte
verskillende persone om hulle uit te spreek oor die wenslikheid van binnelandse
sensuur. Uit die meningsopname blyk dat die oorgrote meerderheid teen die instelling
van sensuur is, o.m. omdat die opvattinge oor wat onwelvoeglike of skadelike leesstof
is, in so 'n mate op persoonlike smaak berus dat dit moeilik sal wees om 'n maatstaf
te vind wat almal sal bevredig. Ná die publikasie van die Cronjé-verslag in 1957 vra
Die Huisgenoot in die uitgawe van 21 Oktober 'n aantal skrywers en letterkundiges
om kommentaar te lewer, en weer spreek die meerderheid hulle sterk uit teen die
voorgestelde beheer. ‘Loop ons ... nie gevaar nie,’ sê G. Dekker, ‘dat hierdie
goedbedoelde middel (d.w.s. 'n wet op ongewenste publikasies - J.C.K.) om een nare
euwel te bestry oorsaak word van 'n veel groter euwel: die belemmering van die vrye
geestelike groei van 'n volk soos dit tot openbaring
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kom in die heel essensiële openbaring van sy geestelike lewe en bestaan: die kuns.’
Ná die Cronjé-kommissie se verslag was daar verskeie ander pogings om sensuur
ingestel te kry totdat die Regering in 1963 die Wet op Publikasies en Vermaaklikhede
deur die Parlement loods. Ingevolge hierdie wet word beheer uitgeoefen deur 'n Raad
wat uit minstens nege lede bestaan en van wie ses besondere kennis van kuns, taal
en lettere of die regspleging moet hê. Die aanstelling word gedoen deur die Minister
van Binnelandse Sake, wat ook 'n paneel aanwys waaruit die Raad komitees kan
benoem om - onder voorsitterskap van een van die raadslede - verslag te doen oor
'n publikasie wat aan hom voorgelê word. Enige lid van die publiek is geregtig om
publikasies vir beoordeling aan die Raad voor te lê, terwyl iemand - 'n skrywer,
uitgewer of invoerder - by enige afdeling van die Hooggeregshof (en daarna ook by
die Appèlhof) appèl kan aanteken indien hy hom deur 'n verbod veronreg voel.
Volgens die wet is dit nie vir die Raad nodig om redes vir sy beslissings aan te voer
nie. Koerante wat lid van die Suid-Afrikaanse Persunie is, ressorteer nie onder die
wet nie.
Uit die staanspoor was die heftigste kritiek op die wet gerig teen die kriterium wat
by 'n verbod aangelê word. Ingevolge artikel 5 (2) is 'n publikasie ongewens indien
dit of 'n deel daarvan onbetaamlik of onwelvoeglik is of vir die openbare sedes
aanstootlik of skadelik is; godslasterlik is of vir die godsdienstige oortuigings of
gevoelens van enige bevolkingsdeel van die Republiek aanstootlik is; enige
bevolkingsdeel van die Republiek belaglik of veragtelik maak; vir die betrekkinge
tussen enige bevolkingsdeel van die Republiek skadelik is; of vir die veiligheid van
die Staat, die algemene welsyn of die vrede en goeie orde nadelig is. Artikel 6 gee
dan 'n omskrywing wat onder ‘onbetaamlik of onwelvoeglik of vir die openbare
sedes aanstootlik of skadelik’ verstaan moet word: indien dit na die oordeel van die
hof die strekking het om die gedagtes van persone wat waarskynlik aan die uitwerking
of invloed daarvan blootgestel sal word, te verderf of te laat ontaard; waarskynlik
skokkend of walglik sal wees vir persone wat dit waarskynlik sal lees of sien; of op
+

+ Oor sensuur en beheer oor publikasies bestaan daar 'n uitgebreide reeks artikels en boeke
waarvan hier slegs enkele van die belangrikstes genoem word. N.P. van Wyk Louw, een van
die eerste letterkundiges wat hom hieroor uitspreek, publiseer in 1947 die opstel ‘Sensuur
of pornografie?’ (opgeneem in 'n Wêreld deur glas, Kaapstad, 1958). As die instelling van
binnelandse sensuur in 1953 weer ter sprake kom, vra die redaksie van Standpunte (VIII: 2,
Desember 1953) 'n groot aantal persone om hulle mening oor die saak te stel, terwyl Die
Huisgenoot 'n samevatting van die Cronjé-verslag publiseer (Hg., 7.10.57) en 'n aantal
skrywers nader om kommentaar daarop te lewer (Hg., 21.10.57). Vanuit 'n regstandpunt
bespreek Ellison Kahn ‘The ‘dirty’ books that we have banned’ (St., XX: 4, April 1967),
terwyl A.H. van Wyk die wetsontwerp van 1974 bekyk (St., XXVIII: 6, Augustus 1974) en
D.P. de Villiers oor ‘Sensuur en die Afrikaanse letterkunde’ (St., XXIX: 1, Februarie 1976)
skryf. 'n Goeie samevattende oorsig gee P.B. Geldenhuijs in Pornografie, sensuur en reg
(Johannesburg, 1977); hierby sluit sy artikel oor die verbod op Jack Cope se The dawn comes
twice aan (St., XXX: 6, Desember 1977; kyk in dieselfde uitgawe ook Harold Rudolph se
bydrae). ‘Die beslissing oor Magersfontein, o Magersfontein!’, die uitspraak van J.H. Snyman,
verskyn in St., XXXI: 1, Februarie 1978, terwyl die ‘tweede beslissing’ in St., XXXIII: 4,
Augustus 1980 en XXXIII: 5, Oktober 1980 opgeneem word. Vanuit 'n letterkundige standpunt
word die probleme in verband met die beheer oor publikasies bespreek deur P.G. du Plessis
(Kol, I: 9, Oktober 1969), G. Dekker (Byvoegsel tot T.G., XII: 4, Desember 1972), W.E.G.
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onbetaamlike wyse handel met 'n lang reeks onderwerpe soos moord, wetteloosheid,
verslaafdheid, allerlei vorme van seksualiteit e.d.m. Daarby mag die doel van die
skrywer of uitgewer nie by die vasstelling van onbetaamlikheid of onwelvoeglikheid
in ag geneem word nie.
Die besware teen die wet geld allereers die bepaling dat 'n publikasie ongewens
verklaar kan word indien dit ‘of 'n deel daarvan’ onbetaamlik of onwelvoeglik is.
Daarmee is die teoretiese moontlikheid geskep dat 'n boek op grond van 'n enkele
paragraaf of woord verbied kan word, terwyl nêrens die besondere aard van die
literêre kunswerk en die elementêre stelreël dat 'n gedig, roman of drama alleen as
'n geheel beoordeel kan word, in die wet ingebou is nie. Dat estetiese oorwegings
inderdaad heeltemal irrelevant was, het geblyk uit die hofsaak in verband met When
the lion feeds van Wilbur A. Smith - die eerste verbod op 'n publikasie wat kragtens
die wet tot 'n regsgeding lei - waartydens die regters beslis het dat die getuienis van
literêre deskundiges nie toelaatbaar is nie. Afgesien hiervan was daar besware teen
die wyse waarop die wet deur die Regering deur die Parlement geloods is en die
persone wat aanvanklik vir sitting op die Publikasieraad in aanmerking gekom het.
Daar is openlik gegis dat Abr. H. Jonker - een van die belangrikste
Regeringswoordvoerders vir die wetsontwerp in die Volksraad - voorsitter van die
Raad sou word, 'n benoeming wat om 'n verskeidenheid redes vir die meeste skrywers
nie aanvaarbaar sou wees nie. Die instelling van die Publikasieraad het verder
saamgeval met die verskyning van enkele belangrike werke deur Sestigers, o.m.
Brink se Lobola vir die lewe en Leroux se Sewe dae by die Silbersteins (albei 1962),
en letterkundiges en skrywers was bevrees dat werke van dié literêre gehalte verbied
kon word indien die Publikasieraad nie uit kundige persone saamgestel is nie. Deur
bemiddeling van N.P. van Wyk Louw is G. Dekker as voorsitter van die Raad
aangestel, terwyl drie prominente Afrikaanse literatore - A.P. Grové, Merwe Scholtz
en T.T. Cloete - tot lede benoem is. Ten spyte hiervan was daar deurentyd kritiek
van skrywers en is petisies, pleidooie en versoeke by herhaling opgestel om die
wetgewing te keer of om vir 'n gunstiger bedeling te pleit. Van Wyk Louw noem die
wetgewing 'n effektiewer manier om die Afrikaanse taal en literatuur dood te smoor
as wat Milner kon bedink het, terwyl D.J. Opperman op die ‘agterlike
literatuurbeskouing ten grondslag’ van die wet, ‘die groot magte van willekeur in
nieliterêre hande’ en ‘die finansiële risiko van appèl’ (Verspreide opstelle,
Kaapstad/Pretoria, 1977, p. 81) wys. Namens die Sestigers tree veral André P. Brink
by herhaling deur middel van persoonlike korrespondensie met die Minister en
literatore, briewe aan koerante, artikels en lesings op as belangrikste kritikus van die
nuwe bedeling en verdediger van die skrywers se belange. Brink waarsku dat sensuur
en die klimaat van vrees wat daardeur opgewek word, die kreatiewe moontlikhede
van die Afrikaanse letterkunde kan fnuik, terwyl hy dit later het oor ‘die feit dat daar
dag vir dag baklei moet word vir literêre waardes wat in die res van die wêreld al
geslagte lank as vanselfsprekend beskou word’ (Die Sestigers, Kaapstad/Pretoria,
1973, p. 30).
Ná sy termyn as voorsitter word Dekker opgevolg deur Jannie Kruger, wat op
grond van sy publikasies en algemene aansien as literator nie die respek van sy
Louw (St., XXVIII: 6, Augustus 1975) en F.I.J. van Rensburg (St., XXIX: 2, April 1976 en
XXIX: 3, Junie 1976).
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syde gestel word. Afgesien van die ongunstige openbare belangstelling wat dit in
die werk van die Raad uitlok, laat die groot aantal kostebevele teen die Raad
bedenkinge by die belastingbetalers ontstaan oor die funksionaliteit van die hele
publikasiebeheer en word die stelsel en die lede van die beheerliggaam die skyf vir
felle kritiek en skerp satiriese reaksies. Kort voor die vervanging van die
1963-wetgewing met 'n nuwe bedeling word André P. Brink se Kennis van die aand
deur die Publikasieraad verbied. In die Hooggeregshofsaak wat daarop in Kaapstad
volg, gee regterpresident Van Wyk en regters Diemont en Steyn uitspraak ten gunste
van die Publikasieraad, al laat regter Steyn blyk dat hy dié besluit ‘vanweë die
behoefte aan 'n viriele letterkunde in die Afrikaanse taal’ teensinnig neem.
In 1972 word 'n kornitee (later verander in 'n kommissie) van ondersoek onder
voorsitterskap van J.T. Kruger saamgestel om die toepassing van die
publikasiewetgewing na te gaan. In die meerderheidsverslag wat dié kommissie in
1974 ter tafel lê, word onder meer gesê dat baie lede van die publiek nie meer vertroue
in die beheerstelsel het nie en dat die vervlakking van die volk se moraal en
ondermyning van die goeie sedes en gewoontes die doelstellings van die kommunisme
kan bevorder. Daarom is nuwe wetgewing noodsaaklik. A.H. van Wyk merk egter
op dat dit ‘nie onbillik (sou) wees om te beweer dat die terugslae wat die raad in die
howe gekry het, 'n bydraende oorsaak van die wetgewende ywer was nie’ (Standpunte,
XXVII: 6, Augustus 1974).
Die Wet op Publikasies van 1974, wat die 1963-wetgewing vervang, bring 'n
radikale vernuwing van die beheerstelsel mee. Die Publikasieraad word afgeskaf en
in die plek daarvan kom 'n Direktoraat, bestaande uit 'n direkteur, adjunk en 'n aantal
onderdirekteure, wat as suiwer administratiewe liggaam die wet moet uitvoer. Die
Direktoraat benoem ook 'n aantal komitees uit 'n lys wat jaarliks deur die Minister
van Binnelandse Sake saamgestel word en wat die funksie het om publikasies as
gewens of ongewens te verklaar. Sowel die lede van die Direktoraat as dié van die
komitees word aangestel op grond van hulle opvoedkundige kwalifikasies. Die appèl
na die howe word volgens die nuwe wet afgeskaf en 'n Appèlraad in die lewe geroep
wat uit minstens drie lede bestaan van wie die voorsitter 'n persoon is wat voorheen
as regter, advokaat, prokureur of dosent in die regsgeleerdheid tien jaar ondervinding
moes gehad het. Die voorsitter van die Appèlraad word deur die Staatspresident
aangestel, en hy wys weer op sy beurt die ander lede op grond van hul opvoedkundige
kwalifikasies vir 'n bepaalde sitting aan, terwyl die direkteur vyfjaarliks 'n lys van
moontlike name vir die Appèlraad aan die Staatspresident voorlê. Soos in die geval
van die vorige wet mag enige lid van die publiek 'n beslissing van 'n komitee oor 'n
publikasie verkry. Indien daar ontevredenheid oor die beslissing van 'n komitee
bestaan, kan 'n uitgewer of skrywer en die Direktoraat hom op die Appèlraad beroep.
Ook die Minister het die bevoegdheid om die Appèlraad te versoek om 'n beslissing
in hersiening te neem, maar die Appèlraad self kan nie uit eie beweging optree nie.
Wat die omskrywing in verband met ongewenstheid betref, kom die nuwe wet
woordeliks met dié van 1963 ooreen, behalwe dat die waarskynlike leser van 'n
geskrif nie meer in aanmerking geneem word nie.
Die nuwe Wet op Publikasies skep 'n veel moeiliker situasie vir die voortbestaan
en uitbouing van 'n lewenskragtige literatuur as die vorige bedeling. Besware wat
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teen die wetgewing uit 'n juridiese oogpunt genoem kan word, is dat 'n komitee nou
ook die besit van 'n publikasie kan verbied, die Minister enigiemand die magtiging
kan gee om persele te betree en op boeke beslag te lê, die reg van appèl na die howe
afgeskaf word en die Minister te veel arbitrêre magte verkry. Naas die lomp
administrasie, vaaghede van die aanklagte en twyfel oor die bevoegdheid van
komiteelede bly die belangrikste beswaar uit 'n literêre oogpunt die situasie dat 'n
werk nie in sy geheel beoordeel word nie en estetiese oorwegings vir die wetgewer
irrelevant is. Sedert die nuwe bedeling is 'n hele aantal Afrikaanse literêre werke
verbied. Afgesien van die verbod op die vertaalde trefferroman Die Odessa-dossier,
wat op 'n amusante vergissing in verband met staatsveiligheid berus het en onmiddellik
herroep is, word Skryt (Breyten Breytenbach), Keerkring (Welma Odendaal),
Magersfontein, o Magersfontein! (Etienne Leroux) - in 1980 ter syde gestel Struisbaaiblues (André le Roux) - intussen opgehef -, Donderdag of Woensdag - in
1983 opgehef - en Stanley Bekker en die boikot (albei John Miles), Kommas uit 'n
boomzol en Sonneskyn en Chevrolet (albei Dan Roodt) en Te hel met ouma! (André
le Roux) - intussen ter syde gestel - op grond van die 1974-wetgewing verbied, terwyl
ook die teks van die ongepubliseerde Dieselle ou storie (Pieter-Dirk Uys) - in 1982
opgehef - en And death white as words (vertalings van gedigte deur Breyten
Breytenbach) in die ban gedoen is.
In die geval van Magersfontein, o Magersfontein! beslis die Appèlraad dat die
boek ongewens is, al verskil A.P. Grové en Douglas Fuchs, twee lede van die raad,
van die meerderheidsuitspraak van die voorsitter, J.H. Snyman. Ook die uitgewers
se appèl na die Hooggeregshof oor prosedurekwessies wat met die verbod gevolg
is, het nie die gewenste resultaat nie, al bevind die Hooggeregshof dat die Appèlraad
gedwaal het deur by die beslissing dat die boek onbetaamlik is, nie die waarskynlike
leser in aanmerking te neem nie. In 1980 stel die Appèlraad egter ná 'n verdere versoek
van die uitgewers die verbod ter syde. In sy 1980-uitspraak oor Magersfontein sê die
Appèlraad dat twee faktore by die beslissing van kardinale belang was. In die eerste
plek het die Hooggeregshof in die 1978-saak beslis dat die waarskynlike leser pleks
van die gemiddelde man by die toepassing van artikel 47 (2) (a) van die Wet by die
besluit in aanmerking geneem behoort te word oor die wenslikheid al dan nie van 'n
publikasie. In die tweede plek bring die feit dat die begrippe ‘letterkunde, taal en
kuns’ in die Wysigingswet op Publikasies van 1978 vir die eerste keer in die Wet
genoem word, mee dat die Appèlraad in sy oordeel ‘hierdie faktore as positiewe
aspekte’ in ag behoort te neem. Wat die beslissing hieroor betref, sal die Appèlraad
hom laat lei deur die advies van 'n Komitee van Deskundiges wat deur die
1978-wetgewing as moontlikheid gestel is en van wie se mening hy nie ligtelik sal
afwyk nie. Die Voorsitter van die Appèlraad mag volgens die 1978-wetgewing so
'n Komitee aanstel, maar móét dit doen as 'n belanghebbende daarom vra. Die Komitee
bestaan uit ten minste drie persone wat, afgesien van hulle opvoedkundige
kwalifikasies, op die gebied van die kuns, taal- of letterkunde onderleg is. Waarborge
vir skrywers wat die Appèlraad in die uitspraak gee, is dat enige onderwerp - ook 'n
immorele - in 'n kunswerk behandel mag word; dat die woord ‘aanstootlik’ in die
Wet nie ‘beteken ... dit wat ergerlikheid of misnoegdheid veroorsaak nie’ en ‘juis ...
ook die lelike en skokkende uitgebeeld mag word’; dat die waarskynlike leser in ag
geneem moet word ‘by die bepaling van die aard of strekking van die boek in sy
geheel ... en met inagneming van die konteks waarin
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die woorde daarin gebesig’ word; en dat die ‘isolasiemetode van beoordeling ... nie
toegepas mag word nie’.
Van die werke wat ingevolge die nuwe wetgewing verbied is, sluit van die
belangrikste Afrikaanse literatuur van die sewentigerjare in, terwyl die hele situasie
met die beheer oor publikasies ontmoedigend werk teenoor jong, belowende skrywers
(bv. Welma Odendaal en André le Roux). Daarby het die gevaar van ‘presensuur’
deur uitgewers wat uit vrees vir 'n verbod nie kans sien om die risiko van 'n publikasie
te loop nie, nou 'n werklikheid geword. In twee gevalle, nl. 'n Oomhlik in die wind
en 'n Droë wit seisoen (albei deur Brink, wie se Kennis van die aand in 1982 vrygestel
word), moes J.J. Human, die uitgewer aan wie die manuskripte aanvanklik vir
publikasie voorgelê word, verklaar dat die werke literêr aanvaarbaar is maar dat sy
firma weens die gevaar van optrede deur die beheerliggame nie tot publikasie kan
oorgaan nie. Wat Brink vroeër ‘die vretende, broeiende, bose klimaat’ rondom die
Wet genoem het, is met die nuwe bedeling vir die Afrikaanse skrywer 'n wrede
werklikheid. En al sal, soos E. Lindenberg dit stel, die ‘knap skrywer ... in sy werk
op 'n vyandige wetgewing reageer deur eenvoudig listiger, met groter ironie te skryf,
... (word) sy gees ... aan bande gelê juis omdat hy voortdurend bewus moet wees van
en reageer op allerlei abnormale toestande en beperkings’ (Standpunte, XXXI: 1,
Februarie 1978, p. 15).

IV. Die literêre stryd
Alhoewel die verskeidenheid, uiteenlopendheid en die verskille met betrekking tot
styl, struktuur en die aard van die eksperiment van die begin af by die Sestigers
oorheers en hulle dus nie 'n literêre groep genoem kan word wat 'n bepaalde rigting
in die kuns voorstaan in die sin wat die Nederlandse Tagtigers in hulle beginfase of
die eksperimentele digters van die vyftigerjare dit was nie, is daar tog 'n duidelike
gemeenskaplike doelstelling wat tot hulle historiese situasie en gesamentlike reaksie
op die bestaande orde herlei kan word. In hulle werk reageer die Sestigers bewustelik
of onbewustelik op die beperktheid en die konserwatiewe beeld van die Afrikaanse
prosa vóór hulle en kom hulle ooreen deurdat hulle werk - hoe sterk die onderlinge
verskille ook al mag wees - in baie opsigte verrassend-nuut aandoen.
+

+ Naas die reeds genoemde studies van Anita Lindenberg en D.H. Steenberg en die uitsprake
van die Sestigers self in Sest., I: 3, Mei 1964, Kol, I: 1-3, Augustus-November 1968 en Die
Sestigers (onder redaksie van Jim Polley) staan die skrywers by herhaling personderhoude
toe. Oor die belangrikheid van N.P. van Wyk Louw se Vernuwing in die prosa praat Etienne
Leroux in sy R.A.U.-gedenklesing (Wat beteken Vernuwing in die prosa vandag?,
Johannesburg, 1973; opgeneem in Tussengebied). Oor die geskiedenis van ‘60’ skryf Bartho
Smit (‘Abel Coetzee en die drogbeeld van die Sestigers’, Sest., I: 2, Februarie 1964). Die
polemiek oor Sewe dae by die Silbersteins word gedeeltelik weergegee in P.J. Nienaber se
Die Hertzogprys vyftig jaar (Kaapstad, 1965), terwyl N.J. Snyman (Misvattinge oor die
literatuur in Afrikaans soos weerspieël in vier polemieke; 'n historiese oorsig, ongepubliseerde
M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1969) en T. Lijphart (‘'n Hoogs (im)morele
boek’, Skanse teen die tyd, Kaapstad, 1978) die polemiek saamvat en evalueer. Oor die
Kaapstadse Sestigerkongres skryf Chris Barnard (Hg., 23.3.73). Oor die Skrywersgilde
verskyn persberigte in Bu., 7.7.75 en 14.7.75; oor Taurus in Rap., 16.11.75. Oor Taurus skryf

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

237
Daarby het die meeste kritici aan die begin hulle werk met baie voorbehoude benader
of negatief beoordeel. Die instelling van die Publikasieraad in 1963 dra verder by
om die solidariteit onder die skrywers te versterk, omdat die aanvanklike literêre
onbegrip - wat slegs van tydelike aard was - daarmee verskuif het na die veel groter
gevaar van ‘ongewenstheid’ as sodanig. Al hierdie probleme waarmee die skrywers
te kampe het, help dus die groepsvorming verder aan. Maar afgesien hiervan word
hulle ook verenig deur die drif vir die literatuur en die behoefte om van tyd tot tyd
- aanvanklik tydens die somervakansies in Kaapstad, later tydens die Kaapstadse
Somerskool en die byeenkomste van die Skrywersgilde - met mekaar te gesels en
gedagtes te wissel.

1. Die wegbereiding vir Sestig en die rol van N.P. van Wyk Louw
Terwyl die meeste Sestigers se eerste werke, wat meestal uit tradisies soos die lokale
realisme of die boereromantiek stam, in die middel van die vyftigerjare begin verskyn
het, was daar landswyd onder kritici 'n besinning oor die stand van die Afrikaanse
prosa aan die gang. In 'n reeks wat Die Huisgenoot vanaf 24 Oktober tot 28 November
1952 publiseer en wat bydraes deur o.a. W.E.G. Louw, F.E.J. Malherbe, P. du P.
Grobler, Meyer de Villiers en W.J. du P. Erlank bevat, word gewys op die stilstand
in ons prosa en die gevaar van veelskrywery om kommersiële oorwegings in 'n
situasie waarin die skrywer maar al te maklik 'n uitgewer kon vind. In 'n artikel wat
by hierdie reeks aansluit (O.E.B., XVIII: 2), wys Rob Antonissen op die ‘skamel
skouspel’ wat die Afrikaanse prosa bied. Hy waardeer die bydraes van ouer prosaïste
in die veertiger- en vyftigerjare (Boerneef, M.E.R., Toon van den Heever, Franz),
maar hulle kan nie as die ‘hoop van die toekoms’ beskou word nie, terwyl 'n paar
werke deur jonger outeurs ‘nouliks 'n ligpunt in 'n dik newel van gelykvloersheid en
onmag’ is.
Vyf jaar later vra die S.A.U.K. 'n twaalftal skrywers en kritici om te besin oor die
vraag Wat van ons letterkunde? In hierdie reeks, wat in brosjurevorm gepubliseer
word en waartoe o.a. N.P. van Wyk Louw, W.J. du P. Erlank, W.E.G. Louw, G.
Dekker, Merwe Scholtz, G.S. Nienaber, P. du P. Grobler, F.E.J. Malherbe en Rob
Antonissen bydra, oorheers die klagtes oor die gehalte van die Afrikaanse prosa. Van
Wyk Louw wys op die stilistiese onvermoë van baie ouer prosaskrywers en die gemis
aan romans wat ons ‘groot’ en ‘groots’ kan noem, wat ‘iets van die eindelose rykdom
van die werklikheid ... gee, iets van die ellende, die grootsheid en die verskrikking
van die lewe, iets van die mens in sy bietjie deug en sy groter sondigheid’. Volgens
Rob Antonissen besit ons in Afrikaans heelwat voortreflike prosa ‘in humoristiese,
anekdotiese, moralistiese, regionalisties-tiperende en joernalistiek-causerende trant,
met name in die genres van vertelling, novelle, kortverhaal en skets’. Die
verontrustende verskynsels lê volgens hom ‘in die massaproduksie van
vals-romantiese prulverhale; in die stylloosheid, vlakheid, omslagtigheid, retoriek
en taalgeknoei van so baie romans en novelles wat as ewesovele nuwe
mylpale-in-ons-letterkunde aangedien word; in die amper volslae afwesigheid van
verder Hans Ester in De Nieuwe Boeken, 26.10.79. Oor literêre tydskrifte handel Gerrit
Olivier (Va., 25.6.81).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

die roman wat die angswekkende probleme van ons bestaan in hierdie land en van
ons bestaan-sonder-meer pakkend in beeld sou bring; en in die

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

238
geesteshouding van ‘taboe’-skreeuende welvoeglikheidsprofete en kultuurleiers wat
... hemel en aarde wil beweeg om daardie afwesigheid te bestendig’.
Jare voordat die vernuwing in die Afrikaans prosa in sy volle omvang deurbreek,
is daar dus reeds nagedink oor die probleme wat ten grondslag van die stilstand op
dié gebied lê. Vanuit hierdie besinning en kritiese instelling kon reeds 'n sekere mate
van stimulering uitgegaan het, al is dit so dat baie van die aspekte en voorwaardes
wat die kritici ter sprake bring, juis nie by die Sestigers neerslag vind nie. Naas sekere
stilistiese effekte wat hulle wel bereik, toon sommige van hulle 'n ontstellende
onverskilligheid wat taal en styl betref. Daarby het die vernuwing nie beweeg na die
‘grootse’ roman wat 'n hele wêreld met sy verskeidenheid kan vasvang nie, maar
eerder in 'n rigting wat eksperimenterend ander weë en ‘gewaagde’ temas verken.
Tog kan 'n mens sê dat die besinning oor die agterstand van die Afrikaanse prosa in
die vyftigerjare die denkende leser en jonger voornemende skrywers gevoeliger
gemaak het vir 'n groot hiaat in die Afrikaanse literatuur én in die Afrikaanse
werklikheidsbelewing as sodanig.
Met die verskyning van Van Wyk Louw se Vernuwing in die prosa (1961), waarvan
die grootste deel in 1957 en 1958 as praatjies deur die Nederlandse Radio Hilversum
Wereldomroep uitgesaai is, word die Afrikaanse prosa nog verder aan 'n skerp kritiese
ondersoek onderwerp. In die eerste deel van dié boek wys Van Wyk Louw op die
belangrikste tekortkominge van die ouer prosa en dui hy die rigtings aan waarin
vernuwing moontlik is, terwyl hy in 'n ‘Nákaart oor vernuwings’ (1961) op die nuwe
werk van Rabie, Leroux en Van Niekerk (in die tweede uitgawe van 1963 ook op
dié van Brink) wys en sy waardering daarvoor uitspreek. Daarmee is Van Wyk Louw,
ná Antonissen in sy gereelde kronieke in Standpunte, die eerste prominente literator
wat die aandag pertinent op werk van die jonger skrywers vestig en 'n welkome
afwisseling bring op die onbegrip waarmee hulle aanvanklik begroet is.
Hierdie erkenning deur 'n persoon met die status van Van Wyk Louw het vir die
Sestigers besonder baie beteken. Deur sy belangstelling deur middel van persoonlike
gesprekke, bydrae tot Sestiger en inleiding tot die bloemlesing Windroos (1964)
word hy in die eerste fase van die vernuwing die belangrikste apologeet van Sestig
en dui hy tendense in hulle werk en strewe betreklik vroeg duidelik aan. Terwyl die
meeste kritici die verandering baie aarselend en heel dikwels negatief beoordeel het,
skryf baie van hulle ná die verskyning van Vernuwing in die prosa met groter geesdrif
en enkele male selfs met entoesiasme of formuleer hulle hul besware vollediger en
met meer kundigheid.

2. Die totstandkoming en funksie van Sestiger
Aanvanklik vind sommige van die Sestigers, soos Jan Rabie en Etienne Leroux, dit
moeilik om van hulle bydraes in die gevestigde literêre tydskrifte gepubliseer te kry,
terwyl uitgewers in die beginstadium ook nie altyd hulle manuskripte sonder
voorbehoud wou aanvaar nie. Hierdie probleme was egter slegs van tydelike aard,
en betreklik gou ná die verskyning van Vernuwing in die prosa geniet die Sestigers
algemene erkenning van vrywel alle belangrike kritici.
Tog was daar by enkele van die jonger skrywers die gedagte om met 'n eie literêre
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tydskrif te begin. As Bartho Smit en Chris Barnard nie daarin kan slaag om borge
vir so 'n blad te vind nie, onderhandel hulle met Abel Coetzee van die Tydskrif vir
Letterkunde en word besluit om 'n nuwe tydskrif onder die naam ‘60’ met Tydskrif
vir Letterkunde as subtitel in die lewe te roep. Coetzee sou die hoofredakteur bly,
met Bartho Smit as hulpredakteur en Etienne Leroux, Jan Rabie, Adam Small, Pieter
Venter, Koos Meij, Hennie Aucamp, Abr. H. de Vries en André P. Brink op die
paneel. Die doelstelling van die blad sou - volgens die ‘Ter inleiding’ in die eerste
nommer - wees ‘om die regte klimaat en begrip vir hulle werk en strewe te skep’, as
podium vir die jonger skrywers te dien en ‘'n venster oop te maak op die rigtings en
strominge van ons eie tyd, en andersyds ... die jonger skrywer die geleentheid te bied
om helderheid te kry oor wat en waarheen hulle wil en moet’. In Februarie 1963
verskyn ‘60’: Tjdskrif vir Letterkunde, nuwe reeks, jaargang 1, nr. 1 met bydraes van
die jonger skrywers waarin die vernuwing van die Afrikaanse literatuur by wyse van
skeppende werk en kritiese stukke voorrang geniet, voorafgegaan deur 'n volkome
verwarde inleidingsartikel van Coetzee wat bedoel is as 'n (haas onverstaanbare)
‘pleidooi’ vir die moderne skrywer.
Die eerste nommer van die nuwe tydskrif laat besonder gou 'n heftige reaksie
ontstaan as dit blyk dat die opname van die jongeres in die redaksie bedenkinge in
sekere kringe veroorsaak en tot gevolg kan hê dat die staatsteun vir die tydskrif
gestaak mag word. Coetzee vra Smit om as hulpredakteur uit te tree, waarop ook die
lede van die paneel hulle verbintenis met die blad verbreek. Die hele gebeurtenis en
die wyse waarop hulle behandel is, het egter die gevoel van solidariteit onder die
Sestigers verskerp. Daarby kry die aangeleentheid heelwat publisiteit in die dagblaaie
en vind die skrywers dit derhalwe betreklik maklik om 'n borg vir 'n nuwe tydskrif
te vind. As Coetzee dreig met 'n hofbevel indien hulle die naam ‘60’ vir hulle blad
gebruik, besluit hulle op die naam Sestiger. In November 1963 verskyn die eerste
nommer met Barnard, Brink, De Vries, Leroux, Meij, Rabie, Small en Dolf van
Niekerk as redaksielede. Smit sou as die hoofredakteur optree, maar nog vóór die
verskyning van die eerste nommer was daar pogings om sy posisie as uitgewer by
die Afrikaanse Pers-Boekhandel te bemoeilik. As Brink juis in hierdie tyd 'n verklaring
oor die publikasiewetgewing aan die B.B.C. doen, word dit as rugstekery van sy kant
beskou en verklaar van die ouer akademici dat hulle alle betrekkinge met die A.P.B.
gaan verbreek indien sy uitgewer hom langer by die Sestigers skaar. Die enigste
praktiese uitweg vir Smit was dus om sy naam ‘amptelik’ aan die redaksie te onttrek
en klandestien met die redigering voort te gaan.
Vanaf die derde nommer van Sestiger neem Brink die redaksionele werk van die
blad oor en word hy die leidende figuur onder die Sestigers in die verwoording van
hulle ideale, reaksie op die publikasiebeheer en ongeregverdigde kritiek op die nuwe
skrywers en hulle werke. Sestiger bied vir die skrywers die geleentheid om hulle
kragte saam te span, vryelik in nuwe rigtings te eksperimenteer, oor hulle werk te
besin en polemies standpunt in te neem teen persone en toestande in die literêre
wêreld en die samelewing as sodanig. En al is dit so dat die Sestigers by die oprigting
van die blad reeds maklike toegang tot ander bestaande tydskrifte en koerante gehad
het en uitgewers baie geïnteresseerd was om hulle werk te publiseer, verwesenlik
hulle met die totstandkoming van Sestiger die ideaal om 'n eie blad te hê waarin hulle
menings onafhanklik en sonder voorbehoud gelug kan word.

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

240

3. Die Kaapstadse Sestigerkongres, die totstandkoming van die Afrikaanse
Skrywersgilde en die oprigting van Taurus
In die sestiger- en sewentigerjare is die Sestigers besig om aan hulle oeuvres voort
te bou en in al drie genres die Afrikaanse letterkunde met werke van wesentlike
belang te verryk. Terselfdertyd is hulle ook telkens betrokke by aksies, versoekskrifte
en onderhoude met koerante om die sensuurbedeling te verander of by wyse van
briewe aan dagblaaie en tydskrifte polemiserend besig om hulle werk teen
ongeregverdigde aanvalle uit 'n moreel-Christelike standpunt te verdedig. By herhaling
reageer hulle op die selfingenome en aanmatigende optrede van sommige akademici
en foutiewe optrede in verband met bekronings. Hierdie polemiese aktiwiteit bereik
reeds 'n eerste hoogtepunt in 1964 met die stryd om die Hertzogprysbekroning van
Leroux se Sewe dae by die Silbersteins, terwyl die Suid-Afrikaanse Akademie vir
Wetenskap en kuns in 1968 en weer in 1974 daarvan beskuldig word dat hy die
Hertzogprys om politieke oorwegings van Breytenbach weerhou. Telkens moet die
Sestigers hulself verdedig teen onverdraagsames of onkundiges en die reg opeis om
hulle kuns onbelemmerd en met die nodige vryheid te beoefen.
In Februarie 1973 reël die Universiteit van Kaapstad as deel van sy jaarlikse
somerskool 'n kongres waaraan die belangrikste Sestigers en enkele skrywers van
die sewentigerjare deelneem, bestek opmaak van wat reeds bereik is en hulle ideale
vir die toekoms stel. Afgesien van die geleentheid wat hierdie byeenkoms vir die
skrywers bied om bymekaar te kom en deur middel van gesprekke mekaar te stimuleer,
versterk dit die solidariteit onder hulle deur die unanieme afkeer van die beheer oor
publikasies en sommige aspekte van die apartheidsbeleid. In dieselfde jaar kry John
Miles, Chris Barnard en Ampie Coetzee beheer oor die Johannesburgse tak van die
Afrikaanse Skrywerskring, en as Brink se Kennis van die aand vroeg in 1974 verbied
word, reageer hulle deur 'n fonds vir die verdediging van die boek te stig en sterk
bewoorde verklarings oor die aangeleentheid uit te reik. Hulle versoek ook dié
letterkundiges (Grové, Cloete en Scholtz) wat in die Publikasieraad dien en
terselfdertyd met die Suid-Afrikaanse Akademie se letterkundige bekronings te make
het, om uit die Publikasieraad te bedank, aangesien 'n verbod soos dié op Kennis van
die aand nie te rym is met die bevordering van die Afrikaanse letterkunde, waartoe
die Akademie verbind is nie. As die Johannesburgse tak oor hulle houding en uitsprake
oor sensuur tot verantwoording geroep word, bedank Miles en die ander jonger
skrywers uit die Skrywerskring. Dit lei in 1975 tot die eerste Broederstroom-beraad
waarop die Afrikaanse Skrywersgilde gestig word met die doel om die belange van
die skeppende kunstenaars, ongeag ras of kleur, te beskerm.
Sedert sy stigting hou die Afrikaanse Skrywersgilde jaarlikse byeenkomste waarop
die kunstenaars gedagtes kan wissel en sake van gemeenskaplike belang kan bespreek.
In die besonder is die gilde gekant teen enige vorm van sensuur en word die basiese
voorwaardes neergelê wat kan geld as die minimumwaarborge waarsonder 'n ernstige
en verantwoordelike literatuur nie kan voortbestaan nie. Dit sluit in dat die literêre
werk as 'n geheel beoordeel moet word, estetiese waarde deurslaggewend moet wees,
die uitwerking op die waarskynlike leser in aanmerking geneem moet word en appèl
na die Hooggeregshof moontlik moet wees. By herhaling rig die gilde ook versoeke
aan die Minister van Justisie dat Breyten Breytenbach tydens die
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jare van sy gevangenisstraf (1975-1982) ingevolge die Wet op Terrorisme, toegelaat
moet word om sy werk as skrywer en skilder in aanhouding onbelemmerd voort te
sit. In 1976 word die gilde oopgestel vir lidmaatskap van skrywers uit die Engelse
taalgebied. In 1977 vra 'n groep lede van die gilde, wat ook lede van die Akademie
is, dat bruinmense wat 'n beduidende bydrae tot die literatuur gelewer het, tot die
Akademie mag toetree. As die Akademie in November van dieselfde jaar nie tot 'n
besluit oor die lidmaatskap van S.V. Petersen kan kom nie, bedank Anna M. Louw,
Elsa Joubert, Etienne Leroux, Jan Rabie, Leon Rousseau en Abr. H. de Vries as lede.
In aansluiting by die aktiwiteite van die Skrywersgilde rig E. Lindenberg, Ampie
Coetzee en John Miles in 1975 die onafhanklike uitgewersfirma Taurus op met die
doel om van tyd tot tyd literêre werk van verdienste wat om sensuurredes deur
gevestigde uitgewers afgekeur of moeilik aanvaar sal word, te publiseer. Die
regstreekse aanleiding hiertoe is Human & Rousseau en later ook Perskor se besluit
dat hulle Brink se roman 'n Oomblik in die wind uit vrees vir moontlike optrede deur
die beheerliggame nie kan publiseer nie. Sedert sy bestaan verskyn by Taurus, wat
in sommige opsigte met die Vereniging vir die Vrye Boek van die dertigerjare
vergelyk kan word, o.m. 'n Oomblik in die wind (Brink), Blomskryf (Breytenbach),
Donderdag of Woensdag en Stanley Bekker en die boikot (albei Miles), Laaste
middagmaal (Stockenström), Die Van Aardes van Grootoor (Uys), 'n Droë wit seisoen
(Brink), Sonneskyn en Chevrolet (Roodt) en Te hel met ouma! (Le Roux). Van hierdie
publikasies is Stanley Bekker en die boikot en Sonneskyn en Chevrolet nog steeds
verbied.

V. Algemene en literêre tydskrifte
Terwyl die hoë vlug van die literatuur vanaf die dertigerjare die bestaande algemene
tydskrifte stimuleer, is dit - dikwels om tematiese oorwegings of 'n verwikkelde
verwysingsisteem in die prosa - nie meer in dieselfde mate die geval met die geslag
wat in die tweede helfte van die vyftigerdekade aan die woord kom nie. Alhoewel
sommige van hulle 'n tyd lank in die joernalistiek werksaam is of rubrieke in koerante
en tydskrifte behartig, is die noue verbintenis tussen die literatuur en die joernalistiek
iets van die verlede. Dit bring mee dat die algemene tydskrifte, soos Die Brandwag
en Die Huisgenoot, geleidelik minder verhale van literêre waarde publiseer en
toenemend op ontspanningslektuur ingestel word. In 1965 hou Die Brandwag op om
te bestaan, terwyl Die Huisgenoot weinig aan die literatuur meedoen en in die
sewentigerjare selfs sy gereelde boekbesprekings staak. Naas die Suid-Afrikaanse
Panorama (Pretoria, 1956-), wat as inligtingsblad heelwat foto-artikels opneem, kom
enkele ander tydskrifte tot stand wat ook aan die Afrikaanse literatuur aandag gee:
Die Bondgenoot (Pretoria, 1955-), amptelike orgaan van die Afrikaanse Taal- en
Kultuurbond, wat op die poskantoorpersoneel ingestel is; die Afrikaans-Nederlandse
Maandblad (Johannesburg, 1956-l959), wat die Nederlandse immigrant van informasie
oor Suid-Afrika voorsien; Handhaaf (Johannesburg, 1963-), amptelike orgaan van
die F.A.K.; en Buurman (Johannesburg, 1970-), wat die begrip tussen die Afrikaanse
en Joodse gemeenskappe in die land wil versterk.
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hierdie tydvak met publikasie voort. Standpunte word in die vyftiger- en eerste helfte
van die sestigerjare veral gedra deur die kritiese artikels van 'n aantal jonger
letterkundiges en die gereelde kronieke van Rob Antonissen, terwyl Tydskrif vir
Letterkunde aanvanklik heelwat swak werk publiseer maar onder die redaksie van
C.F. Rudolph en later veral Elize Botha geleidelik verbeter. In 1960 word die
kwartaalblad Contrast in Kaapstad onder redaksie van onder andere Jack Cope,
Anthony Delius, Jan Rabie, Kees Greshoff, Uys Krige en Freda Linde opgerig, wat
hoofsaaklik op die Engelse letterkunde konsentreer, maar ook Afrikaanse bydraes
van jonger outeurs publiseer. Prisma, die kultuurblad van die Stellenbosse studente,
verskyn jaarliks in die periode 1956-1959 en bevat van die eerste werk van Abr. H.
de Vries, W.F. Knobel, Hennie Aucamp, R.K. Belcher en George Louw, terwyl Inset,
die amptelike blad van die Stellenbosse Afrikaanse Studiekring, in die jare 1961-1962
skeppende en kritiese bydraes van studente oor die hele land opneem; hierin verskyn
werk van Aucamp, Chris Barnard, Belcher, De Vries, Knobel en Lina Spies en kritiese
bydraes van P.J. Conradie, W.F. Jonckheere, J.C. Kannemeyer, Edith Raidt, J.P.
Smuts, Henning Snyman en Rialette Wiehahn. In die plek van die Tydskrif vir
Wetenskap en Kuns begin die Suid-Afrikaanse Akademie in Maart 1961 met twee
blaaie, waarvan die Tydskrif vir Geesteswetenskappe, met o.a. Elize Botha en later
Edith Raidt as redakteurs, ook letterkundige artikels en boekbesprekings opneem.
In die sestigerjare word twee uitsluitlik literêr-kritiese blaaie opgerig. Kriterium
(Kaapstad 1963-1966) onder redaksie van J.C. Kannemeyer, E. Lindenberg en Edith
Raidt vervul as ‘tydskrif vir boekbespreking en kritiek’ tydelik die funksie van die
vroeëre Ons Eie Boek, terwyl Klasgids (Pretoria, 1965-) onder redaksie van o.a. C.F.
Rudolph en Koos Meij ingestel is op dosente van Afrikaans en naas vakkennis ook
aan metodes van onderrig aandag gee. Sestiger (Pretoria, 1963-1966) onder redaksie
van Chris Barnard, André P. Brink, Abr. H. de Vries, Etienne Leroux, Koos Meij,
Jan Rabie, Adam Small en Dolf van Niekerk en Kol (Johannesburg, 1968-1969)
onder redaksie van Chris Barnard, P.G. du Plessis, Louis Eksteen, John Miles en
Bartho Smit dien in die sestigerjare albei 'n tydjie lank as podium vir nuwe tendensies
in die letterkunde. Met Wurm (Johannesburg, 1966-1970), Ophir (Johannesburg,
1967-1976) en Izuwe (Johannesburg, 1971-1974), waarby skrywers soos Wilhelm
Knobel, D.P.M. Botes, Phil du Plessis, Casper Schmidt, Jeanne Goosen, Wilma
Stockenström, Wessel Pretorius, Marié Blomerus en Wopko Jensma betrokke is, kry
die Afrikaanse literatuur vir die eerste keer werklike avant-garde-tydskrifte; naas
skeppende bydraes publiseer hierdie blaaie kort beskouinge wat veral teen die
sensuurbedeling gemik is. In die jare 1976-1978 verskyn Donga (Pretoria en
Johannesburg), wat onder redaksie van Welma Odendaal en verskeie gasredakteurs
nuwe werk in Afrikaans en Engels publiseer. Twee uitgawes van dié blad word egter
in 1977 verbied, terwyl 'n algehele verbod van alle toekomstige uitgawes met die
agtste nommer in 1978 in werking tree. As voortsetting van die Donga-lyn en die
samizdat-uitgawes van Wurm en Izwe verskyn Inspan (Johannesburg, 1978-), wat
periodiek verskyn, skeppende bydraes in Afrikaans en Engels van skrywers soos
Jeanne Goosen, Johan van Wyk, Rosa Keet en Phil du Plessis opneem en ook kort
beskouinge (veral oor sensuur) publiseer. Hierby sluit die ‘ondergrondse’ blaadjies
van Johan van Wyk (o.m. Gronddiens) aan, terwyl Taaldoos (in 1981 verbied),
Spado, Graffier, Wietie en The Bloody Horse (almal
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1980 opgerig) en Ensovoort (1981) as podiums vir jonger rigtings in die literatuur
dien. In 1982 verskyn Stet,wat met Gerrit Olivier as redakteur militant teen sensuur
en die politiek van die gesagsorde gerig is.

VI. Die uitgewersbedryf
Sowel wat die gehalte van 'n snel groeiende produksie as die tipografiese versorging
van uitgawes betref, neem die boekebedryf, ná die vernuwing in die veertigerjare,
sedert ongeveer 1950 'n hoë vlug. Vanaf die tweede helfte van die vyftigerjare
konsentreer uitgewers meer as vroeër op boeke van kwaliteit en gee hulle besondere
aandag aan die formaat, lettertipe en -grootte, ontwerp, band en stofomslag van hulle
uitgawes. Die faktore wat hierdie ontwikkeling begunstig, is die opkoms van
biblioteke - veral die staatsgefinansierde provinsiale biblioteekdienste - wat die
verkoop van goeie boeke stimuleer, en die feit dat uitgewers op die terrein van ligte
ontspanningslektuur nie met die tydskrifte kan kompeteer nie. Daarby verkry sommige
uitgewers, in die besonder vir die publikasie van kinderboeke, die dienste van
illustreerders soos Cecil Higgs, François Krige en Katrine Harries, terwyl tipograwe
van (veral) Duitsland, soos Jürgen Fomm, en ontwerpers, soos Willem Jordaan, die
tegniese gehalte en voorkoms van uitgawes radikaal verbeter. Sedert 1955 verskyn
enkele belangrike reekse - soos die versamelde werke van C.M. van den Heever,
Totius en Boerneef die Versamelde sprokies van die gebroeders Grimm en Andersen,
die Kennis-ensiklopedie, die eerste dele van die Suid-Afrikaanse Biografiese
Woordeboek, die Ensiklopedie van die wêreld (gebaseer op die Nederlandse Winkler
Prins) en Kinders van die wêreld. Tegnies hoogstaande publikasies is o.m. Kort reis
na Carrara, Gees van die wingerd, Komas uit 'n bamboesstok en die luukse-uitgawe
van Raka en faksimilee-uitgawes soos die Tristia-sketsboek, Naggesprek, Die
ysterwoud, Verse vir Opperman en Die galeie van Jorik.
Met die kwantitatiewe toename van uitgawes in die vyftigerjare kom 'n aantal
nuwe uitgewerye tot stand. Culemborg (Kaapstad, 1955-1958) publiseer o.m. die
debuutwerke van Etienne Leroux, Ingrid Jonker en George Louw, maar gaan in 1958
op in H.A.U.M. wat, ná die uitgawes van Leroux se vroeë romans, vanaf die
sestigerjare nie veel op literêre gebied uitgee nie. Ook J.L. van Schaik speel in hierdie
tydvak 'n minimale rol op die gebied van die Afrikaanse letterkunde en lê hom - soos
die Stellenbosse Universiteitsuitgewers (1947-) - toenemend op akademiese
publikasies toe, terwyl C.F. Albertyn (Stellenbosch, 1961-) enkele groot reekse en
ensiklopedieë uitgee en die Nasionale Opvoedkundige Uitgewery (Nasou, Kaapstad,
1963-) - 'n maatskappy in die Nasionale Boekhandel-groep - universiteits- en
skoolboeke publiseer. Simondium (Kaapstad en Johannesburg, 1962-) en John
Malherbe (Kaapstad, 1963-) konsentreer veral op vertalings en kinderboeke, terwyl
Buren (Kaapstad, 1968-1975) o.m. werke deur Breytenbach en Brink en Reijger
(Kaapstad, 1970-1973) die debuutbundel van Wilma Stockenström publi+

+ Die beste oorsig oor die uitgewersbedryf is J.J. Human se lemma ‘Book-publishing’ in D.J.
Potgieter, red., S.E.S.A., II (Kaapstad, 1970).
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seer. In die tagtigerjare kom Klipbok, Boschendal, Skoppensboer, Saayman & Weber
en Rubicon tot stand. Die belangrikste nuwe uitgewery is Human & Rousseau
(Kaapstad, 1959-), wat met J.J. Human, Leon Rousseau en H.D. Büttner as uitgewers
en D.J. Opperman as literêre adviseur baie van die werke van die Sestigers publiseer,
op die gebied van die kinderboek vir aantreklike en hoogstaande leesstof sorg en
deur die filiaalmaatskappye H & R-Academica (1964-) en Kennis-uitgewery (1969-)
nuwe akademiese publikasies en handleidings vir studente (o.m. die reeks Blokboeke
oor die Afrikaanse en Nederlandse letterkunde) en ensiklopedieë op die mark bring.
As uitgewer stel J.J. Human 'n nuwe standaard wat professionele versorging van
manuskripte en onderhandeling met outeurs betref en dwing hy die waardering van
sy medewerkers af (vgl. 'n Natsteen vir Koos Human, Kaapstad, 1981). Human &
Rousseau word in 1977 deel van die Nasionale Boekhandel-groep. In Johannesburg
is die aktiwiteite van Marcus de Jong as boekhandelaar, sporadiese uitgewer (vgl.
Kol en Taaldoos) en as inspireerder en gespreksgenoot vergelykbaar met dié van
Gerrit Bakker in die dertiger- en veertigerjare.
Die bestaande uitgewerye ondergaan in hierdie tydvak aansienlike veranderinge.
Dagbreekpers en die Afrikaanse Pers word in 1962 een maatskappy en amalgameer
in 1971 met die Voortrekkerpers as die Perskorporasie van Suid-Afrika Beperk
(Perskor) wat ontwikkel tot die belangrikste noordelike uitgewery. In 1959 word
Tafelberg oorgeneem deur die Nasionale Boekhandel-groep en sorg hy onder die
leiding van J.D. Pretorius vir tipografies aantreklike uitgawes wat met effektiewe
advertensieveldtogte 'n groot afset het. In 1970 smelt Nasionale Boekhandel en
Tafelberg onder laasgenoemde se imprimatuur saam tot een uitgewery, wat sedert
1975 onder die leiding van D.J. van Niekerk belangrike uitgawes van versamelde
werke (Totius, Leipoldt, I.D. du Plessis, Visser) en naas skeppende werk 'n groot
verskeidenheid kinderboeke, vakkundige werke en feitelike leesstof publiseer.
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Hoofstuk 3
Die kulturele en literêre situasie
I. Algemene karakteristiek van die skeppende literatuur
Terwyl die Afrikaanse literatuur in die tydvak 1930-1955, méér as dié in die vorige
periode, 'n ongelyke ontwikkeling toon deurdat die prosa en drama ongunstig met
die poësie vergelyk, is dit nie meer in dieselfde mate die geval met die literatuur
sedert ongeveer 1955 nie. Omstreeks die middel van die vyftigerjare kom daar 'n
aantal jonger skrywers aan die woord wat met nuwe werk op die gebied van die prosa
en in mindere mate die drama hierdie disparate groei ophef en vir die eerste keer in
die geskiedenis van die Afrikaanse literatuur die drie genres gelyktydig en
gelykwaardig laat ontwikkel. Dié vernuwing maak sy verskyning in twee fases. In
die sestigerjare kom daar 'n wegswaai van die tradisionele Afrikaanse motiewe in
die rigting van 'n groter ‘internasionalisme’ en 'n eksperimentele verkenning van
nuwe strukturele, temporele, tipografiese en verstegniese moontlikhede. In die
sewentigerjare is die skrywers bewuster van Afrika as tematiese
ontginningsmoontlikheid en as vasteland waarby die Afrikaanse skrywer intens
betrokke is, terwyl 'n groter vormtug in die poësie ná die prosodiese losbandigheid
van heelparty beoefenaars van die vrye vers en 'n minder opvallende eksperimentering
in die prosa en selfs 'n terugkeer na 'n tradisioneler verhaalelement en karakterisering
die literatuur oor die algemeen kenmerk.
Hierdie vernuwing breek egter eers in die vroeë sestigerjare definitief deur. In die
tydvak 1955-hede is daar nog enkele skrywers van die Eerste Geslag (Malherbe, Van
Bruggen) wat aktief besig is, maar hulle werk toon kwalitatief 'n sterk dalende lyn
en dra in geen opsig iets wesentliks tot die literatuur by nie. 'n Paar figure uit die
twintigerjare doen mee aan vertaalwerk en Eitemal publiseer selfs 'n aantreklike
+

+ Rob Antonissen bespreek die literatuur van 1955 tot hede gedeeltelik in hoofstuk XV van
Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede3 (Kaapstad, 1965) en Perspektief en profiel5
(onder redaksie van P.J. Nienaber, Johannesburg, 1982; met 'n aanvulling deur André P.
Brink), terwyl hy in 'n artikel wat uit 1970 dateer, enkele ‘Facets of contemporary Afrikaans
literature’ (Verkenning en kritiek, Kaapstad, 1979) nagaan. Korter algemene oorsigte is T.T.
Cloete se lemma ‘Afrikaans literature’ (S.E.S.A., I. Kaapstad, 1970), aangevul met 'n
supplement (S.E.S.A., XII, Kaapstad, 1976), en F.I.J. van Rensburg (Die smal baan2, Kaapstad,
1971). Oor die literatuur van die sewentigerjare gee André P. Brink goeie voëlvlug-oorsigte
(‘Avis’, Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1976 en Tweede voorlopige rapport, Kaapstad,
1980), terwyl Elize Botha, T.T. Cloete, E. Lindenberg, Etienne Leroux, Charles Malan,
H.C.T. Müller, Gerrit Olivier, J.P. Smuts, J.C. Steyn en Ernst van Heerden in St., XXXI: 1,
Februarie 1978 vrae oor ‘Die Afrikaanse letterkunde vandag’ beantwoord. Die jongste oorsig
is Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig (Kaapstad, 1980), waarin A.P. Grové 'n beperkte
en eensydige beeld van die literatuur as geheel gee, terwyl T.T. Cloete, Elize Botha en J.P.
Smuts oor die poësie, prosa en drama onderskeidelik skryf.
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bundel kortverhale, terwyl die werk van die twee oorgangsfigure onderweg na Dertig,
C.M. van den Heever en I.D. du Plessis, aanmerklik verswak of in 'n soort
geroetineerdheid verval. Die enigste figuur wat vóór 1930 debuteer en ná 1955 nog
werk van kwaliteit lewer, is M.E.R. met haar beskeie, stil en suiwer kuns. Met die
uitsondering van die outobiografiese My beskeie deel (1972) is haar latere publikasies
egter meestal die bundeling van stukke wat reeds eerder in tydskrifte en koerante
verskyn het. Van enkele van dié skrywers - Leipoldt (Polfyntjies vir die proe, 1963),
Totius, Visser, Celliers, Marais ('n Paradys van weleer, 1965, en ander
natuurwetenskaplike geskrifte in Engels) - verskyn postume werke of versamelings
wat soms met hul eeufeesvierings saamval. Intussen sterf die meeste van die
oorblywende skrywers uit die periode vóór 1930 in hierdie tydvak: Van Melle (1953),
Toon van den Heever (1956), Jochem van Bruggen (1957), Fagan (1963), Haarhoff
(1971), Keet (1972), M.E.R. (1975) en Sangiro (1979).
In vergelyking met die aktiewe skrywers van vóór 1930 wat grotendeels tot 'n
afgehandelde periode behoort en weinig werk van waarde lewer, is die Dertigers en
die digters wat in die veertigerjare debuteer, nie alleen almal nog baie aktief nie,
maar bereik hulle werk ná 1955 dikwels nuwe hoogtepunte of kom hulle met 'n nuwe
inset wat hulle kuns in vroeër onvermoede rigtings laat ontwikkel. In die vyftigerjare
oorheers D.J. Opperman die literêre toneel en bereik hy 'n hoogtepunt met Blom en
baaierd (1956), terwyl Elisabeth Eybers met Die helder halfjaar (1956), Neerslag
(1958) en die ‘Hollandse’ bundels van die sestiger- en sewentigerjare aan haar poësie
'n nuwe gelade kwaliteit gee met verse wat van alle uiterlike tooisel gestroop is. In
die vyftigerjare sit W.E.G. Louw en Ernst van Heerden - eersgenoemde ná 'n lang
stilswye - hulle werk verder voort met gedigte oor Bybelse of skildersfigure en 'n
fyn matematies beplande tipe vers onderskeidelik, terwyl Uys Krige hom meer op
die drama toelê en G.A. Watermeyer wansmakige nasionalistiese verse skryf waarin
die fris beeldspraak van sy eerste bundel tot retoriek vervlak. In die sestigerjare kom
ook Petersen en Philander met nuwe bundels waarin die sosiale nood van die
veronregte met groter nadruklikheid as vroeër verwoord word of waarin die
geskiedenis en mite van die bruinmens as boustof vir lang epiese verse dien, terwyl
die digteresse Olga Kirsch en Ina Rousseau na 'n lang periode waarin niks van hulle
verskyn nie, weer nuwe werk publiseer. Ook S.J. Pretorius se poësie ondergaan 'n
vernuwing deurdat die lewenspyn met 'n heftiger drif en in meer fasette as vroeër in
gestaltes geprojekteer en die selfbejammerende belydenis deur die ironie teengewerk
word. 'n Belangrike en verrassende ontwikkeling is die werk van Boerneef wat met
'n sestal bundels sy verskyning as digter maak en met die aardse inslag, gebruik van
'n landelike beskawing se folklore en mite in 'n gewestelike idioom en hunkering na
'n jeugwêreld enersyds en die leed, vrees vir die ouderdom en eensaamheid van die
stadsmens andersyds sy eie besondere bydrae tot die Afrikaanse digkuns lewer. In
die sestigerjare speel Van Wyk Louw, wat in die vyftigerjare die Amsterdamse
leerstoel beklee en nie aktief aan die literêre lewe in Suid-Afrika kon meedoen nie,
'n belangrike rol deur sy pogings om by wyse van onderhandelings en deur verklarings
of briewe aan die pers 'n gunstiger sensuurbedeling en 'n beter verhouding tussen
skrywers en die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns te bewerkstellig,
terwyl hy met Tristia (1962) een van die heel belangrikste bundels Afrikaanse poësie
publiseer. In die sestigerjare verskyn van
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Opperman minder skeppende werk, al bring hy met Dolosse (1963) iets nuuts ná die
metaforiese laagpoësie van vroeër en al het hy 'n groot invloed as dosent en literêre
adviseur vir uitgewerye. Aan die einde van die sewentigerjare publiseer hy met
Komas uit 'n bamboesstok (1979) 'n bundel verse wat met die speelse geestigheid en
ironie, nuwe eenvoud en verbluffende konstruksie deur die kaatsspel tussen
afsonderlike gedigte 'n nuwe hoogtepunt in die Afrikaanse poësie is.
Veel minder skouspelagtig is die bydrae van skrywers uit die tydvak 1930-1955
op die gebied van die drama en prosa. In die vyftigerjare verskyn 'n paar versdramas
- Periandros van Korinthe (1954) en Vergelegen (1956) van Opperman en Germanicus
(1956) van Van Wyk Louw - waarmee die Afrikaanse dramaliteratuur deur 'n meer
gespanne dialoog en hegter konstruksie tot 'n waaragtiger tragiek verhef word, terwyl
Van Wyk Louw in die sestigerjare 'n aantal hoorspele en geleentheidstukke publiseer
waarin hy - o.m. deur die gebruik van 'n expositor ludi en die terugftits eksperimenterend nuwe moontlikhede verken. Deur sy aanwending van elemente
uit verskillende dramatiese tradisies, verskeidenheid karakters en vermenging van
komiek en erns neem Die goue kring (1956) van Krige 'n besondere plek in die
Afrikaanse drama in. Daarteenoor ontsier die te sterk ideologiese lading en teatrale
effekte die spele van W.A. de Klerk, terwyl Gerhard J. Beukes met Bybelshistoriese
stukke en blyspele en klugte in die sfeer van die melodrama bly of selde met die
voorspelbare verwikkelings bo situasiekomiek uitstyg. Die te sterk ideologiese lading
is ook die belangrikste beswaar teen De Klerk se romans en novelles. F.A. Venter
se groots opgesette romans oor Bybelse figure en die Groot Trek in die vyftiger- en
sestigerjare word geskaad deur die onbeholpe karakterisering, neiging tot 'n uiterlike
bioskooptegniek en swak strukturering; op 'n hoër vlak is sy sketsmatige beelde van
die plaaslewe by die Oranje (Werfjoernaal, 1965) en in die Olifantsriviervallei (Die
middag voel na warm as, 1974) en die weergawe van sy Karoo-jeug (Kambro-kind,
1979). Op die gebied van die kleindorpse realisme bring Mikro 'n nuwe nuanse met
sy Gonnakolk- en Soetwater-novelles, al lei die lang reeks werke van dieselfde aard
op die lange duur tot 'n sekere eenselwigheid en resepmatigheid. Van die suiwerste
prosa deur ouer skrywers is Uys Krige se sketse in Sout van die aarde (1961), Elise
Muller se kortverhale (Die vrou op die skuit, 1956) en novelles (Van eensame mense,
1956), wat opval deur die sober styl, oortuigende karakterisering en hegte bou,
Boerneef se Teen die helling (1956), wat die hoogtepunt van sy reeks sketsverhale
oor die wêreld van Boplaas vorm, C.G.S. de Villiers se bundels Overbergse sketse,
Alba Bouwer se Rivierplaas-stories en ander kinderverhale en M.I. Murray se
atmosferiese uitbeelding van 'n groep plaasmense in hulle elementêre verhouding
tot aarde en God (Witwater se mense, 1974).
Die skrywers wat later as die Sestigers bekend sal staan, maak almal - met die
uitsondering van Chris Barnard - omstreeks die middel van die vyftigerjare met
publikasies in boekvorm hulle verskyning op die literêre toneel, al debuteer Jan Rabie
reeds so vroeg as 1943 en Bartho Smit in 1949. Daarby sluit 'n hele paar van hulle
(Rabie, André P. Brink, Abr. H. de Vries en Dolf van Niekerk) in hulle jeugwerk
regstreeks aan by ouer tradisies, soos die historiese roman, die gemoedelike,
kleindorpse realisme, die pastorale romantiek of die streeks- en kontreikuns, Tog is
dit so dat almal van hulle in die vyftigerjare, soos Van Wyk Louw dit stel, 'n
‘klimaatverandering’ (inleiding tot Windroos, Johannesburg, 1964) ondergaan en
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'n nuwe kyk op die werklikheid openbaar. Hierdie verandering, waartoe C.J.M.
Nienaber se Keerweer (1946) die verre voorloper was, word in die prosa ingelei deur
Leroux met Die eerste lewe van Colet (1955) en veral Jan Rabie met Een-en-twintig
(1956), terwyl die jaar 1962 die definitiewe deurbraak bring met die verskyning van
Lobola vir die lewe (Brink) en Sewe dae by die Silbersteins (Leroux), voorafgegaan
deur Hilaria (1957), Die mugu (1959), albei deur Leroux, en Die son struikel (1960)
deur Van Niekerk. Terwyl die ouer Afrikaanse prosa hoofsaaklik op die klein
Afrikaanse wêreld van dorp en plaas konsentreer en uiters selde die motiewe van
droogte of oorlog tot 'n universele problematiek laat uitgroei of (afgesien van Van
Melle se Bart Nel) 'n beeld van die mens in sy stryd teen oorweldigende magte gee,
wil die Sestigers juis die verwikkeldheid van menswees as sodanig in hul romans en
verhale gestalte laat aanneem en iets van die onsekere gang van die mens op sy
ontdekkende reis deur die heelal oordra. Dit beteken nie dat die Sestigers groots
opgesette karakters in 'n driedimensionele wêreld soos dié van Dostojewski of Tolstoi
lewer nie. In sy Een-en-twintig en Mens-alleen sluit Rabie ten nouste aan by die
surrealisme, terwyl daar telkens in die werk van Barnard, De Vries en veral Leroux
'n spel met werklikhede aan die gang is en die aksent voortdurend - soos Bartho Smit
dit in ‘Die krisis van ons werklikheidsbeeld in drama en epiek’ sien - op 'n voortdurend
veranderende realiteit val. In sy reaksie op die beperkte beeld van werklikheid en
mens in die ouer Afrikaanse prosa en in aansluiting by baie strominge in die
twintigste-eeuse literatuur meen Smit selfs dat die ‘realistiese’ benadering uitgedien
en die mens nie meer rasioneel kenbaar is nie en die beeld van hom daarom radikaal
verskil van die voorstellings wat hy vroeër gehad het. Die dilemma van die wesentlike
onkenbaarheid van die mens lei in Leroux, Van Niekerk, Barnard en De Vries se
werk tot 'n voorliefde vir die simboliese, pre-rasionele persoonlikheid, die anti-held
wat gesigloos bly en tot houdings en maskers gedoem is. Die vaer wordende grense
tussen werklikheid en fantasie, verstandelik-logiese en irrasioneelintuïtiewe of bewuste
en onbewuste het in Leroux se prosa tot gevolg dat die mitesoekende enkeling 'n
sterk allegoriese en mitologiese lading dra en tot 'n argetipe ontwikkel, terwyl daar
by heelparty skrywers (Rabie, Brink, Barnard) 'n voorliefde is vir die
buitestaander-figuur en sonderlinge eenling, in sommige gevalle (veral by Van
Niekerk) ook vir die wanaangepaste of psigopaat. In teenstelling tot die ouer
Afrikaanse prosa gaan die nuwe kyk op die werklikheid gepaard met 'n veel groter
uitgesprokenheid oor sake wat in die verlede vir die Afrikaanse roman en
kortverhaalkuns grotendeels taboe was, in die besonder ten opsigte van godsdiens
en die
+

+ Oorsigte oor die Afrikaanse prosa in dié tydvak kom voor in Elize Botha se Oor die Afrikaanse
prosa en ander opstelle (Kaapstad, 1980), André P. Brink se hoofstuk in Inleiding tot die
Afrikaanse letterkunde5 (Pretoria/Kaapstad, 1980) en D.H. Steenberg se opstel ‘Die nuwer
Afrikaanse roman as avontuur’ (Rondom Sestig, Kaapstad/Pretoria, 1977). In Vernuwing in
die prosa2 (Kaapstad, 1963) bespreek N.P. van Wyk Louw die eerste werke van Sestig,
terwyl Brink 'n ruim oorsig oor die ‘Nuwe Prosa’ in die twintigste-eeuse literatuur en die
Afrikaanse situasie in Aspekte van die nuwe prosa2 Pretoria/Kaapstad, 1975) gee. In Windroos
(Johannesburg, 1964) word tien verhale deur Sestigers gebundel, voorafgegaan van 'n inleiding
deur N.P. van Wyk Louw. A.P. Grové doen 'n keuse uit die Hoogtepunte in die Afrikaanse
verhaalkuns (Pretoria/Kaapstad, 1972), terwyl Abr. H. De Vries Die Afrikaanse
kortverhaalboek (Pretoria/Kaapstad, 1978) saamstel.
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beeld van die mens in sy liggaamlikheid en seksualiteit. Sommige van die skrywers
wat hulle op die korter prosa toelê (De Vries, Hennie Aucamp, Barnard), steun
dikwels op 'n romanties beleefde jeugherinnering of anekdote wat gaandeweg
afgetakel word, terwyl die vervreemdingsproses, kleurprobleem, neurose en die
seksuele (homo- én heteroseksueel) as materiaal verwerk word. Sowel in die roman
(Leroux se 18-44, Brink se Miskien nooit) as in die kortverhaal (De Vries, Aucamp)
is die skryfproses deel van die boustof, iets wat aansluit by die intense vakmanskap
wat die Sestigers van vorige geslagte prosateurs onderskei.
Die aanwending van die skryfproses as boustof in die prosa en die bemoeienis met
die aard van die vertelling gee reeds 'n aanduiding van die veel groter bewustheid
van stilistiese, tegniese en strukturele sake as wat by die ouer Afrikaanse skrywers
aanwesig was. Naas die effektiewe uitbuiting van die enkele woord maak sommige
Sestigers gebruik van verbrokkelde sinne, kort sintaktiese eenhede en 'n soort
herhalingstegniek om bepaalde effekte te bereik (bv. Katastrofes van Breytenbach),
al is enkeles se taalbeheer gebrekkig en slordig. Soms word skynbaar verbandlose
nuusberigte of advertensies in 'n ander lettertipe in 'n verhaal ingevoeg om 'n soort
‘collage’-tegniek te bereik (De Vries) of word 'n hele roman tipografies eksperimenteel
aangebied (Brink se Orgie). Wat veral by herhaling voorkom, is die gebruik van
verskillende vertellers om 'n verhaal uit 'n verskeidenheid gesigspunte aan te bied
(Die ambassadeur van Brink), die afwisseling van 'n ek- en hy-vertelling (Lobola
vir die lewe van Brink), die bewussynstroomtegniek, die terugflitstegniek (albei in
Die ambassadeur) en 'n spel met tye waarmee die verhaal dikwels op 'n achronologiese
wyse vertel word (Een vir Azazel van Leroux). Met die opheffing van die tipies epiese
strukture van die ouer verhaalkuns oorskry die prosateurs ook dikwels die ‘grense’
van die genre, sodat liriek, epiek en dramatiek in een en dieselfde werk soms intens
verweef word (Lobola vir die lewe). In baie van die romans, in die besonder dié van
Leroux en Brink, is 'n mens bewus van allegoriese, mitologiese, historiese en literêre
wêrelde wat as verwysings of as oerpatrone meespreek. By herhaling word semiliterêre
genres soos die speurverhaal (Een vir Azazel), die reisroman (Leroux se Isis Isis Isis
... ) en die draaiboek (Brink se Miskien nooit) in 'n ernstige werk ingespan, dikwels
- veral by Leroux - om die nodige satiriese of ironiese effek te bereik. Oor die
algemeen dra al hierdie middele en tegnieke by om aan die prosa van Sestig 'n veel
groter digtheid en kompaktheid te gee as wat die ouer Afrikaanse roman- en
kortverhaalskrywers in hulle werke kon bereik.
In teenstelling tot die prosaskrywers vóór 1955, wat meestal by ouer tradisies
(Flaubert, Van Deyssel, Streuvels) aansluit en weinig invloed van die kontemporêre
literatuur van ander lande verraai, leef die Sestigers intens met die tydgenootlike
Wes-Europese en Amerikaanse letterkunde mee en is hulle goed op hoogte van die
jongste geestestrominge en die werk van uiteenlopende skrywers. Naas die filosofiese
invloede van die eksistensialiste (veral Sartre en Camus - lg. vir die ‘outsider’ - figuur
- op Rabie, Brink en Van Niekerk) en die bevrugtende uitwerking van sommige
psigoloë (Freud en veral Jung op Leroux) sluit die Sestigers aan by skrywers soos
Joyce met sy taalbewussyn, Durrell met sy verskeidenheid vertellers, Nabokov en
Boon met hulle gedurfde seksuele openheid, Robbe-Grillet en die Franse ‘nouveau
roman’ en ‘anti-roman’, Woolf met haar aanwending van die ‘stream of
consciousness’, Proust met sy reise na 'n verlore tyd, Kafka met sy
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angservaring in 'n vreemde surrealistiese wêreld en Waugh met sy kille aanwending
van ironie. Soms lei hierdie invloede tot navolging, maar in hoofsaak illustreer die
aansluiting by ander skrywers in watter mate die Sestigers - in teenstelling tot die
ouer prosaskrywers, wat eerder op 'n ‘onderkulturele’ basis steun - deur 'n ruim
geesteswêreld en 'n verskeidenheid prikkels gestimuleer word. Opvallend is verder
die feit dat hierdie groep skrywers veral, naas hulle kennis van die Engelse, in die
Franse literatuur as voedingsbodem belangstel, terwyl die Dertigers hulle eerder by
die Nederlandse en Duitse wêrelde aansluit. In hierdie opsig is Uys Krige met sy
gerigtheid op die Mediterreense lande en Parys as kultuursentrum (waar 'n hele paar
van die skrywers in die vyftiger- en sestigerjare vir korter of langer periodes woon)
die eintlike literêre peetvader van Sestig.
Maar afgesien van die groep wat as die Sestigers bekend staan, is daar heelparty
ander skrywers in die sestiger- en sewentigerjare wat buite die vernuwing om tog
hulle eie bydrae tot die Afrikaanse letterkunde lewer of wat struktureel by die Sestigers
aansluit en die tegniese winste benut, sonder dat hulle regstreeks met die ‘Beweging’
van Sestig in die enger sin van die woord te make het of deurgaans in die nuwe
idioom skryf. Ongeveer gelyktydig met die eerste werke van die meeste Sestigers
debuteer drie skryfsters wat elkeen 'n belangrike toevoeging tot die Afrikaanse prosa
maak. Henriette Grové se kortverhale en vertellings, saam met die werk van ander
skryfsters in Kwartet (1957), en daarna versamel in Jaarringe (1966) en Winterreis
(1971), val op deur die besondere aanwending van 'n dikwels naïewe verteller en die
ironiese perspektief wat daarmee ontstaan en die vermoë om met die gebruik van
sirkulerende motiewe 'n verhaal tot 'n hegte eenheid op te bou. Anna M. Louw en
Elsa Joubert beoefen albei die reisverhaal en ontwikkel op die gebied van die roman
in verskillende rigtings: Louw o.m. met twee historiese romans oor Paul Kruger (Die
banneling: Die lyfwag, 1964, en Die groot gryse, 1968) en Kroniek van Perdepoort
(1975), wat skynbaar by die tradisionele plaas- en gesinsroman van vroeër en Lion
Cachet se Sewe duiwels en wat hulle gedoen het aansluit, maar deur die spel met die
chronologie heen 'n aangrypende beeld van die stryd tussen die goeie en die bose in
die mense opbou; Joubert o.m. met Ons wag op die Kaptein (1963), wat binne 'n
Angolese situasie van terrorisme en verskrikking die mens in sy wag op 'n
onafwendbare dood belig, en Die swerfjare van Poppie Nongena (1978), wat die
geskiedenis van 'n swartvrou se hopelose stryd teen onmenslike wette op 'n roerende
wyse weergee. In die sestiger- en sewentigerjare is daar verder regionale vertellings
en ander kleinkuns van skrywers soos Petronella van Heerden, Alet Viljoen, A.A.J.
van Niekerk, A.C. Cilliers en D.M. Greeff, 'n rigting waarby die aandag vir die mense
van 'n bepaalde streek, soos verder blyk uit Aucamp, Barnard, De Vries, P.W.
Grobbelaar en C.J.M. Nienaber se redigering van werke oor onderskeidelik die
Stormberge, Laeveld, Klein Karoo, Vrystaat en Natal, aansluit. Een van die belangriks
te figure op die gebied van die roman ná Sestig is Karel Schoeman, wat in sy beste
werk met sy passiewe en besluitelose hoofkarakters (o.m. in Op 'n eiland, 1971) 'n
besondere nuanse aan die buitestaanderfiguur in die Afrikaanse prosa gee, terwyl hy
met Na die geliefde land (1972) 'n onthutsende toekomsbeeld opbou van die nuwe
Suid-Afrika ná 'n rewolusie. Met hierdie roman lei Schoeman die reeks werke van
die sewentigerjare in waaruit die moderne Afrikaanse skrywers se intense
betrokkenheid by Afrika, die Suid-Afrikaanse politieke toestande en vrees vir 'n
moontlike
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of gewisse ondergang blyk, al het Rabie hom in werke soos Ons, die afgod (1958)
en die Bolandia-reeks (1964-1977) ook met die Suid-Afrikaanse aktualiteit besig
gehou en al is Suid-Afrika en sy besondere problematiek een van die konsentriese
sirkels in Leroux se Sewe dae by die Silbersteins. In John Miles se Okker bestel twee
toebroodjies (1973) en Donderdag of Woensdag (1978) neem die anti-held binne 'n
surrealistiese wêreld ná Leroux 'n verrassende nuwe gestalte aan, terwyl die uiterlike
spanningslyn deur allerlei ondergrondse bedrywighede - ook politieke geweld opgebou word. Op 'n ander wyse kom die geweld tot uiting in P.J. Haasbroek en
Welma Odendaal se kortverhale, wat dikwels teen 'n gistende, tropiese Afrika-milieu
afspeel, terwyl J.C. Steyn in Op pad na die grens (1976) en Dagboek van 'n verraaier
(1978) aan die motiewe van doem en ondergang met die gebruik van 'n
joernalistiekdokumentêre werklikheidsillusie en 'n intens betrokke ek-verteller die
klank van 'n eksistensiële noodkreet gee. Die Suid-Afrikaanse aktualiteit spreek ook
mee by Wilma Stockenström (o.m. Eers Linkie dan Johanna, 1979), terwyl 'n hele
paar van die Sestigers in hulle latere werke toenemend Afrika as motief verwerk:
Chris Barnard in Duiwel-in-die-bos (1968), waarin met die inspeel van verskillende
verhale op mekaar 'n verwikkelde bundeleenheid tot stand kom, en Mahala (1971),
waarin die spel van skyn en wese, illusie en werklikheid 'n namelose vrees en
voortdurende afwagting teen die broeiende agtergrond van die tropiese Mosambiek
tot gevolg het; en Brink, wat in sy romans Kennis van die aand (1973), 'n Oomblik
in die wind (1975), Gerugte van reën (1978), 'n Droë wit seisoen (1979) en
Houd-den-bek (1982) verskillende aspekte van die Suid-Afrikaanse politieke
werklikheid fel belig, dikwels met tydgenootlike gebeure as bron vir die verhaal.
Alhoewel Sestig, sover dit die literêre ‘beweging’, polemiese aktiwiteite en - met
die uitsondering van Breyten Breytenbach - openbare belangstelling betref, allereers
'n geslag van prosateurs is, maak 'n hele aantal belangrike nuwe digters sedert 1955
hulle verskyning, neem die aantal poësiedebute vanaf die sestigerjare sterk toe en
word daar op die gebied van die digkuns werke gepubliseer wat die beste op
prosagebied ten minste ewenaar en selfs oortref. Die vernuwing in die poësie word
in 1955 ingelei deur Peter Blum, 'n figuur wat buite die ‘Beweging’ van Sestig staan,
maar wat met die bundels Steenbok tot poolsee (1955) en Enklaves van die lig (1958)
'n nuwe inset ná Opperman bring, in die besonder met die spreekritme, verrassende
(dikwels hiperboliese) beeldspraak en gebruik van neologismes in 'n tipe vers wat
doelbewus antisentimenteel, demaskerend en satiriserend wil wees. In aansluiting
by die protespoësie van Amerikaanse Negers skryf Adam Small in Kitaar my kruis
(1961) en Sê sjibbolet (1963) 'n sterk satiriese, geestige, honende en soms bitter vers
waarin Bybelse situasies dikwels oorgeplaas word na Suid-Afrikaanse toestande,
meestal met die gebruik van die Kaapse Kleurlingdialek, inkanterende ritmes en
herhalingseffekte. Alhoewel Ingrid Jonker soms nog haar verse tradisioneel opbou,
gee sy in haar beste werk (Rook en oker, 1963) voorkeur aan 'n vrye vers wat by die
+

+ Oorsigte oor die poësie 1955-hede is dié van F.I.J. van Rensburg (Kultuurgeskiedenis van
die Afrikaner2), E. Lindenberg (Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde5), A.P. Grové
(Afrikaans: Ons pêrel van groot waarde) en T.T. Cloete (Die Afrikaanse literatuur sedert
Sestig, Kaapstad, 1980). Die beste keuse uit die poësie van 1955 tot hede is te vinde in D.J.
Opperman se Groot verseboek (Kaapstad 1951; daarna telkens aangevul).
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poësie van Éluard en die Nederlandse eksperimentaliste van die vyftigerjare aansluit.
Hierdie vrye vers met die wisselende lengte van die reël en gebruik van assosiatiewe
beelde bring 'n welkome afwisseling op die kwatryndreun en patroonmatigheid van
die Opperman-epigone en word in die sestiger- en sewentigerjare voortgesit deur
uiteenlopende digters soos Wilhelm Knobel, Marlise Joubert, Antjie Krog, Wessel
Pretorius, Phil du Plessis, Casper Schmidt, Henk Rall, Jeanne Goosen, Johan de
Jager, Rosa Keet en Johan van Wyk, al is sommige van hierdie skrywers nie van 'n
amorfe element in die opbou van die vers vry te pleit nie. Die belangrikste nuwe
talent wat in die sestigerjare sy verskyning maak, is Breyten Breytenbach, wat veral
met die bundels Die ysterkoei moet sweet (1964), Die huis van die dowe (1967),
Kouevuur (1969), Lotus (1970) en Voetskrif (1976) tot een van die indrukwekkendste
digters in Afrikaans ontwikkel. Met sy oorspronklikheid, verbluffende
beeldingsvermoë en uitbuiting van die sigwaarde van die woord illustreer Breytenbach
in bundel na bundel sy meesterlike beheer oor die Afrikaanse taal, terwyl sy
liefdespoësie, gedigte oor 'n doodsbenoudheid en deernis met homself en ander, verse
oor die verlange na 'n verlate vaderland en protes- en politieke gedigte oor die
Suid-Afrikaanse rassetoestand telkens van 'n eksistensiële betrokkenheid getuig,
sonder dat sy werk in 'n hinderlike ekkerigheid verval. Dit is opvallend dat ander
motiewe en tegnieke van die sestigerjare - die liefdesmotief, soos by Fanie Olivier
en Antjie Krog, die ontdekking van Afrika en die ‘betrokkenheid’ by Suid-Afrika,
soos by Wilma Stockenström, Wopko Jensma en J.C. Steyn, en die spel met woord
en taal wat ná Blum en Van Wyk Louw se Tristia teruggevoer en deur Leon Strydom,
Merwe Scholtz en J.C. Steyn voortgesit word - almal in die werk van Breytenbach
aanwesig is en verfynings ondergaan. Ná Breytenbach kom die belangrikste groeipunte
vir die poësie voor in die Wurm-groep en veral die Stellenbosse impuls van D.J.
Opperman se ‘letterkundige laboratorium’. Onder die Wurm-groep is Wilma
Stockenström met haar sinvolle verkenning van Afrika met sy droë, harde landskap
en sy voorgeskiedenis van ontdekkingsreise, primitiewe lewe en paleontologiese
opgrawings, besondere siening van die mens in sy verhouding tot sy wêreld en
uiteindelik ook 'n bowewerklikheid, gedronge beeldspraak en geskubde taal en
aansluiting by die tradisie van Opperman en Blum die belangrikste figuur. Die reaksie
op die te amorfe struktuur van die beoefenaars van die vrye vers en die terugkeer na
'n meer geslote vorm kom ook voor by heelparty digters wat by Opperman hulle
skoling in die ‘digkunde’ gehad het, o.a. by Lina Spies (Dagreis, 1976), Fanie Olivier
(Om alleen te reis, 1973), Leon Strydom (Geleentheidsverse, 1973) en Marlene van
Niekerk (Sprokkelster, 1977). Buite hierdie twee groepe om is Sheila Cussons (o.m.
Plektrum, 1970 en Die swart kombuis, 1978), M.M. Walters met satiriese gedigte,
I.L. de Villiers met religieuse verse, George Weideman met Namakwalandse
streekspoësie, J.C. Steyn (Die grammatika van liefhê, 1975) met 'n fenomenologiese
taalspel en Annesu de Vos en T.T. Cloete met debuutbundels in 1980 die
noemenswaardigste digters wat op die oomblik in Afrikaans werksaam is.
Soos in die geval van die prosa en die poësie kan die vernuwing in die Afrikaanse
drama teruggevoer word na 1955. In dié jaar verskyn Bartho Smit se Moeder Hanna
in Standpunte, al word dit eers in 1959 in boekvorm gepubliseer. Veel meer as vroeër
toon die Afrikaanse drama in dié tyd vak die bevrugtende invloed van die
kontemporêre literatuur van ander lande, soos die moderne moraliteit (Smit), die
absurde
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(Ionesco en Beckett op André P. Brink en Chris Barnard), die eksistensialistiese
teater (Sartre op Brink), Brecht se epiese teater (Adam Small) en Weiss se tonele in
'n gestig (P.G. du Plessis), terwyl van die skrywers veelvuldig gebruik maak van
tegnieke soos die terugflits en vooruitflits (Henriette Grové, Brink, Dolf van Niekerk,
Smit, Small), verteller (Brink, Smit, Small), jukstaponering van monoloë (Van
Niekerk) e.d.m. Waar die dramaturge by ouer tradisies in die Afrikaanse
toneelliteratuur, soos die maatskaplike probleemdrama (Du Plessis) en die historiese
drama (Brink) aansluit, is die aanbieding dikwels verrassend-nuut en die dialoog
veel natuurliker as vroeër. Vir die Afrikaanse drama sedert 1955 is Smit as teoretikus
en skeppende kunstenaar (o.m. Christine, 1971) 'n sleutelfiguur, terwyl Du Plessis
van die speelbaarste stukke met 'n vlot dialooghandeling (Nag van legio, 1969, en
Siener in die suburbs, 1971) lewer. Barnard skryf enkele gevoelige hoorspele en sluit
met Pa maak vir my 'n vlieër pa (1964) by die teater van die absurde aan, terwyl
Brink heelwat eksperimenteer, van Shakespeare se dramas geestig na Suid-Afrika
transponeer en met Elders mooiweer en warm (1965) sy beste enkele drama skryf.
Die belangrikste moderne stuk is Small se Kanna hy kô hystoe (1965) met sy
verbinding van epiese, liriese en dramatiese elemente. In die sewentigerjare is daar
'n herlewing van die vyftigerjare se vrolike volksheid in die opvoering van Mikro se
Mattewis en Meraai (verwerk deur Du Plessis) en Van Bruggen se Ampie, 'n rigting
waarby Pieter Fourie met sy Faan-stukke aansluit, al gee hy met Die joiner (1976)
blyke van groter belofte. Nog voor publikasie word Pieter-Dirk Uys, wat ook as
regisseur aktief is, se werk verbied; die enigste wat van hom in Afrikaans verskyn,
is die geestige Die Van Aardes van Grootoor (1979).
In die periode sedert 1955 word daar heelwat meer op die gebied van die drama
gepubliseer as vroeër, terwyl sommige stukke belofte toon en enkeles selfs 'n
behoorlike peil bereik. Tog vergelyk die drama nog steeds - ten spyte van hierdie
duidelike ontwikkeling - ongunstig met die prosa en poësie en kan geen enkele
hedendaagse drama naas Opperman en Van Wyk Louw se beste werk gestel word
nie, al is die stukke oor die algemeen speelbaarder as dié van voor 1955.

II. Die totstandkoming van die streekrade en die verdere ontwikkeling
van die uitvoerende kunste
Met die totstandkoming van die Nasionale Toneelorganisasie (N.T.O.) in 1947
verbeter die gehalte en professionaliteit van toneelaanbiedings, het Afrikaanse
dramaturge meer geleenthede om hulle werk opgevoer te kry, word sale op die
platteland omskep en van moderner toerusting voorsien en dra besoekende regisseurs
en groepe uit die buiteland daartoe by om die belangstelling in die toneel te
+

+ Gerhard J. Beukes se oorsig oor die Afrikaanse drama in Afrikaans: Ons pêrel van groot
waarde is ontoereikend. Bevredigender is dié van J.H. Senekal (Beeld en bedryf, Pretoria,
1978). Die beste oorsig oor die twintigste-eeuse dramaliteratuur en 'n verkenning van die
Afrikaanse situasie is dié van André P. Brink in Aspekte van die nuwe drama
(Pretoria/Kaapstad, 1974), terwyl A.J. Coetzee in Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde5
'n oorsig oor die Afrikaanse drama ná 1900 skryf.
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stimuleer. Die lang afstande wat spelers oor die hele land moes aflê en die
ontevredenheid wat daardeur ontstaan, die tekort aan geld, die kritiek op die keuse
van stukke vir opvoering en die herhaalde, heftige polemieke waarin die N.T.O.
betrokke raak, lei egter in 1961 tot die aanstelling van die De Bruyn-kommissie om
die hele aangeleentheid te ondersoek. Die belangrikste aanbeveling van dié kommissie
was dat die uitvoerende kunste in 'n gedesentraliseerde vorm en op provinsiale basis
onder die regstreekse toesig van die administrateurs maar met finansiële steun van
die sentrale regering moet voortbestaan. So kom die Kaapse, Transvaalse, Vrystaatse
en Natalse streekrade (KRUIK, TRUK, SUKOVS en NARUK) dan in 1962 tot stand.
Die instelling van die streekrade los die probleem van die lang en uitputtende
landsreise op en bied met die vaster professionele tuistes 'n groter mate van sekuriteit
aan die spelers, terwyl dit ook 'n impetus gee aan die oprigting van nuwe, moderne
teaters: die stadskouburge van Johannesburg en Bloemfontein, die Aula, H.B. Thomen Baxter-teater aan die Universiteite van Pretoria, Stellenbosch en Kaapstad
onderskeidelik, die Nico Malan-teater in Kaapstad, die Oude Libertasopelugteater
op Stellenbosch en die Staatsteater in Pretoria. Deur die verbetering in die gehalte
van die aanbiedings wat hierdeur en deur die besoeke van oorsese regisseurs soos
Fred Engelen en Peter Kleinschmidt ontstaan, word groter gehore na die teaters
getrek. Terselfdertyd kry toneelspelers deur die instelling van volwaardige
departemente van drama en toneel aan Afrikaanse universiteite - Stellenbosch (met
Fred Engelen en later Fred le Roux as hoogleraars), Pretoria (met Anna Neethling-Pohl
as mede-professor) en die Oranje-Vrystaat - die geleentheid om professionele onderrig
in hulle vak te ontvang. 'n Hele aantal belangrike nuwe kunstenaars tree op die
voorgrond, o.a. Robert Mohr, François Swart, Truida Louwen Pieter Fourie as
regisseurs en Fred le Roux, Babs Laker, Johann Nell, Kita Redelinghuys, Jannie
Gildenhuys, Paul en Johan Malherbe, Tine Balder, Cobus Rossouw, Sandra Kotze,
Marius Weyers, Carl Trichardt en Katinka Heyns as spelers. Afgesien van die
instelling van jeuggroepe wat voorgeskrewe letterkundige werk op hoër skole deur
voordrag en toneelspel aanskouliker maak, stimuleer die streekrade die ontwikkeling
van die Afrikaanse drama deur opdragte aan skrywers soos N.P. van Wyk Louw,
D.J. Opperman, Bartho Smit en Chris Barnard. Naas die produksie van klassieke
werke deur Sophokles, Shakespeare, Goethe, Ibsen, Tsjechow en Shaw is die
streekrade ook verantwoordelik vir die opvoering van stukke deur hedendaagse
dramaturge uit die wêreldliteratuur, soos Brecht, Ionesco, Dürrenmatt en Kohout, al
het die boikot om politieke oorwegings van 'n hele aantal belangrike kontemporêre
skrywers 'n remmende uitwerking. Deur die opvoering van plaaslike stukke kry ook
die Afrikaanse dramaturge die geleentheid om hulle eie werk geproduseer te sien en
uit moontlike foute te leer. Hierdie produksies sluit in
+

+ In sy oorsig oor ‘Toneel en drama’ (Kultuurgeskiedenis van die Afrikaner2) bespreek L.W.B.
Binge die ontwikkeling van die toneel tot 1965. Vollediger is R. Stead in Die
kultuurontplooiing van die Afrikaner (onder redaksie van P.G. Nel, Pretoria/Kaapstad, 1979).
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stukke deur Van Wyk Louw (Germanicus, Die pluimsaad waai ver), D.J. Opperman
(Vergelegen, Voëlvry), Uys Krige (Die loodswaaiers), Chris Barnard (Pa maak vir
my 'n vlieër pa, Taraboemdery), P.G. du Plessis (Die nag van legio, Siener in die
suburbs, 'n Seder val in Waterkloof) en Adam Small (Kanna hy kô hystoe). Afgesien
van die beskikbaarheid van goeie tekste is die belangrikste beperking vir die
Afrikaanse toneel die klimaat van sensuur en die optrede deur burokratiese liggame
in die keuse van stukke. Die herhaalde afstellings van Bartho Smit se stukke
(Christine, Bacchus in die Boland) en die feit dat sy Putsonderwater jare lank op
opvoering moes wag, het 'n nadelige uitwerking op die ontwikkeling van dié
dramaturg gehad.
Met die koms van die streekrade verdwyn die meeste amateurgroepe, al doen
organisasies soos die Bellvillese Afrikaanse Toneelvereniging (B.A.T.) en
amateurverenigings by universiteite, soos die Libertas-teaterklub op Stellenbosch,
goeie werk. 'n Groot stimulus gaan uit van eksperimentele teaters soos die Arenaen Markteater in Johannesburg, die Sterrewag-teater in Bloemfontein en Die Ruimte
in Kaapstad, waar o.m. stukke van Pieter-Dirk Uys (Dieselle ou storie, Karnaval)
opgevoer word. Die Ruimte, soos ook die Klein- en die Baxter-teater by die
Universiteit van Kaapstad, is van hul ontstaan af veelrassig, terwyl die meeste
staatsondersteunde teaters in die sewentigerjare ook vir alle bevolkingsgroepe
oopgestel word.
Naas die toneelbedrywighede ondergaan die filmbedryf in Suid-Afrika in die
sestiger- en sewentigerjare 'n vernuwing met die aktiwiteite van o.a. Jamie Uys, Emil
Nofal en Jans Rautenbach. Hierdie ontwikkeling het ook sy effek op die Afrikaanse
letterkunde, aangesien dit skrywers die geleentheid gee om draaiboeke te skryf (bv.
Brink se verwerking van C.M. van den Heever se Somer) of van hulle werk verfilm
te kry (soos P.G. du Plessis se Siener in die suburbs). Met die instelling van 'n
televisiediens vir Suid-Afrika in 1976 word hierdie geleenthede veel groter, aangesien
regisseurs soos Stephan Bouwer, Franz Marx en Katinka Heyns ook vir die produksie
van inheemse stukke verantwoordelik is.

III. Kritiek en polemieke
Die strenger wetenskaplike basis wat met die toespitsing op die struktuur van die
kunswerk in die vroeë vyftigerjare die kritiese benadering begin oorheers, word in
die tydvak 1955-hede voortgesit, al is die veld van ondersoek nou groter en raak die
kritici - teenoor die vroeëre haas uitsluitlike gerigtheid op poësietekste - ook
geïnteresseerd in 'n ondersoek van die prosa en drama. Hierdie verruiming word
gestimuleer deur die Sestigers, wat veral met hulle prosawerke nuwe uitdagings aan
+

+ Oor die Afrikaanse kritiek vanaf 1955-hede bestaan daar geen uitvoerige studie nie. Sekere
tendense word aangedui deur verskillende kommentators in hulle besinning oor ‘Die
Afrikaanse letterkunde vandag’ (St., XXXI: 1, Februarie 1978). Ronèl (van der Merwe) Johl
maak 'n kursoriese bestekopname van die dag- en weekbladkritiek in Donga, April 1977 en
Inspan, I: 1.
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die kritiek stel en - soos vroeër die poësie van die Dertigers en die digters wat in die
veertigerjare aan die woord kom - 'n noukeurige interpretasie van die kritikus vereis.
Soos die Dertigers maak die Sestigers van tyd tot tyd uitsprake oor hulle werk en
neem hulle dikwels standpunt in ten opsigte van hulle taak as woordkunstenaars, al
is hulle aktiwiteite op dié gebied hoofsaaklik polemies deur die verdediging van hulle
werk teen ongeregverdigde aanvalle uit 'n moreel-godsdienstige of politieke hoek
en die veroordeling van 'n beheer- en sensuurstelsel wat die ontwikkeling van die
letterkunde strem. Veral vanaf die sewentigerjare staan haas elke koerant heelwat
ruimte af aan boekbesprekings en kort beskouinge oor die literatuur, 'n ontwikkeling
wat die aantal resensies oor elke werk laat toeneem en aansienlik meer kritici
geleenthede bied om te skryf.
In die vyftigerjare is F.E.J. Malherbe, P.C. Schoonees en G. Dekker nog steeds
aktief as kritici, alhoewel hulle nie meer die literêre toneel oorheers nie. Ná sy
verhandeling oor die Digters van Dertig (1953) skryf Opperman minder kritiek,
terwyl N.P. van Wyk Louw hom in sy Huisgenoot-rubriek ‘Die oop gesprek’ en sy
praatjies vir Radio Hilversum Wereldomroep hoofsaaklik op literêr-teoretiese
aangeleenthede toespits. In die vyftiger- en sestigerjare is Rob Antonissen met sy
deeglike Standpunte-kronieke en A.P. Grové met sy resensies in Die Huisgenoot en
Die Vaderland, redigering van Standpunte en samestelling van bloemlesings die
aktiefste kritici, terwyl Merwe Scholtz, P. du P. Grobler, Ernst van Heerden, C.J.M.
Nienaber, M. Nienaber-Luitingh en Elize Botha se opstelle hoofsaaklik in Standpunte
verskyn en later gebundel word. Die opstel of essay is die belangrikste vorm vir
hierdie kritici; slegs enkeles, soos T.T. Cloete en F.I.J. van Rensburg, pak ná hulle
proefskrifte 'n omvattende stuk navorsing met die oog op publikasie in boekvorm
aan. Die reeks Monogrofieë uit die Afrikaanse letterkunde onder redaksie van A.P.
Grové en die Blokboeke oor die Afrikaanse en Nederlandse letterkunde onder redaksie
van D.J. Opperman gee vanaf die sestigerjare aan kritici die kans om kort studies
oor 'n bepaalde outeur of 'n spesifieke werk aan te pak, terwyl huldigingsbundels
soos Beskouings oor poësie (1957), Dietse studies (1965), Smal swaard en blink
(1966), Woord en wederwoord (1974), Ter wille van die edel spel (1975), Die lewende
Totius (1977), Skanse teen die tyd (1978), Leipoldt 100 (1980) Hulsels van kristal
(1981) en Beeld van waarheid (1982) die geleentheid vir behoorlike stukke navorsing
skep. Van die kritici van vóór 1955 behartig in dié tydvak boekerubrieke in dagblaaie,
soos W.E.G. Louw in Die Burger en A.P. Grové in Die Vaderland, terwyl F.I.J. van
Rensburg as resensent veral in Die Volksblad aktief is.
Enkele omvangryke studies oor die digters van die Eerste Geslag word in die
vyftiger- en vroeë sestigerjare gedoen, soos JASPER LODEWYK STEYN (1916-1982)
se Totius as psalmberymer (1953), JAN KROMHOUT (1917-) se Leipoldt as digter
+ +

+ Oor die reeks Monografieë en Blokboeke skryf Rialette Wiehahn (St., XXXIV: 3, Februarie
1971) en Tim Huisamen (St., XXXIV: 1, Februarie 1981).
+ J.L. Steyn se Totius as psalmberymer en Jan Kromhout se Leipoldt as digter word bespreek
deur Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963), terwyl J.C. Kannemeyer oor M.P.O.
Burgers se C.L. Leipoldt: 'n Studie in stof-keuse, -verwerking en -ontwikkeling skryf
(Konfrontasies, Pretoria/Kaapstad, 1977). Oor M.S. du Buisson se Die mens-Godverhouding
in die Afrikaanse poësie handel A.P. Grové (Hg., 23.10.59).
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(1954) en MARIUS PHILIP OLIVIERA BURGERS (1909-1962) se C.L. Leipoldt: 'n Studie
in stof-keuse, -verwerking en -ontwikkeling (1960), wat reeds eerder (1939) Die mens
Langenhoven die lig laat sien het en ook as resensent - veral op die gebied van die
drama - aktief is. Alhoewel hierdie studies dikwels onbekende gegewens vrystel,
ontaard hulle te veel in suiwer tematiese ondersoeke en word die aksent by Burgers
verskuif na die psige van die skrywer. Die toespitsing op die tematiek en die
verwaarlosing van struktuursake is ook die belangrikste beswaar teen MARTHINUS
STEFANUS DU BUISSON (1912-1962) se Die mens-Godverhouding in die Afrikaanse
poësie (1959).
Van die kritici wat in die laat-vyftiger en vroeé sestigerjare begin werk, sluit ERNST
LINDENBERG (1928-), dosent in Kaapstad en hoogleraar aan die Universiteit van die
Witwatersrand, met sy woordgevoeligheid die nouste aan by die eksponente van die
stilistiek op linguistiese grondslag, al is hy van die begin af ook ingestel op breër
strukturele lyne en word die historisiteit van die woord 'n belangrike faktor in sy hele
benadering. Lindenberg se resensies en opstelle verskyn in Die Huisgenoot, Die
Brandwag, Trek, Tydskrif vir Letterkunde, Standpunte, Kriterium, Die Burger,
Oggendblad en Die Vaderland en word gedeeltelik gebundel in Onsydige toets (1965).
Wat hierin veral opval, is sy helder stelwyse, korrekte waardebepalings en vindingryke
ooplees van dikwels bekende tekste, soms deur op ander se uitsprake te reageer en
polemiserend nuwe insigte te ontwikkel. Belangrik is sy gesonde kritiese ‘realisme’
dat ‘'n suiwer kritiese instelling en apparaat geen waarborg ... (vir 'n korrekte) kritiese
oordeel ... (kan) ... wees nie’ (Taalkundige literêre teorie en kritiek, 1972). Sy
belangstelling gaan, wat die ouer Afrikaanse digters betref, veral uit na Eugène N.
Marais oor wie se poësie hy 'n voortreflike Blokboek (1966) skryf, terwyl hy deur
'n ondersoek van die oorspronklike tydskrifpublikasie van die verse tot 'n korrekter
chronologiese plasing van Marais as digter kom. Lindenberg se opstelle oor D.J.
Opperman, Peter Blum en N.P. van Wyk Louw (in die besonder sy talle
Tristia-analises) behoort tot die beste kritiek in die periode 1955-hede, terwyl hy ook
die oorsig oor die poësie in Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde (1965) behartig
en met die medewerking van N.P. van Wyk Louw die bloemlesing Treknet (1966)
saamstel. By laasgenoemde skryf hy ook 'n Blokboek (1979).
Naas Lindenberg is PETRUS DUVENHAGE VAN DER WALT (1927-), dosent in Natal
en hoogleraar aan die Potchefstroomse Universiteit, die bedrywigste as resensent,
o.m. in Standpunte en Die Transvaler. Sy opstelle, wat in Mené tekél (1969) en Bestek
(1975) versamel is, toon 'n ontvanklikheid vir kontemporêre werk; maar word ontsier
deur vae veralgemenings, oppervlakkigheid en die gebruik van vreem+ +

+ Oor E. Lindenberg as kritikus skryf Rialette Wiehahn in Die Afrikaanse poësiekritiek
(Kaapstad/Pretoria, 1965), terwyl Rob Antonissen Onsydige toets bespreek (Krit., III: 4,
Januarie 1966). Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde word geresenseer deur J.C.
Kannemever (Bu., 23.3.67).
+ P.D. van der Walt se Mené tekél word bespreek deur J.R. Verster (Vo., 24.4.70) en sy Bestek
deur André P. Brink (Rap., 25.5.75), I.L. de Villiers (Bu., 5.6.75), Anna van Zyl (Vo., 13.8.75)
en Leon Strydom (Hoof., 24.10.75). Oor Kelkie sonder voet skryf Hennie Aucamp (Bu.,
18.11.76), Gerrit Olivier (Ogg., 24.2.77) en Anna van Zyl (Vo., 17.3.77).
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de begrippe. Van der Walt lewer ook 'n monografie oor S.B. en G.C. Hobson (1964),
skryf 'n gids by die studie van enkele sleutelgedigte in Afrikaans (Versvreugde, 1968)
en stel 'n keur uit lang Afrikaanse verhalende gedigte saam (Versavontuur, 1968).
Uit sy geestige - dikwels satiriese of spottende - essays oor die Afrikaner se
hebbelikhede, wat in die tydskrif Sarie Marais verskyn, stel hy 'n keuse saam in die
bundel Kelkie sonder voet (1976). Van die filosoof JOHANNES JACOBUS DEGENAAR
(1926-) verskyn Eksistensie en gestalte (1962), waarin hy die denkstruktuur in die
poësie van N.P. van Wyk Louw verken deur dit in verband te bring met die
denkklimaat van die eksistensiefilosofie. 'n Soortgelyke ondersoek onderneem hy in
Die wêreld van Albert Camus (1966). Deeglike studies oor die drama is dié van die
Stellenbosse klassikus PIETER JACOBUS CONRADIE (1931-), wat op 'n Utrechtse
dissertasie oor Heraktes in die Griekse tragedie (1958) promoveer en in sy verdere
publikasies ook 'n besondere belangstelling vir die literêre ‘verwerking’ van die
Griekse mites toon, soos blyk uit The treatment of Greek myths in modern French
drama (1963) en Niks is in sy tyd gesluit (1976). Hierby sluit Avonture van die Griekse
helde en gode (1964) aan, 'n werk waarin hy - soos vroeër S.J. du Toit (Kinders van
die daeraad, 1939, Mense van die newels, 1949 en Gode en helde van Achaje, 1965)
en P.V. Pistorius (Droomhelde uit Hellas, 1950) - die mites vir gebruik op skool
oorvertel. Afgesien van 'n Blokboek oor Germanicus (1966) en 'n inleidende studie
tot die tegniek van die drama (Hoe om 'n drama te ontleed, 1968) word sy beskouinge
oor die Afrikaanse drama - wat in Standpunte en Kriterium verskyn het - versamel
in Spanning en ewewig (1974), o.m. sy uitstekende studies oor die bronne van
Germanicus en Periandros van Korinthe. Ook 'n paar ander figure wat as dosente
nie primêr met die Afrikaanse letterkunde te make het nie, lewer by wyse van kort
studies of artikels bydraes tot die kritiek. Die Kaapstadse dosent JAN ANTON VERHAGE
(1907-1974) promoveer op 'n Sintakties-stilistiese studie van die Dagregister van
Jan van Riebeeck (1952) en skryf - naas verspreide artikels oor die prosa - 'n
monografie oor Langenhoven (1969) en 'n Blokboek oor Sonde met die bure en
Herrie op die oú tremspoór (1970). STEPHANUS STRYDOM (1924-), Pretoriase
hoogleraar, skryf 'n monografie oor F.A. Venter (1965) en sit met enkele
Standpunte-artikels oor Opperman-verse die rigting van die stilistiek op linguistiese
grondslag voort. EDITH HILDEGARD RAIDT (1932-), dosent in Kaapstad en professor
in Johannesburg, promoveer met 'n dissertasie oor die Geskiedenis van die byvoeglike
verbuiging in Nederlands en Afrikaans (1968), skryf 'n oorsig oor die geskiedenis
van Afrikaans soos dit uit Nederlands en sy voorlopers ontwikkel het (Afrikaans en
sy Europese verlede, 1971) en publiseer in Dietse studies (1965), Woord en
wederwoord (1974) en D.J. Opperman: Dolosgooier van die woord (1974) 'n aantal
uitstekende studies oor Opperman se Blom en baaierd, gebaseer op haar Kaapse
M.A.-verhandeling
+ +

+ J.J. Degenaar se Eksistensie en gestalte word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad,
Kaapstad, 1966) en J.C. Kannemeyer (Konfrontasies).
+ P.J. Conradie se Niks is in sy tyd gesluit word bespreek deur André P. Brink (Rap., 6.6.76),
Anna van Zyl (Vo., 28.5.76) en Stephan Bouwer (Ogg., 27.1. 77), terwy Spanning en ewewig
geresenseer word deur Aart de Villiers (Ogg., 29.8.74), Brink (Rap., 13.10.74), P.D. van der
Walt (Tr., 21.9.74), J.P. Louw (Hoof., 11.10.74) en D.F. Spangenberg (T.L., XIII: 3, Augustus
1975).
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Die bundel as eenheid (1962). Die Kaapstadse hoogleraar ROY HENRY PHEIFFER
(1932-), wat soos Raidt op die gebied van die historiese taalkunde werksaam is en
op 'n proefskrif oor Die gebroke Nederlands van Franssprekendes aan die Kaap in
die eerste helfte van die agtiende eeu (1980) promoveer, publiseer 'n hoofstuk oor
die negentiende-eeuse literatuur in Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde (1965),
'n Blokboek oor Dias en ander hoorspele (1966) en 'n bloemlesing uit die Afrikaanse
poësie (Woordpaljas, 1979).
Afgesien van hierdie kritici en akademici wat in ander vakrigtings doseer en ook
aan die kritiek meedoen, is daar 'n hele aantal skeppende kunstenaars wat met
polemiese stukke, manifeste en voordragte uitsprake oor die literatuur maak of met
resensies en studies 'n aktiewe aandeel as kritici het. In die laat-vyftigerjare verskyn
in Die Burger PETER EMIL JULIUS BLUM (1925-) se hoogs indiwiduele en tot dusver
ongebundelde beskouinge oor figure en werke uit die Franse, Duitse en Engelse
literatuur, terwyl hy ook enkele kere nuwe werke resenseer en in die voortreflike
satiriese ‘Hoe ek dekadent geword het’ (Standpunte, XI: 2, Oktober-November 1956)
op die morele besware teen sy werk reageer en daarmee die lyn van Kees Konyn uit
die veertigerjare voortsit. Die meeste Sestigers (Jan Rabie, Etienne Leroux Tussengebied (1980) - Abr. H. de Vries, Bartho Smit - Losgoed (1974) - Dolf van
Niekerk, Chris Barnard) skryf opstelle waarin hulle houding ten opsigte van die
skeppende literatuur en hulle eie ideale geformuleer word, terwyl hulle ook van tyd
tot tyd polemies hulle eie standpunt verdedig. Daarnaas is sommige van hulle
werksaam as dagbladkritici, soos Rabie en De Vries. Rabie versamel sy stukke van
die jare 1957-1965, o.m. dié oor die literatuur, in Polemika (1966) en behartig 'n
rubriek oor die Afrikaanse letterkunde in The Cape Times.
Die Sestiger wat die ideale van sy geslag die duidelikste formuleer en as polemikus
en kritikus belangrike werk lewer, is ANDRÉ PHILIPPUS BRINK (1935-), dosent en later
hoogleraar aan die Rhodes-universiteit. Brink se pleidooie vir 'n vernuwing in die
prosa verskyn in Tydskrif vir Letterkunde en Sestiger en toon van die begin af 'n wye
belesenheid en insig in die twintigste-eeuse literatuur, al het hy in sy formulerings
dikwels 'n skatpligtigheid teenoor N.P. van Wyk Louw. In die sestigerjare skryf hy
na verhouding min kritiek in tydskrifte en koerante en is hy aktiewer as polemikus
wat die Sestigers se werk teen aanvalle op grond van morele oorwegings verdedig
en pleit vir die vryheid van die skeppende kunstenaar wat met die probleem van 'n
knellende beheerstelsel te make het. Sy eerste twee kritiese publikasies in boekvorm
is Orde en chaos (1962), 'n studie van Van Wyk Louw se Germanicus en die tragedies
+

+ André P. Brink se Orde en chaos word bespreek deur E. Lindenberg (Bu., 2.11.62), P.J.
Conradie (Krit., I: 1, April 1963) en Leendert Dekker (St., XVI: 4, April 1963); Aspekte van
die nuwe prosa deur J.H. Senekal (Z.A., April 1968) en P.D. van der Walt (Tg., Oktober
1968); Die poësie van Breyten Breytenbach deur Lindenberg (Rap., 14.11.71) en Anna van
Zyl (Vo. 24.5.73); en Aspekte van die nuwe drama deur A.J. Coetzee (Bu., 7.3.74), Van der
Walt (Tr., 3.6.74), A.P. Grové (Hoof., 15.7.74) en Anna van Zyl (Vo., 1.8.74). Oor sy kritiese
werksaamhede, veral in Rapport, skryf Gerrit Olivier (T.L., XIII: 4, November 1975).
Voorlopige rapport word geresenseer deur Ronèl van der Merwe (Vo., 24.11.76), Lindenberg
(Ogg., 25.11. 76), R.H. Pheiffer (Bu., 3.2.77) en L.S. Venter (St., XXXII: 2, April 1979);
Tweede voorlopige rapport deur Lindenberg (Bu., 12.2.81).
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van Shakespeare, en Aspekte van die nuwe prosa (1967), waarin die Wes-Europese
en Amerikaanse literatuur van die twintigste eeu verken en 'n oorsig van die vernuwing
in die Afrikaanse letterkunde gegee word. In die sewentigerjare ontwikkel Brink tot
die aktiefste kritikus in Afrikaans met sy Blokboeke oor Die poësie van Breyten
Breytenbach (1971) en Jan Rabie se 21 (1977), oorsig oor die prosa (in die
1973-uitgawe van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde) en Aspekte van die nuwe
drama (1974), waarin die stof op dieselfde wyse as in die eerste Aspekte behandel
word. Uit sy fenomenale bedrywigheid as resensent vir die Sondagkoerant Rapport
verskyn keuses as Voorlopige rapport (1976) en Tweede voorlopige rapport (1980),
waarin besprekings oor die skeppende literatuur uit die sewentigerjare opgeneem
word. In Brink se kritiese stukke word die leser telkens getref deur die raak
formulerings, kriptiese stelwyse, verrassende verbandleggings met ander skrywers,
vermoë om binne 'n kort bestek tot die essensie van 'n werk deur te dring en meestal
trefseker oordeel. Met hierdie benaderingswyse en met sy aksent op die tematiese
of ideë-gegewe en die integrasie van al die onderdele is Brink die logiese ‘opvolger’
van Antonissen en skryf hy van die insiggewendste kritiek van die sewentigerjare,
al lei sy toegeeflike houding teenoor betrokke of eksperimentele werk soms daartoe
dat hy aksente eensydig lê of tot 'n aanvegbare waarde-oordeel kom.
Naas Brink en Rabie bundel twee ander skeppende kunstenaars uit die sestigeren
sewentigerjare hulle beskouinge oor die literatuur. In Kort voor lank (1978) versamel
HENDRIK CHRISTOFFEL LOURENS AUCAMP (1934-) sy studies oor die korter
prosavorme, waarin hy - naas voortreflike analises van verhale van Abraham H. de
Vries, Pirow Bekker en Herman Charles Bosman - telkens by tegniese of struktuursake
stilstaan en as beoefenaar van die kortverhaal sy belangstelling in die
‘fabrieksgeheime’ van ander skrywers toon, dikwels deur uit 'n groot verskeidenheid
Engelse en Amerikaanse bronne aan te haal. In Ontmoetings (1979), wat gedeeltelik
vroeër in Standpunte, Die Burger en Tydskrif vir Letterkunde verskyn het, skryf die
digteres LINA (CARELLINA PIETERNELLA) SPIES (1939-) oor haar persoonlike
kennismaking met mede-kunstenaars (Opperman, Blignault, Kirsch, Eybers, ens.)
en die invloed wat hulle persoonlikheid en werk op haar gehad het.
Afgesien van die werk van resensente en skeppende kunstenaars wat ook aan die
kritiek meedoen, kom daar ná die intense teksgerigtheid en stilistiese benadering in
dissertasies van die vyftigerjare in die sestiger- en sewentigerjare 'n breër
probleemstelling en uitbreiding van die studieveld. Gedeeltelik was dit reeds aanwesig
in die proefskrifte van Elize Lindes en Roswitha Geggus, wat met hulle analises van
Opperman-gedigte ook die eenheidsprobleem in die letterkunde en die visuele aanbod
van die poësie onderskeidelik ter sprake gebring het. In die studies van die
+ +

+ Oor Hennie Aucamp se Kort voor lank skryf Anna van Zyl (Vo., 1.6.78), Merwe Scholtz
(Bu., 15.6.78), Hilda Grobler (Hoof., 30.6.78), P.H. Roodt (T.L., XVI: 3, Augustus 1978) en
Elize Botha (St., XXXII: 3, Junie 1979). Op André P. Brink se resensie (Rap., 30.7.78) volg
'n polemiek met H.C.T. Müller (Rap., 6, 13, 20 en 27.8.78).
+ Lina Spies se Ontmoetings word bespreek deur Anna van Zyl (Vo., 2.5.79), R.H. Pheiffer
(Beeld, 28.5.79), Petra Grütter (Bu., 7.6.79), André P. Brink (Rap., 30.12.79) en P.H. Roodt
(T.L., XVIII: 1, Februarie 1980).
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sestiger- en sewentigerjare word die terrein van ondersoek egter uitgebrei na die
prosa en drama, ontleed die kritici dikwels groter gehele en word 'n verskeidenheid
werke vanuit een bepaalde aspek van die kunswerk - soos die stem, verwysing, ritme,
titel en karakterisering - bespreek.
In haar deeglike Witwatersrandse dissertasie oor Die Afrikaanse poësiekritiek
(1965) kom RIALETTE WIEHAHN (1936-) tot 'n periodisering van die Afrikaanse kritiek
en bespreek sy die belangrikste skrywers wat op dié gebied werksaam is, telkens met
die aksent op hoofbeginsels en uitgangspunte in die benadering van die kunswerk.
- JOHN CHRISTOFFEL KANNEMEYER (1939-), dosent in Kaapstad, Johannesburg en
Stellenbosch en hoogleraar aan die Universiteit van die Witwatersrand, promoveer
op 'n proefskrif oor Die stem in die literêre kunswerk (1965) en skryf resensies en
artikels in Inset, Die Huisgenoot, Die Burger, Kriterium, Standpunte, Rapport en
Oggendblad. Verder publiseer hy 'n monografie oor Jochem van Bruggen (1965), 'n
Blokboek oor Die heks en Die laaste aand van C. Louis Leipoldt (1966), 'n inleiding
tot die tegniek van die prosa (Prosakuns, 1968), 'n bundel Opstelle oor die Afrikaanse
drama (1970), 'n studie van Etienne Leroux se Sewe dae hy die Silbersteins (Op weg
na Welgevonden, 1970), 'n bloemlesing uit en inleiding tot die sewentiende-eeuse
Nederlandse poësie (Nederduitse digkuns, 1973), 'n Blokboek oor Die Afrikaanse
Bewegings (1974), 'n oorsig oor Letterkunde en Beweging voor 1900 (1975), 'n bundel
letterkundige opstelle en kritiek (Konfrontasies, 1977) en Geskiedenis van die
Afrikaanse literatuur (twee bande, 1978-1983; die gedeelte oor Opperman uit band
II word reeds eerder gepubliseer as Kroniek van klip en ster, 1979). Verder stel hy
'n keur uit Uys Krige se eenbedrywe saam (Vier eenbedrywe, 1978), versamel kritiese
opstelle en ander stukke van D.J.
+ +

+ Rialette Wiehahn se Die Afrikaanse poësiekritiek word bespreek deur J.C. Kannemeyer
(Konfrontasies), T.T. Cloete (St., XIX: 3, Februarie 1966) en P.D. van der Walt (Mené tekél,
Kaapstad, 1969).
+ Die stem in die literêre kunswerk van J.C. Kannemeyer word bespreek deur Leendert Dekker
(Va., 6.5.65), Hertzog Venter (Hg., 11.6.65), Rob Antonissen (Spitsberaad), F.I.J. van
Rensburg (Krit., III: 4, Januarie 1966) en T.T. Cloete (T.G., V: 4, Desember 1965), waarop
Kannemeyer en daarna weer Cloete reageer (T.G., VI: 2, Junie 1966). Jochem van Bruggen
word bespreek deur Antonissen (Krit., III: 2, Julie 1965); Prosakuns deur Hennie Aucamp
(Bu., 27.9.68) en Cloete (St., XXII: 2, Desember 1968); Opstelle oor die Afrikaanse drama
deur Rosa Nepgen (Hg., 2.4.71); Opweg na Welgevonden deur Anna van Zyl (Vo., 30.9.71),
P.D. van der Walt (Tr., 25.1.71) en E. Lindenberg (Rap., 26.3.72); Letterkunde en Beweging
voor 1900 deur Fanie Olivier (Rap., 22.2.76), Anna van Zyl (Vo., 15.3.76), Lindenberg
(Beeld, 5.4.76) en R.H. Pheiffer (Bu., 20.5.76); Konfrontasies deur André P. Brink (Rap.,
16.10.77), Ronèl van der Merwe (Vo., 9.11.77), Hilda Grobler (Hoof., 13.10.77), L.S. Venter
(Ogg., 24.11.77). F.R. Gilfillan (St., XXXII: 2, April 1979) en H.J. Schutte (T.L., XVII: 3,
Augustus 1979); Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur I deur Ernst van Heerden (Bu.,
13.7.78), Brink (Rap., 13.8.78), Johan Botha (Tr., 5.8.78), Grobler (Hoof., 14.9.78), Dorothea
van Zyl (Vo., 5.10.78), Ena Jansen (Ogg., 30.11. 78), Lindenberg (St.., XXXII: 3, Junie
1979), M. Nienaber-Luitingh (T.G., XIX: 3, September 1979), Cloete (T.L., XVIII: 1,
Februarie 1980) en P.H. Roodt (Kl., XV: 3, Oktober 1980). Op die bespreking van Cloete
volg 'n polemiek tussen Cloete en Kannemeyer in St., XXXIII: 3, Mei 1980, T.L., XVIII: 2,
Mei 1980, Bu., 2830.7.80 en T.L., XVIII: 4, November 1980. In T.G., XXI: 1, Maart 1981
skryf Ena Jansen na aanleiding van dié polemiek ‘Oor norme in die literatuurgeskiedenis’,
terwyl Gerrit Olivier nader op Cloete se besware ingaan en by wyse van 'n steekproef tot 'n
ander bevinding kom. Hierop volg 'n meningswisseling tussen Cloete en Olivier (T.G., XXII:
2, Junie 1982 en XXII: 3, September 1982). Aan Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur
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Opperman (Verspreide opstelle, 1977), Elisabeth Eybers (Voetpad van verkenning,
1978), Etienne Leroux (Tussenspel en Tussengebied, albei 1980) en Kees Konyn
(Die koléperas van Kees Konyn, 1982) en versorg uitgawes van die oorspronklike
handgeskrewe en getikte dokumente in verband met Opperman se Joernaal van Jorik
(Die galeie van Jorik, 1979) en C. Louis Leipoldt se Versamelde gedigte (1980). PIETER GEORG DU PLESSIS (1934-), dosent aan die Witwatersrandse Universiteit, later
verbonde aan die R.G.N. en hoofredakteur van die Pretoriase koerant Hoofstad,
behartig in die sestigerjare 'n boekerubriek in Sondagstem, stel bloemlesings uit
verhale en artikels in Die Huisgenoot saam (Halfeeu, 1966 en Hoogtepunte, 1967),
skryf die prosa-hoofstuk in die eerste uitgawes van Inleiding tot die Afrikaanse
letterkunde (1965) en promoveer met 'n studie oor Die verwysing in die literatuur
(1968), waarin hy 'n groot aantal voorbeelde uit die Afrikaanse poësie vir analises
betrek. ABRAHAM JACOBUS COETZEE (1939-), dosent en professor aan die Universiteit
van die Witwatersrand, promoveer met 'n studie oor die lang verwaarloosde terrein
van Ritme en skandering (1971), behartig die oorsig oor die drama in Inleiding tot
die Afrikaanse letterkunde, skryf 'n Blokboek oor Mikro se Toiings-trilogie (1967),
stel bloemlesings uit Breytenbach se poësie saam en onderneem in Poësie en politiek
(1976) 'n verkenning van betrokkenheid in die Afrikaanse poësie. In Die titel in die
poësie (1970) gaan PIROW (PETRUS JACOBUS) BEKKER (1935-) die verskillende soorte
titels, subtitels, motto's e.d.m. na en ontleed hy die verhouding tussen titel en
‘gedig-liggaam’ of groter eenheid (soos siklus en bundel. Bekker skryf ook 'n
Blokboek oor Die kwatryn (1974) en stel saam met H.J. Schutte 'n bloemlesing uit
die poësie van die twintigerjare saam (Digters op die toring, 1970). In Karakterisering
in die Afrikaanse roman (1975) gee JOHANNES PIETER (VAN DER BIJL) SMUTS (1934-),
dosent aan die Universiteit van Stellenbosch, 'n uiteensetting van die opvattinge oor
karakter in die literêre teorie en kritiek, bespreek daarna voorbeelde uit die Afrikaanse
prosa en kom aan die hand daarvan tot 'n verdeling tussen kommunikatiewe en
nie-kommunikatiewe romanfi-

I word hoofartikels gewy deur Die Burger (19.8.78) en The Cape Times (30.9.78), terwyl
Amanda Botha 'n onderhoud met die skrywer voer (Tr., 19.8.78). Die motivering vir die
toekenning van die Recht Malan-prys word gelewer deur D.J. Opperman (St., XXXII: 6,
Desember 1979). In 'n Verkenning van aspekte van literatuurgeskiedskrywing (skripsie
ingelewer vir die doktoraaleksamen in Teoretiese Literatuurwetenskap aan die Rijksuniversiteit
te Utrecht, 1979) bespreek Ena Jansen o.m. die literatuurgeskiedenisse van Dekker, Antonissen
en Kannemeyer. Kroniek van klip en ster word geresenseer deur A.P. Grové (Bu., 8.11.79),
Hilda Grobler (Hoof., 12.1.80), Hein Viljoen (Va., 31.1.80 en T.L., XVIII: 3, Augustus 1980),
André P. Brink (Rap., 16.3.80), T.T. Cloete (St., XXXIII: 3, Mei 1980) en D.H. Steenberg
(T.G., XXI: 1, Maart 1981), terwyl Die galeie van Jorik bespreek word deur Cloete (Bu.,
18.10.79), F.I.J. van Rensburg (Beeld, 29.10.79), Anna van Zyl (Vo., 7.11.79), Grobler (Hoof.,
10.11.79), E. Lindenberg (Va., 20.12.79), Brink (Rap., 27.1.80) en Ernst van Heerden (St.,
XXXIII: 3, Mei 1980).
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+ P.G. du Plessis se Die verwysing in die literatuur word bespreek deur E. Lindenberg (Bu.,
15.11.68), T.T. Cloete (St., XXII: 4, April 1969) en Rialette Wiehahn (T.G., X: 2, Junie
1970).
+ A. J. Coetzee se Poësie en politiek word bespreek deur Anna van Zyl (Vo., 24.8.76), Abr.
H. de Vries (Bu., 14.10.76), Lina Spies (Ogg., 25.11.76) en H.C.T. Müller (St., XXX: 4,
Augustus 1977).
+ Die titel in die poësie van Pirow Bekker word bespreek deur R. Schutte (Kl., VII: 1, Mei
1972).
+ J.P. Smuts se Karakterisering in die Afrikaanse roman word bespreek deur Abr. H. de Vries
(Bu., 28.11.75), E. Lindenberg (Beeld, 9.2.76), P.D. van der Walt (Tr., 13.3.76), D.H.
Steenberg (T.L., XIV: 2, Mei 1976) en André P. Brink (St., XXX: 6, Desember 1977), terwyl
H. Ohlhoff Hoe om 'n roman te ontleed resenseer (T.G., XVIII: 2, Junie 1978).
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gure. Smuts is (soms met die medewerking van Ria Smuts-van Rensburg) die
samesteller van bloemlesings uit die prosa (Mosaïek, 1965, Kompas, 1965,
Jangroentjie, 1972, Japtrap, 1979 en Pylvak, 1982), die skrywer van 'n inleidende
studie tot die tegniek van die prosa (Hoe om 'n roman te ontleed, 1977), 'n Blokboek
oor Kroniek van Perdepoort (1979) en behartig die drama-oorsig in Die Afrikaanse
literatuur sedert Sestig (Kaapstad, 1980). In Oor die eenheid van die digbundel
(1976) illustreer LEON STRYDOM (1944-), professor aan die Vrystaatse Universiteit,
die standpunt dat die ‘bundelperspektief as 't ware 'n ekstra leidraad bied vir die
konkretisering van die gedig’, met 'n analise van N.P. van Wyk Louw se Gestaltes
en diere. Daarmee lewer hy 'n bydrae tot die gesprek oor die eenheidsprobleem in
die moderne literêre teorie, al is sy interpretasies van afsonderlike gedigte nie vry
van inleeskunde nie. Ook DAVID HERCULAAS STEENBERG (1937-), Potchefstroomse
hoogleraar, rig hom in Dolos en denke (1971) op die ondersoek van 'n spesifieke
bundel (in dié geval D.J. Opperman se Dolosse), terwyl hy in Sestigerproblematiek
(1975) - ná Dekker, Versfeld en Van der Walt se vroeëre werk in dié rigting - met
sekere stellings van die Sestigers oor morele en wêreldbeskoulike kwessies as
uitgangspunt 'n literatuurbeskouing wil ontwikkel wat sowel esteties geldig as vir
die Christen aanvaarbaar is. Met medewerking van o.a. P.D. van der Walt, Lucia C.
Minnaar en Leendert Dekker gee Steenberg in Rondom Sestig (1977) analises van
die hedendaagse Afrikaanse prosa. 'n Kritikus wat sterk polemiserend ingestel is en
'n aantal omvangryke opstelle skryf waarin hy literêr-teoretiese probleme sentraal
stel, is die Johannesburgse dosent H.C.T. Müller.
Naas dié kritici wat in hulle proefskrifte teoreties-verkennend vanuit 'n bepaalde
aspek of struktuurelement 'n hele verskeidenheid werke vir ondersoek betrek, gaan
sommige navorsers bepaalde genres of literêre kategorieë, hele oeuvres of spesifieke
werke in hulle verhandelings na. In Die kind en sy literatuur (1968) en Die
kinderverhaal as literatuur (1975) ondersoek LYDIA PIENAAR (1936-) 'n tot dusver
onontgonne gebied van die Afrikaanse letterkunde, terwyl RONALD KENNETH BELCHER
(1933-), dosent aan die Natalse Universiteit, in Grondslae van die sonnetvorm (1969)
op die geskiedenis en komponente van dié kategorie konsentreer. In sy studie oor
Eugène Marais as prosaïs (1969) en verspreide opstelle oor dié digter se verse kom
die Port Elizabethse hoogleraar WILLIAM STEPHEN HUMPHRIES DU RANDT (1936-)
soms tot nuwe interpretasies, terwyl WILLEM FREDERICK JONCHKEERE (1938-), dosent
aan die Rhodes-universiteit, met sy Johannes van Melle: Realist tussen twee werelden
+ + +

+ Leon Strydom se Oor die eenheid van die digbundel word bespreek deur E. Lindenberg
(Ogg., 28.10.76) en André P. Brink (St., XXX: 6, Desember 1977).
+ D.H. Steenberg se Dolos en denke word bespreek deur Elsa Nolte (Kl., VII: 3, November
1972); Sestigerproblematiek deur D.F. Spangenberg (T.L., XIV: 4, November 1976) en
Rondom Sestig deur André P. Brink (Rap., 29.1.78), Anna van Zyl (Vo., 22.2.78) en Ronèl
Johl (Ogg., 26.5.78).
+ W.F. Jonckheere se Johannes van Melle: Realist tussen twee werelden word bespreek deur
P.D. van der Walt (St., XXIII: 1, Oktober 1969).
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(1968, vgl. ook sy Blokboeke oor dié skrywer) onbekende gegewens oor dié figuur
vrystel. In Kristalle uit ‘Kroniek van Kristien’ (1971) laat LOUISE ESTHER COMBRINK
(1942-) die aksent val op 'n belangrike siklus in Opperman se werk. In Die begrip
intellektueel by N.P. van Wyk Louw (1972) maak RÉNA (CATHARENA ELIZABETH)
PRETORIUS (1932-), Pretoriase hoogleraar, 'n deeglike analise van 'n bepaalde aspek
van Louw se werk. In twee studies word die psigologiese en filosofiese agtergronde
van romans met meerdere of mindere mate van sukses nagegaan. ANITA LINDENBERG
(1939-), dosent aan die Witwatersrandse Universiteit en tot 1982 redaktrise van die
literêre rubrieke in Oggendblad en Die Vaderland, wat in die sewentiger- en
tagtigerjare die volledigste en insiggewendste dekking van nuwe publikasies gee,
gaan in Geteleskopeerde visie (1976) Dolf van Niekerk se Die son struikel na met
betrekking tot die werk van Freud, Nietzsche en Sartre, terwyl CHARLES WYNAND
MALAN (1945-), dosent aan die Vrystaatse Universiteit en later verbande aan SENSAL
in Pretoria, in Misterie van die alchemis (1978) die Jungiaanse en ander bronne van
Etienne Leroux se eerste nege romans agterhaal. Malan is ook die skrywer van 'n
Blokboek oor Die ambassadeur van Brink en 'n studie oor Die keiser van Smit.
DAWID FREDERICK SPANGENBERG (1937-), hoogleraar aan die Universiteit van
Suid-Afrika, is die skrywer van Peilings van die poësie (1980), 'n handleiding by die
bestudering van die poësie. ADRIAAN PETRUS VAN DER COLF (1932-) promoveer met
'n Randse proefskrif oor Poësie en godsdiens (1980) waarin hy gedigte van N.P. van
Wyk Louw ontleed, terwyl HENNING JACOBUS SNYMAN (1938-), dosent aan die
Universiteit van Kaapstad, in Verkenningsvlugte (1981) opstelle met 'n sterk
taalkundige en teoretiese inslag publiseer. Verder skryf hy ook Blokboeke by D.J.
Opperman se Junior en Senior verseboek (albei 1978).
Afgesien van dissertasies en verhandelings is daar sedert die sewentigerjare, naas
die meer gevestigde name, baie jonger letterkundiges in dag- en weekblaaie aan die
woord wat tot dusver nog nie omvattende studies in boekvorm die lig laat sien het
nie. Hulle is o.a. Anna van Zyl, F.R. Gilfillan, P.P. van der Merwe, Elsa Nolte, P.H.
Roodt, E.C. Britz, Fanie Olivier, Ena Jansen, Helize van Vuuren, Johann Johl, Ronèl
Johl, L.S. Venter, Wium van Zyl, Dorothea van Zyl, Henriette Roos, Hilda
+ + + + +

+ Anita Lindenberg se Geteleskopeerde visie word bespreek deur André P. Brink (Rap., 30.1.77)
en Abr. H. de Vries (Bu., 20.1.77).
+ Charles Malan se Misterie van die alchemis word bespreek deur Ronèl Johl (Vo., 25.4.79),
J.P. Smuts (Bu., 10.5.79), D.H. Steenberg (Vo., 13.6.79), H.P. van Coller (Tr., 21.7.79),
André P. Brink (St., XXXII: 6, Desember 1979) en Gerrit Olivier (Va., 27.3.80).
+ D.F. Spangenberg se Peilings van die poësie word bespreek deur E.C. Britz (Bu., 19.3.81)
en D.J. Hugo (St., XXXV: 1, Februarie 1982).
+ A.P. van der Colfse Poësie en godsdiens word bespreek deur Rika Cilliers (Beeld, 6.7.81),
Lucia C. Minnaar (Vo., 11.2.81) en D.J. Hugo (St., XXXV: 1, Februarie 1982).
+ Henning Snyman se Verkenningsvlugte word bespreek deur H.P. van Coller (Va., 28.10.82)
en Fanie Olivier (Tr., 17.1.83).
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Grobler, Renske Koen, Gerrit Olivier, Louise Viljoen, Jakes Gerwel, H.J. Schutte,
H.P. van Coller, Hein Viljoen, C.N. van der Merwe, D.J. Hugo, Ia van Zyl, Rika
Preller, Tim Huisamen en Joan Hambidge. In Nederland skryf die Amsterdamse
dosent Truida Lijphart-Bezuidenhout, die joernalis Adriaan van Dis en die Nijmeegse
Germanis Hans Ester van tyd tot tyd oor die Afrikaanse letterkunde. Verder verskyn
daar 'n hele paar rubrieke waarin skrywers onder skuilname - soos Dina-Marie van
der Westhuizen in Standpunte in die sestigerjare - satiries-hekelend in verskillende
koerante n.a.v. nuwe publikasies of literêre aangeleenthede skryf: L.I. Bertyn (Beeld),
Gerrit de Jongh (Die Burger), G.H. Warmoes en Klaas Waarzegger (Die Vaderland)
en Arrie le Grange (Rapport). Die skerpste en skerpsinnigste is L.I. Bertyn, wat met
sy geestige, geestelike terrorisme ‘die skrikbewind’ van Kees Konyn in die
veertigerjare ‘waardig’ voortsit.
Veel meer as vroeër word daar in die periode 1955-hede polemieke op die gebied
van die Afrikaanse letterkunde gevoer, in die besonder as gevolg van politieke en
morele besware teen bepaalde werke, die publikasiewetgewing, die verbod op werke
en besluite van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns. In 1958
ontstaan daar 'n polemiek in Die Burger ná die verskyning van Jan Rabie se Ons,
die afgod en word politieke besware teen die boek geopper, terwyl die heftigste en
uitgebreidste polemiek wat nog ooit op literêre terrein in Suid-Afrika geheers het,
in 1964 ná die toekenning van die Hertzogprys aan Etienne Leroux se Sewe dae by
die Silbersteins gevoer word. Letterkundiges soos N.P. van Wyk Louw, Elize Botha,
Merwe Scholtz, F.I.J. van Rensburg en J.L. Steyn verdedig die boek, terwyl P.C.
Schoonees en Hymne Weiss en teoloë soos A.B. du Preez en A.P. Potgieter die werk
op morele gronde veroordeel. In 1966 reageer H.F. Verwoerd om politieke en
nasionale oorwegings op N.P. van Wyk Louw se Die pluimsaad waai ver wat tydens
die eerste Republiekfees opgevoer is en word sy werk verdedig deur D.J. Opperman,
F.I.J. van Rensburg en Chris Barnard. Met die verbod op Kennis van die aand van
Brink en Magersfontein, o Magersfontein! van Leroux ontstaan weer polemieke
tussen letterkundiges en teoloë. In die geval van Brink se roman lei die verbod
uiteindelik tot die oprigting van die Afrikaanse Skrywersgilde met die doel om die
belange van Afrikaanse skrywers te beskerm, terwyl Merwe Scholtz en Anna M.
Louw na die verbod op Leroux se werk tydelik uit een van die publikasiekomitees
bedank. As Magersfontein, o Magersfontein! in 1979 met die Hertzogprys bekroon
word, lei dit weer tot 'n polemiek - ook tot 'n twispunt binne die Akademie - waarin
die roman andermaal op morele gronde aangeval word.
Telkens word die Suid-Afrikaanse Akademie se besluite, veral in verband met die
Hertzogprys, in die openbaar gekritiseer, óók in gevalle waar geen toekenning gemaak
word nie. In 1966 besluit die Akademieraad om, téén die aanbeveling van sy
letterkundige kommissie in, die Hertzogprys nie aan Uys Krige toe te ken nie, 'n
besluit wat reaksie van J.J. Human, D.J. Opperman, J.C. Kannemeyer en F.I.J. van
Rensburg ontlok en die vermoede laat posvat dat die prys om politieke oorwegings
van Krige weerhou is. In 1967 ken die Akademie, waarskynlik uit vrees vir 'n
herhaling van die 1964-debakel, geen Hertzogprys vir Prosa toe nie, terwyl belangrike
werke soos Leroux se Een vir Azazel en Grové se Jaarringe vir die prys in aanmerking
gekom het. In 1970 bedank A.P. Grové, Elize Botha en T.T. Cloete tydelik uit die
letterkundige kommissie as die Akademieraad die minderheidsver-
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slag van W.E.G. Louw ten gunste van 'n toekenning van die Hertzogprys aan Karel
Schoeman aanvaar en die meerderheidsverslag ten gunste van Etienne Leroux
verwerp, terwyl E. Lindenberg in 1974 hom distansieer wanneer die letterkundige
kommissie Breyten Breytenbach vir die derde keer vir die Hertzogprys verbygaan
en die toekenning aan Uys Krige op grond van 'n bloemlesing uit sy werk maak.
Lindenberg stel sy minderheidsverslag aan Rapport vry, terwyl Grové en Cloete
daarop reageer. In 1980 ontstaan 'n polemiek tussen T.T. Cloete en J.C. Kannemeyer
oor vermeende oornames en naskrywery in lg. se Geskiedenis van die Afrikaanse
literatuur I. Cloete se standpunt word gesteun deur F.I.J. van Rensburg, terwyl E.
Lindenberg, Gerrit Olivier en Ena Jansen Kannemeyer verdedig.
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Hoofstuk 4
Navolging, sinvolle voortsetting en 'n nuwe inset in die poësie
In die tweede lustrum van die vyftigerjare debuteer 'n hele aantal digters wat sterk
onder die invloed van die Dertigers en veral Opperman staan en wie se werk daardeur
'n afgeleide indruk maak, al wil hulle dikwels met begrippe uit die wetenskap en
tegniek aan hulle vers 'n moderne aanskyn gee. Teenoor hierdie bloot navolgende
soort poësie kry die Afrikaanse literatuur 'n nuwe inset met die verskyning van Peter
Blum, wat met sy verrassende beeldspraak en demaskerende vers iets anders ná
Opperman bring. Verder verskyn in dié jare die eerste bundels van Ingrid Jonker en
George Louw, wat elkeen met latere werk op 'n besondere manier iets aan die tradisie
van die vrye vers toevoeg en deur die wegswaai van die kwatryndreun en die
patroonmatigheid van die Opperman-epigone 'n welkome afwisseling in die
Afrikaanse poësie bring. In die vyftigerjare verskyn ook die eerste werk van Adam
Small, al skryf hy sy belangrike protespoësie met die satiriese inslag, ritmiese
inkantasies en herhalingseffekte eers in die vroeë sestigerjare. Hierdie digters debuteer
almal vóór die definitiewe deurbraak van Sestig en staan - met die uitsondering van
Jonker, wat enkele bydraes aan Sestiger stuur, en Small, wat in die redaksie van die
tydskrif dien - buite die literêre ‘Beweging’ van diê jare. Teen die tyd dat die Sestigers
hulle pleidooie lewer en begin om 'n eie blad op te rig, is Gilliland reeds oorlede en
het Blum al die land verlaat. Daarom staan hierdie digters - Small met sy sterk
maatskaplike bewussyn uitgesonderd - in werklikheid op die drumpel van Sestig.

I. Epigonisme en poësie van die middelmaat
Abraham Fouché, wat reeds in 1938 met 'n bundel Kleuterklankies debuteer, publiseer
in Tiende van die oes (1956) - 'n titel ontleen aan W.L. Penning - verse oor die duister
wat die mens se bestaan bedreig, die verganklikheid van alles en die natuurskoonheid
(in die besonder woestynlandskappe) waarin die mens hom 'n oomblik lank kan
verloor, terwyl 'n ‘carpe diem’-gees in aansluiting by Omar Khayyám en ander
Oosterlinge uit heelparty gedigte spreek. Die wêreld van die Boesman is die boustof
vir Weeskinders van die hemelgod (1967) en Boesmanverse (1972),
+

+ Abraham Fouché se Tiende van die oes word bespreek deur Rob Antonissen (Kern en tooi,
Kaapstad, 1963) en J. Kromhout (Helikon, Desember 1956); Boesmanverse deur Louis
Eksteen (Hg., 30.3.73), C.W. Malan (Vo., 24.5.73), T.T. Cloete (T.G., XIII: 4, Desember
1973) en H.J. Schutte (Kl., IX: 1, Mei 1974).
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waarin die rym en strofebou uit die Westerse poësietradisie vreemd aandoen by die
gebruik van die idioom, beeldspraak en ‘denkwyse’ van die primitiewe mens. In
Karetten die klipkopman (1969) vertel hy Boesmanstories vir die jeug oor. Met drie
bundels - Kleinverse vir kinders (1964), Waterhoendertjies en ander kinderversies
(1965) en Kinderversies (1969) - lewer hy 'n bydrae tot ons kinderpoësie, o.m. met
‘Wie ken die taal van die blindemol?’ met sy fraai uitswaai van die refreinreël. Die
verse wat Pierre de Villiers in Die dwase stryd (1956) bundel, handel oor die drome
en onrus van 'n jong man, sit die geding-met-God en verouderde diksie van Dertig
voort, staan diep in die skuld by Opperman en Van Heerden en is onbeholpe van
vorm en taal. Die poësie van Vincent van der Westhuizen, wat in Die rustelose
(1956), Die eindelose weg (1957), Man sonder hande (1960), Glimpe (1964) en
Kolokwinte (1965) versamel word, teken die mens in sy magteloosheid teen die
agtergrond van fabriek en stad. Dikwels is die figure ongenooides, vertraagdes,
bandiete of weduwees wat graag vrae stel, maar die verse word ontsier deur
wydlopigheid, retoriek, rymdwang, toutologieë, metriese dreun en naklanke uit haas
elke Afrikaanse digter (in die besonder Van Wyk Louw). Van der Westhuizen skryf
ook heelwat populêre romans en verhale, waaronder Om die koppieskool (1965) in
die trant van Mikro se Gonnakolk-novelles.
Op 'n hoër vlak as dié drie digters is die werk van RONALD KENNETH BELCHER
(Goodwood, 1933-) wat op 'n Stellenbosse proefskrif oor Grondslae van die
sonnetvorm (1969) promoveer en aan die Universiteite van Wes-Kaapland en later
Natal doseer. In Mens en Skepper (1956) is die motief van die digterskap as opdrag
van God aan die mens 'n late variasie van 'n Dertigerproblematiek, terwyl die
geding-met-God en die uitbeelding van die passiegeskiedenis regstreeks by W.E.G.
Louw aansluit. Die groot aantal sonnette wat Belcher hier bundel, word ontsier deur
swak rymterminale, versvullings en 'n moeisame gang, en toon, o.m. deur die
verlossingsmotief in die liefdesverse en enkele lykdigte, invloed van Opperman. Die
beste verse
+ + +

+ Die dwase stryd van Pierre de Villiers word bespreek deur T.T. Cloete (Hg., 11.2.57),
Kromhout (T.L., VII: 1, Maart 1957) en Rob Antonissen (St., XI: 5-6, Desember 1958).
+ Die rustelose deur Vincent van der Westhuizen word bespreek deur Rob Antonissen (Kern
en tooi), T.T. Cloete (Hg., 11.2.57), J. Kromhout (T.L., VII: 1, Maart 1957) en S.C. Hattingh
(T.L., VII: 4, Desember 1957); Die eindelose weg deur Cloete (Hg., 15.8.58); Man sonder
hande deur A.P. Grové (Hg., 7.4.61), C.W. Hudson (T.L., XI: 1, Maart 1961) en J.C.
Kannemeyer (Ins., I: 1, Julie 1961); en Om die koppieskool deur T. Hart (Kl., IV: 1, Augustus
1968), P.D. van der Walt (Tg., September 1965) en H.J. Truter (T.G., VI: 2, Junie 1966).
+ 'n Biografiese artikel oor R.K. Belcher verskyn in Bu.-bylae van 15.6.79. T.T. Cloete bespreek
sy werk in Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig (Kaapstad, 1980). Mens en Skepper word
bespreek deur E. Lindenberg (T.L., VII: 2, Junie 1957), Abr. H. de Vries (Hg., 18.6.71) en
Rob Antonissen (Kern en tooi), terwyl Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966) en K.
Stemmet (Ins., I: 2, Oktober 1961) Ver land resenseer. Oor So is die lewe vir een pond sewe
skryf André P. Brink (Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980), Johann Johl (Vo.,
14.3.79), Johan van Wyk (Ogg., 26.3.79), Fanie Olivier (Bu., 5.4.79), P.H. Roodt (Tr.,
26.5.79), Dorothea van Zyl (Beeld, 28.5.79) en Hilda Grobler (Hoof., 14.6.79). Resensies
oor 'n Ding om te skil in die maand April is dié van M. Venter (Ogg., 5.12.80), Fanie Olivier
(Bu., 22.1.81), Charles Malan (Vo., 10.3.81) en Cloete (T.G., XXII: 2, Junie 1982 en T.L.,
XX: 3, Augustus 1982). In Grondslae van die sonnetvorm (Kaapstad, 1969, pp. 59-61)
bespreek Belcher self die sonnette ‘Vroegmôre’ (uit Mens en Skepper) en ‘Kennis’ (uit Ver
land).
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is dié wat in 'n ‘vryer’ vorm geskryf is en dikwels oor volkse figure of verskoppelinge
handel (‘District Six’). In Ver land (1961) is die religieuse tematiek nog aanwesig
in die mens se begeerte om Christus na te volg, al wanhoop hy dikwels by die besef
van ‘hoe diep en geil die sonde in my stoel’. Veel meer as in Mens en Skepper maak
Belcher egter hier gebruik van realistiese sienings uit die plaas- en visserslewe
(‘Jimmy Read’) of uit die landelike lewe van die bruinmens met sy erotiek en
joligheid. Oor die algemeen toon Ver land minder direkte invloede as die
debuutbundel, al is daar nog steeds reminissensies aan Opperman, Van Heerden,
Eybers en Blum. Die twee en twintig sonnette, waaronder die ‘Dissipel’-siklus, gaan
soos dié in Mens en Skepper mank aan allerlei tegniese onbeholpenhede en word
veral - soos by W.E.G. Louw - geskaad deur die gebruik van 'n tweeledigheidsprinsipe
deurdat twee selfstandige naamwoorde of byvoeglike naamwoorde telkens in 'n reël
met ‘en’ verbind word, 'n tipe konstruksie wat in sy poging om noukeuriger te beskryf
'n bloot toutologiese en semanties-verdowende effek het. Die kwinkslae in die
bruinmensverse in Ver land word voortgesit in So is die lewe vir een pond sewe
(1979) en 'n Ding om te skil in die maand April (1980), waarin Belcher by voorkeur
die landelike lewe op die Bolandse plase met sy vreugde en verdriet as gevolg van
liefde, seks, drank en dood in volkse verse uitbeeld. Met die irrasionele spronge, die
herhalings, die ‘o’- of ‘ja’-inset van die tweede reël en die vierreëlige strofes sluit
hy aan by 'n bekende procédé in die volkspoësie en Van Wyk Louw se ‘Klipwerk’.
Op die lange duur word dit egter irriterend om twee hele bundels te lees waarin
telkens sonder enige afwisseling van dieselfde tegniese resep gebruik gemaak word.
Belcher is ook die skrywer van vyf bundels kinderverse: Pampoenkoekies (1973),
Sit om jou dassie (1973), Voëltjies met vlerkies (1979), Rooikappie op rym en
Kokkewiet Kokkedoor (albei 1980).
In die werk van ABRAHAM JACOBUS JOHANNES VISSER (1925-), wat op Laingsburg
gebore is, op Stellenbosch studeer en daarna verskeie onderwysbetrekkings beklee,
word die leser voorgestel aan die eindelose verskeidenheid van die mens se vreugde
en smart, telkens met verrassende sienings en flitse. In Kaleidoskoop (1957) maak
Visser by voorkeur gebruik van die aaba-rymende kwatryn en paarrymende
koepletverse wat sterk by Opperman aansluit, terwyl hy in 'n aantal sesreëlige gedigte
bestaande uit twee strofes telkens - soos vroeër Van Heerden - na aanleiding van 'n
bepaalde dier (valk, slang, jagluiperd, trekswael) iets omtrent die sin van die lewe
probeer sê. By herhaling kom die kunstenaarskap in hierdie bundel ter sprake, soos
in die kwatrynreeks ‘Handlangers’ en ‘Michelangelo’, waarin die betreklik retoriese
gedagte dat die kunstenaar met sy werk iets van die ewigheid in die tyd vasvang,
deur die ketting verwante tydsbegrippe opnuut geaktiveer word. In enkele langer
verse (‘Triomf van die tenoor’, ‘Gedagtes tydens die laaste inskrywing in sy dagboek’)
wil Visser, soos Opperman en Philander, deur 'n verkenning van Afrika en sy
voorgeskiedenis iets sinvols omtrent hierdie vasteland
+

+ A.J.J. Visser se Kaleidoskoop word bespreek deur A.P. Grové (Hg., 21.10.57), terwyl Rialette
Wiehahn (T.G., VII: 4, Desember 1967) Lig en donker resenseer. Oor Kaleidoskoop en
Labirint skryf Rob Antonissen (Kern en tooi).
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sê of die essensie van 'n hele verlede saamdig, maar die konsepsie bly meestal te
troebel om 'n werklik visioenêre vers tot stand te bring. Die basiese gebrek in Visser
se poësie, wat ook die bundels Labirint (1959) en Lig en donker (1966; verbeterde
uitgawe 1967) ontsier, is dat hy die beeld hoofsaaklik aanwend om 'n onderliggende
idee te belig, iets wat tot 'n soort eksplisiete procédé en die veryling van die vers lei.
Ten spyte van verdienstelike gedigte word hierdie poësie op die lange duur weinig
meer as blote vernufspel en die roetine van 'n epigoon wat veral Opperman en Van
Heerden navolg. In Stories klein en versies fyn (1966), Só klink Afrikaans (1967) en
Hier kiep-kiep en hiep-hiep daar (1981) bundel Visser leesstof vir kinders.
Naas Belcher en Visser is daar in die vyftiger- en vroeë sestigerjare 'n aantal digters
wat dit meestal nie verder as 'n enkele bundel bring nie. Die verse van L.S. van der
Walt in Vuurvoël (1960) toon by tye 'n raakheid van segging en oorspronklikheid
van siening, al word die beeld soos by Visser in diens van 'n idee aangewend. In
Vrou-moeder (1960) verbind Bunty Holloway Grobler die Eden-motief van Ina
Rousseau se Die verlate tuin met die swangerskap- en moederskapmotiewe van
Elisabeth Eybers se Die stil avontuur, terwyl L.T.P. Venter oud-modiese verse met
'n Leipoldtiaanse inslag oor die ‘lewe’ en daaglikse bedrywighede in Herfsblare en
vergruisde are (1961) bundel. In Die blomblaar is requiem (1962) versamel Pieter
Venter surrealistiese gedigte oor die mens se verlange na 'n paradyslike bestaan,
maar die geheel word ontsier deur wartaal en bedenklike beeldspraak. Verstegnies
(o.m. deur die haikoe-vorm en 'n eksperiment met 'n betogende tipe gedig) en tematies
(o.m. deur die Assiries-Babiloniese verwysingsveld) bring die postume bundel
Veelhoek (1962) deur BARNARD GILLILAND - skrywersnaam van CHRISTOFFEL
JOHANNES GILLILAND (1938-1962), student aan die Universiteit van Pretoria en
daarna dosent aan die Universiteit van Suid-Afrika - iets nuuts in Afrikaans en word
hy deur sommige kommentators as die poëtiese herout van Sestig beskou. In die lang
gedig ‘Skipbreukelinge’, wat met die gebruik van sirkuierende motiewe ‘rapsodies’
ontwikkel, verwoord hy die soeke na geestelike ewewig ná die self+ + +

+ L.S. van der Walt se Vuurvoël word bespreek deur Rob Antonissen (Kern en tooi) en T. de
W. (T.L., X: 2, Junie 1960).
+ Die blomblaar is requiem deur Pieter Venter word bespreek deur Barnard Gilliland (Dagbreek
en Sondagnuus, 30.9.62) en Rob Antonissen (Spitsberaad).
+ In memoriam-artikels oor Barnard Gilliland is dié van Ernst van Heerden (Bu., 29.8.62) en
Chris Barnard (60, T.L., I: 1, Februarie 1963). In lg. uitgawe verskyn ook die siklus ‘Nege
persone’ en ‘'n Brief’, waarin Gilliland inligting verstrek oor die gedig ‘Skipbreukelinge’.
Sy manuskripte is tans in besit van die N.A.L.N., Bloemfontein. Daaronder is twee
manuskripte van die bundel Veelhoek, ‘Vas in die oë’ ('n ongepubliseerde beskouing oor die
drama) en Die grusames ('n dramateks). Veelhoek word geresenseer deur Ernst van Heerden
(Rekenskap, Kaapstad, 1963), Rob Antonissen, Spitsberaad), A.P. Grové (Va., 26.10.62),
E. Lindenberg (Hg., 8.3.63) en Rialette Wiehahn (Krit., I: 1, April 1963). Godeskemering
word bespreek deur Betty Botha (Hg., 17.4.64), Antonissen (Spitsberaad), Van Heerden
(Die ander werklikheid, Kaapstad, 1969), André P. Brink (Aspekte van die nuwe drama,
Pretoria/Kaapstad, 1974) en J.P. Smuts (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad,
1980). Die volledigste studie is L.C. Malan se Barnard Gilliland se bydrae tot die Afrikaanse
letterkunde (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van die Witwatersrand, 1977).
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moord van 'n vriend totdat vrees en pyn (vgl. Eugène N. Marais) uiteindelik as die
basis van die menswees gesien word. Gilliland se poësie toon plek-plek helder
beeldende flitse en 'n bevredigende progressie, maar word ontsier deur talle
onverwerkte invloede (veral uit Van Wyk Louw) en neologismes of woorde in 'n
ongewone funksie, 'n tipe konstruksie wat in vergelyking met Blum se aanwending
daarvan gesog aandoen. Die eindindruk van 'n belowende talent wat dit voor sy vroeë
dood nie verder as flardes poësie kon bring nie, geld ook vir die versdrama
Godeskemering (1963), 'n moderne moraliteitspel wat met die soeke na sin in hierdie
‘siek eeu’ 'n verwantskap met die problematiek van ‘Skipbreukelinge’ toon. In 'n
Fluit in die riet (1963) en Verse van 'n landloper (1969), die twee bundels van LOUIS
CORNELIUS EKSTEEN (Windhoek, 1930-), wat sy opleiding aan die Universiteit van
Pretoria ontvang, daarna verbonde is aan die Stellenbosse Woordeboekkantoor, aan
die Universiteit van Port Elizabeth doseer en later as hoogleraar in Pretoria werksaam
is, word die ervarings en waarnemings van elke dag, beelde uit 'n pastorale verlede
en 'n gelukkige kindertyd en kontemplasie oor lewe en dood by tye op verrassende
wyse en met die gebruik van 'n subtiele klankspel verwoord, al is daar weinig verse
wat as geheel bevredigend aandoen. Eksteen is ook bedrywig as leksikograaf
(Kernwoordeboek van Afrikaans, 1967, herdruk as Nasionale woordeboek - saam
met M. de Villiers en J. Smuts; Eensillabige rymwoordeboek van Afrikaans, 1980;
Afrikaanse sinoniemwoordeboek met antonieme, 1981) en linguis (Die gebruik van
die hoofletter in Afrikaans, 1980) en behartig in die sewentigerjare 'n radiorubriek
oor taalsake waaruit 'n keur as Die Afrikaanse woord (1978) verskyn.

II. Op die drumpel van sestig
1. Peter Blum
PETER EMIL JULIUS BLUM,

gebore uit Duits-Joodse ouers in Triëst op 4 Mei 1925,
maak as kind in Duitsland en Switserland reeds kennis met verskillende tale (Duits,
Engels, Frans en Italiaans) wat hy met mindere of meerdere mate van gemak beheer.
In 1937, op twaalfjarige leeftyd, kom hy na Suid-Afrika, gaan in Durban en
Johannesburg skool, studeer aan die Universiteite van Stellenbosch en Kaapstad, en
is in die vyftigerjare 'n tyd lank werksaam as bibliotekaris op Kroonstad. In 1960
verlaat hy weer Suid-Afrika en vestig hy hom in Engeland. Vir sy bundel Steenbok
tot poolsee ontvang hy in 1956 die Reina Prinsen Geerligs-prys.
+ +

+ Louis Eksteen se 'n Fluit in die riet word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad), T.T.
Cloete (St., XVII: 4, April 1964) en F.I.J. van Rensburg (Krit., II: 1, April 1964), terwyl A.J.
Coetzee (S.A. Beeld, 22.11.70) en P.D. van der Walt (Tr., 12.1.70) oor Verse van 'n landloper
skryf. Oor albei bundels: Cloete in Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig.
+ Die deeglikste en insiggewendste oorsigtelike studie oor die werk van Peter Blum is E.
Lindenberg se opstel in Onsydige toets (Kaapstad/Pretoria, 1965; ook opgeneem in P.J.
Nienaber, red., Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982). 'n Belangrike latere opstel oor
Blum as ‘digter tussen twee wêrelde’ met heelwat nuwe perspektiewe en gesigspunte is A.P.
Grové se beskouing in Dagsoom (Kaapstad, 1978). In sy uitvoerige ondersoek ‘Oor die
grense van die taal’ (T.G., V: 1, Maart 1965) bespreek F.F. Odendal aspekte van Blum se
taalgebruik. Sedert die laat-veertigerjare tot ongeveer sy vertrek uit Suid-Afrika in 1960 voer
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Blum se belangrikheid vir die Afrikaanse literatuur berus in die eerste plek op die
twee hoogs indrukwekkende bundels poësie wat in die vyftigerjare van hom verskyn.
Veral in die jare 1959-1960 skryf hy egter ook in Die Burger 'n aantal resensies en
artikels oor figure soos Tsjechow, Radiguet, Ionesco, Huysmans, Greene, Golding,
Cocteau, Brecht en Burns, wat van sy groot belesenheid in verskeie tale en
oorspronklike en fris reaksie op die literatuur getuig. In 'n klein ‘Fantasie in ligte
luim’ het hy dit oor die ‘drang na rang’ by doktore en professore (Die Burger,
19.2.60), terwyl hy in 'n ander artikel op 'n vir hom onaanvaarbare tipe eksegetiese
literatuurkritiek en die naspeur van die denkstruktuur in die werk van 'n digter reageer
(Die Burger, 16.10.59). Die hoogtepunt van sy satiriese prosastukke is die opstel
‘Hoe ek dekadent geword het’ (Standpunte, XI: 2, Oktober-November 1956) waarin
hy parodieë op die werk van o.a. D.F. Malherbe, Leipoldt, Keet, Mocke, die Louws,
J. Nel van der Merwe, Izak van der Westhuizen, Pretorius en Opperman opneem en
speels reageer op die beskuldigings dat sy debuutbundel amoreel en degraderend is.
In die vyftigerjare vertaal hy uit die poësie van Baudelaire (opgeneem in Steenbok
tot poolsee; kyk hieroor sy aantekeninge in Standpunte, IX: 6, 1955) en Apollinaire
(opgeneem met aantekeninge in Standpunte, XI: 1, Augustus-September 1956),
terwyl hy verder Anouilh se Romeo en Jeanette (ongepubliseerd) vir die N.T.O. en
Dürrenmatt se Das Versprechen as Die belofte (1960) vertaal. In die vyftigerjare
werk hy ook aan 'n roman in Engels wat nie gepubliseer is nie. Sy enigste publikasies
sedert hy in 1960 in Brittanje woon, is die sestal (in Afrikaans geskrewe) Lae-Landse
reisindrukke wat onder die titels ‘Twee oren om te horen’ en ‘Vier oogen om te zien’
in Ons Erfdeel, VIII: 1 - IX: 3, September 1964 - Maart 1966 verskyn.
As digter lei Blum, in teenstelling tot die meeste van sy tydgenote wat blote epigone
van Opperman is of sterk in die ban van sy digkuns verkeer, 'n nuwe tradisie in die
Afrikaanse poësie in en is hy die sterkste en selfstandigste nuwe digter van die
vyftigerjare. In sy werk vind 'n mens, soos vroeër by Opperman, die ontdekking van
Afrika as vasteland, terwyl die herinnerings aan 'n Europese verlede en die ouer
kulture van dié lande ook in sy poësie meespeel. Heel dikwels kom die motief van
afskeid en ontworteling in sy werk voor, maar dit word meermale verbind met die
groter motief van aftakeling, ouer-word en die bewuswees van die tydelikheid van
alle dinge. In sy werk is daar telkens sprake van die spanning tussen gevestigdheid,
verstarring en verstrakking enersyds en 'n sug na bevryding, jolige gewoel en
avontuurlike lewe andersyds, soms - veral in die tweede bundel - ook 'n soeke na die
‘brewwe ligmomente’ wat aan 'n enkele lewe of die bestaan van

Blum uitgebreide briefwisselings met verskeie literêre persoonlikhede, o.a. met Jan Rabie,
D.J. Opperman, E. Lindenberg, J.J. Human en Barend J. Toerien. Die korrespondensie met
Opperman, 'n enkele brief aan N.P. van Wyk Louw (n.a.v. Tristia) en ongepubliseerde verse
(o.m. haat- en hoongedigte na 'n mislukte liefdesverhouding) word tans in die
Carnegie-biblioteek aan die Universiteit van Stellenbosch bewaar, terwyl die ander nog in
private besit is.
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'n volk of volksgroep sy sin en waarde gee. Die figure wat in sy poësie optree, is
meermale grensgevalle - onmaatskaplikes, verskoppelinge, nonkonformiste - wat
die gevestigde orde verwerp, ontmasker of ontluister.
In sy werk reageer Blum op die literêre grootspraak, estetisering en persoonlike
gevoelens van Dertig en gee hy - soos hy dit in ‘Die klok in die newel’ uit Enklaves
van die lig stel - voorkeur aan Opperman met sy ‘skerper beeldspraak,/ Heilsame
aardsheid en emosies minder krampagtig’. Dit bring mee dat hy, soos hy self van
Apollinaire sê, 'n poësie beoefen wat basies geïnteresseerd is in die konkreetheid,
verskeidenheid en ‘dinglikheid’ van die lewe as sodanig, nie om hierdie
verskyningsvorme aan die hand van 'n gevestigde stelsel te interpreteer nie. Die
gevolg is dat verskillende ervaringswêrelde of gebiede van die werklikheid dikwels
in een en dieselfde gedig voorkom, 'n procédé wat aanleiding gee tot 'n verbluffende
nuwe tipe beeldspraak, gewaagde spronge en 'n sekere gekonsentreerdheid in die
vers. Met die gebruik van die elliptiese sintaksis, wye spanningsboog, parenteses,
bysinne en kataloguseffekte, nog verder versterk deur die neologistiese samestellings,
teenwoordige deelwoorde in adverbiale en verbale funksie en analogievorme of
kontaminasies, maak sy poësie die indruk van 'n barokke oordaad. Blum se vers
neem dikwels die vorm aan van die noukeurige uitwerking van 'n beeld of 'n stelling
wat die vertrekpunt vir 'n reeks geteleskopeerde assosiasies of 'n hiperboliese
vergelyking is, terwyl teenstelling, paradoks en kontraswerking veelvuldig as
struktuurpatroon by hom voorkom. Naas die beoefening van die kwatryn, sonnet en
ballade skryf hy die outobiografies-vertellende gedig en verse van ongelyke strofes
en alineas, dikwels met die gebruik van die vraende aanbod, direkte aanspreking en
'n kwasie-didaktiek wat 'n ironiese of geestige effek tot gevolg het. Klankmatig
vernuwe hy sy vers deur 'n eie ritmiese swaai wat nader kom aan die spreekritme, 'n
driftige versbeweging wat deur enjambemente voortgestoot word en 'n verbreking
van die ‘gepredestineerdheid’ van die rymwoord en die ritmiese reëlmaat van die
talle koepletskrywende Opperman-epigone uit die vyftigerjare. In teenstelling tot
Opperman, wat die besondere en die aardse ontstyg en die konkrete deur verskillende
vlakke in die vers met 'n geestelike inhoud vul, laat vaar Blum die laaggedig ter wille
van die uitbuiting van die sigwaarde of etimologiese herkoms van die enkele woord.
Met hierdie werkwyse staan hy betreklik onafhanklik van Afrikaanse voorgangers,
al sluit hy - naas die verwantskap met Opperman se ‘aardsheid’ - aan by A.G. Visser
se tradisie van spot, parodie en satire. Die noemenswaardigste invloed op sy werk
gaan uit van Hopkins met sy ‘sprung rhythm’, Donne met sy erotiese liefdesverse
en Belli met sy gebruik van die dialektiese volkstaal, al toon Blum se poësie deur
die talle literêre verwysings 'n veel groter erudisie as wat hierdie enkele name laat
vermoed.
Blum se eerste gepubliseerde vers is die in Engels geskrewe balladeske
‘Skollysong’, wat in Standpunte, VI: 4, Julie 1952 verskyn en 'n ooreenkoms met
die latere ‘Kaapse sonnette’ toon. Van die gedigte wat in die jare 1954-1955 in
Standpunte verskyn, vorm - met enkele wysigings in woordgebruik, interpunksie en
strofiese verdeling - die kern van sy debuutbundel, Steenbok tot poolsee (1955), 'n
titel waarmee hy die ervaringswêreld van sy poësie, wat strek vanaf die noordelike
Baltiese baai, Middel-Europa en Italië tot Suid-Afrika, aandui. By hierdie teenstelling
tussen die Europese en spesifiek Suid-Afrikaanse sluit die eerste gedig, ‘Nuus uit
die
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binneland’, as inset tot die bundel onmiddellik aan. Teenoor die voorstelling van die
Bolanders wat 'n verbondenheid met Engeland met sy sagte reën, mis en dromerige
romantiek voel (strofe 1) of wat deur die boustyl, ‘stil straatjie(s)’ - saam met ‘Delftse
doek’ 'n toespeling op Vermeer - en vroeë geskiedenis van die Kaap 'n verwantskap
met Nederland handhaaf (strofe 2), weet die binnelander uiteindelik uit die harde
werklikheid van Afrika - die bergwind, miershoop, barbaar, droogte en brand,
sprinkaan en skroeiende lug - ‘op watter vasteland ons boer’ (strofe 3). Die dubbele
teenstelling, dié tussen die Europese en die Suid-Afrikaanse en dié tussen die Bolandse
en binnelandse geografiese gesteldhede - lei tot 'n kontras in die beeldspraak en ritme
in die gedig: terwyl die ‘grasperke, dig en diep soos 'n tapyt’, die bergreeks wat ‘agter
'n misgordyn weggeskuif word’, die saamvloeiende bome, die ‘blaargroen drome’
en die gestaltes wat ‘tot stywe spoke (kwyn)’ van die eerste twee strofes ons aan die
(vir die Afrikaner) onwerklike wêreld van 'n gekultiveerde Europa voorstel, bring
die ‘harde’ beeldspraak en die rukkerige versbeweging van die derde strofe die leser
terug na die werklikheid van sy eie wêreld. Wat 'n mens in dié gedig opval, is die
spreekritme van die vers en die drif in die beweging, versterk deur die enjambemente
en die spasiëring van die rymklanke. Die groot sintaktiese eenhede wat strofies
verdeel word, dra met die lang bewegings en interpolasies by tot 'n tipe struktuur
wat aan Hooft se sonnette laat dink, terwyl die besondere (dikwels neologistiese)
gebruik van indiwiduele woorde (bv. ‘luiterse’) en treffende beeldspraak (‘Ons word
gesluk/ soos deur 'n mond’, ‘soos 'n stok/ in 'n miershoop’, ‘nes 'n barbaar in 'n
keurige boek’) iets nuuts vir die Afrikaanse poësie inlei. Die opdrag van die gedig
aan Opperman kan deur eksterne omstandighede ingegee gewees het, maar as
openingsgedig vir die bundel kan dit ook 'n aanduiding wees van die tradisie waarby
Blum aansluit en
+ +

+ Steenbok tot poolsee word by sy verskyning nie deur alle kritici met ewe veel waardering
ontvang nie en die bundel stuit op heelwat onbegrip en negatiewe reaksies. In sy
keurdersverslag oor die manuskrip (later gepubliseer in Verspreide opstelle, Kaapstad/Pretoria,
1977) sê D.J. Opperman dat ‘die Afrikaanse digkuns hom (met hierdie bundel) weer aan die
gewone spreektaal en die nie-poëtiese woordeskat (hemu)’. Die verse is ‘vry van cliché-taal,
vol prikkelende sienings en beeldspraak’. Hy waardeer die ‘spot, ligte geestigheid en volkse
toon’ van die ‘Kaapse sonnette’, terwyl die ‘Wat die hart van vol is’- siklus, ‘wat 'n
liefdeservaring uitbeeld met groot erudisie, met erns en spot en die verbeeldingspel van 'n
John Donne’, iets nuuts in Afrikaans is. In sy bespreking in Die Burger-Byvoegsel van
24.1.55 is E. Lindenberg baie hooggestem en sê hy dat hy ‘geen Afrikaanse digbundel (ken)
waarin so konsekwent volgehou word met die poging om die moontlikhede van die taal in
versvorm te beproef nie’. Ook Finus M.P. Oosterhof (Eikestadnuus, 16.3.56), C.W. Hudson
(T.L., VI: 1, Maart 1956) en J.M. de Vries (Z.A., September 1956) is positief, alhoewel hulle
met weinig insigte in die bundel vorendag kom. Rob Antonissen wei in sy Standpunte-kroniek
(opgeneem in Kern en tooi, Kaapstad, 1963) lank uit oor die Baudelaire-vertalings, terwyl
hy in sy oordeel oor die oorspronklike gedigte nie altyd reg laat geskied aan die belangrikste
verse nie en sy beskouing in 'n blote opsomming van temas ontaard. Oor Steenbok tot poolsee
as geheel spreek hy die mening uit ‘dat 'n groot aantal, miskien die grotere helfte van hierdie
lywige bundel, poëties te kort skiet’. Literator (Br., 24.8.56) is oorwegend krities, alhoewel
hy nie geheel en al afwysend staan nie.
+ Die eensydigste en negatiefste beskouing oor die bundel is dié van T.T. Cloete in Hg., 2.1.56.
Na aanleiding van verse soos ‘Rooinekke op Hermanus’ en nr. 8 van ‘Wat die hart van vol
is’ praat hy van ‘'n lomp, gekunstelde, Van Deysseliaanse woordbou ..., gesogte rymwoorde,
rymdwang, growwe retoriek, of 'n ingewikkelde sinsbou’. Hierdie elemente is vir hom
teenstrydig met die spreektaal enritme wat terselfdertyd in die bundel aangetref word en dui
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wat hy sinvol verder voer: die klipperige taal van Opperman met sy konkrete
beeldspraak en ontginning van Afrika tot in die fynste vesels van die vers.
Telkens vind 'n mens in Blum se poësie die tema van die verstarring of verstrakking
teenoor die dinamiese en avontuurlike van 'n opwindende lewe, 'n spanning wat ook
tot die gebruik van die teenstellingstegniek in veelvuldige verskyningsvorme
aanleiding gee. In ‘Rooinekke op Hermanus’ word die dorpsbewoners wat hulle van
die binneland afsonder, slegs uitsig op die see het en sonder hartstog en gewoel lewe,
met behulp van neologistiese samestellings, 'n opstapeling van adjektiewe, parenteses,
binneryme en - met Hopkins as voorbeeld - ‘sprung rhythm’ satiries voorgestel. Die
procédé wat Blum hier aanwend, nl. dié van 'n beeld gevolg deur 'n eksegetiese
gedeelte waarin die meeue as simbool van die verstrakking regstreeks aangespreek
word, kom ooreen met dié wat Totius bv. in 'n gedig soos ‘Die oue wilg’ volg, behalwe
dat die doelbewuste afstandelike verhouding van die ‘ons’ teenoor die ‘julle’ 'n sterk
kontras vorm met Totius se vereenselwiging en tot die satiriese effek van die gedig
bydra. In ‘Drosterhonde bo Oranjesig’ met sy volgehoue vraagstellende aanbod in
die eerste strofe verkies die ‘brakke .../ uit gawe buurte’ die gevaarlike, natuurlike
lewe in die bosse bo die veiligheid en rus van 'n burgerlike bestaan. Die tema van
die afskeid en ‘eertydse tuiste’, wat ten nouste hiermee verband hou, kom voor in
verse soos ‘Die terugblik’ en ‘Na 'n nuwe somer’, maar dit bereik 'n hoogtepunt in
‘Woordafleiding’ en ‘Oorlewendes’. In ‘Woordafleiding’ lei die demaskerende,
satiriese beskrywing van die dorp met die gebruik van die personifiëring en
kataloguseffek tot 'n etimologiese verkenning van die woord se ‘woeste en vae
voorverlede’ om die presiese betekenis van ‘dorp’ vas te stel, 'n verkenning wat
uiteindelik aan die slot - met die terugkeer van elemente uit die inset - tot 'n totaal
ander siening lei en vir die sterk spanning tussen
+

op ‘onrypheid’ en ‘te min selfkritiek’. Die poging om in die ‘Kaapse sonnette’ die ‘poëtiese
vorm aan te pas by die volksmond’, vind hy ‘al te opsetlik’, terwyl baie van die gedigte
‘doelloos’ verloop en hy besware het teen ‘al die gewigtige opdragte, aanhalings en erudisie’.
Die grootste deel van die bespreking word gewy aan die Baudelairevertalings waarvoor hy
wel waardering het. Hy sluit af: ‘wie sy talent deur vertaling wil ontwikkel, soos J.H. Leopold
bv. gedoen het, is in die regte leerskool.’ Hierdie bespreking, wat saam met F.E.J. Malherbe
se Bodemvas-resensie en F.I.J. van Rensburg se Tristia-beskouing in Die Volksblad as een
van die ergste vergissings deur 'n Afrikaanse literator beskou kan word, ontlok van Blum
die volgende kwatryn (in 'n brief aan E. Lindenberg, gedateer 19.10.58; gedeeltelik foutief
gepubliseer in Beeld, 17.4.80, en Bu., 19.4.80): ‘Muse, maak jou uit die voete -/ hier kom
Theopompus Cloete/ met sy verbryselende knewel/ van 'n blink swart dopperstewel.’ Ná die
verskyning van die bundel beywer die Afrikaanse Skrywerskring van C.M. van den Heever,
S. Ign. Moeke en J. Nel van der Merwe op grond van morele besware hulle daarvoor dat die
oplaag deur die Nasionale Boekhandel aan verspreiding onttrek moet word - 'n aksie wat
sonder sukses is -, terwyl Pieter Graavesand (pseudoniem van C.M. van den Heever) in Br.,
23.3.56 sommige van die verse ‘dekadent’ en 'n nuwe soort ‘sensasiekuns’ vind. Hierdie
beskouing van Graavesand lei tot 'n polemiek waaraan S. Ign. Moeke, C.W. Hudson, Elisabeth
Eybers, M.M. Solz en Lindenberg deelneem (kyk P.J. Nienaber, red., Rapier en knuppel,
Kaapstad, 1965). In 'n artikel in T.L., VII: 1, Maart 1957 het ook D.F. Malherbe beswaar
teen die bundel. Na aanleiding van die vertaling van Baudelaire se ‘'n Kadawer’ vra hy:
‘Moet daar nou 'n soort maaierkultus ontstaan? Met sulke dinge is ons verskuns aan verval.’
+ Waarskynlik as reaksie op Cloete se negatiewe oordeel en die morele besware teen die bundel
verdedig N.P. van Wyk Louw Steenbok tot poolsee in 'n radiopraatjie wat op 12.9.56 deur
Radio Hilversum Wereldomroep uitgesaai word en waarvan 'n verslag in Bu., 18.10.56
verskyn. In hierdie praatjie (opgeneem onder die titel ‘Oud en nuut in die literatuur’ in
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verstarring en bevryding sorg. Die etimologiese spel in hierdie gedig toon 'n
ooreenkoms met A.G. Visser se ‘Gaudeamus igitur’ (Rose van herinnering), maar
is in 'n groot mate iets nuuts in die Afrikaanse poësie en die voorloper van die
fenomenologiese ontginning van die taal in Van Wyk Louw se Tristia en J.C. Steyn
se Die grammatika van liefhê. In ‘Oorlewendes’ is die hooftema die situasie van die
ontwortelde mens in 'n vreemde land wat, feitlik as illustrasie van die beoefening
van die land se ‘idiome’ ‘oor die algemeen (aangepas)’ raak, al word hy soms uitgeken
aan sy komieklike aksente of ‘sieraad in 'n vreemde styl’. In strofe 5 is daar sprake
van 'n weggesonke, nie-geïdentifiseerde land wat eers aan die slot as Atlantis aangedui
word, 'n procédé waardeur die slotreël as 't ware die sleutel tot die hele gedig word.
Die vers handel oor die besondere geval, maar is ook beeld van die mens se
wanaanpassing en verlange as sodanig.
Die siening van die mens in sy aftakeling lei in die speelse ‘Aftelrympie’ tot 'n
spel met plekname op die basis van 'n kleutervers en gee die kreeftegang van 'n
pronkerige boer tot sy finale bankrotskap. In ‘Speler op toer’ werk Blum met die
kontras tussen ‘vanoggend’ en ‘gistraand’, tussen die gehawende toestand waarin
die speler met sy ‘verslonste majesteit’ in die kroeg verkeer en sy rol as die koning
in King Lear (‘Ja, elke duim 'n koning!’) die vorige aand. In ‘Die ou bokser’ met sy
deernis vir die ouerwordende sportman word die sentimentele teengewerk deur die
regstreekse aanspreking en kwasie-advies, terwyl Blum in ‘Stad op die water’ met
die uitswaai van die versreël en die sintaktiese patroon van die eerste strofe 'n statige
beeld van die wegsinkende Venesië oproep en in ‘Sadler's Wells’ die versugtinge
gee van mense wat die verstarring en ouderdom by die aanskouing van die lenige
balletdansers in hulle gebede wil besweer en met dié vereenselwiging weer ‘die vrye
liggaam en sy moontlikheid’ voel.
Die aftakeling as tema is gedeeltelik ook aanwesig in die vyftal ‘Kaapse sonnette’
waarin Blum - soos later ook Small en (gedeeltelik) Boerneef- van die Kleur+

Deurskouende verband, Kaapstad/Pretoria, 1977) sê Louw dat ‘die bundel Steenbok tot
Poolsee ... (vir hom) een van die mooiste gebeurtenisse in ons literatuur in die afgelope jare
(was)’. Hy gaan voort: ‘Ek weet nie wat nog van die digterskap van Peter Blum sal word
nie. Ek was nog nooit sterk in die vak van profesie nie. Ek sal dít sê, want dit gaan oor wat
reeds gedoen is: ek weet nie of daar al by ons in Afrikaans 'n eerste bundel met meer
moontlikhede en meer voltooidheid verskyn het as hierdie bundel van Blum, Steenbok tot
Poolsee, nie. 'n Afrikaanse digter wat dertig, veertig jaar gelede gedebuteer het, het dikwels
kinderlik of kinderagtig swak verse geskryf naas dinge waarvan 'n mens kon verwag dat daar
groeilote sou kom. Maar hier verskyn 'n eerste bundel met 'n tegniese vaardigheid, met 'n
vát aan Afrikaans wat jou verbaas, met 'n register van motiewe, met 'n onafhanklikheid van
Afrikáánse voorlopers soos selde by ons.’ In sy beskouing oor Blum se werk in Die Afrikaanse
literatuur sedert Sestig (Kaapstad, 1980) skryf Cloete met veel meer waardering en verswyg
hy in die bibliografie sy Huisgenoot-resensie van die debuutbundel.
+ Naas die besprekings van die bundel as geheel skryf Lindenberg 'n skerpsinnige beskouing
oor die sonnet ‘Oor monnemente gepraat’ (‘'n Bruinman praat’, Onsydige toets; vgl. ook
Réna Pretorius in T.L., XVIII: 4, November 1980 wat verder ‘Drosterhonde bo Oranjesig’
bespreek), terwyl H. le R. Slabbert ‘Pretpark’ ontleed (Kl., XI: 4, Februarie 1977). Barend
J. Toerien vestig die aandag op die ooreenkoms tussen die ‘Kaapse sonnette’ en die werk
van G.G. Belli (Bu., 3.7.64). In Die stem in die literêre kunswerk (Kaapstad, 1965) bespreek
J.C. Kannemeyer ‘Rooinekke op Hermanus’, ‘Speler op toer’, ‘Die ou bokser’,
‘Woordafleiding’ en enkele verse uit ‘Wat die hart van vol is’ as voorbeelde van 'n moderne
soort antisentimentele, ‘didaktiese’ poësie.
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lingdialek gebruik maak, al gee hy, soos E. Lindenberg tereg opmerk, nie die
spraakwerklikheid van die bruinman volledig weer nie en kom daar ook woorde voor
wat nie algemeen in dié dialek is nie. In sy ‘Waarskuwing’ vooraf, wat saam met die
haas terloopse gebruik van woorde soos ‘waan’ en ‘hond se gedagtes’ as 'n geestige
parodie op die nota by Van Wyk Louw se ‘Die hond van God’ (Gestaltes en diere)
gelees kan word, wys Blum daarop dat hierdie sonnette op Giuseppe Gioacchino
Belli se Sonetti Romaneschi gebaseer is. Terwyl Belli sy skerp satiriese sonnette oor
die Katolieke Pouslike Staat in die Romeinse dialek van Italiaans aan die begin van
die negentiende eeu skryf en die volkslewe en joligheid van dié mense oproep,
transponeer Blum in sy verwerkings die gegewe volledig na Suid-Afrikaanse en
aktuele toestande onder die Kaapse Kleurlinge met hulle pittige taalgebruik. Blum
se gedigte word dus selfstandige kunswerke wat met Belli se sonnette as uitgangspunt
'n eie rigting inslaan. Die sonnetvorm dra hier by om die sosiale kritiek op die hoër
stand te versterk, aangesien die sprekers in hierdie verse bruinmense is wat met hulle
taalgebruik en tipe emosie 'n ruwe wêreld oproep wat sterk met die estetiese
konvensies van die sonnet as Renaissancistiese vorm kontrasteer. Die struktuur van
hierdie verse word, soos telkens by Blum, deur die gebruik van 'n teenstellingstegniek
bepaal. In ‘Die miljenêr se kombuis’ lê die kontras tussen die (geïmpliseerde) armoede
van die spreker en die ryk miljoenêr, maar in plaas van 'n simpatie met die bruinman
gaan ons meegevoel aan die einde uit na die vereensaamde ryk man wat ‘altyd alleen
(eet)’. In ‘Ou groentesmous’ berus die teenstelling op die voortdurende verandering
van alle menslike dinge en Tafelberg wat as ‘goeie ou klippie’ bly vasstaan, terwyl
dit in ‘Die nasleep’ op die verskil tussen lewe en dood neerkom. Die hoogtepunt van
die reeks is ‘Oor monnemente gepraat’ met sy kontras tussen die noordelike
Voortrekkermonument waaraan - in ooreenstemming met sy kolossale afmetings die hele oktaaf gewy word, terwyl die sekstet oor vyf kleiner Kaapse standbeelde
handel wat vir die ‘Kaapse kjend’ snaaks is of 'n sekere nuttigheidsfunksie het. (Die
drie ‘Kaapse sonnette’ wat Blum later in Enklaves van die lig bundel, staan oor die
algemeen agter by dié in Steenbok en poolsee, maar die satire is skerper en die verse
sê meer oor die diepste wese van hierdie mense.)
Naas enkele verse van mindere allooi, soos die ‘Grenswagte’-siklus, wat die
puntigheid en geslotenheid van Opperman se kwatryne mis, ‘Die golem’, wat as
bangmaakvers 'n ooreenkoms met A.G. Visser se ‘Kokkewiet’ (Gedigte) toon, en
‘Skip in 'n bottel’, wat minder heg as die verwante ‘Digter’ (Negester oor Ninevé)
van Opperman gestruktureer is, bereik Blum iets besonders met die ‘Twee skilderye’,
wat onderskeidelik op Caravaggio en Louis le Nain gebaseer is: in ‘Die roeping van
Mattheüs’ die kontras tussen die gewoonheid, burgerlikheid en planloosheid van die
apostel se vroeëre lewe en die ‘vreeslike lig’ wat hy nou ervaar; in ‘Boeregesin met
binnehuis’ die uitswaaiende sinsbou met die herhaalde ‘dat’ - inset en die hoogs
funksionele verwysing na canto XXXIII van Dante se Inferno, waarmee hy op
treffende wyse die vreeslikheid van hierdie mense se geestelike hel teenoor hulle
armoede, sosiale onderdrukking en mislukte oeste as mindere probleme stel.
Van Blum se beste verse in dié bundel het met die liefde of die erotiese te make,
en in dié opsig bring hy iets nuuts ná die anonieme volkspoësie van voor 1900, A.G.
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Visser en die werk van die Louws en Elisabeth Eybers. ‘Aan 'n goeie dogter’ val op
deur die beeldende eenheid van elke strofe en die speelse aanwending van die
Hamlet-boustof tot by die regstreekse aanhaling in die slotreël. Alhoewel ‘Pretpark’
'n bietjie na die einde toe verloop, slaag Blum hier met die toespelings op die erotiese
en die kontras tussen sy nagtelike ervaring en die tannie wat ‘in slaaplose nagte/ ...
glo die liriek (beoefen)’, 'n besonderheid waardeur die motto uit Mien Proost hoogs
funksioneel word. ‘Vroue van sukkelaars’ is 'n eerbiedwaardig-ironiese loflied aan
dié vroue wat mislukkelinge as mans getref het, maar tog - soos die drosterhonde
van vroeër - die veiligheid en sekuriteit van die ouerhuis vir 'n sukkelbestaan verruil
en 'n ‘skamel tent’ - óók in seksuele sin - met hulle geselle opslaan. In ‘Slotsom’ met
die gebruik van die lang uitgewerkte vergelyking tussen die ‘sportman, die losbol ...
(en) die makelaar’ wend Blum die tradisionele Elckerlijc-tema deur die
ironies-spottende toon in strofe 4 op 'n verrassend-nuwe wyse aan, terwyl hy in
‘Ballade van getroude bemindes’ met sy briljant-speelse gang (vgl. o.m, die geleidelike
toename van die winter, die variasies in die stokreël en die subtiele ‘Dankie, nee’
van die eerste strofe, wat later in die derde strofe na ‘Dankie, ja’ verander) op
meesterlike wyse die geleidelike gang van die tyd en die naderende ouderdom
suggereer. Blum sluit met hierdie gedig aan by die tradisie van die Franse ballade,
terwyl die hele gees van die vers en die verwysing na die verskillende nooiens
François Villon se ‘Ballade des dames du temps jadis’ met sy - in Uys Krige se
vertaling - skrynende stokreël ‘Maar waar's die sneeu van voorverlede jaar?’ oproep.
Een van die hoogtepunte van Steenbok tot poolsee is die ‘Wat die hart van vol is’
- siklus, wat met sy sensueel-erotiese inslag, hiperboliese tegniek en noukeurig
uitgewerkte beeldspraak 'n ooreenkoms met John Donne se Elegies toon. In ‘Eindelik
opgehef! die vloek van Babel -’ is die Bybelse verwysing en die spraakverwarring
die raamwerk vir die liefdesverhouding wat toenemend - met die ‘tong’ en ‘taal’ as
motore - tot 'n dubbelsinnigheid in die woordgebruik lei (bv. ‘toppunt’, ‘toring’,
‘ongestaak’, ‘ritmies’, ‘son’). Die hiperboliese tegniek ontwikkel in ‘Eilandjies ken
geen matigheid’ tot 'n kontrasterende uitwerking van die beeld, 'n eksegetiese sleutel
in die tweede helfte van die vers en - as verbluffende saambinding van die heterogene
materiaal - 'n funksionele aanwending van die teenstelling in die inset as dit blyk dat
die vroeëre ‘kantige rots’, ‘bevrore eilandklip’ of ‘Antarktiek’ nou in sy bed tot 'n
heuglike, subtropiese ‘paradys’ omskep is. In ‘Kyk hoe hul saamdrom’ is twee
Homeriese vergelykings uit verskillende gebiede van die werklikheid die vertrekpunt
vir die gedig, terwyl die geliefde daarna deur die aanspreking as deelgenoot betrek
word en die aanvanklike beeldmateriaal weer - as sinvolle afsluiting van die vers
(vgl. ‘die verlange om te drink’ en ‘rooi vate’) - aan die slot gebruik word en iets
van die tradisie van die ou oorredingslied in die aanspreking van die geliefde in die
laaste strofe resoneer. Wat telkens in hierdie gedigte opval, is die fyn geestigheid,
die verhouding tussen beeld en eksegese, die wyse waarop die spreker optree en hom
op verskillende hoorders rig. In ‘Mag dit behoue bly soos dit nou is!’ is die spreker
meer elegies as in die ander verse, iets wat versterk word deur die ‘ouderwetse’
boustof van die gedig: die bolig, die ragwerk en die koffietannies. Die siening van
die ‘hoekie van die woonbuurt Tuine’ is egter slegs 'n vertrekpunt vir die versugting
dat ook die liefde onveranderd en sonder
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verwording mag voortduur, al gee die verwysing na ‘Stabiae, Herculaneum en
Pompeii’ - die enigste stede waarin ‘die tyd se stroom’ vir minnaars gestol het weinig hoop dat dit in hierdie geval ook sal gebeur. Hierdie besef van die
verganklikheid van die liefde lei in ‘Jou sintuie wil ek toesluit een vir een’ stot die
jaloerse wil om ewig en alleen die nooi in die ekstase te besit, al besef hy dat die
geliefde nie so gebind kan word nie en dat al sy ‘maatreëls’ in werklikheid verniet
is. Die kontraswerking in dié vers lei in ‘Skilder my die Paradys só’ tot 'n
bevredigende parallelle struktuur, al is die inskakeling by die liefdesiklus aan die
slot nie so bevredigend nie. Die onmag om die vrou te verower, word in ‘Piantar il
leone’ - soos vroeër in ‘Eilandjies ken geen matigheid’ en in aansluiting by Donne
en Shakespeare (bv. The comedy of errors, III: 2) - by wyse van geografiese
beeldspraak en 'n meerduidige woordgebruik weergegee, meer spesifiek uit die
geskiedenis van die Venesiaan Enricó Dándolo wat in die twaalfde eeu die Nabye
Ooste (Bisantium) oorwin het. Ten spyte van 'n fyn woordkeuse aan die begin van
die tweede strofe verloop ‘Om te reis is 'n soort onbetroubaarheid’. 'n bietjie aan die
slot, terwyl ‘Onder 'n son wat afloop’ met sy verwysing na die voorgeskiedenis van
Kaap die Goeie Hoop en die Hollandse ,taaloorsprong’ te veel wegswaai van die
siklus, al kan die hoorder in strofe 2 sowel die ‘Suidskiereiland’ as 'n geliefde wees
en sluit die geografiese beeldspraak vir 'n erotiese ervaring regstreeks by ander verse
in ‘Wat die hart van vol is’ aan.
Naas die Baudelaire-vertalings, wat oorspronklik in Standpunte verskyn en die
slotafdeling van Steenbok tot poolsee vorm, vertaal Blum in die vyftigerjare verse
van Apollinaire wat in Standpunte, XI: 1, Augustus-September 1956 verskyn en
oorspronklik die sewende afdeling van sy tweede bundel, Enklaves van die lig (1958),
sou uitgemaak het. 'n Hele aantal van die belangrikste verse uit dié bundel verskyn
oorspronklik in Standpunte, XII: 1, Januarie-Februarie 1958. Onder hulle is ook twee
wat uiteindelik nie in Enklaves van die lig opgeneem word nie: die minder geslaagde
‘Intrede’ en die voortreflike ‘Virgo intacta’, die uitbeelding van 'n oorgodsdienstige
vrou wat, ten spyte van die romantiese reisplakkate en die seksuele verlokkings wat
hulle vir haar teen die kamermure inhou, haar essensiële vrou-wees droogdruk ‘tussen
die blaaie van die Klein Profete’. Met sy geografies-erotiese
+ +

+ Enklaves van die lig word bespreek deur E. Lindenberg (Hg., 3.10.58), J.M. de Vries (Z.A.,
April 1959) en Rob Antonissen (Kern en tooi). Lindenberg skryf verder 'n beskouing oor
‘Voltaire op Ferney’, wat hy met 'n vers van W.H. Auden vergelyk (Onsydige toets), terwyl
Réna Pretorius ‘Man wat blind word’ (T.L., XVIII: 4, November 1980) en H. le R. Slabbert
‘Man wat mal word’ nader bekyk (Kl., X: 2, Augustus 1975). Oor lg. gedig handel verder
T.T. Cloete (Hulsels van kristal, Kaapstad, 1981). M.M. Walters maak 'n Semantiese en
morfologiese ondersoek na die ligmomente in die bundel Enklaves van die lig van Peter
Blum (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Kaapstad, 1972).
+ Die manuskrip van Enklaves van die lig word einde 1956 aan Nasionale Boekhandel vir
publikasie voorgelê. Aangesien Opperman, wat destyds die meeste keurwerk vir dié firma
gedoen het, toe met verlof in Europa was, lê J.J. Human, indertydse hoof van algemene
publikasies by Nasionale Boekhandel (kyk vir sy verslag van die Enklaves-geskiedenis St.,
XXXII: 5, September 1979), die manuskrip aan J. du P. Scholtz voor, wat ernstige besware
teen publikasie gehad het. In sy en Opperman se gesamentlike verslag, wat na lg. se terugkeer
uit Europa geskryf is en tans by die Opperman-dokumente in die Carnegiebiblioteek aan die
Universiteit van Stellenbosch bewaar word, het hulle dit veral teen Blum se ‘opsetlike gebruik
van woorde wat geen Afrikaans is nie of nie die betekenis of funksie het wat hy in 'n bepaalde
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beeldspraak sluit hierdie sonnet met sy manjifiek uitstromende slot regstreeks by die
‘Wat die hart van vol is’ -siklus aan, alhoewel die verstekstuur aanmerklik daarvan
verskil.
As 'n mens Enklaves van die lig met Steenbok tot poolsee vergelyk, is die
ooreenkoms in die bou van die twee bundels onmiddellik opvallend; as die
Apollinaire-vertalings in die tweede versameling bygevoeg was, sou dit 'n presiese
parallel gewees het. In albei vorm die ‘Kaapse sonnette’ die vierde afdeling, terwyl
die outobiografiese ‘narrasie’ ‘Die klok in die newel’ (afdeling VI) met ‘Wat die
hart van vol is’ korrespondeer. Teenoor die ‘Grenswagte’ van Steenbok tot poolsee
staan die ‘Drie uiterstes’, figure wat eweneens in 'n grensland verkeer. Afdelings I,
III en V van albei bundels toon ook sekere ooreenkomste deurdat verse in die tweede
bundel (bv. ‘Bolandse herfs’) gedigte uit die eerste (bv. ‘Nuus uit die binneland’)
terugroep, alhoewel die verwantskap nie altyd ewe opvallend is nie.
In vergelyking met Steenbok tot poolsee gaan Blum in Enklaves van die lig veel
verder met die ontginning van die etimologiese en sigwaarde van die woord en die
gebruik van kontaminasievorme en ander woordskeppinge, die verafrikaansing van
woorde uit Engels, Duits en Frans en die uitbuiting van die klankwaardes van die
enkele woord. Met hierdie werkwyse dui hy 'n belangrike nuwe rigting vir die
Afrikaanse poësie aan en lei hy die preokkupasie met die woord en taal in wat ook
in Van Wyk Louw se Tristia, die latere Elisabeth Eybers, J.C. Steyn se Die
grammatika van liefhê en Merwe Scholtz se Grimas voorkom. Tematies betrek Blum
hier 'n nog groter wêreld en uiteenlopendheid van gebiede en toon hy met die gebruik
van verskillende digsoorte en taal- en spraakgebruik 'n wye register en intellektuele
verskeidenheid. Die tema van die verstarring is gedeeltelik nog aanwesig in
‘Kleindorpse winteraand’, waarin die ‘kerkklok’, soos vroeër in ‘Rooinekke op
Hermanus’, as simbool funksioneer. Soos telkens in Steenbok tot poolsee maak Blum
hier van die teenstellingstegniek - dié tussen die bedrywige dag en die eensame aand
- gebruik,
+

verband klaarblyklik daaraan gee nie’. Volgens hulle wek ‘hierdie soort taalgebruik by Blum
(in byna alle gevalle) op sy bes bevreemding, meestal bloot onsekerheid en verwarring, en
soms selfs 'n bietjie ergernis’. (Kyk vir Scholtz se weergawe van die Enklaves-geskiedenis
St., XXXIV: 3,Junie 1981 waarin hy op bepaalde punte van Human verskil.) Op 29 Augustus
1957 skryf Opperman aan Blum (kladskrif in die Carnegie-biblioteek): ‘Die slotsom waartoe
ons (d.w.s. Opperman en Scholtz - J.C.K.) gekom het, is dat Enklaves van die lig nie op die
peil van Steenbok tot Poolsee is nie en dit sou jammer wees as jy dit net sa wil uitgee. Daar
is te veel middelmatige verse en te min wat 'n besondere indruk op 'n mens maak. Ook is
daar veral in ‘Die Klok in die Newel’, 'n onoortuigende gebruik van vreemde woorde. Ons
het oral hierdie soort waarde aangestip, waarde wat o.i. nie verdedigbaar is nie ... Gedeeltes
van ‘Die Klok in die Newel’ is indrukwekkend, maar gedeeltes daarvan te rou en soms ook
studentikoos. Die intieme kamertonele sou ek vroeër afsluit - dan sal hulle aan suggestie wen
en sekere oordaad wat nou hinder, uitskakel. ... ek dink jy is dit aan jou talent verskuldig om
nog 'n ruk aan die verse te werk en miskien nuwes by te kry. En my vertroue - jou talent is
so groot dat ek weet jy kan met 'n mooier bundel kom.’
+ Hierop reageer Blum in 'n brief van 10 September 1957 aan Opperman: ‘Die bohaai oor
neolog.- en ander -ismes is vir my onoortuigend. Ek kon julle moeite gespaar het en hul self
met kruisies gemerk het! Dit was juis my doel om my woordeskat, en dié van julle taal, te
verfyn en uit te brei - dus om woorde te adapteer en te skep waar ek, uit kennis van ander
tale, skakerings waarneem wat Afr. nie dek nie. As ek Duits of Engels skryf, doen ek dit
ook. By Pretoria staan daar 'n ‘adaptasie’ van die VOELKERSCHLACHTDENKMAL by LEIPZIG
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terwyl die teenstelling in ‘Bolander in die binneland’ tot 'n kontras tussen twee
landstreke lei. In ‘Bolandse herfs’ met sy afwisseling van kort en lang reëls neem
die verstarring die vorm aan van 'n verkilling wat geleidelik in die natuur en by die
mens in sy ‘winterhuishouding’ intree. Die tema van die verstarring groei in die
Hopkinsagtige ‘Bittereinders’ tot 'n beeld van die geesteskarakter van die Afrikaner
met sy onversetlikheid wat deur sy hele volkswording bepaal is, 'n onwrikbaarheid
wat uiteindelik teen 'n oormagtige vyand met ‘pluimskedels’ tot ondergang sal voer.
Met hierdie vers lei Blum die ondergangsmotief in die Afrikaanse letterkunde in,
wat in die sewentigerjare telkens by skrywers soos Karel Schoeman, J.C. Steyn en
Wilma Stockenström voorkom.
Belangriker as die tema van die verstarring is dié van die aftakeling van die mens.
In die paarrymende koeplette van ‘Sloping’ word die mens in sy liggaamlike aftakeling
geteken, met net die ‘verwende seks’ wat tot aan die einde ‘dieselfde hartstog en
verrukking (sal) vra’. Die aftakeling van die mens vind aangrypend gestalte in die
drie grensfigure in 'n drietal sonnette onder die gesamentlike titel ‘Drie uiterstes’
(oorspronklik in die Standpunte-publikasie ‘Via negativa’ genoem). In ‘Man wat
doof word’ is daar sprake van die toenemende verlies van die gehoor, die
magteloosheid terwyl die spreker merk hoe sy ‘aandeel in die gesprek vergly’ en die
gewese gespreksgenote (die ‘hulle’ van reël 2) algaande vreemdelinge vir hom word
as hulle woorde slegs 'n ‘onbestemde ruising’ - óók in die betekenis van 'n stemlose
ruising - by hom laat. In ‘Man wat blind word’ is die grensfiguur aktief besig om die
laaste krag uit sy swakker wordende oë te haal en sy gees feitlik soos 'n reservoir
met sintuiglike ervaring te laat volstroom voor die koms van die ‘duister wat sal
duur’. Die hele sonnet bou op tot die indrukwekkende slot met sy pragtige beeld van
'n permanente staat van oorwintering in die duister en die ys, terwyl die herhaling
van ‘daardie’ en die skynbaar ‘maklike’ rymwoorde ‘repeteer’ en ‘memoriseer’,
versterk deur die binneryme ‘beweging’ en ‘skake+

- 'n argitektoniese Germanisme - en Scholtz neem my 'n dosyn Germanismes kwalik....‘Klok
in die newel’ - ek weet nie so mooi wat ‘studentikoos’ wil sê nie; maar jy moes verwag het
dat ek, by salige gebrek aan 'n Calvinistiese opvoeding, my jeug langer sal behou as - nou
ja, vul maar self in. Ek wou hê hd. outobiografiese vers moet moesseer en skuim en geil
wees; ek meen hy doen en is dit... .‘Intieme kamertonele’: is hulle werklik so intiem? Van
3 mense aan wie ek dit gewys het, was twee onseker of daar wel ingegaan is; by Kamertoneel
II was dit in werklikheld nie die geval nie. Waarvandaan die skielike preutsheid? Vir
kamertonele verwys ek jou na Goethe: Römische Elegien, veral No. 20. Oordaad inderdaad!
Buitendien is die bou ‘GOLFAGTIG’: elke golf moet kulmineer, en breek. Het dit jou opgeval?
Elke passus het sy ‘hoogtepunt’ - dus natuurlik waar nodig 'n seksuele. Maar erg swelgend
is hulle, volgens 'n nugtere oordeel, nie.’
+ Ná hierdie afwysing lê Blum die manuskrip van Enklaves van die lig aan Balkema voor, wat
dit in 1958 publiseer. Op versoek van Balkema het Blum egter ingestem om 'n totaal van
vyftig wysigings, hoofsaaklik wat die gebruik van neologismes betref, aan te bring en die
Apollinaire-vertalings, wat in St., XI: 1, Augustus-September 1956 verskyn het en die sewende
afdeling van Enklaves sou vorm, weg te laat - waarskynlik om die bundel minder omvangryk
te maak en sodoende 'n goedkoper uitgawe op die mark te bring. Enklaves van die lig is dus,
soos Human in sy Standpunte-arikel opmerk, ‘nie dieselfde teks as die manuskrip wat indertyd
aan Nasionale Boekhandel voorgelê is nie’. Ná sy oprigting neem die firma Human &
Rousseau die publikasieregte vir Enklaves van die lig van Balkema oor. In 1963 verskyn 'n
tweede druk, maar daarna weier Blum alle verdere herdrukke van die bundel.
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ring’, in die konteks hoogs funksioneel is om die fanatieke herhaling van die
waarnemingshandeling en die verinnerlikingsproses weer te gee. Terselfdertyd is die
gedig (vgl. die woord ‘talent’ in reël 5) ook, soos E. Lindenberg dit stel, 'n beeld van
‘die digterlike drang na selfbestendiging’ (Onsydige toets, p. 94).
Die hoogtepunt van die drieluik is ‘Man wat mal word’, wat as gedurfde
taaleksperiment 'n hoogtepunt in Afrikaans is. (Vgl. die veel minder suksesvolle ‘Die
kranksinnige’ in Tydskrif vir Letterkunde, V: 1, Maart 1955, 'n gedig wat Blum tereg
nooit gebundel het nie; of was die publikasie van dié gedig juis in die Tydskrif vir
Letterkunde, waarvan die redakteur o.a. C.M. van den Heever was wat sy afkeer
uitgespreek het oor Blum se ‘dekadente’ kuns, iets van 'n literêre grappie of
moedswilligheid?) Terwyl Van Wyk Louw in ‘Die swart luiperd’ en C.J.M. Nienaber
in Keerweer nie die taal aantas om die waansin van die ek-spreker voor te stel nie,
maak Blum van neologismes, samestellings, verwronge woorde en afwykende
sintaksis gebruik om sy doel te bereik. In die oktaaf is daar sprake van die
onbepaalbaarheid, onpeilbaarheid en ondeurboorbaarheid van die dag, terwyl die
woeste pyn van die bewussyn tog alles en alle lis in die ek gevange hou, 'n ek wat
‘slags’ - slegs en snags - weerloos is vir enige skerp naelskerf. Met die beeld van die
‘skerf nael’ wat ‘skermloos teen die oog’ kan raak, word die geweldige gevoeligheid
vir pyn oorgedra, iets wat in reël 4 deur ‘drin’ (dring, in) en ‘fynynig’ (fyn, venynig)
versterk word. Tot in die ‘werwel’ en die ‘klier’, die binneste van die mens dus, dring
die pyn in. Die vraag ontstaan dan: ‘War-om?’ - waarom die verwarring? Slegs 'n
bitter (‘Alluin’) of swaar (‘kwik’) haat het hierdie mens, hierdie puinhoop van die
pyn (‘pynpuin’), nog ‘somgehou’ en van algehele desintegrasie (‘verstrooide’)
gevrywaar. Tussen ‘gus knook/ en wrig’, tussen die gegis, gekook en gewring (?) sy verwarring dus - bied die bevrydende ‘endtwoord’ in ‘duisdelike (duidelike,
duistere, duiselige) taal’ eindelik lig en hoop. Hierop volg dan, as wending aan die
begin van die sekstet en as voorbeeld van die oomblik van insig wat dikwels by
waansinniges aangetref word, 'n volledige normale sin (reël 9-11) wat terugreik na
'n uitspraak van Plato en - waarskynlik toevallig - herinner aan die slot van Theo
Wassenaar se sonnet ‘Nag’. En daarna word die gedagte van die ‘endtwoord’ verder
gevoer: die poging van die spreker om ‘in die greep/van één drong woord (te) kraal
wat alle enkelheid/ophef’ ,om die gespletenheid te vernietig deur een saamgebalde,
bevrydende woord. So 'n woord kan met 'n ‘kloktong’ - 'n helder stem, maar ook 'n
stem wat die waarheid van die ‘klok’, die Christelike boodskap, oordra - die ‘warreld’
(wêreld, verwarring) bevry. En dat die ‘boodskap’ wat die spreker wil bring, wesentlik
religieus van aard is, sien 'n mens uit die besetenheid waarmee hy wil ‘preek’ om
‘juble (jubelend, julle) te vrymaak’. Maar dan kom die slotwoord ‘WOKNAKWYF’,
die volslae onsinwoord en waansin, so onmagtig - of almagtig? - soos die Orator wat
aan die einde van Ionesco se Les chaises die bevrydende boodskap in stamelende
taal en onverstaanbare geluide uitspreek. Met sy uitbuiting van die sonnet se inherente
golfbeweging en die besondere woordgebruik is ‘Man wat mal word’ 'n baie geslaagde
en unieke eksperiment en die fassinerendste uitbeelding van die waansin in Afrikaans.
Teenoor hierdie grenstigure wat besig is om die stryd te verloor, is daar soms
sprake van 'n oorwinning, veral op seksuele vlak. In ‘Alexander kla’ is hierdie
oorwinning twyfelagtig, aangesien die militêre heerser wat ook die vrou wil besit,
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met 'n teleurstellende onderdanigheid en oorgawe gekonfronteer word wat sy
veroweringsdrang fnuik. In ‘Die Wekker I’, waarin die uurwerk op steurende wyse
vir die minnaar die tydsverloop aandui en Blum as 't ware 'n nuwe soort wagterslied
beoefen, kan die spreker die ‘oorgedienstige wekker’ stilmaak, maar nie die
‘kerkhaanhoë’ oorgodsdienstigheid demp wat die meisie verhinder om in die liefdespel
mee te doen nie, terwyl daar in die aansluitende ‘Die wekker II’, uitgaande van 'n
uitspraak van Nietzsche, sprake is van die oorwinningsdrang (vgl. die herhaalde
‘wil’) wat die tyd ophef, alle grense oorskry en die wekker laat swyg.
Meer dikwels is daar egter in Enklaves van die lig sprake van ‘brewwe ligmomente’
wat die digter in die geskiedenis, die kuns en die liefdeservaring van die mens vind
en waarmee die duister oorwin word. In ‘Voltaire op Ferney’ is die landgoed waarop
Voltaire hom bevind, letterlik en geestelik 'n enklave teen die wanorde en die ‘lafheid’,
'n grensland tussen ‘Frankryk, groot in wanpraktyke’, en die kleinheid en stugheid
van die (Calvinistiese) Genève. Meer spesifiek aansluitende by die ‘lig’-tema van
die bundeltitel handel die ‘Purum nihil’-reeks oor ‘brewwe ligmomente’ wat deur
die mens en kunstenaar ongebruik aan die duister afgestaan is, al weet hy dat êrens
‘vér in 'n vonkryke buitekring/ moet wekte wees ...’ Teenoor die ‘brewwe ligrnomente’
(vgl. die werkwoorde ‘skimmer’ en ‘flikker’) wat The garden van Marvell, die Laus
stultitiae van Erasmus en die tombe van Galla Placidia wesentlik teenoor die
verwoesting en verwarring van hulle eeu is, hou die moderne digter in ‘Kentang’
hom afsydig, weier die ‘moerassekwakers’ - 'n toespeling op Opperman se ‘tortels
van die modder’ wat ‘oor die borreling van die moeras’ diekunstenaarstaak vervul
(vgl. ‘Paddas’ uit Blom en baaierd) - om aktief mee te doen aan die militêre
verandering van 'n sosiale orde. Die hoogtepunt van die ‘enklave’-tema is ‘Die
vuurhoutjie’, een van die geslaagdste verse in die bundel. In die eerste strofe is die
primêre beeld dié van 'n vuurhoutjie wat aan die brand gesteek word, maar
onmiddellik word dit ook 'n ‘bros pik’ waarmee die ek die ‘nagkors’ ('n neologisme
na aanleiding van ‘aardkors’) oopkap, in die ‘katakombes’ afdaal en die ‘geskiedenis/
se brewwe ligmomente’ openbaar. Vanaf strofe 2 volg dan 'n viertal sulke ‘brewwe
ligmomente’: te midde van die verwoesting van die Wes-Gote, Vandale en Saksers
bou ‘die stil weduwee/ van Ataulf’ basilieke wat die geleentheid skep vir die
beoefening en uitbreiding van hoër waardes; die Hongaarse koning Kolomân wat in
die twaalfde eeu die bygelowigheid van sy onderdane probeer besweer deur die
offisiële ontkenning van towernaars; die vyfdaagse Hongaarse volksopstand van
1956 (vgl. Van Wyk Louw se ‘Hongarye: November 1956’ in Tristia) teen die
Russiese inval in Boedapest; en uiteindelik die laaste ‘enklave’ waarin hy saam met
die vrou ‘geen brand’ (soos in die geval van Troje en Helena) ‘maar 'n verligte vrede
stig’, al weet hy - soos telkens in die ‘Wat die hart van vol is’-siklus - dat ook dié
‘enklave van die lig’ in die toekoms ‘blusbaar’ is. Naas die chronologiese gang van
dié strofes is daar 'n ontwikkeling van die onpersoonlike na die persoonlike deur die
ek se eie bydrae tot die ‘brewwe ligmomente’. Met die slotstrofe gryp die gedig terug
na sy inset as die vuurhoutjie uitbrand en die donker weer oorneem.
Die oproep van kosbare ‘brewwe ligmomente’ in die kuns en die persoonlike lewe
vind 'n verdere hoogtepunt in die indrukwekkende ‘Die klok in die newel’ waarmee
die bundel eindig. As outobiografiese gedig kom dit ooreen met The prelude
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van Wordsworth, terwyl die intieme tonele - soos Blum self in 'n brief aan Opperman
opmerk - Goethe se Rötmische Elegien voor die gees roep. Die vers self bestaan uit
twee episodes, elk verdeel in vier afdelings, wat in 'n groot mate 'n parallelle bou
vertoon wat die herhaling van situasies, sinskonstruksies en woorde, telkens met
subtiele wysigings, betref. Die sprekende ek tree afwisselend vertellend, illustrerend
en didakties-betogend op, terwyl die basiese spreekritme van die vrye vers soms deur
tersines en ander strofiese vorme vervang word. In die eerste afdeling vertel die
spreker van sy aankoms in die suide van Switserland, sy ontdekkende gang deur die
stadjie Locarno en sy ervaring van die ekklesiastiese kuns, in die besonder van die
Rus op die vlug na Egipte (Bramantino) wat hom die geleentheid gee om oor die
despotiese optrede van die tiran Herodes uit te wei. Ná hierdie belewing van 'n
kunswerk volg dan sy eerste erotiese ervaring met toespelings op die verskyning van
Beatrice in Die Goddelike komedie. Daarop word hy tydens 'n bergwandeling deur
'n dik newel omring en verskyn Dante as gids aan hom. In tersa rima-vorm voorspel
Dante dan die dood van die hedendaagse diktators en stel hy vir hom ‘een mooi milde
vrou wat pal/ Versadig’ in die vooruitsig. In sy kunstenaarstaak verkondig die digter
egter geen idees nie (vgl. ‘Kentang’) en is hy - anders as Opperman! - ‘nagwag voor
geen magasyn’. Die belangrikste enkele vormende funksie van die digter is dié van
‘Ervaar’, die advies wat Dante as slotwoord aan hom gee en wat ook by sy eie
instelling aansluit (vgl. ‘Want waar die sintuie lei, volg ook die lewensaanvaarding’
en ‘sinnerykdom voer na sinrykheid’). In die tweede episode herhaal dieselfde
situasies hulself in die suide van Suid-Afrika, maar nou word die nuwe land in terme
van 'n breë Europese verwysingswêreld ervaar en met die ‘eertydse tuiste’
gekontrasteer. Die ontdekkende ervaring van die Boland - meer spesifiek die
Stellenbosse omgewing - word gevolg deur die verkenning van die boustyl, kuns en
Afrikaanse digkuns, wat alles vir die spreker oorwegend teleurstellend is. Daarna
voer hy 'n gesprek oor die liefde, vryheid en reg, o.m. na aanleiding van 'n kunswerk
(Wagner se Tannhäuser), terwyl die liefdeservaring en die bergwandeling daarop
volg. Terwyl die klokke van die Switserse kloosterkerk vroeër (episode I, passus 4)
‘nie net vir die oor maar ook die oog/ swaar swade skeur’ sodat die toring uit die mis
verskyn, só lui die klokke nóú ‘nog vir oor, nog vir oog, maar vir die ‘gees’’. Daarmee
ontwikkel hy deur die sintuiglike en sinnelike ervarings na 'n ‘sinrykheid’ en kan die
lofstrofes aan die ‘Heilige Trankiliteit’ die gedig bevredigend afsluit sodat dit, soos
A.P. Grové dit stel, ‘'n heel bewuste verslag (word) van 'n mens se groei,
bewuswording en soeke na klaarheid’ (Dagsoom, p. 46). Met sy verskeidenheid versen stylsoorte, wat wissel van die geestige, satiriese en studentikose tot die rymende
tersine en die himniese, met die talle neologismes, kontaminasievorme, samestellings,
gebruik van woorde (regstreeks of verafrikaans) uit Engels, Duits, Frans, Italiaans
en Latyn, literêre of ‘kulturele’ verwysings en met die parallelismes in die bou is
‘Die klok in die newel’ een van Blum se belangrikste gedigte en een van die groot
‘epiese’ verse in Afrikaans.
Sowel tematies as verstegnies verteenwoordig die poësie van Blum 'n belangrike
nuwe inset vir die Afrikaanse poësie: tematies deur die ruim Europese wêreld en
verwysingsveld, die meer uitgesproke liefdeservarings en die verruimende geestigheid,
verstegnies deur die oorspronklike beelding, eie ritmiese vaart, verskeidenheid
strofiese en versvorms en die neologistiese en kontaminerende woordgebruik waar-
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mee hy vir Afrikaans nuwe moontlikhede oopskryf. Met dit alles - en ook met die
groot getal geslaagde en fassinerende gedigte in sy twee bundels - is hy die
belangrikste digtersfiguur van die vyftigerjare. Sy vertrek uit Suid-Afrika in 1960 en daarmee na alle waarskynlikheid die beëindiging van sy skrywerskap in Afrikaans
- was vir ons literatuur en hele geesteslewe 'n groot verlies.

2. Ingrid Jonker
INGRID JONKER,

dogter van die skrywer en politikus Abr. H. Jonker, is op 19
September 1933 op Douglas gebore. Aanvanklik woon sy by haar grootmoeder in
die Strand en Gordonsbaai, later by haar vader in Kaapstad, waar sy haar opleiding
aan die Hoër Meisieskool Wynberg ontvang. Ná haar skoolloopbaan is sy in Kaapstad
werksaam, o.m. as proefleser by verskeie drukkerye. Met die geld wat sy met die
A.P.B.-prys vir Rook en oker in 1963 ontvang, onderneem sy in 1964 'n reis deur
Wes-Europa. Op 19 Julie 1965 word haar lyk in die see by Drieankerbaai naby
Kaapstad gevind. Ná haar dood word die Ingrid Jonker-prys ingestel wat jaarliks aan
belowende jong digters in Afrikaans en Engels toegeken word. 'n Keuse uit haar
poësie verskyn in 1968 as Selected poems in die vertaling van Jack Cope en William
Plomer. In 1975 word haar Versamelde werke gepubliseer.
Ingrid Jonker se eerste verse is reeds op sesjarige ouderdom geskryf en verskyn
in skoolblaaie en Die Jongspan. Op sestienjarige leeftyd lê sy 'n bundel verse onder
die titel Na die somer voor aan D.J. Opperman wat haar van advies bedien maar die
manuskrip vir publikasie afkeur. In die vyftigerjare verskyn van haar gedigte in Die
+ +

+ Ingrid Jonker se Versamelde werke (Johannesburg, 1975; hieroor Abr. H. de Vries, Bu., 8.1.
76, André P. Brink, Rap., 29.2.76 en Johann Johl, Vo., 20.4.76) beslaan een band en bevat
werk wat tydens haar lewe en postuum verskyn het. Nie alle gedigte wat voor die publikasie
van haar debuutbundel in tydskrifte opgeneem is, verskyn egter hierin nie, terwyl die
rubrisering van Rook en oker weggelaat is en die tekste van sommige verse in Kantelson nie
altyd die definitiewe manuskrip getrou volg nie. Ingrid Jonker se manuskripte en ander
dokumente is in besit van Jack Cope en tans in bruikleen by die National English Literary
Museum and Documentation Centre te Grahamstad. Daaronder is verskillende kladskrifte
van haar gedigte en ander werk, vertalings in Engels van haar verse deur Cope en Plomer,
korrespondensie, dagboeke en koerantknipsels.
+ Outobiografiese stukke van Ingrid Jonker verskyn in die vierde afdeling van die Versamelde
werke, terwyl haar suster, Anna Jonker, uitvoerig in T.L., XVII: 1, Februarie 1979 oor haar
lewe uitwei. 'n Onderhoud met haar word gepubliseer in Drum, Mei 1963. Oor haar begrafnis
skryf Pierre Coetzee (Br., 6.8.65). Ná haar dood verskyn In memoriam Ingrid Jonker
(Kaapstad/Pretoria, 1966) onder redaksie van Jan Rabie met huldigingsverse en sketse deur
verskillende medewerkers, enkele vertalings van haar verse en studies oor haar werk deur
Jack Cope, Uys Krige, F.E.J. Malherbe en Rob Antonissen (ook opgeneem in Spitsberaad,
Kaapstad, 1966). Oor die kopieregskending in verband met die bydrae wat aan Simon
Vinkenoog toegeskryf word, kyk die artikel van Ivan Genbrugge en J.J. Human se verklaring
in Bu., 2.2.67. T.T. Cloete bespreek haar werk in Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig
(Kaapstad, 1980) en Ernst Lindenberg in Perspektief en profiel5 (Johannesburg, 1982). Die
volledigste studies oor Jonker is Oliver E. Driesse se M:A.-verhandeling (Die poësie van
Ingrid Jonker, Universiteit van Kaapstad, 1971) en die Ph. D.-verhandeling van E. Sadie
(Ingrid Jonker: 'n Monografie, Universiteit van Natal, 1979) - albei ongepubliseerd. Oor die
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Huisgenoot en Naweekpos, terwyl sy later ook tot Contrast, Inset, Sestiger en Podium
bydra. Ná die verskyning van haar debuutbundel raak sy bevriend met Uys Krige,
Jan Rabie en Jack Cope, later ook met André P. Brink, wat almal haar werk lees en
haar aanmoedig.
Ontvlugting, die bundel waarmee Ingrid Jonker in 1956 debuteer, doen nog erg
jeugdig aan deur die adolessente liefdeservarings, afwisseling van naïwiteit en erns
en vrese van die jongmens, terwyl die versameling as 'n geheel deur die koepletdreun,
talle versvullings en sintaktiese lomphede ontsier word. Dikwels verras sy met 'n
oorspronklike siening en beelding wat egter slegs 'n momentele skittering gee, nie
organies deel van die vers word nie en verwagtinge skep wat deur die swak voeging
nie verwesenlik raak nie. Enkele gedigte, soos ‘By die Goodwood-tentoonstelling’,
wat met die dier as dramatiese spreker 'n welkome afwisseling op die oorwegend
ekgesentreerde verse bring, ‘Dubbelspel’, wat met sy gebruik van die spieël-beeld
'n irreële atmosfeer skep, en ‘Ontnugtering’, wat die ontwaking van die kind tot
volwassenheid en aanvaarding van die digterskap gee, styg egter uit bo die middelmaat
van die res. In ‘Dobbelspel’ en ‘Ontnugtering’ is daar ook reeds sprake van
ontgogeling en 'n kierangspel, 'n motief wat later in haar poësie belangrik gaan word.
'n Groot vooruitgang ná hierdie betreklik yl debuut is Rook en oker (1963; in 1964
opnuut gerubriseer en met een gedig - ‘Ons’ - vermeerder) waarin Ingrid Jonker die
bevrugtende invloed van die Hollandse Vyftigers en - hoofsaaklik deur Uys Krige
se vertalings - die Franse surrealis Éluard ondergaan. In teenstelling tot Ontvlugting
beoefen sy hier oorwegend 'n tipe vrye vers wat gekenmerk word deur die kortsluiting
van 'n reeks assosiatiewe beelde, inkanterende gebruik van die herhaling, eie ritmiese
gang en afwesigheid van interpunksie, wat tot verrassende jukstaposisies en
funksionele dubbelsinnighede lei. Die grootste deel van die bundel bevat intens
erotiese poësie waarin geseek word na 'n verlore geliefde, in so 'n mate dat die
verhouding tussen die, ek en die afwesige jy tot enigste werklikheid verhef en die
omringende wêreld en mense tot illusie gereduseer word (‘Ek herhaal jou’). Die
werklikheid wat sy só opbou, is egter ontsettend broos, en sy vrees die ‘besinning’
wat die logika bring en die beeld van die minnaar kan laat verdwyn (‘Op alle gesigte’).
Met die koms van die geliefde ervaar sy soms 'n ryk gevoel van vervulling
(‘Herfsoggend’, ‘Verlore stad’), terwyl sy in die reeks ‘Intieme gesprek’ met sy
haikoe-agtige eenvoud regstreeks met die minnaar praat en die geluk van sy
liggaamlike nabyheid belewe. Alhoewel flardes beelde in ‘Swanger vrou’ die geluk
van 'n vroeë kindertyd oproep, is die grondtoon van die gedig dié van intense
+ +

Selected poems, wat deur Cope en William Plomer vertaal is, skryf Ernst van Heerden (Die
ander werklikheid, Kaapstad, 1969).
+ Ontvlugting word bespreek deur Ernst van Heerden (Rekenskap, Kaapstad, 1963) en Rob
Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963).
+ Rook en oker word bespreek deur André P. Brink (Sest., I: 1, November 1963), P.D. van der
Walt (Mené teké, Kaapstad, 1969), Ernst van Heerden (Die ander werklikheid) en Rob
Antonissen (Spitsberaad). Oor die gedig ‘Bitterbessie dagbreek’ uit dié bundel skryf Réna
Pretorius (Kl., XII: 3, November 1977). J. Meyer bespreek ‘Kabouterliefde’ (Kl., XII: 4,
Februarie 1978), terwyl H. le R. Slabbert op sy interpretasie reageer (Kl., XIII: 2, Augustus
1978).
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verdriet. Hierdie verdriet hang saam met die moontlikhede van geboorte en aborsie
wat - behalwe vir die slotreël (vgl. die wysiging van ‘in’ tot ‘onder’) - vir die hele
duur van die gedig dubbelduidig bly en uitgroei tot 'n weemoed oor die werklikheid
waarin die mens ontuis is en waaraan hy in laaste instansie nie deur 'n liefdesdroom
of vlug in 'n illusionêre werklikheid kan ontkom nie. Basies bly dan die verlange en
die onvervuldheid, 'n tipe instelling wat in die derde afdeling met sy volksliedagtige
inslag en die gebruik van kwatrynstrofes tot die vermenging van vreugde en droefheid
lei, telkens met die ‘kierang’-gedagte of ontgogeling as leidende motief. Die leed
oor 'n liefdesteleurstelling spreek besonder treffend uit ‘Bitterbessie dagbreek’ met
sy aansluiting by bekende volksliedjies en sprokies en lei tot die aangrypende beeld
van die vereensaamde mens wat aan die einde met sy koggelende eggo's alleen die
werklikheid van die ‘dagbreek’ moet aanvaar. Die vierde afdeling van Rook en oker
bevat enkele verse oor en vir die kind. In ‘Begin some’ word 'n pragtige somersdag
by die see vanuit die kind se perspektief - waardeur alles tot 'n speelding gereduseer
is - gegee, terwyl ‘Kabouterliefde’ met sy gebruik van die sprokieswêreld en die kind
se ervaring 'n beeld van intense vreugde opbou. ‘Toe maar die donker man’,
gedeeltelik in die vorm van 'n wiegeliedjie en 'n dialoog tussen moeder en kind, bied
'n vertroosting teen die naderende nag. In ‘Die kind’, wat gebaseer is op 'n gebeurtenis
tydens die 1960-onluste in Langa, groei die gestalte van die onskuldige kind tot 'n
reus wat ‘deur die ganse Afrika’ en ‘deur die hele wêreld/ Sonder 'n pas’ reis. Die
vyfde afdeling van die bundel, waaruit dié gedig kom, toon weinig tematiese samehang
en wissel van 'n vreugdevolle herinnering aan die moeder (‘Ladybird’), 'n vers oor
die alkoholiese dood van die digter Dylan Thomas (‘25 Desember 1960’) tot 'n
belydenis oor die gebrek aan kommunikasie en die onmag van haar ‘gesneuwelde
woord’ (‘Madeliefies in Namakwaland’). Die slotgedig, ‘L'art poetique’, evokeer
met sy herhaalde gebruik van die infinitief en die sintaktiese onvoltooidheid die
uitreiking van die kunstenaar tot die skeppende handeling. Alhoewel nie alle gedigte
in die bundel van dieselfde hoë gehalte is nie en Ingrid Jonker dikwels nie daarin
slaag om 'n vers deur te komponeer nie, is die beste werk in Rook en oker 'n belangrike
toevoeging tot die liefdesvers en die poësie oor die kind in Afrikaans.
Die oorgrote meerderheid gedigte in Kantelson, 'n versameling wat postuum in
1966 verskyn, herhaal motiewe en vondste uit haar vroeër werk, is minder heg
gestruktureer as die beste uit Rook en oker, voer beeldend minder mee en toon by
tye ritmiese steurnisse. In vergelyking met Rook en oker, waarin daar ten spyte van
die afwesigheid van die minnaar tog oomblikke van geluk is, oorheers die desillusie
oor die liefde en lewe en lei dit tot verbittering en wanhoop ‘Ek dryf in die wind’).
Enkele verse vergelyk gunstig met die beste uit haar vorige bundel, soos ‘Waterval
van mos en son’ met sy visuele effek van 'n waterval deur die tipografiese aanbod,
‘Mamma’ met sy ontgogelende beeld van 'n mens wat tot 'n onbepaalde lidwoord
+

+ Kantelson word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad) en Rialette Wiehahn (T.G.,
VII: 3, September 1967). André P. Brink toon in St., XIX: 6, Augustus 1966 die verminking
van die teks van ‘Wag (-tyd) in Amsterdam’ uit dié bundel aan.
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gereduseer is, ‘Daar is net een vir altyd’ met sy assosiatiewe oorgange tussen die
somerlandskap en die minnaar se liggaam en die aangrypende ‘Op die pad na die
dood’ - een van Ingrid Jonker se sterkste-verse - met sy spanning tussen lewe en
dood, Christus en Judas. As geheel is Kantelson egter 'n erg ongelyke bundel.
In die Versamelde werke verskyn verder van Ingrid Jonker enkele kort
outobiografiese sketse en ‘Die bok’ (oorspronklik in Windroos, 1964), 'n knap
kortverhaal oor 'n vrou wat haar swangerskap én die onverskilligheid van haar man
nie kan aanvaar nie en haar wil wreek deur die bok in die tuin dood te steek. As sy
egter in die nag voor die bok staan en sy syagtige hare voel, roep dit vir haar 'n beeld
op van haar man in sy jeug en sny sy - in die pragtige versoenende slot waartoe sy
ontwikkel - die vasgemaakte bok los. Die eenbedryf 'n Seun na my hart (oorspronklik
in Iewers langs die pad, 1970) met sy moeitelose verbinding van illusie en werklikheid
en evokasie van 'n droomsfeer deur die gebruik van versreëls uit die ‘Intieme
gesprek’-afdeling van Rook en oker, handel oor 'n moeder se verlange en idealisering
van 'n seun wat in die oorlog dood is.
Naas ‘Die bok’ en 'n Seun na my hart bestaan Ingrid Jonker se bydrae tot die
Afrikaanse letterkunde dus uit 'n aantal gevoelige liefdesverse en enkele fyn gedigte
oor die kind en die moeder se kyk op die dogtertjie. Met haar gedigte oor 'n afwesige
minnaar voeg sy 'n eie nuanse aan die liefdesvers in Afrikaans toe, terwyl haar verse
oor die kind 'n vergelyking met dié van Elisabeth Eybers in veral Die stil avontuur
gunstig kan deurstaan. Heelwat van haar verse is egter nog onaf, geforseerd of verval
in 'n eie surrealistiese retoriek. 'n Mens kan nie loskom van die gedagte dat die
oordrewe en dikwels ongekwalifiseerde lof vir haar poësie - óók vir swakker werk
- deur die kultus rondom die figuur ingegee is nie. In laaste instansie berus haar
bydrae op 'n klein aantal gevoelige en suiwer verse wat tematies beperk is en weinig
verskeidenheid toon.

3. George Louw
GEORGE LOUW,

broerskind van N.P. van Wyk en W.E.G. Louw, is op 1 Maart 1939
op Sutherland gebore, maar word in Kaapstad groot (en matrikuleer in 1956 aan die
Hoërskool J.J. du Preez in Parow.) Hy studeer aan die Universiteite van Stellenbosch
en Kaapstad en is daarna werksaam as joernalis en uitgewersredakteur. In 1965
ontvang hy die Eugène Marais-prys vir sy bundel Koggelstok. terwyl sy drama 'n
Skip is ons beloof in 1970 met die W.A. Hofmeyr-prys bekroon word.
'n Eerste vers van George Louw, ‘Ek droom’, verskyn in Die Klein Burger van
17 Januarie 1953, terwyl enkeles later ook in Standpunte opgeneem word. Uit die
gedigte wat hy tot op sestienjarige ouderdom skryf, verskyn in 1957 'n klein keuse
onder die titel Die trekpad, 'n bundel wat onmiddellik opval om sy jeugdige, fris kyk
op die lewe, bekoorlike aardsheid, verrassende beelding, stuwende versbeweging,
verbinding van die singende en spreekstem en vryheid van invloede van ander digters.
Die gedigte handel oor die vreugde van die lewe (dikwels dié van die vissers of die
boere), die ‘eerste helderhede’ van die jong adolessent, die jeugliefde met sy vreugde
en smart en die jongman se religieuse twyfel. Die bundel onderskei homself van 'n
debuut soos Jonker se Ontvlugting deurdat Louw nie 'n ekkerige poësie
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beoefen nie, maar wegskryf van homself deur 'n ontvanklikheid vir die aarde te toon
(‘Erfenis van 'n ou visser’) of die lewensvreugde in bepaalde gestaltes te projekteer
(‘Langs die trekpad na Madrid’). Die beste enkele vers is ‘Die lug skif oop’, wat
beeldend tot 'n bevredigende eenheid gevoeg is (‘spikkelwolke’, kiewieteier, omrol
met die oë en ‘spikkels op papier’). Met die agtereenvolgende aandag aan die konkrete
waarneming en die oopgestel-wees van die sintuie vir hierdie wêreld, die verwerking
van die waargenomene in die ‘brein’ en die uiteindelike ‘dink’ van ‘die spikkels op
papier’ is die gedig 'n pragtige getuienis van die wesentlike aard van die digterlike
aktiwiteit. Naas verse wat bekoor, word Die trekpad egter ontsier deur heelwat
middelslag- of onvoldrae verse met 'n fasiele voortgang sonder binding of
bevredigende slot.
Alhoewel die verrassende kyk op sake, fris beelding en ritmiese gevoeligheid van
Die trekpad nog aanwesig is, toon Koggelstok (1963), Louw se tweede bundel, 'n
wyer register en ruimer wêreld as die debuut. Die eerste afdeling handel oor
‘aktualiteite’ van uiteenlopende aard: die internasionale politiek van die sestigerjare
en die houding van die groot moondhede teenoor die Nuwe Wêreld (‘Kosmiese
vryheid’), die baas-kneg-verhouding (‘Oproep’), toestande in krot en lokasie (wat anders as by S.J. Pretorius - op die een of ander wyse gerelativeer of verruim word,
soos in ‘Nasleep’ met sy mooi sprong van die tydsein na die oorlogsmotief), beelde
uit die lewe van die Kaapse bruinmense (‘Volkies I en II’, die stedelike pendant van
W.E.G. Louw se ‘Ou-volkies’ in Die ryke dwaas) en kritiek op die surrealistiese
kunstenaar wie se waansin uiteindelik na probleme met sy ‘opstandige knater’ herlei
kan word (‘Só nuut’). Die kort, tweede afdeling bevat besinnende of religieuse verse
in die ruimste sin van die woord: die deernis met 'n vervalle Christus-figuur wat in
die stadstrate sy liefde predik (‘Jesus 2000’), die erkenning van die bestaan van ‘Een
God wat oor ons oordeel die laaste Oordeel is’, ondanks alle verskille tussen sektes,
rasse en ismes (‘Een God’), en die indrukwekkende karakterisering van verskillende
komponiste aan die hand van 'n uitvoering in ‘Program’, 'n gedig wat - ten spyte van
bekoorlike ryme (bv. ‘slanklyfdames/ skaam is’ - reeds vroeër by Langenhoven) en
die funksionele retoriek van die slotstrofe - sekere voos kolle toon (bv.
‘Kottler-hindernis’) en aan die einde tot 'n opsetlike en daarom fasiele verdieping
lei. Enkele van die beste verse in Koggelstok kom voor in die derde afdeling, soos
die netjies sluitende ‘Moderne siklus’ en ‘Die duister doel’, waarin die tradisionele
vergelyking tussen 'n reis en die lewe verrassend nuut aangewend word in die ylingse
vaart van die motoris wat homself met sy voertuig identifiseer en roekeloos voortjaag
tot hy ‘Eendag dinge duidelik het’. Meermale - en dit word 'n groter probleem in die
omvangryker Koggelstok as in Die trekpad - vind 'n mens egter by Louw 'n bekoorlike
aanloop of bevredigende inset wat daarna verloop in 'n vers sonder hegte binding,
soos ‘Legende om die droogte’, ‘Episode’ en ‘Die stygende jare’, waarin die
gelyktydige ontwikkeling van mens
+ +

+ Die trekpad van George Louw word bespreek deur Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad,
1963).
+ Koggelstok word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966), W.E.G.
Louw (Bu., 13.3.64) en H.W. Truter (Krit., II: 2, Ju1ie 1964).
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en digter na volwassenheid van die eerste drie strofes in die slotstrofe ontbreek en
'n onvoltooide indruk laat. Hierdie indruk van fragmentering is ook die rede waarom
die liefdesuite ‘Fantasie in spaansriet’, wat die koggelstok-tema in die bundel tot 'n
eindpunt voer, grotendeels misluk. Die geheel is te los van bou en die vers kry eers
'n vaart in die vierde en vyfde afdelings, net om in die slotafdeling met die verandering
van die sprekende stem en die nuwe simboliese inhoud van ‘spaansriet’ weer te
vertroebel.
Die gebrek aan binding na 'n bevredigende inset en die gevolglike amorfe verloop
van die vers ontsier ook Opstand verby (1969), 'n bundel waarin 'n meer volwasse
spreker as in die vorige bundel wil wegvlug in 'n ongerepte jeug (‘Vlug is nie 'n
dagrit ver’), die opstand van sy vroeër jare gelate laat vaar (‘'n Man van vrede durf
nie haat nie’) of sy privaatheid ten alle koste jaloers wil bewaar (‘Herberg vir 'n nag’).
Die verse in Opstand verby het iets van 'n slampampergang deur die lewe en toon
met hul bewerende inslag en temas 'n sekere ooreenkoms met Van Wyk Louw se
Tristia (vgl. bv. ‘Herberg vir 'n nag’ met Van Wyk Louw se ‘Waarom durf alles by
my ínkyk’ en ‘Om te heers oor 'n dag van dooie voëls’ met ‘Soggens sal die lig kom’
uit Tristia). Alhoewel dit 'n enkele keer tot regstreekse beïnvloeding aanleiding gee,
illustreer hierdie verwantskap hoe Louw daarin slaag om prikkels meestal volledig
te verwerk en sy vers in 'n ander rigting te laat ontwikkel. Die beste gedigte in die
bundel is ‘Hitler hou kajuitraad met homself’ met die teenstelling tussen die
kindervrese en latere onmenslike optrede van die despoot, ‘Hoop’ met sy omdop van
die gewone assosiasie tussen lig en hoop, en die slotafdeling van ‘Visioen van 'n
degenerasie’ met sy pleitende, himniese bede om 'n tuiste en vrede vir almal in hierdie
land.
Met twee prosadramas lewer George Louw verder 'n bydrae tot die Afrikaanse
toneelliteratuur. 'n Skip is ons beloof(1969; drie bedrywe) speel af teen die agtergrond
van die Anti-bandiete-beweging (1848-1849; vgl. Anthonie P. Roux se historiese
roman Rebellie sonder gewere, 1963) toe die inwoners aan die Kaap saamgestaan
en geweier het om 'n skip met gevangenes wat deur die Britse regering gestuur is,
van enige voedsel te voorsien of die mense toe te laat om aan land te gaan. Meer
spesifiek konsentreer die stuk op die verhaal van Peter Newton (gebaseer op die
geskiedenis van Robert Stanford; kyk vir die feitelike gegewens Arderne Tredgold,
Village of the sea, Kaapstad/Pretoria, 1965, hoofstuk 2), 'n afgetrede Britse leëroffisier
wat deur sy verbintenis met die Engelse gedwing is om vleis en groente van sy plaas
af aan die skip te verskaf, daarna deur die gemeenskap uitgewerp is, in so 'n mate
dat hy selfs vir sy sterwende kind geen mediese behandeling kon ontvang nie. In
vergelyking met ander historiese dramas in Afrikaans word die negentiende-eeuse
gebeure in 'n
+ +

+ Opstand verby word bespreek deur Rosa Nepgen (Hg., 24.10.69).
+ Oor 'n Skip is ons beloof skryf W.E.G. Louw (Bu., 12.12.69), J.C. Kannemeyer (Konfrontasies,
Pretoria/Kaapstad, 1977) en Hennie Jones (Kl., IX: 2, Augustus 1974), terwyl Die generaal
bespreek word deur L.B. Odendaal (In en om die letterkunde onder redaksie van A.P. Grové,
Kaapstad/Pretoria, 1975). Oor albei dramas skryf André P. Brink in Aspekte van die nuwe
drama (Pretoria/Kaapstad, 1974) en J.P. Smuts in Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig
(Kaapstad, 1980).
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Skip is ons beloof in 'n ruimer perspektief geplaas deur drie besoekers uit 'n later eeu
wat feitlik vir die hele duur van die spel op die verhoog is, die verloop van die
Newton-geskiedenis waarneem en as 'n reis in die verlede belewe. Hierdie drie figure
is egter nie net waarnemers nie. Wat met Newton en sy kind gebeur - die verwerping,
afsydigheid en onbegrip van die massa vir menslike waardes en liefde - gebeur ook
op 'n ander vlak met die Ou Man in sy verhouding tot die ‘diaboliese’ Gunter, en
ook in hierdie later eeu seëvier onredelikheid en haat oor liefde en menslikheid. Die
dialoog in dié drama is 'n gestileerde prosa wat nader kom aan die vers en in die
spreekbeurte van Newton in die rigting van die monoloog beweeg, al sorg Louw ook
vir 'n afwisseling hierop met komiese situasies (bv. II: 1). Die spel beweeg
sprongsgewyse en deur die opeenvolging van flitse uit die Newtongeskiedenis toon
dit 'n ooreenkoms met die kroniekdrama. Soms word daar uitvoerig uitgewei oor die
agtergronde van ‘toevallige’ karakters of verhoudings tussen karakters wat nie vir
die gebeure van kardinale belang is nie, iets wat die strakheid van die stuk skaad.
Alhoewel die tydsreisigers 'n ruimer perspektief aan die drama gee deurdat die
essensie van die gebeure hom ook in die later eeu herhaal, buit Louw die moontlikhede
van dié tegniek nie uit nie. Die twee situasies het net sydelingse raakpunte met mekaar
en die parallelismes wat daar wel is, word nie volledig genoeg uitgewerk nie. Die
gevolg is dat dié drie figure vir 'n groot deel van die drama - waar hulle heeltemal
stil moet staan en na die Newton-verhaal moet luister - geen funksie het nie.
Soos 'n Skip is ons beloof werk Louw in Die generaal (1972; vyf bedrywe) met
twee situasies wat parallel in die loop van die drama ontwikkel word: Napoleon wat
ná afloop van sy Egiptiese veldtog die ontrou van sy vrou Joséphine ontdek, maar
die persoonlike omstandighede te bowe kom en die groot staatsman van sy land
word; en die mislukkeling George Grand, kopieskrywer van Kalkutta, wat na Parys
kom om sy vrou, die maîtresse van Talleyrand, op te spoor en terug te wen, maar
haar finaal verloor en uiteindelik selfmoord pleeg deur in die Seine te spring. In
vergelyking met 'n Skip is ons beloof toon die twee situasies veel meer ooreenkomste
en kontraste en vorm die drama gevolglik 'n hegter struktuur. Daarby maak Louw
ook gebruik van twee kontrasterende stylsoorte: in die Napoleon-geskiedenis van
die tradisioneel-heroïese aanbieding van 'n historiese gegewe, in die geval van Grand
die gebruik van allerlei motiewe, situasies en objekte uit die Teater van die Absurde,
in die besonder dié wat Samuel Beckett in Waiting for Godot aanwend (bv. wortels,
koffer, diskrepansie tussen handeling en toneelaanduiding e.d.m.). Die belangrikste
beswaar teen die drama is egter dat die absurditeit van die Grand-situasie in sigself
komies bly en nie tot die absurditeit van Grand en Napoleon se menswees as sodanig
uitgroei nie. En daarmee is die funksionaliteit van die absurde tonele en hul
verhouding tot die hoofhandeling ook in die gedrang.
Naas hierdie twee dramas, wat albei sterk tonele bevat maar as geheel nie bevredig
nie, skryf George Louw ook enkele verspreide prosastukke wat in Son op die land
(1967) en Blommetjie gedenk aan my (1978) opgeneem word. Sy beste werk lewer
hy egter met 'n aantal verse waarin die jeugdige kyk van die jongman op die wêreld
bekoorlik en sjarmant verwoord is.
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III. Adam Small en die verhewigde maatskaplike bewussyn
Terwyl Van Wyk Louw en Boerneef in die vyftiger- en vroeë sestigerjare in 'n volkse
tipe vers die landelike bruinmens met sy uitbundige vrolikheid, liefdesgeluk en
dronkverdriet uitbeeld, kom daar in die werk van 'n hele paar digters 'n nuwe aandag
vir die vernedering, lyding en posisie waarin die nie-blanke hom in hierdie land
bevind. Dit is die geval met Opperman se Blom en baaierd, waarin die ‘kleur’ aktualiteit 'n belangrike motief is, en Petersen se Die kinders van Kain, wat 'n heftiger
verset teen rassediskriminasie as sy vroeër verse openbaar. Lionel Sheldon se
Weeklaag van die wese (1960) word ontsier deur rymdwang, swak woordkeuse en
onbeholpe strukturering, terwyl die invloed van Van Wyk Louw se ‘Klipwerk’ te
opsigtelik aanwesig is. In Peter Blum se ‘Kaapse sonnette’ met hulle satire en sosiale
kritiek word die pittige taalgebruik van die bruinman deur die ‘fonetiese’ spelling
gesuggereer, iets wat Uys Krige in Ballade van die groot begeer en ander gedigte
met die uitbeelding van die leed en maatskaplike veronregting van hierdie mense
voortsit. By dié siening sluit die werk van Adam Small regstreeks aan.
ADAM SMALL is op 21 Desember 1936 op Wellington gebore en woon tydens sy
kinderjare op Goree in die Robertsonse distrik. Ná sy skoolopleiding studeer hy aan
die Universiteit van Kaapstad, later ook in Londen en Oxford, en word dan dosent
in die Wysbegeerte, aanvanklik aan Fort Hare, later aan die Universiteit van
Wes-Kaapland. Daarna is hy verbonde aan 'n uitgewersfirma in Kaapstad en later
werksaam by 'n Kaapse welsynsorganisasie.
Die eerste verse van Small verskyn van 1955 af in Naweekpos en Standpunte, later
ook in Contrast en Kol, terwyl van sy kortverhale in New Nation en Sestiger
gepubliseer word. In 1957 debuteer hy met Verse van die liefde, 'n bundel waarin
die verhouding tussen God en mens en tussen mense onderling die kern vorm. Die
sentrale tema van hierdie gedigte is dat alle probleme - ook die kleurprobleem - deur
die liefde opgelos kan word. Afgesien van enkele reminissensies aan Van Wyk Louw
is die belangrikste beswaar teen die bundel die abstraksies en redenering wat die
beelding verdring en tot blote bysaak reduseer. Daarnaas hinder die rymdwang en
dikwels foutiewe taalgebruik, veral wat woordkeuse en sintaksis betref. ‘Storm’
bevat
+ + + +

+ Lionel Sheldon se Weeklaag van die wese word bespreek deur C.W. Hudson (T.L., XI: 1,
Maart 1961), A.P. Grové (Hg., 7.4.61), J.P. Smuts (Ins., I: 1, Junie 1961) en Rob Antonissen
(Kern en tooi, Kaapstad, 1963).
+ C.M. van Zyl stel Adam Small: 'n Bibliografie (Universiteit van Stellenbosch, 1975) saam.
Ronnie Belcher voer in Gesprekke met skrywers 2 (Kaapstad, 1972) 'n onderhoud met Small,
terwyl Wim Ramaker in Ik ben er geweest (Kampen, 1974) hom veral oor die Suid-Afrikaanse
rassesituasie uitvra. In Avril Herber se Conversations (Johannesburg, 1979) skryf Small oor
eie agtergronde.
+ Oorsigte oor sy werk is dié van T.T. Cloete (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad,
1980) en Fanie Olivier (Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982).
+ Verse van die liefde en Klein simbool word bespreek deur Rob Antonissen (Kern en tooi),
terwyl G.B.A. Gerdener Die eerste steen? resenseer (Hg., 6.10.61).
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enkele gevoelige woorde en beelde, maar die geheel bly te vaag, terwyl ‘Droom’
met sy Ou-Testamentiese stof (die Moses-geskiedenis) na 'n belangrike motief in
Small se latere werk heenwys. Selfs die beste gedig, ‘Na baie dae’, met sy treffende
slot en uitbeelding van die skeppende God, word ontsier deur sintaktiese lomphede
(strofe 1) en rymdwang (‘swaai’ in strofe 4), terwyl die afwyking van die
Genesisverhaal (nl. dat God die aarde eers ná die ander hemelliggame geskape het)
nie funksioneel is nie. In Klein simbool (1958) bundel Small 'n aantal yl prosasketse
en spreuke met 'n sterk wysgerige inslag. Die eerste steen? (1961) bevat gedagtes
oor die kleurvraagstuk en die gewete van die Suid-Afrikaner, weer met die liefde as
oplossing vir al die probleme.
In 'n drietal bundels, Kitaar my kruis (1961), Sê sjibbolet (1963) en Oos wes tuis
bes Distrik Ses (1973) - laasgenoemde met foto's deur Chris Jansen - beoefen Small
oorwegend 'n tipe vers waarin die ‘kleur’-aktualiteit sentraal staan en wat met die
vermenging van Afrikaans en Engels by Blum se ‘Kaapse sonnette’ en Krige se
Ballade van die groot begeer aansluit. In teenstelling tot die sonnet of die Franse
ballade van Blum en Krige skryf Small egter merendeels vryer verse met 'n los
strofebou, 'n betreklike rymvryheid en 'n voorliefde vir die herhalingstegniek. Die
hooftema van dié gedigte is die bruinman se verhouding tot God en die maatskappy,
die klagtes van die mens in nood en die tragiek van die situasie as gevolg van die
apartheidsbeleid, gesien teen die agtergrond van die Bybelse geskiedenis. In hierdie
verband is die sterkste motief die geroep om verlossing met verwysing na Bybelse
parallelle, veral die Egiptiese slawerny en die Romeinse oorheersing. Daarby kom
nog twee ander motiewe: die digter wie se taak dit is om met sy kitaar sy volk singend
te lei, en die ‘kruis’ wat hierdie dienende digterskap vir die skrywer meebring.
Met di‘ probleemstelling en die wyse waarop dit verwoord word, sluit Small aan
by die tradisie van die obsessieliteratuur: die klaagpsalms van die Israelitiese volk
tydens die Babiloniese ballingskap, die Nederlandse strydsange (in die besonder die
Geuseliedere) van die sestiende en sewentiende eeue en veral die ‘Negro-spirituals’
en die protespoësie van skrywers soos Vachel Lindsay. Small beoefen 'n soort Bybelse
klopslied wat met sy refreine, sangerige ritme, deureenhaspeling van tale, volkse
transponering van die Israelitiese situasies na Suid-Afrikaanse toestande en
voortdurende integrasie van Bybelse reëls en beelde 'n vermenging van humor,
geestigheid, spot, patos en ironie tot gevolg het. Soms ontwikkel die vers tot 'n
lekepreek, soos in ‘Kô, lat ons sing’, waarin die gemeente aangespreek en die sentrale
simbool van die bundel, die ‘kitaar’, regstreeks - in aansluiting by die aanbieding
van die gedig as 'n preek - ‘verklaar’ word. Dikwels is daar 'n onsfiguur in die gedigte
aan die woord wat die ‘gamiente’ of die Kleurlingvolk verteenwoordig en die ‘Here’
direk aanspreek met die versoek dat 'n ‘nuwe
+

+ Kitaar my kruis word bespreek deur Rialette Wiehahn (Ins., II: 2, Junie 1962) en Rob
Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966), terwyl J.C. Kannemeyer gedigte uit dié bundel
in Die stem in die literêre kunswerk (Kaapstad, 1965) ter sprake bring. Oor die ontstaan van
die vers ‘Die Here het gaskommel’ skryf Small in Bu., 2.6.60. Oor Sê sjibbolet skryf Ernst
van Heerden (Krit., II: 2, Julie 1964), Antonissen (Spitsberaad), A.P. Grové (Oordeel en
vooroordeel2, Kaapstad, 1965) en P.D. van der Walt (Mené tekél, Kaapstad, 1969). Oos wes
tuis bes Distrik Ses word bespreek deur T.T. Cloete (T.G., XIV: 2, Junie 1974).
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Mosas’ hulle na vryheid moet lei (‘Groot Krismisgabet’). In sommige gevalle gee
Small plaaslike ekwivalente vir die Bybelse situasies en plekke (‘Slawehys’), terwyl
die Ou-Testamentiese gegewe in die reeks ‘Eksegeses’ op die aktualiteit van die
bruinman se nood betrek word. In die te lang uitgerekte ‘Vyfde Evangelie’ met sy
uiteenlopende perspektiewe op Christus kom Small die naaste aan 'n direkte
transponering waar die sterwe van Christus as 'n tydgenootlike gebeurtenis in 'n
Kaapse milieu onder die bruinmense gesien word. Met die afwisseling in die lengte
van die reëls, inkantasies en improviserende karakter van die vers toon hierdie gedigte
dikwels 'n balladeske inslag waarmee hy soms mooi effekte bereik, soos in
‘Ghommalied vannie gamiente vannie Here’ en ‘What abou' de lô?’. Meermale lei
die herhalings egter tot raserigheid en veelwoordigheid, terwyl die oorgrote
meerderheid van die verse in al drie die bundels 'n skraal, futlose indruk maak, amorf
verloop of nie meer as 'n flou woordspel is nie. Daarby eis die spesifieke taalvorm
te veel aandag vir homself op en word dit op die lange duur 'n blote snaaksigheid.
Dit is nie toevallig nie dat Small se beste verse juis ontstaan as die taaleienaardighede
gevoed word deur ander elemente, soos bv. die logiese bou en volgehoue teenstellings
van ‘Doemanie’. In die reeks ‘Swart landskap’ - waaronder die treffende ‘Pad’ met
sy afgemete gang en subtiele herhalings en ‘Nkosi sikelel iAfrika’ met sy gebruik
van die Xhosa-geskiedenis - wend Small normale Afrikaans aan om die wêreld en
verlede van die Oos-Kaap voor te stel.
Die afwisseling van sang en spraak, erns en jovialiteit, verhewene en platvloerse
in dié verse is ook aanwesig in Small se drama Kanna hy kô hystoe (1965), waartoe
die kortverhale ‘Klein Kytie’ (Windroos, 1964) en ‘Kanna, hy kô hystoe’ (Sestiger.,
I: 4, Augustus 1964) - eersgenoemde met die gebruik van die draaiboektegniek - die
voorlopers was. In sewe episodes vertel Kanna hy kô hystoe die verhaal van 'n bruin
plaasgesin wat, ná die dood van die vader, na die stad verhuis en daar allerlei ellendes
belewe - o.m. die verkragting (tot twee maal toe) van die dogter, die selfmoord van
haar prediker-minnaar ná die tweede verkragting, die siekte en dood van die tweede
vader, die ongelukkige huwelik van die dogter met 'n man wat haar tot prostitusie
dryf en haar later vermoor, en die teregstelling van die seun wat sy suster se dood
wreek. Die aangenome ‘welfare’-seun wat studeer, na die buiteland vertrek en van
wie almal die verwagting het dat hy ‘'n groot man ... hierso onner onse mense’ gaan
word en - in aansluiting by die Moses-motief in Small se verse, waarvan twee, ‘Wáár
is Moses’ uit Sê sjibbolet en ‘Kô, lat ons sing’ uit Kitaar my kruis, regstreeks in die
drama opgeneem word - sy volk op die een of ander wyse
+

+ Oor ‘Klein Kyrie’ skryf J.D. Miles in Die Sestigers (onder redaksie van Jim Polley,
Kaapstad/Pretoria, 1973). W.E.G. Louw (Bu., 18.2.66) en Abel Coetzee (T.L., IV: 1, Februarie
1966) se besprekings van Kanna hy kô hystoe is oppervlakkig. Die beste analises is dié van
Rob Antonissen (Spitsberaad), André P. Brink (Aspekte van die nuwe drama,
Pretoria/Kaapstad, 1974) en J.P. Smuts (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad,
1980). Oor die opvoering van die stuk skryf Small self in Bu., 15.8, 1.11 en 3.11.72 terwyl
F.S. Hendricks 'n Sinchronies-diachroniese studie van die taalgebruik in die drama Kanna
hy kô hystoe van Adam Small (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van
Wes-Kaapland, 1978) maak. Oor die drama as ‘A plea for acceptance’ skryf Carol Lasker
en Kwaku Amoabeng (World Literature Today, Somer 1982).
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gaan ‘verlos’, bly vir die hele duur van hulle verskriklike ellende die groot afwesige
en kom slegs terug vir die begrafnis van die stiefmoeder as al die ander lede van die
gesin reeds dood is. Met sy situering van die tonele in ‘ons arm buurt’ sluit Small
met hierdie spel aan by die maatskaplike probleemdramas van Grosskopf, Fagan en
Schumann, al gaan dit hier primêr om die mens en is die sosiale toestande - dikwels
dié wat deur wetgewing geskep of vererger is - slegs op die periferie aanwesig om
die armoede en ellende nog verder reliëf te gee en soveel skrynender te maak. Met
die vormgewing, in die besonder die gebruik van 'n expositor ludi, achronologiese
opeenvolging van die tonele en sentrering rondom twee figure, toon Kanna hy kô
hystoe 'n verwantskap met die Middeleeuse epiese teater, terwyl die doeblering van
karakters, beligtingseffekte, ‘irrealistiese’ dekor, simultaantonele, invoeging van
sang en vers, gesprek-verby-'n-gesprek en dialoog met die alter ego by uiteenlopende
twintigste-eeuse dramaturge (o.a. Brecht, Wilder en Miller) aansluit. In die eerste
episode word die verwagting van hierdie mense deur die straatprediker by wyse van
die Moses-lied sentraal gestel, 'n verwagting wat in die lig van die vergeefse beroepe
op Kanna duidelik ironies funksioneer, terwyl die epiese raamwerk van die spel
daarna deur 'n onsigbare Stem ingelei word. Hierdie expositor ludi wat, soos in die
Middeleeuse epiese teater, ná die proloog verdwyn, dui die aard van die verhaal aan,
stel die karakters voor, skets hulle agtergrond en verraai selfs iets van die struktuur
van die drama: ‘Die spel in hierdie verhaal is nie chronologies nie. Die mense in
hierdie verhaal praat met mekaar oor afstande, jare en die dood heen.’ Vanaf die
tweede episode word Makiet en Kanna die sentrale ervarende karakters: Makiet wat,
soos Rob Antonissen in sy voortreflike beskouing oor dié drama aangetoon het, feitlik
as 'n Brechtiaanse ‘Mutter Courage’ die ‘essensie’ van al die menigtes se leed in haar
saamtrek en as draagster van alle leed 'n amper sinnebeeldige, meer-as-menslike
gestalte word’; en Kanna wat die ‘heilsverwagting’ beliggaam, maar ‘wat wyk en
vrugteloos “geroep” word en ver van hulle blý’ (Spitsberaad, Kaapstad, 1966, p.
214). Antonissen merk verder tereg op dat Kanna as gevolg van sy posisie in die
gebeure en ruimer gesigsveld die eintlike organiese sentrum van die drama word:
dit is hý wat alles onthou, die karakters oproep, die hele verlede in sy bewussyn
herbeleef en sodoende aan die achronologiese volgorde van die tonele sin gee.
Daarmee het Small se spel 'n sekere verwantskap met Arthur Miller se After the fall.
Soos die Quentin-figuur in Miller se drama is ook Kanna besig met die evaluering
van sy eie waardes en dade en veral die nálaat van daadwerklike optrede wat die
lewens van sy mense in 'n noodlottige rigting gestuur het. In baie opsigte toon Kanna
- soos Quentin en Paul Harmse in Bartho Smit se Christine, die ander hewige
gewetensondersoek in die Afrikaanse dramaliteratuur - 'n ooreenkoms met die
hooffiguur in 'n dramatiese monoloog met sy skuldbewussyn, worsteling om
helderheid oor sy eie optrede en tweespalt tussen liefde vir sy mense en die veilige
afstandelikheid van 'n lewe in die buiteland, al is die belangrikste beswaar teen Kanna
hy kô hystoe juis dat die tweespalt in die hooffiguur nie genoeg prominensie ontvang
nie en die karakter daardeur vaag en periferaal bly. Die menslike nood word nie in
die eerste instansie deur Kanna gedra nie, maar deur Makiet en die ander wat hulle
lyding nie eens behoorlik kan artikuleer nie en wie se lydsaamheid, feitlik 'n hele
lewe lank sonder 'n gevoel van opstand, aan 'n dierlike geduld-sonder-woorde grens.
Dit is hierdie mense met hulle klein wêreldjie vol
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droefenis en bietjie geluk wat hulle meestal onverwoorde ellende of berusting soms
stamelend en onbeholpe formuleer, 'n procédé wat deur die refreinmatigheid en
eggo-effekte aan Kanna hy kô hystoe iets skrynends gee. Ten spyte van die
achronologiese volgorde van die tonele sorg Small deur die sirkulering van uitsprake,
herhaling van situasies en die terugkaats van een toneel na 'n vorige vir 'n hegte
eenheid, soos die ritte op die donkiekarretjie in 4 en 7, die verdubbeling van die
karakters, die telefoongesprekke, gehuil van die wind en oproep van die verlede in
2 en 7, die afskeid van Kanna in 2 en sy terugkeer aan die slot na die gestorwe Makiet
wat nou kan glimlag omdat haar ‘welfare’-kind uiteindelik ‘hystoe’ gekom het. In
sy uitstekende beskouing wys André P. Brink daarop dat die drama sy hoogtepunt
in die sesde episode bereik: Pang wat in die agtergrond besig is om te sterf, die
kermisagtige bewegings van die blommeverkopers, vrugteventers, grapmakers en
toeskouers op die voorgrond, die verdere verloop van die gesin se lewe, wat - ná die
moorde - oorgaan in 'n verhoor voor 'n regter, totdat die ‘vrolike straatspul’ aan die
einde in ‘'n doodsoptog’ ontwikkel ‘wat in ... Pang se lykstoet stap, met Kietie se
waansinnige lagbui op die agtergrond’ (Aspekte van die nuwe drama, Pretoria/
Kaapstad, 1974, p. 155). Met hierdie toneel bereik Small 'n hoogtepunt wat - naas
alle verskille - in dramatiese krag vergelykbaar is met die vyfde en sesde tonele van
Van Wyk Louw se Germanicus en die slotmonoloog van Opperman se Periandros
van Korinthe, terwyl hy met Kanna hy kô hystoe as geheel die belangrikste Afrikaanse
drama vanaf die sestigerjare lewer.
Die res van Small se oeuvre is van mindere allooi. In O wide and sad land (1975)
bundel hy 'n aantal vertalings uit Van Wyk Louw se werk, en in Black bronze beautiful
(1975) versamel hy sy Engelse kwatryne wat gesamentlik die liefdesang van 'n vrou
vorm. Met die drama Joanie Galant-hulle (tien episodes; in 1973 opgevoer, maar
eers in 1978 gepubliseer), die verhaal van 'n Woodstockse bruin gesin wat na 'n
‘council flat’ verskuif word en later in 'n opslaanhuisie moet bly totdat die ‘bulldozers’
hulle wegstoot (vgl. Elsa Joubert se Die swerfjare van Poppie Nongena), wil Small
dieselfde tipe struktuur en patos van Kanna hy kô hystoe voortsit. Die geheel misluk
egter as gevolg van die afwesigheid van 'n sentrale, ervarende karakter, waardeur
die funksionaliteit van die achronologiese opeenvolging van tonele verval, die swak
gekonsipieerde Joanie-figuur wat die drakrag van die stuk tot 'n blote maatskaplike
geval beperk, die vergesogte melodrama met die joernalis se besoek in die negende
episode en die geforseerde analogie met Van Melle se Bart Nel-figuur (vgl. die
herhaalde uitspraak ‘Ek is Joanie Galant’). Small se roman Heidesee (1979), gebaseer
op Richard Llewellyn se How green was my valley en as vervolgverhaal in Die
Huisgenoot van 10 Junie tot 7 Oktober 1977 gepubliseer, vertel die verhaal van 'n
bruin gemeenskap in 'n vissersdorpie aan die Wes-Kaapse kus in die jare ná 1948.
+

+ Oor O wide and sad land en Black bronze beautiful skryf André P. Brink (Rap., 30.11.75).
Joanie Galant-hulle word bespreek deur Ronèl Johl (Vo., 7.3.79), D.H. Steenberg (Tr.,
24.3.79), J.P. Smuts (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig), Stephan Bouwer (Ogg., 27.6.79),
Brink (Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980), P.J. Conradie (St., XXXIII: 2, April
1980) en Hannes Beneke (Oor skrywers en boeke, Johannesburg, 1982). Heidesee word
bespreek deur Hilda Grobler (Hoof., 8.12.79) en Helize van Vuuren (Bu., 3.7.80). Op Brink
se resensie (Rap., 13.1.80) volg 'n polemiek tussen hom en Small (Rap., 20.1, 27.1 en 3.2.80).
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Alhoewel die gebeure met deernis ontwikkel word en Small met die lotgevalle van
dié mense oortuigende momente bereik, hinder die verteller wat plek-plek regstreeks
intree maar as ervarende sentrum tog nooit tot 'n wesentlike identiteit uitgroei nie.
Die belangrikste beswaar is egter die basiese tweespalt tussen persoonlike en
maatskaplike tragiek, tussen kleinburgerlike patos oor wat met hierdie mense in hulle
lewens en verhoudings tot mekaar gebeur en 'n polities-maatskaplike bestel wat deur
wetgewing allerlei dinge op hulle afdwing.
In sy beste verse en veral die drama Kanna hy kô hystoe skryf Small obsederend
oor die leed van die bruinmense en bereik hy besondere effekte met die
herhalingstegniek, ritmiese gang en spesifieke idioom. Die gevaar van die obsessie
is egter dat dit die kunswerk tot 'n wapen in die stryd kan reduseer en aan die
buiteliterêre doelstelling voorrang kan gee bo intrinsieke letterkundige waardes. Met
sy oorbeklemtonings en amorfe elemente in die opbou van baie verse ontkom Small
nie altyd aan dié gevaar nie.
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Hoofstuk 5
Prosa tussen tradisie en vernuwing
Terwyl die Sestigers in die tweede helfte van die vyftigerjare begin debuteer of met
'n sterker wegbreek van ouer temas en tegnieke vir 'n nuwe inset in hulle werk sorg,
is daar 'n hele aantal skrywers wat die tradisionele rigtings in die Afrikaanse prosa
voortsit of in die behoefte aan ontspannings- en verstrooiingslektuur voorsien. Hierdie
tradisionele rigtings sluit die romantiek, realisme, folkloristiese vertelling en
dierverhaal in, terwyl die streekliteratuur, herinneringskuns, skets en essay veral in
die sewentigerjare druk beoefen word. Alhoewel dié werk geen vernuwing in die
Afrikaanse literatuur inlei nie, maak die beste outeurs ná 1955 van tyd tot tyd gebruik
van hedendaagse tegnieke en stofkeuse, waardeur hulle werk - in vergelyking met
dié van hulle voorgangers - 'n moderne aanskyn het. Dit geld ook vir die werk van
Anna M. Louw, Elsa Joubert en Henriette Grové, drie skryfsters wat geen regstreekse
aandeel aan die ‘Beweging’ van Sestig het nie en betreklik tradisioneel begin wat
die keuse van materiaal en die opbou van 'n verhaal betref, maar wat algaande met
eksperimente op die gebied van die verteller, chronologie of ruimte en - in die geval
van Elsa Joubert - die ontginning van Afrika as tema 'n sekere verwantskap met die
Sestigers en latere skrywers toon.

I. Voortsetting van die romantiek, realisme, folkloristiese vertelling en
dier verhaal
Soos telkens tevore in die Afrikaanse prosa word die romantiese avonture van
karakters in die populêre romans vanaf 1955 tot hede dikwels teen die agtergrond
van 'n historiese periode gesitueer. Hulle wat die soutkruid afpluk (1961) van Marie
du Preez wentel om 'n geykte liefdesdriehoek in die tyd van die Anglo-Boereoorlog,
terwyl J.G. du P. Pretorius vir Dit sal weer groei (1963) en Rein Pretorius vir die
spanningsverhaal Opdrag vir 'n ruiter (1968) dieselfde tydvak as agtergrond neem.
Die geskiedenis van 'n Britse offisier wat tydens die Anglo-Boereoorlog gewond
word en 'n kind verwek by die Boeremeisie wat hom op 'n Wes-Transvaalse plaas
verpleeg, is die boustof-vir Tucker Vorster in die enigsins wydlopige Die baron van
Skoonrivier (1975), terwyl At van Wyk in Kniel, krygsman (1968) meer spesifiek
op die lewe van genl. C.R. de Wet konsentreer. Drie skrywers boekstaaf allerlei
wetenswaardighede en vertellings oor die Anglo-Boereoorlog. Naas Opsaal:
Herinneringe aan die Tweede Vryheidsoorlog (1969), waarin W.H. Ackermann
staaltjies van verskeie mense opteken, skryf Nan Lubbe in Die jongste spioen (1969)
oor haar kinderdae tydens die oorlog en Jan H. Meyer in Kommando-jare (in
samewerking met E.P. du Plessis, 1971) oor sy aandeel aan die stryd. MARGARET
MAGDEL BAKKES (gebore
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Aucamp, 1931-), wat in die sestiger- en sewentigerjare 'n groot aantal populêre
romans publiseer, lewer haar belangrikste werk met 'n drietal bundels kortverhale:
'n Baksel in die môre (1973; saam met Hennie Aucamp) oor die inwoners van die
Stormberge, Wat op die middag verwoes (1977), waarin die gebeure dikwels teen
die agtergrond van krisistye (Anglo-Boereoorlog, Rebellie) gesitueer en die gees van
'n vervloë tyd mooi opgeroep word, en Sing vir ons Matilda (1979), 'n bundel nugter,
sober verhale oor verskillende mense se reaksies op die dood.
Naas die verhale wat teen die agtergrond van die Anglo-Boereoorlog afspeel, maak
heelparty van die oorwegend romanties ingestelde skrywers ook van 'n kontemporêre
milieu gebruik waarteen die gebeure in hulle romans gesitueer word. In die titelnovelle
van Atlantis! Atlantis! (1975) beeld Roy Niemann die lewens van drie uiteenlopende
mense op 'n eiland en hulle verhoudinge tot mekaar uit. Uitsig op die speelgrond
(1975) van dieselfde skrywer speel af in die kleindorpse situasie van 'n skoolkoshuis
met allerlei liefdesintriges tussen die kinders en onderwysers. In die geestige
misdaadkomedie Zapzap (1975) van Jan Harmse (pseudoniem van Klaas Steytler)
dien die snel op mekaar volgende reeks gebeure (bankroof, skietery, ontvoerings en
ontsnappings) as basis vir 'n satire op Suid-Afrikaners se leefwyse en gewoontes.
Harmse is ook die skrywer van Die wonderwerke van Judas Iskariot en ander
vertellings (1977) en Die leeukuil (1982), eg. 'n drietal verhale waarin 'n Bybelse
gegewe allegories verdiep word, telkens met 'n wonderwerk as sentrale gegewe en
keerpunt. Die romantiek van die see dien as basis vir die versameling hengelstories
in Thys van Lille se Saam met die visters in die skuit (1960), terwyl J.A. Luckhoff
vir die jeugverhaal Die vistermanne seil (1963) op die tradisionele resep van avontuur,
spanning, onheil en romanse steun. Ook in Kobus Myburgh se romans dien die see
heel dikwels as milieu vir 'n reeks spannende gebeure, o.m. in Waaiskuim (1968),
waarin reisverhaal en roman, feite en fiksie 'n bevredigende verbinding aangaan, en
Die bloue skuit (1975), wat 'n kunstenaar se drang na vryheid teen die agtergrond
van die sewentiende-eeuse Nederland en die onwettige slawehandel uitbeeld. MORKEL
VAN TONDER (1923-) skryf in Sonop oor Blinkkrans (1963) oor die lewe van twee
plattelandse seuns wat in die stad volwassenheid bereik en vertel in Die koningsbok
(1967) die verhaal van 'n man se stryd om sy eie vermoë en krag aan homself te
bewys, al word die eenvoudige jagverhaal te bewustelik simbolies ingeklee. In Die
lewe is 'n lied (1976) bundel Van Tonder 'n aantal geestig-ironiese essays, terwyl
Halfkrone op die oë (1978) oor die griepepidemie van 1918 handel. Drie radiodramas
word opgeneem in Sewe stasies en ander hoorspele (1983). In Verby die wit brug
(1978) versamel Johan Coetzee 'n aantal kortverhale oor die avontuur, vrees,
kameraadskap en probleme van soldate aan die Angolese grens, 'n gegewe waarmee
+ +

+ 'n Baksel in die môre van Margaret Bakkes word bespreek deur André P. Brink (Bu., 18.10.73)
en A.P. Grové (Hoof., 7.12.73); Wat op die middag verwoes deur Anita Lindenberg (Ogg.,
27.10.77) en P.D. van der Walt (Tr., 10.7.77); en Sing vir ons Matilda deur Hilda Grobler
(Hoof., 1.3.80), Anna van Zyl (Vo., 5.3.80), Wium van Zyl (Beeld, 5.5.80) en Gerrit Olivier
(St., XXXIII: 5, Oktober 1980).
+ Morkel van Tonder se Sonop oor Blinkkrans word bespreek deur L.C. Eksteen (Krit., II: 2,
Julie 1964) en Die koningsbok deur A.J. Coetzee (T.G., VIII: 2, Junie 1968).
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sy werk 'n verwantskap met dié van P.J. Haasbroek, J.C. Steyn en Welma Odendaal
toon.
'n Hele aantal skrywers in die tydvak 1955-hede doen ook mee om in die behoefte
aan reisverhale te voorsien, soos Hans J. Lombard met Straalvlug na die Ooste (1961)
oor 'n reis na Hongkong en Japan, M. Nienaber-Luitingh met In die skaduwee van
die Akropolis (1966) oor 'n besoek aan veral Griekeland, Susie McDermid met Ek
en die Yanks (1969), haar lewensblye verslag oor 'n aantal jare se verblyf in die
Verenigde State, Japie Coetzee met Bakens na Brandberg (1969) oor 'n reis deur die
Noordweste en die Richtersveld tot in Suidwes-Afrika en Christine Basson met Reis
deur 'n revolusie (1979) oor die toestande in Chili ná die omverwerping van Allende
se bewind in 1973. Hiernaas is daar 'n hele stroom skrywers wat die
ontspanningsverhaal in sy verskillende vorme beoefen, soos E.J.M. Fraser, C.F.
Beyers-Boshoff, Eunice Bosman, S.C. Brink, Elmar Steyn, G. Steyn, Hermie
Hendriks, P.J. Fourie, Mike Heine, Marzanne le Roux, Magda Strydom, Fanus
Rautenbach, Christine du Plessis, Erika Nöthling, Ena Murray, Joan Kruger, Maretha
Maartens, Kobus Louw, Cornelia Kruger, Melanie Boshoff, Madeleine van Biljon,
Nelmari Kock en Susan Kruger. Op die gebied van die jeugverhaal word bydraes
gelewer deur Ben Olivier, Tonie Roux, Louis Wessels, Johann Jordaan, Johan Coetzee,
Cor Nortjé, U.M. Gerryts, Hester Heese, Ans Visser en Rona Rupert. W.O. Kühne
sorg vir belangrike kleuterlektuur met sy reeks Huppel-boekies, terwyl Verna Vels
die Liewe Heksie-reeks en Louise Smit die Haas Das-boeke skryf. Van die
belangrikste werk vir die jeug is dié van LEON GERDENER ROUSSEAU (1931-), wat
die avontuurlike Fritz Deelman-reeks lewer, die geskiedenis van Marco Polo van
Venesië (1958) en Leonardo da Vinci (Die Florentyn, 1959) weergee, talle legendes
oorvertel en 'n versameling Rympies vir kleuters (1974) en Rympies vir kinders (1976)
besorg. In Die groot verlange (1974) vertel Rousseau die lewensverhaal van Eugène
N. Marais en lewer hy 'n unieke bydrae op die gebied van die biografie in Afrikaans.
Die rou werklikheid van die vroeë Afrikaanse realiste is ook wel die boustof in 'n
aantal romans, al oorheers die dilemma van die stedelike mens in 'n moderne situasie
in die ‘populêre’ probleemroman sedert 1955. Forona Bosman (pseudoniem van
Wim Hartman), wat in die gesinsverhaal Aan woelige waters (1966) 'n avontuurlike
reeks gebeure op 'n Bolandse dorp weergee, skets in Die transportryers (1966) die
lotgevalle van 'n Afrikaanse gesin wat daarin slaag om in die stedelike milieu van
Johannesburg hulleself te bly. In Man met die donker bril (1964) teken Gert Basson
die voos, sieklike wêreld waarin 'n aantal patetiese karakters - kranksinniges,
eendsterte, lokvinke en skurke - gevange sit, terwyl die aktualiteit van
dwelmverslawing in Roelf van Rensburg se skokverhaal Gooi hom in die sloot (1971)
as motief dien. Helen Cilliers stel in Cornelius (1977) die verbrokkeling van 'n gesin
as gevolg van 'n gebrek aan kommunikasie voor. In die outobiografiese Een lewe
(1969) vertel die Kaapstadse hartchirurg Christiaan Barnard sy lewensverhaal tot die
eerste
+

+ Die groot verlange van Leon Rousseau word bespreek deur Pirow Bekker (Beeld, 27.11.74),
A.P. Grové (Hoof., 29.11.74), André P. Brink (Rap., 5.1.75) en L.C. Minnaar (St., XXIX:
6, Desember 1976). In St., XXX: 6, Desember 1977 vertel Rousseau die boeiende
agtergrondsverhaal van sy werk aan Die groot verlange en verstrek hy inligting oor Marais
wat nog nie eerder geboekstaaf is nie.
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hartoorplanting van 1967, terwyl hy in samewerking met Siegfried Stander in
Verstotelinge (1973) en Die donker uur (1977) 'n geromanseerde behandeling van
mediese probleme en gevalle gee. In die novellistiese sketse En kyk 'n wit perd (1975)
van Wiets Beukes, telkens met dieselfde groepie karakters as kern, word die
kleurverhoudinge in die Suid-Afrikaanse gemeenskap verken, terwyl Elsabe Steenberg
- skryfster van kortverhale (Wildegans, wildegans, 1980) en talle goeie werke vir die
jeug - in Plek van die bruin geeste (1975) en S.E. Fraser in die ontwikkelingsroman
Vir hulle die môrester (1979) die verhaal vertel van 'n wit baba wat deur bruinmense
grootgemaak word. Die noodsaaklikheid van menslike verhoudinge vir 'n volwaardige
lewe is die hoofmotief in Rina Pretorius-Prinsloo se Die man in die klip (1976), die
verhaal van 'n letterkundige wat slegs in terme van stelsels dink en sy skoondogter
wat haar hele lewe wegdroom. Die hartroerende en enigsins onwêreldse verhaal van
twee verstote dogtertjies in 'n weeshuis is die onderwerp van Die towervuurtjie (1979)
deur Schalkie van Wyk, 'n tipe boustof waarmee die roman by die lang stoet
weeskinders in die populêre en middelmatige prosa van die twintiger- en dertigerjare
aansluit. Fyn karakterbeelding en strak komposisie is die hoofverdienstes van die
werk van ENGELA ELIZABETH HELENA VAN ROOYEN (1939-), wat ook onder haar
getroude naam LINDE populêre romans publiseer. In Die wenteltrap (1970) is die
sentrale motief die gedagte dat elke mens skuld het aan sy eie en sy medemens se
struikeling, terwyl Kontrapunt (1973) oor die verweefde lewens van 'n aantal
verstotelinge handel en Vuurwag (1975) die lewens van mense in die broeiende,
ingeslote wêreld van 'n bosplantasie as boustof het. Die jeugverhaal Kaboep en Koer
(1977) speel af teen die agtergrond van die Tweede Wêreldoorlog en gaan oor 'n
moederlose kind wat by 'n oom en tante grootword terwyl die vader in Egipte veg.
Naas die populêre romantiese en realistiese verhaalkuns word die folkloristiese
rigting en die dierverhaal in die Afrikaanse prosa ook deur 'n hele aantal skrywers
sedert 1955 voortgesit. PIETER WILLEM GROBBELAAR (1930-) doen belangrike werk
op die gebied van die Afrikaanse volkskunde deur sy optekening van volksvertellings
(sprokies, kampvuurstories en heldeverhale), volksrympies en volkskundige
navorsingswerk (o.m. die reeks Die Afrikaner en sy kultuur), terwyl hy ook
oorspronklike werke op volksverhaaltemas baseer en volksverhale uit ander lande
verwerk. In Die buffeltemmer (1965) vertel Johann Bekker die verhaal van 'n wit
seun wat onder die Matebeles grootword, iets waarmee dit 'n ooreenkoms met F.A.
Venter se Wit oemfaan toon. J.L.C. Strydom bundel in Die gekraakte kalbassie
(1961), Kosbare kruik (1962) en Mfundusi Malevu (1962) 'n aantal Zoeloenovelles
met soms 'n oormaat aan volkskundige kommentaar, terwyl F.J. le Roux in Waar
die pad eindig (1975) 'n aantal heroïese dade uit die geskiedenis van die Zoeloevolk
oorvertel. Anna Minnaar-Vos - skryfster van Skiet wortel en groei (1975), die verhaal
van vyf Britse Setlaarsvroue - lewer in Nomkosi van die Nahoon (1974) 'n oorwegend
getroue geskiedkundige verslag van 'n karakter uit die geskiedenis van die sogenaamde
‘selfmoord van die amaXhosa’. Empie Maritz het in Stemme uit die Fundudzi (1974)
+

+ Die wenteltrap van Engela van Rooyen word bespreek deur Anna van Zyl (Vo., 19.11.70)
en Rialette Wiehahn (T.G., XI: 1, Maart 1971); Kontrapunt deur R.H. Pheiffer (Bu., 29.11.73);
en Vuurwag deur André P. Brink (Rap., 7.12.75) en Van Zyl (Vo., 10.12.75).
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die tradisie en mites van die Vendavolk as agtergrond. Die wêreld van die Bosveld
is die boustof vir Evert F. Potgieter se Tussen rietbos en mopani (1964), D.B. van
Wijk se Bosveldstories (1970) en Voetvolk van die Bosveld (1978) deur W.A. Hickey,
wat 'n hele reeks werke met diere as hoofpersone skryf, o.m. Twee vir 'n stuiwer
(1965), wat skynbaar oor mossies handel maar wesentlik 'n verbloemde waarneming
van die mensdom gee, en Vier diere (1969) oor 'n hond, sweetvos, luiperd en kwagga.
In Bokmakierie in my fluit (1968) vertel Christo Maritz die verhaal van Masilo, 'n
swart seun wat met sy rietfluit 'n hele wêreld van ritme en klank optower maar ten
slotte sy idille ter wille van geld en roem opoffer en die bekoring verloor. Die
waterbobbejaan (1968), waarvoor JACOBUS PHILLIPPUS BENJAMIN VENTER (1923-)
die Scheepersprys vir Jeuglektuur ontvang, speel af in die Bosveld van Marico en
het die legende van 'n geheimsinnige mensdier as boustof. Met Pels (1969; oor 'n
otter), Bubo (1970; oor 'n ooruil en vleivalk), Salmaklak (1971; 'n legende van die
Vaalrivier), Frik (1973), Stoker (1976) en Pòana en sy ratel (1979) sit Venter sy
uitbeelding van diere en liefdevolle herinnering aan die verbygegane geslag van
landskoonmakers met hulle swaarkry en avontuur in goeie jeuglektuur voort. Die
wêreld van Suidwes-Afrika met sy avonture is die boustof vir Bill J. van Niekerk se
Ver is die swerwer se horison (1964) en Doe Immelman se talle jagverhale, o.m.
Verhale uit Suidwes (1959), Die safari na Omukwai (1960), Vlamme in die Namib
(1963), Die groot maroelas (1963) en Die wit hings van die Namib (1968). Belangriker
is die groot aantal verhale, mites, fabels en oorvertellings van die Boesman se
geskiedenis, gewoontes en leefwyse deur JAN JAKOBUS VAN DER POST (1927-1971),
wat as jong seun 'n lang ruk met 'n groep Boesmans rondgeswerf het, al verloop die
meeste van dié vertellings te episodies en al is die folkloristiese besonderhede nie
altyd as deel van die verhaal geïntegreer nie. Hierdie werk sluit in Jagters van die
duine (1963), Agarob (1963), Gaub (1963), Vonk (1964), Witman van die duine
(1965), Kwai (1966), Tjeb (1967), Ngnô (1968), Toordokter van die duine (1968) en
Kwê, die verklikker (1970).

II. Streekliteratuur, herinneringskuns, skets en essay
Soos in die kleinrealistiese prosa van die veertiger- en vroeë vyftigerjare is die
voorstelling van dorps- en plaastipes binne 'n regionale milieu, soms met die gebruik
van 'n spesifieke streektaal, een van die belangrikste strominge in die verhaalkuns
sedert 1955, terwyl die herinnering aan 'n idilliese verlede in 'n bepaalde streek, die
oproep van 'n vergange leefwyse met sy besondere gewoontes
+ +

+ Die waterbobbejaan van Ben Venter word bespreek deur P.D. van der Walt (T.G., IX: 2,
Junie 1969), Herman Engelbrecht (Kl., V: 1, Augustus 1969) en Rosa Nepgen (Hg., 3.10.69).
+ Jan J. van der Post se Jagters van die duine en Agarob word bespreek deur Felix Lategan
(Naweekpos, Junie 1964 en Helikon, Desember 1963); Gaub deur H.D. Büttner (Krit., II: 2,
Julie 1964); Vonk, Witman van die duine en Toordokter van die duine deur P.D. van der Walt
(Tg., Desember 1964, Augustus 1965 en September 1969); en Kwê, die verklikker deur Anna
van Zyl (Vo., 31.3.70) en Van der Walt (Tr., 16.11.70).
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en gebruike en die anekdotes van volkse tipes uit 'n spesifieke kontrei die boustof
vir heelparty skrywers vorm. Daarnaas word die skets en essay, sowel met 'n
joernalistieke as 'n meer wysgerige inslag, ook deur 'n hele paar outeurs beoefen.
In die sketsmatige vertellings van GERT DANIEL JANSE PRETORIUS (1912-1975),
gebundel in Boetatjie (1957), Spokie (1958), Die seun van Doodloopstraat (1959)
en Tot siens, Boetatjie (1963), word die gemoedelike verhaal van 'n seun uit Distrik
Ses vertel. Die tipies humorrealistiese inslag van hierdie vertellings kom ook voor
in Pretorius se uitbeelding van die nukke en streke van 'n ander Kleurlingkarakter in
Johnnie (1958) en Tot siens, Johnnie (1963), terwyl hy in Gelowiges en Fariseërs
(1958) die lewens van eenvoudige mense op 'n plattelandse dorp, in die roman Stil
vrou van die see (1958) die bestaan van bruin vissers en in Spoelklippies (1963) die
lewensloop van ouer mense as boustof het. In Die hele dorp weet (1958) van Santie
Grosskopf word 'n huwelikskrisis op 'n plattelandse dorp beleef deur die oë van die
egpaar se dogtertjie wat met haar naïewe onskuld vir 'n oplossing sorg, al is die geheel
nie vry van 'n neiging tot didaktiek nie. Jan Schutte se tweedelige Die Du Plooys
van Soetmelksvlei (1960-1961), wat as gewilde radiovervolgverhaal uitgesaai is,
handel oor die vereensaming maar ook humoristiese lewe van twee eiesinnige
bejaardes met 'n raak tipering en skildering van die plaasagtergrond. In die vertellings
van Datei (pseudoniem van P.C.J. Jordaan), wat in Ure met horings (1960) en Ure
vol seesand (1964) gebundel is, word 'n dag in die lewe van onderskeidelik 'n vrou
en 'n gesin met 'n sterk geestige en satiriese inslag en met 'n bevredigende uitbeelding
van tipes voorgestel. In 'n Spyker vir Slypsteenkop (1974) neem P.G. HENDRIKS
(pseudoniem van PIETER PISTORIUS, 1920-) die gewoontes van die swartman en die
landelike leefwyse in die Bosveld van jare gelede as boustof, terwyl die liefde vir en
kennis van die Waterberg meespeel in Roep van die tsetlo (1979), die verhaal van 'n
seun wat, soos vroeër by Johannes Meintjes, 'n keuse tussen universiteitsopleiding
en boerdery moet maak. Die ervarings van 'n jong onderwyser by 'n nuwe skool,
soms fragmentaries, anekdoties en met 'n episodiese voortgang van gebeurtenis tot
gebeurtenis, is die boustof van 'n Soort bevryding (1977). In Werktuig van Adonai
(1978), wat oor die profeet Jona handel, sit Hendriks die tradisie van Malherbe se
Bybelromans voort, terwyl hy in 'n Monument vir Elias Hardehand (1980) vanuit 'n
raamvertelling die verhale van 'n baasverteller uit die Bosveld opteken.
Die werk van Hendriks het reeds die liefdevolle herinnering aan 'n bepaalde streek
as agtergrond, 'n tipe boustof wat by heelparty skrywers sedert 1955 voorkom. So
ryk was my lewe (1956) deur Nic Potgieter is die in die eerste persoon vertelde
lewensverhaal van die skrywer se blindgebore vader wat op 'n Vrystaatse plaas
+ + +

+ Boetatjie word bespreek deur B. Kok (Hg., 15.11.57); Die seun van Doodloopstraat deur
Gerhard Beukes (Hg., 5.2.60); Tot siens, Boetatjie deur Aart de Villiers (Krit., I: 4, Januarie
1964); Johnnie deur Beukes (Hg., 18.7.58); Gelowiges en Fariseërs deur Beukes (Hg.,
9.5.58); Stil vrou van die see deur I. le Roux (Hg., 24.4.59); en Spoelklippies deur R. Schutte
(T.G., IV: 3, September 1964).
+ Santie Grosskopf se Die hele dorp weet word bespreek deur Gerhard Beukes (Hg., 9.1.59).
+ Datei se Ure met horings word bespreek deur Audrey Blignault (Hg., 28.10.60), J.P. Smuts
(Ins., I: 1, Junie 1961) en Ure vol seesand deur P.D. van der Walt (Tg., Augustus 1964).
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grootword en in die eerste deel van die roman sketsmatig en by wyse van anekdotes
oor sy jeug vertel. In die enigsins wydlopige, sketsmatige roman Nie met hande
gebou nie (1959) deur I.J.V.H. Fourie word 'n beeld gegee van die outdyse leefwyse
op 'n plaas in Griekwaland-Wes. ANDRIES CHARL CILLIERS (1898-1980) skryf in Die
silwer soom (1959) en Lewensavontuur (drie dele, 1971-1973) reminisserend oor sy
kinderjare op 'n Bolandse plaas, studiejare in Suid-Afrika en Duitsland en werk as
hoogleraar op Stellenbosch, terwyl Jan Bosman in die stilisties eenselwige sketse in
Blomme van gister (1960) sy jeug in die Boland herbeleef. In Kerssnuitsels (1962)
en Die sestiende koppie (1965) gee PETRONELLA VAN HEERDEN (1887-1975) amper
by wyse van 'n mosaïek die bont patroon van haar dinamiese, onrustige lewe as 'n
Vrystaatse landdrosdogter net voor, gedurende en ná die Anglo-Boereoorlog, haar
skoolopleiding op Philippolis en aan 'n Wellingtonse ‘seminary’, kennismaking met
bekende historiese figure, universiteitsopleiding aan die ou ‘Victoria College’ op
Stellenbosch en later in Nederland, en haar werk as eerste Suid-Afrikaanse vroulike
mediese praktisyn in die Vrystaat en Kaapstad. PETER HENRY NORTJÉ (1920-), wat
veral as skrywer van jeuglektuur bekend is en in Bly of gly (1975) vermaaklik verslag
lewer van 'n Europese reis, situeer die gebeure in Die groen ghoen (1960) op die
plaas Sewefontein in 'n afgesonderde kloof tussen die Winterhoek- en Kougaberge.
Terwyl die plaaslewe by Nortjé sterk geïdealiseer en geromantiseer word, gee DOT
SERFONTEIN, skrywersnaam van SUSANNA JACOBA KROG (1925-), in Systap onder
die juk (1969), Ek is maar ene (1972) en Amper my mense (1974) sketse uit die lewe
van die ‘vreeslose Vrystaters’ van haar jeug, telkens met die optekening van die
geskiedenis, anekdotes en vermaaklike bedrywighede van volkse tipes. Serfontein
is ook die skryfster van die trilogie So min blomme (1966), Onder skewe sterre (1969)
en Sonder klein trou (1974), wat op die Vrystaatse dorp Laval afspeel en die lotgevalle
van sy mense oor 'n periode van baie jare uitbeeld, terwyl sy in die roman Rang in
der staten rij (1979) - 'n aanhaling uit die Vrystaatse volkslied - die ontwikkeling
van Frank Ingram vanaf Stellenbosse kweekskoolstudent tot volwassenheid weergee,
telkens met die gebruik van outentieke vertellings en 'n uitstekende kennis van die
historiese tydvak. Dot Serfontein se beste werk is Die laaste jagtog (1982), waarin
'n dertiental voortreflike kortverhale opgeneem word. Die verhale wissel tematies
van jag, stokperdjie-manie en 'n poging om 'n familieplaas terug te wen tot die liefde
tussen twee ouer mense en die verhouding tussen 'n bejaarde en haar kinders.
Alhoewel die bundel dus by temas van die vroeëre Afrikaanse prosa aansluit, toon
+ + +

+ A.C. Cilliers se Lewensavontuur II word bespreek deur André P. Brink (Rap., 15.4.73) en
Rialette Wiehahn (T.G., XIV: 1, Maart 1974).
+ 'n In memoriam-stuk oor Petronella van Heerden word gelewer deur Rykie van Reenen (Rap.,
12.1.75), terwyl W.E.G. Louw (Bu., 30.11.62), J.C. Kannemeyer (Hg., 4.1.63), T.T. Cloete
(Tg., Februarie 1963) en R. Schutte (Krit., I: 1, April 1963) Kerssnuitsels resenseer.
+ Dot Serfontein se Systap onder die juk word bespreek deur Rosa Nepgen (Hg., 4.9.70) en R.
Schutte (T.G., X: 3, September 1970). Oor dié bundel en Ek is maar ene skryf Elize Botha
(T.G., XIII: 4, Desember 1973), terwyl Amper my mense geresenseer word deur André P.
Brink (Rap., 9.3.75). Oor Rang in der staten rij skryf Annie Schumann (Bu., 30.8.79) en oor
Die laaste jagtog Brink (Rap., 7.11.82) en M.C. Botha (Va., 25.11.82).
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haar kortverhale met die aanwending van humor, die ontwikkeling en innerlike
rypwording van die karakters en die sluitende eenheid wat sy telkens bereik, 'n
kwaliteit wat die meestal wydlopige ouer vertellings mis. In Latjieboud en die
horingsmanooi (1972) deur Theuns Kotzé en Namakwalandse kroniek (1973) deur
H.A. Rossouw word vertellings en sketse uit die Noordweste gebundel, terwyl D.M.
Greeff, soos vroeër Minnie Postma in Toon Prens en Herman Charles Bosman met
sy Schalk Lourens-verhale, in Klip in die slingerpad (1970), Die horing wat groei
(1974) en Oom Hennerik Vermaak word verbrand (1975) 'n bobaas-verteller uit die
Noordweste met sy spekskietery en lewenswysheid aan die woord stel. Die
produktiefste skrywer van sketse en vertellings uit die Noordweste (Namakwaland,
Boesmanland en die Richtersveld ) is ABRAHAM ADAM JOSEF VAN NIEKERK (1931-),
wat in Die soutryers (1964), Kelkiewyn en koggelaar (1969), Bittergousblom (1974),
Herneuter (1975), Soos twee windswaels (1979), Op pad na Port Jollie (1979), Die
klipsweet sit aan my voetsool vas (1981) en Kerf 'n stokkie (1981) die bestaanstryd
in 'n barre wêreld weergee, die verbygegane leefwyse en mense van dié streek oproep
en daarmee allerlei kultuurhistoriese wetenswaardighede boekstaaf. In Optelgoed
(1970) bundel Van Niekerk 'n aantal diamantsmokkelstories uit die Noordweste en
in Veldvolkverhale (1976) skryf hy oor klein episodes uit die daaglikse lewe en
gewoontes van klein diertjies, soos jakkalse, skerpioene, bobbejane en bontmuishonde,
terwyl hy in Sening en sy maats (1980) by die tradisie van die kosskoolverhaal aansluit
en in Twee maal elf is twaalf (1973) volksrympies bundel. In Verlange is verniet
verskyn 'n keuse uit Van Niekerk se werk, voorafgegaan deur 'n inleiding van A.P.
Grové. Anna Jordaan versamel in Iemand soos tant Breggie (1976) 'n elftal sketse
van 'n Rôeveldse eiewyse tante met 'n skerp tong. Oor die barre wêreld anderkant
Dordrecht handel die breë en genuanseerde beeld op 'n verbygegane wêreld in
Noklander (1977) van G.D.J. Venter, terwyl ALETTA ADRIANA VILJOEN (1911-) in
Gister se môre (1974) die lief en leed van 'n bruin gesin op die plaas Putfontein in
die Britstownse distrik weergee. Wat in hierdie roman opval, is die episodiese
vertelwyse wat aan elke hoofstuk 'n sekere selfstandigheid gee, die gebruik van
streektaal in die dialoog om die spraakwerklikheid van die karakters te suggereer en
- in teenstelling tot Mikro se Toiings-trilogie - die afwesigheid van 'n patronerende
houding by die blanke landheer. Met die voortgang van geboorte tot huwelik en dood
toon Gister se môre 'n verwantskap met
+ + +

+ Oor Klip in die slingerpad van D.M. Greeff skryf P.D. van der Walt (Tg., April 1972) en oor
Die horing wat groei Hein Swart (Bu., 3.10.74), Petrus Swanepoel (Beeld, 3.10.74), Abr. H.
de Vries (Ogg., 31.10.74), Anna van Zyl (Vo., 31.10.74) en André P. Brink (Rap., 22.12.74).
+ A.A.J. van Niekerk se Die soutryers word bespreek deur P.D. van der Walt (Tg., Junie 1964);
Kelkiewyn en koggelaar deur Van der Walt (Tr., 9.2.70), Rosa Nepgen (Hg., 27.2.70) en
Anna van Zyl (Vo., 9.4.70; Bittergousblom deur Hein Swart (Bu., 22.8.74), Ninon Roets
(Ogg., 31.10.74); Herneuter deur André P. Brink (Rap., 7.12.75), Petrus Swanepoel (Beeld,
1.1.76), Henriette Grové (Hoof., 16.1.76) en Anna van Zyl (Vo., 17.3.76); Soos twee
windswaels en Op pad na Port Jollie deur Helize van Vuuren (Bu., 20.12.79). Oor Optelgoed
skryf Nepgen (Hg., 4.9.70) en Van der Walt (Tr., 29.9.70).
+ Alet Viljoen se Gister se môre word bespreek deur Petrus Swanepoel (Beeld, 3.10.74), Abr.
H. de Vries (Ogg., 28.11.74), André P. Brink (Rap., 15.12.74), P.D. van der Walt (Tr., 4.1.75),
Jan Rabie (Hg., 17.1.75) en M.J. Prins (Kl., XIII: 1, Mei 1975).
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M.I. Murray se Witwater se mense, al val die aksent veel meer op die humor van die
spesifieke situasies. SUZANNA MAGDALENA MARTHA VAN RENSBURG (gebore Swart;
1919-1974) skryf in die postuum gebundelde Soet Anysberg (1976) en Breë weg,
smalle weg (1978) oor haar Bredasdorpse jeug met die aksent op die lewenspatroon
van die mense wat sy as kind geken het en met 'n nostalgiese waardering vir dié
leefwyse, iets waardeur haar werk 'n ooreenkoms vertoon met dié van C.G.S. de
Villiers en gedeeltelik ook Audrey Blignault. Nie spesifiek tot 'n bepaalde streek
beperk nie, maar meestal gesitueer in Suidwes-Afrika, die Kalahari en die Noordweste,
is die gemoedelike vertellings met allerlei kwinkslae wat Jan Spies in Pilatus tot
molshoop (1977) versamel.
Naas die regionale vertelling beoefen 'n hele paar skrywers die skets en essay. Ook
die klein dingetjies (1957) en 'n Rusplek langs die pad (1964) van John van der Berg
en Sketse uit die lewe (1958) van A.J. Bruwer word ontsier deur 'n te lerende en
wysgerig-mediterende inslag. Onderhoudend en met 'n geestige kyk op die sake van
elke dag is Voor my venster verby (1961) en Die naakte waarheid (1964) van Aat
Kaptein en Die elfde uur (1962) van Dirk Kamfer; die beste werk van dié twee
joernaliste toon 'n verwantskap met die stukke van Carmiggelt. In Klip en klei (1968)
en Tyd en dae (1982) bundel die Kaapstadse filosoof MARTHINUS VERSFELD (1909-),
skrywer van Berge van die Boland (1947; saam met W.A. de Klerk), Oor gode en
afgode (1948), Wat is kontemporêr? (1966), Die buitelewe (1970) en Wyn en wysheid
(1978; saam met Merwe Scholtz en I.L. de Villiers) ‘wysgerige’ essays met 'n
boeiende wisselwerking tussen die konkrete en abstrakte, terwyl die Stellenbosse
geoloog MATTHYS SUZANN TALJAARD (1908-1966) in die postume Enthout en Wind
in die solder (albei 1970) outobiografies-reminisserend oor die outydse leefwyse in
Namakwaland en op Stellenbosch skryf. In die verhale, sketse en vertellings in Oor
mense, diere en dinge (1975) beoefen die komponis STEFANS GROVÉ (1922-) 'n
vertroulike tipe vertelkuns oor die lewe in sy verskeidenheid, soos kalwerliefde, 'n
kerkbasaar en die heimwee van 'n
+ + + + + + +

+ Soet Anysberg van Suzanne van Rensburg word bespreek deur André P. Brink (Rap., 5.12.76),
Ninon Roets (Ogg., 30.6.77) en Audrey Blignault (Bu., 25.11.76), wat ook Breë weg, smalle
weg resenseer (Bu., 11.5.78).
+ Jan Spies se Pilatus tot molshoop word bespreek deur Abr.H. de Vries (Bu., 17.11.77) en
André P. Brink (Rap., 18.11.77).
+ Aat Kaptein se Voor my venster verby word bespreek deur P. van der Merwe (Ins., II: 1,
Maart 1962).
+ Oor Die elfde uur van Dirk Kamfer skryf Rykie van Reenen (Hg., 30.11.62).
+ Klip en klei van Marthinus Versfeld word bespreek deur Elize Botha (T.G., IX: 3-4,
September-Desember 1969).
+ M.S. Taljaard se Enthout word bespreek deur Ben de Kock (Bu., 3.7.70) en Wind in die
solder deur P.D. van der Walt (Tr., 24.8.70), wat in dieselfde beskouing ook die eerste bundel
resenseer.
+ Stefans Grové se Oor mense, diere en dinge word bespreek deur Abr.H. de Vries (Bu.,
18.1.75) en André P. Brink (Rap., 21.12.75).
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ontheemde mens. In Prisma (1974), Granate en kosmos (1976) en Pleidooi vir die
tydhouer (1978) verskyn Aletta Lübbe se bespiegelende geselsstukkies oor die
verbygaan van dinge, nostalgies-humoristiese sketse oor die verlede en wellewenskuns
met 'n fyn deernis vir die medemens.

III. Realistiese kuns op pad na die eksperimentele
1. Anna M. Louw
ANNA MARGARETHA BASSEL,

wat onder haar nooiensvan LOUW skryf, is op 31
Desember 1913 op die plaas Soetwater in die distrik Calvinia gebore. Sy studeer op
Stellenbosch en later ook aan die Universiteit van Kaapstad, en ná haar huwelik
vergesel sy haar man op 'n studiereis deur die V.S.A., waar sy kursusse in kuns en
joernalistiek volg. Later onderneem sy ook uitgebreide besoeke aan Wes-Europa,
die Skandinawiese lande, Rusland en Israel. Ná hulle terugkeer uit die V.S.A. vestig
die egpaar hulle in Kaapstad. Vir haar roman Twenty days that autumn ontvang sy
in 1964 die Olive Schreiner-prys, vir Die voortreflike familie Smit in 1968 die
Scheepersprys en vir Die groot gryse en Kroniek van Perdepoort die W.A.
Hofmeyr-prys in 1971 en 1977 onderskeidelik. Vir laasgenoemde roman word sy in
1976 met die C.N.A.-toekenning en die Hertzogprys bekroon.
Anna M. Louw se eerste stukke verskyn in 1945 in Die Huisgenoot en later
publiseer sy ook kortverhale, vervolgverhale en novelles in Die Huisvrou, Die
Brandwag, Tydskrif vir Letterkunde, Naweekpos en Sarie Marais, waarvan Tweede
liefde (Naweekpos, 1954-1955), Huis van wraak (Die Huisgenoot, 1955), Duister
bestemming (Naweekpos, 1956-1957) en Die Groot Trek van die Du Toits (Sarie
Marais, Mei 1957) die belangrikste is. Van die kortverhale wat sy in die jare
1952-1960 skryf, versamel sy 'n negetal in 'n Geseënde dag (1969). Hierdie verhale
is egter dikwels te wydlopig, eindig meestal onbevredigend deurdat die drade nie
behoorlik saamgevat word nie of die slot
+ +

+ 'n Bibliografie van die werke van Anna M. Louw is saamgestel deur A. Huysamen (Universiteit
van Stellenbosch, 1976). T.T. Cloete voer in Gesprekke met skrywers 2 (Kaapstad, 1972) 'n
onderhoud met Anna M. Louw, terwyl sy in Sarie Marais oor die invloed op haar werk
kommentaar lewer. Oor haar lewe en werk skryf Johan Vosloo (Rap., 25.4.76) en Alba
Bouwer (Bu.-bylae, 1.5.76), terwyl C.N. van der Merwe 'n oorsig oor haar werk lewer
(Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982).
+ 'n Geseënde dag word bespreek deur P.D. van der Walt (Tr., 9.3.70); Die koms van die komeet
deur A.P. Grové (Hg., 15.11.57), J.L. Steyn (T.W.K., XIX: 1, April 1959), Abel Coetzee
(T.L., VII: 4, Desember 1957) en Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963); 20 Days
that autumn deur Elize Botha (Suid-Afrikaanse skryfsters van die sestigerjare, Johannesburg,
s.j.); Die voortreflike familie Smit deur Grové (Hg., 9.11.62) en R. Schutte (Krit., I: 2, Julie
1963); Die beskermengel deur G. Dekker (Hg., 4.1.63) en Steyn (St., XVI: 3, Februarie 1963);
Agter my 'n albatros deur C.W. Hudson (T.L., IX: 3, September 1959), Izak le Roux (Hg.,
25.12.59), Hertzog Venter (T.L., X: 4, November 1960) en A.J. Coetzee (Kl., III: 4, Mei
1968); Dié wat met die fluite loop deur George Louw (Hg., 23.2.68) en Van der Walt (Tg.,
September 1968); en Die derde tempel deur M. Nienaber-Luitingh (Beeld, 27.11.78), André
P. Brink (Rap., 10.12.78), Audrey Blignault (Bu., 14.12.78), Anna van Zyl (Vo., 31.1.79),
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melodramaties aandoen, en styg nie uit bo die middelmaat van die verstrooiingslektuur
nie. Geslaagder is Die koms van die komeet (1957; vgl. Abr.H. Jonker se kortverhaal
‘Die persman’ in Bande) waarin die eksistensiële krisis by 'n aantal mense deur die
verandering in die natuurlike gang van sake ná die verskyning van 'n komeet die
hoofmotief vorm. In plaas daarvan dat, soos Rob Antonissen opmerk, Anna M. Louw
die afgronde van menswees tydens hierdie krisis onthul, soos Defoe in Journal of
the plague year en veral Camus in La peste, steek die gebeure vas in die ontwrigting
van die kleinburgerlike lewe en lei die verskyning van die komeet tot sektedwepery,
histerie en neuroses totdat alles aan die einde - ná die opheffing van ‘het uur u’ - tot
die normale terugkeer. Daarby is die analogie tussen Maria Vercuyl en haar
ongewenste kind wat nêrens welkom is nie, 'n te bewustelike, geforseerde en weinig
funksionele analogie met Maria en Christus, terwyl die dialoog soms - soos vroeër
by W.A. de Klerk - in 'n filosofiese gepraat verval wat ook Louw se prosa aantas en
ontkrag. Die wyse waarop mense - 'n blanke Afrikaner, Engelssprekende, bruinman
en swartman - op 'n krisis reageer, is verder die boustof vir 20 Days that autumn,
wat oor die onluste in die Kaapstadse swart woonbuurtes Langa en Nyanga ná
Sharpeville in 1960 handel en waarin die gebeure dag vir dag, feitlik by wyse van 'n
geromanseerde dagboek, op mekaar volg. Die vermaaklike Die voortreflike familie
Smit (1962), wat oorspronklik in Sarie Marais gepubliseer is en later as basis vir 'n
filmdraaiboek dien, is die verhaal van 'n Rôeveldse familie in die stad, soos vertel
deur die gesin se Matriekdogter wat die ideaal het om haar studie aan die universiteit
voort te sit. Die boeiendste karakter is egter Oupa Smit wat met sy plattelandse
gewoontes en onaanpasbaarheid in die stad vir talle geestige situasies sorg en 'n
milder manifestasie van die tradisionele patronerende pater familias in die Afrikaanse
prosaliteratuur verteenwoordig, o.m. deurdat hy 'n onpraktiese swakkeling maar juis
daardeur 'n uiters beminlike karakter is. Hierdie afwisseling op 'n tradisionele tipe
figuur kom ook voor in die ongepubliseerde hoorspel Twee broers ry saam (1957)
en in die titelkarakter van die klugtige Oom Kolie gee raad (1965; drie bedrywe), 'n
drama waarin die geestige oordrywing tot die karikatuuragtige lei en die ontknoping
te lank uitgerek word. Ondanks vlot dialoog is Anna M. Louw se twee eenbedrywe,
Grond (opgeneem in Gerhard J. Beukes se Uitgesoekte eenbedrywe, 1948) en Die
beskermengel (opgeneem in Ken Swart se Die beskermengel en ander eenbedrywe,
1962), nie heeltemal bevredigend nie. Grond, die verhaal van 'n mislukte goudsoekery
op 'n Vrystaatse plaas en die onmin tussen 'n egpaar, word ontsier deur 'n te opsigtelike
simboliese verdieping en 'n te verrassende, onvoorbereide ommekeer aan die slot,
terwyl Die beskermengel, waarin 'n gemaksugtige skrywer deur die drie vrouens in
sy lewe gekonfronteer word, met te veel ongeloofwaardige situasies werk. Met drie
werke waarin persoonlike waarneming en belewing deur histories-geografiese inligting
verbreed word, lewer Anna M. Louw 'n bydrae tot die reisverhaal in Afrikaans: Agter
my 'n albatros (1959), wat op 'n besoek aan verskeie Wes-Europese lande gebaseer
is, Dié wat met die fluite loop (1967), wat hoofsaaklik oor 'n reis deur die
Skandinawiese lande en Rusland handel, en Die derde tempel (1978), waarin sy soos vroeër S.J. du Toit en Totius - indrukke van 'n besoek aan Israel gee, hoofsaaklik
om haar belewing van die Bybel met die konkrete ervaring van die reis aan te vul.
P.H. Roodt (Tr., 21.4.79), D.F. Spangenberg (T.L., XVII: 2, Mei 1979) en Gerrit Olivier (St.,
XXXII: 4, Augustus 1979).
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tiewe intermezzo's die verslag tot 'n reisbrosjure vervlak, al vergoed sy daarvoor met
die plek-plek persoonlike belewing en oorspronklike siening.
Met vier publikasies - Die onverdeelde uur, Die banneling: Die lyfwag, Die groot
gryse en Kroniek van Perdepoort - lewer Anna M. Louw haar belangrikste bydrae
tot die Afrikaanse prosaliteratuur, al is nie almal op dieselfde hoë peil nie. Hierdie
werke sluit ten nouste aan by die ouer historiese roman of realistiese kuns deur die
optrede van histories-‘legendariese’ karakters of tipes, soos die tradisionele sukkelaar
of die geykte, tirannieke en hardvogtige vader en die gebruik van Kleurlingkarakters
as deel van 'n newe-intrige wat die sentrale gebeure begelei. Deur die aanwending
van 'n wisselende fokale gerigtheid, terugflitse, ontchronologisering van die materiaal,
o.m. deur 'n besondere soort agterna-perspektief, en die ontplooiing van die tipe tot
karakter wyk sy egter af van die tradisionele Afrikaanse roman. Met die oopvlekking
van die goeie en die bose in die enkele mens of 'n hele klein gemeenskap sluit sy aan
by 'n lang reeks wysgere en skrywers, van Augustinus en Thomas Aquinas tot Tolstoi
en Dostojewski. Deur die simultaneïteit van hede en verlede, deureenskuiwing van
twee tye en twee agtergronde en die wyse waarop 'n karakter met sy hele verlede na
die toekoms toe beweeg, toon haar werk 'n verwantskap met Joyce, Proust en veral
Faulkner, terwyl sy Patrick White se besondere metode volg om 'n sekere simboliese
betekenis aan bepaalde verskynsels te heg en die realistiese op 'n geslaagde wyse
met 'n allegories-simboliese laag te verbind. Met dit alles bring sy 'n sinvolle
verdieping van die familiesage en van die problematiek van goed en kwaad wat reeds
vroeg in die Afrikaanse prosa sy verskyning maak.
Die deureenskuiwing van hede en verlede neem 'n aanvang in Die onverdeelde
uur (1956), wat oorspronklik in Sarie Marais verskyn het. Die verhaal begin met die
aankoms van Jan van Rensburg, sy vrou Elmien en hulle seun Collie op die ou
familieplaas met die doel om Jan se sterwende broer Giel te besoek. In die naglange
waak by die sieke tot sy dood word die lewens van die drie sentrale karakters en
hulle verhouding tot mekaar dan agtereenvolgens vanuit verskuiwende fokuspunte
opgeroep: Giel, wat die verwaarloosde plaas met die hulp van Jan en met Elmien as
sy vrou weer opnuut wou opbou (vgl. die refreinmatige ‘Ons sil die mense wys ...’);
Jan, wat geen aanleg of sinnigheid in die boerdery gehad het nie en sonder Giel se
medewete besluit om in Kaapstad op die spoorweë te gaan werk; Elmien, wat
onderwyseres by die plaasskooltjie word, Giel se onvermoë om sy ware gevoelens
teenoor haar in woorde te formuleer, verkeerd interpreteer as 'n gebrek aan ware
belangstelling en later met Jan trou; en Giel, wat vereensaamd met die brandende
verlange op die plaas agterbly en vrugteloos probeer om 'n sukses van die boerdery
te maak. Tussen hierdie grepe uit die verlede is die hede van die sterwende man,
soos Rob Antonissen dit stel, ‘'n ewe tasbare aanwesigheid; en herinnering en hede
+

+ Die onverdeelde uur word geresenseer deur Abr.H. Jonker (Hg., 28.1.57), Literator (Br.,
8.2.57), Abel Coetzee (T.L., VII: 1, Maart 1957) en Rob Antonissen (Kern en tooi).
Uitgebreider ondersoeke is dié van J.P. Smuts (Karakterisering in die Afrikaanse roman,
Kaapstad, 1975) en H.L.H.C. Mostert ('n Verkenning van aspekte van tema, ruimte, tyd en
vertellers in Anna M. Louw - Die onverdeelde uur (1956) en Kroniek van Perdepoort (1975),
ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1978), terwyl P.A. du Toit
'n Blokboek aan dié novelle wy (Pretoria/Kaapstad, 1978).
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kulmineer sáám waar hulle saamvloei in die ‘onverdeelde uur’ waarin Giel en Elmien,
dié twee wat eintlik tot één-wees voorbestem was, uiteindelik vir die eerste en laaste
keer bymekaar is, en uitsluitend vir mekaar’ (Kern en tooi, p. 172). Die verhaal toon
'n hegte konstruksie deurdat die lewens van die drie sentrale karakters oor 'n periode
van veertig jaar in die bestek van die één onthullende en openbarende sterwensnag
saamgetrek word, 'n tipe situasie waardeur die verlede, soos ook in Elise Muller se
Die wilde loot, 'n tasbare aanwesigheid in die hede word. Wesentlik werk Anna M.
Louw hier met die ou patroon van die liefdesdriehoek, maar soos M.E.R. in Goedgeluk
en Van Melle in Bart Nel vóór haar bied sy deur die afwesigheid van die tipiese
romanskurk die verhoudinge meer genuanseerd aan. Giel, die karakter wat die
volledigste ontwikkel word, is volgens Antonissen die tradisionele ‘sukkelaar’-tipe
(van León Maré en Jochem van Bruggen) wat hier tot karakter uitgroei, al is Abr.H.
Jonker (Die plaasverdeling) en C.M. van den Heever (Somer) hierin haar voorlopers.
Die twee belangrikste leemtes in die verhaal is die karakter van Collie, wat met sy
kinderagtige optrede en ongeloofwaardige toekomsdrome oneg aandoen, en veral
die verhouding tussen Jan en Elmien, wie se toenadering tot mekaar, uiteindelike
huwelik en verdere lewe oor 'n periode van veertig jaar nie volledig genoeg ontwikkel
is nie.
Met Die banneling: Die lyfwag (1964) en Die groot gryse (1968), wat oor die lewe
van Paul Kruger handel, lewer Anna M. Louw twee historiese romans wat soos F.A.
Venter se Trek-tetralogie van 'n deeglike voorstudie getuig, o.m. deur die raadpleging
van H.C. Bredell se dagboek en studies oor die geskiedenis van Transvaal en die
Anglo-Boereoorlog. Deur die besondere hantering van die chronologie en die
deureenskuiwing van hede en verlede verteenwoordig Louw se romans egter 'n
belangriker groeipunt op die gebied van die historiese roman, al is Venter se Geknelde
land 'n geslaagder werk as die eerste van die Kruger-tweeluik. Die banneling: Die
lyfwag vertel die geskiedenis van Kruger se ballingskap vanaf sy vertrek uit
Mosambiek, sy vrugtelose pogings om in Wes-Europa militêre steun vir die twee
republieke te kry, sy verblyf in Nederland en Suid-Frankryk en sy dood in Switserland.
Dit alles word egter vertel vanuit 'n agterna-perspektief wat op Bredell, die ‘lyfwag’
van Kruger, gefokus word terwyl hy ná die dood van die President sy dagboeke orden
en die voorafgaande vier jaar by wyse van ’terugflitse’ opnuut beleef. Die rede vir
Bredell se herbelewing, wat - alhoewel dit nie as 'n ek-vertelling nie, maar in die
derde persoon gegee word - ooreenkomste met die dramaties-monologiese struktuur
vertoon, is die skuldgevoel dat hy ontrou teenoor Kruger was: dat hy sy taak as
‘lyfwag’ as 'n soort knegskap geïnterpreteer en met weinig
+

+ Agtergrond tot haar werk aan die twee Kruger-romans verskaf Anna M. Louw self in T.L.,
XV: 1, Februarie 1977. Oor Die banneling: Die lyfwag skryf P.D. van der Walt (Koers,
XXXII: 7-8, Januarie-Februarie 1965) en Maria Hugo (T.G., VI: 2, Junie 1966), maar die
insiggewendste beskouing is dié van Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966). George
Louw (Hg., 29.11.68) en Audrey Blignault (Hg., 14.11.69) bespreek Die groot gryse, terwyl
C.F.H. Ohlhoff (Kl., VI: 4, Februarie 1972 en VII: 1, Mei 1972) en Lucia C. Minnaar (Rondom
Sestig, Kaapstad, 1977) langer studies daaraan wy en Van der Walt die motivering vir die
toekenning van die W.A. Hofmeyr-prys (Mené tekél, Kaapstad, 1969) lewer. Die belangrikste
beskouinge oor dié roman is dié van A.P. Grové (Bu., 10.10.68) en Elize Botha (Die
Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980).
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geesdrif uitgevoer het terwyl die begeerte voortdurend by hom was om terug te keer
na Transvaal en daar daadwerklik 'n aandeel aan die stryd te hê. Die agternaperspektief
waaruit alles aangebied word, die tweespalt tussen plig en eie begeerte, die jaloesie
op ander figure rondom Kruger en eie minderwaardigheidsgevoel lei tot 'n boeiende
innerlike dramatiek soos die verhaal telkens na Bredell by sy tafeltjie met die
dagboeke in Clarens en die hede van die vertelling terugbeweeg. Die nadeel van dié
procédé is egter dat die verteller, wat op Bredell gerig is, dikwels die gebeure in 'n
bepaalde toneel vooruit weet en met sy latere kennis die onmiddellikheid van die
aanbod versteur. Daarby laat die skryfster haar verhaal in so 'n mate deur die historiese
dokumente dikteer dat haar roman die karakter kry van 'n verslag wat plek-plek tot
'n nugter, informatiewe relaas verdor of in fragmente uiteenval. 'n Mens het die gevoel
dat Anna M. Louw die historikus gaandeweg Anna M. Louw die romanskryfster
verdring.
Basies dieselfde tegniek, maar dan geslaagder aangewend, kom voor in Die groot
gryse, waarvan die titel aan 'n gedig van P.C. Boutens oor. Kruger ontleen is. Die
verteller in hierdie roman is gerig op ‘die ou man’ in Clarens wat aan die einde van
sy lewe ‘gesigte’ sien waarin ‘die verlede ... broksgewys aan hom teruggegee word’,
'n procédé wat medies deur die verteller geregverdig word as ‘‘wakende drome’ (,)
'n bekende verskynsel ... van 'n verswakte bloedsomloop’. Agtereenvolgens herbeleef
‘die ou man’ dan sewe selwe of voorstadia van homself, gestaltes wat 'n bepaalde
fase in sy ontwikkeling as mens verteenwoordig en met wie hy speels of ernstig in
debat tree ten einde ‘'n opgaaf van sy lewe (te maak)’, tot 'n juister perspektief ten
opsigte van sy dade te kom en uiteindelik te weet wat God met hom wil. Nog meer
as in die geval van Die banneling: Die lyfwag maak Anna M. Louw dus hier gebruik
van die dramaties-monologiese struktuur. Die ‘ou man’ word telkens gekonfronteer
met sy vroeër selwe, agtereenvolgens Paultjie, Pollie, die Veldkornet, die
Kommandant-generaal (vgl. N.P. van Wyk Louw se Kruger breek die pad oop), die
Vader, die President en die Voorbidder. Telkens kom daar deur die gesprekke met
en betigtigings van hierdie vroeër selwe 'n afrekening met homself en 'n worsteling
om die insig dat God - in ooreenstemming met Prediker 3 - alles op Sy eie tyd doen
(vgl. N.P. van Wyk Louw se Dias) en dat die ongeduld, veglus en hovaardigheid van
vroeër ‘die smet van aardse sonde’ was wat hy nou van hom moet afwerp sodat hy
die laaste onbekende kan binnegaan: ‘die loog van siele waaruit hy sal moet opstaan’.
Soos in die eerste Kruger-roman kry 'n mens hier 'n voortdurende wisseling van
verlede en hede soos die verhaal van die vroeëre selwe na ‘die ou man’ in Clarens
as sentrale ervarende persoonlikheid beweeg. Die tegniek, wat wesentlik 'n verbinding
van dramatiese monoloog, bewussynstroom en terugflits is, het nie alleen die voordeel
dat die gewetenstryd as herhaalde vertrekpunt in die verhaalgegewe domineer nie,
maar bind ook die uiteenlopende ervarings tot 'n hegte eenheid saam. Een beswaar
teen dié procédé is egter dat die skryfster daarmee, soos ook in Die banneling: Die
lyfwag, die dramatiese onmiddellikheid van die gebeure opoffer en tot afgehandelde
verlede reduseer, al is dit 'n verlede wat in die gedagtewêreld van ‘die ou man’ aktief
in die hede werksaam is.'n Belangriker beswaar is die feit dat Anna M. Louw, soos
André P. Brink (Voorlopige rapport, p. 158) opgemerk het, in die herbelewing van
die verlede presies dieselfde tegniek gebruik vir ander lede van die Kruger-familie
en mense rondom die President ten einde bepaalde aspekte van hulle
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verhouding tot die sentrale figuur nader toe te lig. Die eenselwige wyse waarop die
verlede in die roman ervaar word, skep die indruk van 'n doelbewuste manipulasie
wat ook ‘die ou man’ se herbelewings onder verdenking stel, veral as die oorwegend
chronologiese - en daarom psigologies onjuiste - volgorde van die ‘gesigte’ betreklik
vroeg in die handelingsverloop eksplisiet geregverdig word: ‘Die gesigte wat eers
rond en bont gespring het, loop nou pad langs van die begin af na 'n einde toe. Dis
of die Here hóm, wat nooit stories wou lees nie en dikwels geweier het om te luister
- omdat stories 'n versoeking tot leuens is - nou 'n storie wil vertel.’ In haar knap
beskouing oor Die groot gryse wys Elize Botha daarop dat Kruger se vereenselwiging
met Christus en sy lydensweg uit die gesigspunt van die President 'n ondenkbare
identifisering verteenwoordig ‘wat nie te rym is met die geestelike gesteldheid wat
deur die boek gekonstitueer is nie’ (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, p. 492).
Afgesien van die feit dat die Nagmaalstoneel, soos Botha opmerk, histories nie getrou
gelokaliseer word nie, moet die leser van die roman sonder die byhaal van die
geskiedkundige getuienis tot die gevolgtrekking kom dat Kruger onder die bediening
van die Nagmaal gesterf het, iets wat op 'n sekere onvolledigheid of 'n ongeoorloofde
sprong in die teks dui, veral in die lig van die aangehaalde histories-korrekte woorde
(‘dis vir my soet en salig om naby God te wees’) en die roman se slotparagraaf wat
onmiddellik daarop volg. Met hierdie slotparagraaf, wat uitsluitlik oor die ligging
van die Kruger-sterfhuis aan die Lémanmeer handel en geografiese inligting oor die
totstandkoming van dié ‘groot water’ verstrek, wil Anna M. Louw blykbaar, soos
D.J. Opperman met die slot van Joernaal van Jorik, die suggestie oordra van die
grootheid van die natuur teenoor die nietigheid van die enkele mens se lewe, dat ‘net
die mis en die water ... die water ...’ uiteindelik oorbly. Hierdie insig word in Die
groot gryse egter by wyse van hinderlik-informatiewe, geografiese besonderhede
oorgedra en met die ‘Nou’-inset van die paragraaf verskuif die fokuspunt weg van
‘die ou man’ tot 'n moment ná Kruger se dood, moontlik die hede van die romanleser
se ervaring. Daarmee word die slotparagraaf egter 'n epiloog wat nie organies met
die res van die roman verbind is nie.
Anna M. Louw se indrukwekkendste werk is die groots opgesette Kroniek van
Perdepoort (1975), wat nie, soos die Kruger-tweeluik, op een sentrale karakter
gefokus is nie, maar 'n hele verskeidenheid figure uit dieselfde familie nader belig.
Die roman handel oor die lotgevalle van die Lotriets oor 'n periode van verskillende
dekades. Aan die begin van die twintigste eeu kom die Bolander Koos Lotriet hom
+

+ Kroniek van Perdepoort word bespreek deur Audrey Blignault (Bu., 19.6.75), André P. Brink
(Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1976), P.D. van der Walt (Tr., 3.7.75), D.H. Steenberg
(Beeld, 7.7.75), Anna van Zyl (Vo., 31.7.75), N.J. Snyman (T.L., XIII: 4, November 1975),
Elsa Nolte (Hoof., 31.10.75), Anita Lindenberg (Ogg., 11.12.75), Lucia C. Minnaar (Rondom
Sestig), T.T. Cloete (Woord en daad, November 1976), Louis Eksteen (St., XXIX: 6, Desember
1976) en J.P. Smuts (St., XXX: 4, Augustus 1977), wat ook 'n uitvoerige Blokboek aan dié
roman wy (Pretoria/Kaapstad, 1979). Aspekte van die tema, ruimte, tyd en verteller in dié
roman word bespreek deur H.L.H.C. Mostert in haar reeds genoemde Pretoriase
M.A.-verhandeling. By die oorhandiging van die C.N.A.-toekenning verskyn 'n onderhoud
met en die rede van Anna M. Louw in Bu., 9-10.4.76. Audrey Blignault en Elize Botha lewer
die motiverings vir die W.A. Hofmeyr-prys (Bu., 12.10.77) en Hertzogprys (Jrb. Ak., 1976)
onderskeidelik.
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op die plaas Perdepoort aan die voet van die Swartberge vestig. Met die jare bou hy
'n spogplaas op en dien hy in verskillende bestuursliggame en verenigings, al word
hy en sy vrou - as gevolg van sy hoogmoed, wat aan hom die bynaam Koos Nek gee
- nooit volledig in die gemeenskap opgeneem nie. Ná sy dood sit vier van sy seuns
- Attie Hardehand, Jan Pampoen, Klaas Kamer en Kobus Karba - die boerdery voort,
terwyl die jongste, Chris Predikant, in die teologie studeer. Nie een van hierdie seuns
is egter vergelykbaar met hulle vader wat werkywer, idealisme en deursettingsvermoë
betref nie en die hele familie, ook die kleinkinders, toon tekens van verval en
agteruitgang: ‘Elke worp het sy kwar ... maar Koos Nek se worp is almal kwarre.’
Attie, die beste van hulle almal, se hele uitkyk op die lewe word in so 'n mate deur
vrekkigheid en hebsug gekleur dat dit sy grootste ideaal is om die ander broers van
hulle gedeelte van die plaas te ontfutsel, terwyl Jan, Kobus, Klaas en Chris deur
afguns, drank- en vraatsug, traagheid en wellus onderskeidelik gepla word, al is daar
by elkeen die verlange om bo hierdie dinge uit te styg. Die gebeure speel af vyftien
jaar ná Koos Nek se dood, sentreer rondom sy herbegrafnis wat nodig geword het
omdat Attie die grond vir 'n nuwe spanspekland wil gebruik en eindig met die
selfmoord van Kobus Karba terwyl Klaas Kamer 'n ontmoeting met die duiwel het.
Kroniek van perdepoort sluit aan by die ouer Afrikaanse verhaalkuns deur die
gebruik van 'n plaasmilieu as agtergrond, tipiese situasies en figure, soos die
tradisionele patronerende landheer, die Joodse winkelier en hoteleienaar (vgl. Jochem
van Bruggen), bruin karakters wat in parallelle situasies die hoofhandeling begelei
(vgl. D.F. Malherbe en C.M. van den Heever) en bekende temas, soos die vadersvloek
(A. du Biel se Die misdade van die vaders) en die optrede van aktiewe bose magte
(Jan Lion Cachet se Sewe duiwels en wat hulle gedoen het). As geheel sluit dit aan
by die tradisie van die familiesage, bou die rigting van Van Bruggen se Kranskop I:
Oupa verder uit en roep werke soos Galsworthy se The Forsyte saga in die
herinnering. In teenstelling tot die tradisionele Afrikaanse roman is die swakhede in
die figure egter nie tipiese beperkinge nie, maar word hierdie eienskappe
simbolies-allegories verdiep sodat die familie in sy totaliteit die voortdurende
aktiwiteite van verskillende doodsondes illustreer, al word die figure - anders as in
Leroux se Sewe dae by die Silbersteins met sy argetipiese gestaltes - tot volwaardige
karakters ontwikkel. Daarby bly die problematiek van die goeie en die bose nie tot
die tradisionele beperk nie, maar het dit raakpunte met Dostojewski se verkenning
van die mens se diepste afgronde (bv. in die slottoneel, waar Iwan se ontmoeting
met die duiwel in Die gebroeders Karamarov, soos ook in N.P. van Wyk Louw se
‘Heerser en humanis’, meespeel), terwyl Augustinus en Thomas Aquinas se wysgerige
beskouinge oor goed en kwaad 'n invloed op die problematiek van die roman het, in
so 'n mate dat die ideële laag plek-plek tot stukke ongeïntegreerde filosofie aanleiding
gee. Afgesien van die aansluiting by Patrick White met die simboliese waardes wat
in bepaalde natuurdinge - soos die wind, paddas en rivier - en kenmerkende diere as
tekenende en beskrywende aanduidings vir die karakters gelê word, toon Kroniek
van Perdepoort 'n verwantskap met die werk van William Faulkner, in die besonder
met Absalom, Absalom! (die invloed wat die gestorwe vaderfiguur en die herinneringe
aan hom op 'n hele gemeenskap het, die vergelding vir die hoogmoed en die
degenerasie van 'n familie) en gedeeltelik met The sound and the fury (die bewussyn
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van die verlede in die hede en die achronologiese volgorde van die gebeure).
Met hierdie achronologiese struktuur, waarmee Anna M. Louw die temporele
eksperimente van Die onverdeelde uur en die twee Kruger-romans verder uitbou en
verwikkel, swaai Kroniek van Perdepoort weg van die tradisionele Afrikaanse
prosakuns. Die roman word verdeel in drie dele wat agtereenvolgens op Sondag 9
Maart, Saterdag 8 Maart en Vrydag 7 Maart afspeel, 'n procédé wat, soos J.P. Smuts
opgemerk het, vir 'n terugwaartse beweging in die tyd sorg en van die tweede en
derde dele 'n reuse-eksposisie maak, terwyl die interpreterende leser vanaf die tweede
deel met sy meerdere kennis en voorwete 'n ander standpunt ten opsigte van die
toekoms as die handelende karakters het. In die eerste deel roep 'n verskeidenheid
figure by wyse van anekdotes, karaktersketse en vertellings Koos Nek en sy gesin
op, sodat die leser met herhaalde wisseling van perspektief en gerigtheid 'n beeld kry
van wat die gemeenskap van hierdie mense dink, alles verbind deurdat die verskillende
tonele almal tydens die kerkdiens of tydens en onmiddellik ná die middagete plaasvind
en die herbegrafnis van Koos Nek as vertrekpunt het. Hierteenoor gee die tweede
deel, met dieselfde voortdurende verskuiwing van fokus, 'n beeld van die
Lotriet-broers kort voor en tydens die byeenkoms vir die herbegrafnis, sodat dit
gesamentlik 'n ‘beeld van binne’ aanbied. Die eerste helfte van die derde deel word
verbind deurdat Attie Hardehand van plaas tot plaas ry om die broers in kennis te
stel dat die begrafnis die volgende dag 'n uur later sal plaasvind, terwyl die tweede
helfte deur die springende gang, willekeurige opeenvolging en uitvoerige toespitsing
op een van die broers enigsins verbrokkel. Soms het 'n mens die gevoel dat die
verteller met sy bewustelike intrede die aanbod en chronologie sonder enige duidelike
funksie versteur, dikwels deur tussen hakies opmerkings te maak wat nie ter sake is
nie. Die tonele met die bruinmense op Ertmanstasie word nie genoegsaam ontwikkel
om as volwaardige parallel vir die hoofhandeling te dien nie en beweeg - selfs met
die optrede van Fielies en Mietjie as regstreekse skakels met Kobus Karba - te veel
op die periferie van die roman. Met die springende gang en verskuiwende aandag
aan verskillende ‘toevallige‘ en bloot waarnemende karakters is die verhaal aan die
begin enigsins ‘koersloos’, terwyl die sintaktiese onvoltooidheid en talle interpolasies
stilisties plek-plek minder bevredig. Ten spyte van hierdie besware is Kroniek van
Perdepoort een van die merkwaardigste romans van die sewentigerjare.
Op die rug van die tier (1981) is die verhaal van Wynand Vercuyl,
vertaler-faktotum by 'n uitgewery wat as gevolg van 'n besparingsveldtog die trekpas
kry en sy tyd gebruik om op versoek van mnr. Wessels, sy gewese baas, sy
lewensverhaal te skryf. Hierdie verhaal, wat in die eerste persoon vertel word, strek
van sy geboorte, deur die dertigerjare tot by die onluste van 1976 en vertel van sy
liefde vir sy eerste vrou en hulle egskeiding, sy seun se verhouding met 'n vrou en
die kind wat daaruit gebore word, sy liefde vir 'n ander vrou wat 'n blote ‘dwaallicht’
blyk te wees en
+

+ Op die rug van die tier word bespreek deur J.P. Smuts (Bu., 26.11.81), L.S. Venter (Vo.,
4.12.81), Elize Botha (Beeld, 7.12.81), Gerrit Olivier (Rap., 20.12.81), Audrey Blignault
(Tr., 15.2.82), Anita Lindenberg (Va., 27.5.82) en Ia van Zyl (T.L., XX: 2, Mei 1982 en St.,
XXXV: 4, Augustus 1982).
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die terugkeer van sy eerste vrou en hulle vreemde versoening. Dié streng persoonlike
verhaal word geplaas binne die konteks van die politieke gebeure van Sharpeville
en die onluste van 1976, iets waarmee die skryfster haar hooffiguur wil verdiep tot
'n soort Jorik en 'n reisiger tussen groter magte, al voel 'n mens dat daar te min
wisselwerking met dié gebeure is. By wyse van briewe kom daar telkens 'n gerigtheid
op die eertydse uitgewershoof, 'n procédé waarmee dit vir die leser duidelik moet
wees dat Vercuyl se hele vertelling in werklikheid 'n verslag aan mnr. Wessels is.
Die verhaal kry egter algaande so 'n eie momentum dat hierdie gerigtheid verlore
gaan en die briewe as hinderlike interpolasies in die verhaalgang ervaar word.
Besonder steurend is die waantonele, veral die eerste ontmoeting ná soveel jaar met
sy gewese vrou en die toneel waarin Vercuyl in 'n droom meen sy skoondogter is
dood en die baba huis toe neem om self groot te maak. Hierdie tonele gee aan die
leser Vercuyl se sterk begeerte om sake te laat verloop soos hy hom dit voorstel,
maar hulle werk verwarrend en die leser voel 'n sekere opsetlike misleiding aan.
Terwyl die allegoriese figure in Kroniek van Perdepoort in verskillende karakters
beliggaam word, is hulle in Op die rug van die tier as ‘skedelgenote’ en kwelgeeste
in die hoofkarakter aanwesig: Grapjas, Jongeling, Vrek, Vryer, Agie, Slimmerd en
Verbeelder. Die gesprekke met dié figure lei soms tot 'n binnedebat, maar 'n mens
voel dat hulle nie so markant aanwesig is om die bestaan van die hooffiguur werklik
angswekkend en treiterend te maak nie. Die skryfster benut dus nie die volle
moontlikhede van dié tegniek nie en put nie die drakrag van haar stof uit nie. Dit
alles maak van Op die rug van die tier 'n insinking na die hoogbloei wat haar werk
met Kroniek van Perdepoort bereik.
Anna M. Louw is dus allereers die skryfster van Kroniek van Perdepoort, waarmee
sy die problematiek van goed en kwaad in die Afrikaanse prosa ná Lion Cachet en
Leroux op 'n sinvolle wyse verder voer. Ook met Die onverdeelde uur en die
Krugertweeluik verteenwoordig haar werk 'n wending in die verhaalkuns, veral
deurdat die tradisionele boustof chronologies op 'n eksperimentele wyse gehanteer
word. Werk van gehalte lewer sy verder met haar reisverhale en 'n jeugroman.

2. Elsa Joubert
ELSABÉ ANTOINETTE MURRAY STEYTLER,

wat onder haar nooiensvan JOUBERT
publiseer, is op 19 Oktober 1922 in die Paarl gebore. Ná voltooiing van haar
skoolloopbaan aan die Hoërskool La Rochelle op haar tuisdorp studeer sy aan die
Universiteite van Stellenbosch en Kaapstad. Sy gee aanvanklik onderwys, is twee
jaar lank verbonde aan Die Huisgenoot en onderneem daarna 'n omvattende reis deur
Afrika en Europa terwyl sy van tyd tot tyd vryskutwerk as joernalis doen. Ná haar
troue met die skrywer Klaas Steytler vestig sy haar in Johannesburg en later Kaapstad,
en by herhaling onderneem sy reise deur Europa, Afrikalande en die Verre Ooste.
Vir Ons wag opdie Kaptein word sy in 1964 met die Eugène Marais-prys bekroon,
terwyl sy in 1979 die W.A. Hofmeyr-, C.N.A.- en Louis Luyt-prys ontvang vir Die
swerfjare van Poppie Nongena, waaraan in 1981 ook die Britse Royal Society of
Literature-prys toegeken word.
Soos Anna M. Louw is Elsa Joubert die skryfster van 'n aantal reisverhale. Water
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en woestyn (1956) is die verslag van 'n reis deur Oos- en Noord-Afrika vanaf die
oorsprong van die Nyl tot by sy mond wat sy in 1948 afgelê het en waarmee sy o.m.
die wêreld van Sangiro en Aschenborn opnuut verken. In Die verste reis (1959), die
vervolg hierop, reis sy veral deur die Mediterreense lande (Italië, Portugal en Spanje)
wat reeds vroeër in Uys Krige se reissketse figureer, terwyl sy in Swerwer in die
herfsland (1968) besoeke aan Wes-Duitsland, Wenen, Istanbul, Griekeland en Kreta
bring. In drie verdere reisverhale, Suid van die wind (1962), Die staf van Monomotapa
(1964) en Die nuwe Afrikaan (1974), besoek sy onderskeidelik Mauritius, Réunion
en Madagaskar, Mosambiek en Angola. Telkens is daar 'n sosio-politieke uitgangspunt
en motief ten grondslag van haar reise deur die Afrika-lande, omdat sy in die besonder
wil nagaan hoe die verskillende lande die probleem van volkereverhoudings en die
botsing van verskillende kulture hanteer. In teenstelling tot Anna M. Louw konsentreer
sy nie net op die bekende toeriste-attraksies nie, maar staan sy oop vir alle moontlike
indrukke en toon haar verhale 'n besondere gevoeligheid vir atmosfeer, veral die
broeiende, drukkende sfeer van Afrika. Met die voortdurende afwisseling van
persoonlike belewing en informatiewe mededelings van geskiedkundige, geografiese
of volkekundige aard toon haar reisverhale 'n groot verskeidenheid. Daarby ontvang
sy die inligting dikwels van medereisigers, toevallige metgeselle of amptenare wat
as begeleidende karakters die mededelings in die dialoogvorm maak, 'n procédé
waardeur sy van 'n dorre relaas wegswaai en aan die verslag 'n dramatiese element
gee. Met hierdie werkwyse behoort haar reisverhale tot die beste wat nog op dié
gebied in Afrikaans geskryf is. Teleurstellend, daarenteen, is die tien kortverhale wat
sy in Melk (1980) bundel en wat met die probleem van volkereverhoudings in
Suid-Afrika of in ander Afrika-lande ten nouste met haar reisverhale verband hou.
Alhoewel ‘Agterplaas’ met sy sober vertelwyse en die titelverhaal met sy
joernalistieke aanbieding beïndruk, mis die meeste stukke die gespanne lyn van die
goeie kortverhaal, word hulle dikwels bederf deur 'n gebrek aan eenheid of 'n tekort
aan die nodige skakels, doen die beskrywende gedeeltes + + +

+ In Gesprekke met skrywers 2 (Kaapstad, 1972) voer Hennie Aucamp 'n onderhoud met Elsa
Joubert. Oor die Afrikaner se verbondenheid aan Afrika en die literatuur van Afrika skryf
sy in St., XXVIII: 2, Desember 1974 en Rap., 17.9 en 1.10.78. 'n Oorsig oor haar werk is
dié van D.H. Steenberg (Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982).
+ Die verste reis word bespreek deur Jan Kromhout (T.L., X: 2, Junie 1960) en Audrey Blignault
(Hg., 9.9.60); Swerwer in die herfsland deur George Louw (Hg., 27.12.68), Blignault (S.M.,
18.12.68) en H.J.J.M. van der Merwe (T.G., IX: 3-4, September-Desember 1969); Suid van
die wind deur Fred le Roux (S.M., 19.12.62), Blignault (Hg., 1.2.63), Hertzog Venter (Tg.,
April 1963) en F.C.L. Bosman (T.G., III: 2, Junie 1963); Die staf van Monomotopa deur
Blignault (S.M., 25.11.64), R. Schutte (St., XVIII: 3, Februarie 1965), Pirow Bekker (Krit.,
III: 1, April 1965), P.D. van der Walt (Mené tekél, Kaapstad, 1969) en L.C. Minnaar (Koers,
XXXIII: 1, Augustus 1965); en Die nuwe Afrikaner deur I.L. de Villiers (Bu., 19.9.74), Anna
van Zyl (Vo., 31.10.74), André P. Brink (Rap., 17.11.74), Abr. H. de Vries (Ogg., 28.11.74)
en Van der Walt (Tg., Junie 1975). Oorsigtelik oor die reisverhale skryf Elize Botha (Die
Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980).
+ Melk word bespreek deur J.P. Smuts (Bu., 16.10.80), Hans Ester (Trouw, 18.12.80, De Nieuwe
Boeken, 8.1.81 en Zuid-Afrika, Februarie 1981) en Abr. H. de Vries (T.L., XIX: 4, November
1981).
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wat in die reisverhale op hulle plek is - hinderlik aan en getuig meer as een stuk van
'n onvermoë wat taalgebruik betref.
Tussen Elsa Joubert se reisverhale en haar novelles is daar, sowel wat boustof as
agtergrond betref, 'n besliste verband. Alhoewel die milieu in Die Wahlerbrug (1969;
hersiene uitgawe 1981), die verhaal van 'n vrou wat op reis in 'n Europese stad ontvoer
en van haar reisdokumente ontneem word, doelbewus vaag bly, is daar sekere
raakpunte met die voorstelling van München in Swerwer in die herfsland. Die
beskrywing van die agtervolging deur eindelose kamers en sale en die vrou se angs
lei tot 'n verbinding van die moderne spanningsverhaal en die hallusionêre
droomwêreld van Kafka. Daarmee toon Die Wahlerbrug 'n verwantskap met die
allegoriessimboliese inslag van Leroux se romans. Die vrou se doellose gang deur
die stad word 'n lewensreis waarin sy op soek is na haar eie identiteit, al bevredig
die verbinding van reële en surrealistiese vlakke nie heeltemal nie en kom daar te
veel tonele voor wat nie op die tweede vlak funksioneer nie.
Veel nouer is die verband tussen die uitbeelding van Afrika, die verhoudings tussen
mense en die botsing tussen kulture in die reisverhale en 'n drietal romans waarmee
Elsa Joubert 'n bydrae tot die sogenaamde ‘betrokke’ literatuur lewer. Alhoewel
hierdie romans, wat die verhaalgang betref, nog betreklik tradisioneel opgebou word,
toon hulle reeds die bevrugtende invloed van die moderne roman deur die gebruik
van die terugflitstegniek, die opbou van 'n werklikheidsillusie deur die skyn van
historiese outentisiteit en die aansluiting by die ‘sosiale realisme’ van die ‘New
Journalism’ met sy vervlegting van fiksie en feitelike verslaggewing.
Ons wag op die Kaptein (1963; in 1982 as To die at sunset in Engels vertaal), wat
'n berig in Die Transvaler van 15 Maart 1961 as uitgangspunt het, speel af in Angola
en strek oor een dag waarin 'n groepie blankes op 'n eensame plantasie in
Noord-Angola deur 'n swart guerrillabende gevange gehou word tot die aankoms in
'n helikopter van 'n kaptein wat die finale afrekening kom doen. In hoofsaak handel
die novelle egter oor Ana-Paula, wat sewe of agt jaar voor die begin van die verhaal
vir Carlos as bruid na Angola vergesel het, ná die ontdekking van sy twee
basterkinders en haar eie kinderloosheid 'n ander liefdesverhouding aanknoop en
met die jare haar lewe in wanhoop en verbittering slyt in 'n land waarin sy wesentlik
ontuis is. Hierdie verlede word deur Ana-Paula in 'n reeks terugflitse herbeleef in
die hitte
+ +

+ Die Wahlerbrug word bespreek deur Hennie Aucamp (Kort voor lank, Kaapstad, 1978), P.D.
van der Walt (Tr., 12.1.70), A.J. Coetzee (S.A. Beeld, 26.4.70) en A.P. Grové (St., XXIII: 4,
April 1970).
+ Ons wag op die Kaptein word bespreek deur Danie van Niekerk (Hg., 20.12.63), Audrey
Blignault (S.M., 22.1.64), Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1965), A.P. Grové (Oordeel
en vooroordeel2, Kaapstad, 1965), H. van Eetveldt (Kl., II: 1, Augustus 1966 en T.L., XIX:
2, Mei 1981), J.P. Smuts (Karakterisering in die Afrikaanse roman, Kaapstad, 1975) en Elize
Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig). In Tr., 15.3.61 verskyn 'n berig wat as die
vonk vir die novelle beskou kan word: ‘'n Portugese ingenieur het gister vertel hoedat 'n
swart bende van ongeveer 350 'n plaas in Noord-Angola aangeval het. Die bende het die 12
blankes op die plaas verhoor en hulle almal ter dood veroordeel. Voor die verhoor is die
blankes aangerand en mans, vrouens en kinders is oor die grond rondgesleep. Die leiers van
die bende het Frans gepraat. Die ‘verhoor’ is 'n hele paar keer uitgestel, omdat die bende
gewag het op die aankoms van 'n leier per vliegtuig uit die Kongo.’
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en stilte van die dag terwyl sy saam met die ander op die koms van die Kaptein wag.
Alhoewel die ervaring van hierdie terugflitse deur die eindelose wag aanneemlik
gemaak word, doen die streng chronologiese volgorde van hierdie herbelewings
psigologies oneg aan, terwyl die wydlopigheid in die terugflitse die eenheid van die
novelle skaad. Daarby verkry die terugflitse in so 'n mate 'n eie outonomie dat ook
ander karakters se gedagtes, motiewe en emosies, wat aan die hoofpersoon nie bekend
kon wees nie, deel van die terugflits word, iets waardeur die geloofwaardigheid van
die herbelewings as die ervarings van Ana-Paula verlore gaan. Alhoewel die novelle
die botsing tussen die primitiewe en Westerse beskawing en die Westerling se
ontuis-wees in Afrika as boustof het, word die tragiek van 'n vrou wat aan 'n hele
vasteland met sy broeiende, gistende onheil en sy geweld ten onder gaan, nie
deurgevoer nie. Ana-Paula bly tot aan die einde 'n vereensaamde mens as gevolg van
persoonlikheidsgebreke en die wanverhouding met haar man en haas alle ander
karakters, terwyl die insig in die menslikheid en menswaardigheid van die
basterkinders teen die slot te veel terloops bly en nie 'n dominante deel van die verhaal
word nie. In sy beskouing oor die roman wys A.P. Grové daarop dat die Kaptein wat
teen die aand aankom, gesien word ‘as die groot en neutrale Regter wat die mens en
sy dade sal weeg’ en voor wie se koms ‘wit en swart, vriend en vyand in 'n soort
besef van medeskuld en bondgenootskap na mekaar toe (dryf)’. Hierdie simboliese
verdieping na 'n apokaliptiese einde misluk egter, omdat die swartes se vrees vir
‘hulle man’ nie aanneemlik gemaak word nie en ‘die kaptein in sy helikopter in die
letterlike sin van die woord 'n moderne deus ex machina’ (Oordeel en vooroordeel2,
pp. 210-211) is.
Die broeiende tropiese atmosfeer van Afrika, wat reeds in Ons wag op die Kaptein
voortreflik opgeroep is, dien ook as agtergrond vir Bonga (1971), meer spesifiek die
Zambezi-vallei van Mosambiek en die Massangano-gemeenskap wat al in
‘Livingstone of Lacerda?’ in Die staf van Monomotopa ter sprake gekom het. Basies
handel die roman oor die samekoms van twee mense, Bonga en Inacia Maria, uit die
wêreld van die gedeeltelik primitiewe halfbloede by Massangano en die betreklik
beskaafde blanke gemeenskap van Tete onderskeidelik. By Bonga is daar die drang
om los te kom van sy donker ondergrond en op te styg na die lig wat hy in sy
obsessionele belangstelling in die Kerk en in die blanke vrou vind, terwyl Inacia
Maria deur haar liefde vir Bonga juis die sensuele, primitiewe en dierlike in haar
samestelling voed. Die verhaal word vanuit 'n agterna-perspektief aangebied as 'n
afgehandelde stuk verlede wat ‘selfs die mees toegewyde geskiedskrywers van die
laat 19de eeu nie kon uitpluis nie’. Met hierdie skyn van historiese egtheid as
werklikheidsillusie - 'n illusie wat in die eerste deel van die roman by herhaling
+

+ Bonga word bespreek deur A.J. Coetzee (Rap., 3.10.71 en Hg., 19.11.71), Hennie Aucamp
(Bu., 3.12.71), P.D. van der Walt (Tr., 7.2.72), D.H. Steenberg (Kl., VII: 1, Mei 1972), J.P.
Smuts (St., XXVI: 1, Oktober 1972 en Karakterisering in die Afrikaanse roman), Leendert
Dekker (Woord en Daad, Januarie 1973), M.J. Prins .(Kl., X: 4, Februarie 1976) en Lindé
Beer (T.L., XVI: 2, Mei 1978). Die insiggewendste beskouings is dié van André P. Brink
(Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1976), wat veral op die vertelperspektief konsentreer,
en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980), wat die Bonga- en
Inacia Maria-lyne voortreflik nagaan.
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latent gehou word, maar wat later op die agtergrond raak en eers in die slothoofstuk
weer voorrang verkry - wil die verteller dan die dryfvere agter ‘die oënskynlik sinlose,
byna waansinnige uitwissing van Massangano, 'n aringa of nedersetting van halfbloede
aan die oewer van die Zambezirivier’ nagaan. Dié besondere vorm van
werklikheidsillusie kom reeds in rudimentêre vorm by C.J. Langenhoven en Eugène
N. Marais voor en word later deur André P. Brink in 'n Oomblik in die wind verder
verfyn. In Bonga voel 'n mens dat hierdie ‘historiese’ illusie aanleiding gee tot 'n
verskeidenheid motiewe wat almal moontlik tot die uitwissing van Massangano kon
gelei het, iets wat die basiese botsing tussen twee wêrelde en leefwyses vertroebel
en die geheel selfs tot 'n tradisionele liefdesdriehoek (met Vas d' Areujo as derde
persoon) vervlak. Soos in die geval van die neurotiese Ana-Paula in Ons wag op die
Kaptein groei die roman dus nie uit tot 'n daadwerklike botsing van twee beskawings
nie, o.m. ook omdat - soos André P. Brink opgemerk het - die alwetende verteller
bo sy karakters staan en met 'n meerderwaardige verhewenheid op hulle doen en late
neerkyk. Ten spyte van hierdie besware gee Bonga 'n bevredigende beeld van die
ontwikkeling van 'n primitiewe mens en sy groei na die lig van die beskawing, rerwyl
die geheel 'n boeiende ‘Afrika’-variasie bied op die eeue-oue boustof van die botsing
tussen twee beskawings, leefwyses of families, wat in werke soos Esmoreit, Gloriant
en Romeo and Juliet voorkom.
Alhoewel Elsa Joubert in Bonga die historiese egtheid as werklikheidsillusie
aanwend, sê die skryfster in 'n nawoord dat die verhaal nie 'n geskiedkundige basis
het nie en die karakters almal ‘denkbeeldige persone’ is. In Die swerfjare van Poppie
Nongena (1978), haar belangrikste werk, sê Elsa Joubert, hierdie keer in 'n nota
voorin die roman, dat die verhaal ‘gebaseer (is) op die feite wat (sy) ingewin het oor
die lewe van Poppie Rachel Nongena, geb. Matati’ en dat dit 'n ‘ware verhaal’ is
waarin sy probeer het ‘om een gesin se belewenis ... so getrou dit vir (haar) moontlik
was, te beskryf’, sonder om iets by te voeg ‘wat nie deur Poppie of haar gesinslede
self beleef is nie’. Die swerfjare van Poppie Nongena bestaan uit sewe dele en drie
en tagtig episodes en vertel die verhaal van 'n swart vrou wat op Upington gebore
is, haar jongmeisiejare op Lambertsbaai deurbring en daar met 'n Xhosaman uit die
Ciskei in die huwelik tree. As gevolg van die bepalings van die Groepsgebiedewet
moet hulle Lambertsbaai verlaat en na Kaapstad gaan, waar die
+

+ Die swerfjare van Poppie Nongena word bespreek deur Audrey Blignault (Bu., 28.11.78),
Hilda Grobler (Hoof., 28.12.78), Phil du Plessis (Buurman, Desember 1978), André P. Brink
(Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980), Jakes Gerwel (Ogg., 28.2.79), Hans Ester
(Trouw, 12.5.79), C.N. van der Merwe (T.L., XVIII: 1, Februarie 1980), Elize Botha (Die
Afrikaanse literatuur sedert Sestig) en Henriette Roos (T.L., XVIII: 3, Augustus 1980). Op
Gerrit Olivier se bespreking (St., XXXII: 2, April 1979) volg 'n polemiek met Richard Rive
(St., XXXIII: 3, Mei 1980), waarin Olivier sy beswaar teen die vertelperspektief in die roman
genuanseerder formuleer. Oor die ontstaan van die roman vertel Elsa Joubert die een en ander
in Bu., 25.10.78 en Rap., 1.4.79, terwyl R.H. Pheiffer die motivering by die toekenning van
die W.A. Hofmeyr-prys lewer (St., XXXIII: 1, Februarie 1980). In 'n brief aan Bu., 27.12.78
gebruik J.J. Degenaar die roman om die begrip ‘strukturele geweld’ te illustreer: die gevalle
en situasies in ons samelewing waar ‘wetgewing ... die waardigheid van 'n mens aantas’,
waar ‘diskriminerende wette geld wat deur blankes gemaak is om die lewe van nie-blankes
te reguleer tot voordeel van die blanke wetgewers’. Hierop volg 'n polemiek met veral S.J.
Terreblanche en Julius Jeppe in Bu., 30.12.78, 3.1, 5.1, 9.1, 11.1, 18.1, 19.1, 20.1, 23.1, 26.1
en 3.2.79 waarin o.m. Degenaar se gebruik van die begrip ‘strukturele geweld’ en sy
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tydelike verblyfvergunnings ingevolge die ‘paswet’ en die burokratiese wyse waarop
dit toegepas word, die hoofkarakter uiteindelik daartoe dryf om haar met haar kinders
in die Ciskei - 'n land wat sy vroeër nooit geken het nie - te vestig, terwyl haar man
alleen agterbly om vir die onderhoud van die gesin te werk. Ná haar man se dood
keer sy terug na Kaapstad, word haar verblyfvergunning deur die regte kontakte
gemaklik opgelos en belewe sy die opstand van die kinders tydens die onluste van
1976.
Met die nota voorin word die egtheid van die verhaal doelbewus beklemtoon en
die fiktiewe op die agtergrond gehou of selfs as faktor uitgeskakel. Deurdat die roman
in 'n groot mate aangebied word as die regstreekse vertelling van die hoofkarakter
en ander swartmense, maak die verhaal die indruk van 'n direkte verslag of
optekenings waarmee dit 'n verwantskap toon met die vervlegting van fiksie en
feitelike joernalistiek in die ‘New Journalism’. Wat sy boustof betref, is werke soos
F.A. Venter se Swart pelgrim en Alan Paton se Cry, the beloved country die verre
voorlopers, terwyl die tegniek om die swartman met sy besondere idioom,
woordkeuse, sinsbou en primitiewe denkwyse aan die woord te stel, aan G.H. Franz
se Moeder Poulin en Rabodutu, die eensame laat dink. In vergelyking met Franz,
wat uitsluitlik van 'n monoloog deur die hoofkarakter gebruik maak, is daar by Elsa
Joubert in die wyse van vertelling 'n afwisseling tussen Poppie en die ander figure
enersyds en 'n simpatieke alwetende verteller andersyds wat hom in so 'n mate op
sy karakters instel dat hy in hulle idioom praat en dinge op hulle wyse sien. Ten
nouste roep die geskiedenis van die daaglikse stryd teen 'n onregverdige en 'n
onmenslike stelsel en die eindelose vernedering en smart wat die enkele mens of 'n
hele bevolkingsgroep as gevolg daarvan ervaar, Adam Small se Kanna hy kô hystoe
en veral Joanie Galant-hulle in die herinnering - verder terug ook werke soos H.
Beecher Stowe se Uncle Tom's cabin en Multatuli se Max Havelaar wat die leser
van 'n skreiende onreg bewus wil maak.
Die swerfjare van Poppie Nongena is in 'n groot mate die kroniek van ontsaglike
lyding en wentel tussen twee belangrike historiese gebeurtenisse: die onluste van
1960 in die Kaapstadse swart woonbuurtes wat op Sharpeville volg en die opstande
van 1976 onder die kinders. Alhoewel 'n mens die gevoel het dat sommige tonele te
wydlopig raak en te ver van die hoofhandeling wegswaai, konsentreer die verhaal
tussen dié twee datums op Poppie se swaarkry met haar gesin en die ontbering wat
wetlik op haar afgedwing word. Die verbinding van persoonlike en maatskaplike
problematiek lei egter nie tot 'n tweespalt in die roman nie, aangesien alles wat met
hierdie gesin gebeur, die gevolg is van veronregting waarteen Poppie as enkele mens

interpretasie van die Suid-Afrikaanse toestande krities bevraagteken word. Die belangrikste
van hierdie polemiese artikels word opgeneem in Degenaar se bundel Voortbestaan in
geregtigheid (Kaapstad, 1980). Oor die taalgebruik in die roman skryf Hilda Grobler (Hoof.,
4.12.80). Oor die ‘vertelsituatie’ in Die swerfjare van Pappie Nongene skryf Irene Janssen,
Truida Lijphart en Barbara van Ijzeren (St., XXXIV: 3, Junie 1981), terwyl Gerrit Olivier
die resepsie van die roman nagaan (St., XXXV: 5, Oktober 1982) en Elsa Joubert self oor
die vertalings uitwei (T.L., XX: 4, November 1982).
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bykans niks kan doen nie. En wat vir Poppie geld, geld ook vir die ander figure in
die verhaal. Terwyl die gebrek aan duidelike differensiëring tussen karakters in 'n
roman met 'n ander tipe opset 'n belangrike beswaar kon gewees het, is die
‘eenselwige’ wyse waarop die figure hier dink, praat en optree, juis funksioneel om
'n hele veronregte groepsgestalte te skep wat hulle standpunt nouliks kan formuleer,
'n gebrek aan artikulasie wat die herhaalde gebruik van die onderbeklemtoning so
skrynend maak. Omdat die roman wesentlik hierdie beeld van 'n enkele mens én 'n
groep in sy lyding wil gee, is die beswaar van Eliza Botha dat Poppie se blanke
‘teëspelers’ nie ‘dieselfde veelkantige, verwikkelde gestalte’ (Die Afrikaanse literatuur
sedert Sestig, pp. 430-431) as sy self het nie, heeltemal irrelevant. In verband met
die sewende en slotgedeelte van die roman maak Gerrit Olivier die opmerking dat
Poppie verdring word deur die ander karakters wat oor die 1976-onluste verslag
lewer en sodoende haar sentrale posisie prysgee. Die feit dat Poppie hier op die
agtergrond staan, nie aktief aan die onluste deelneem nie en net die berigte hoor, is
egter hoogs funksioneel om die gedagte tuis te bring dat 'n nuwe geslag nou die
handeling oorneem, die stryd voortsit en besig is om hulle eie toekoms te skep.
Daarom dat Mosie vir haar kan sê: ‘ek like nie hierdie riots nie, ek like dit nie dat
die kinders die owerhede tease en seerkry nie, of lat hulle my kar stop en skree donate!
donate! totlat ek vir hulle petrol vir hulle petrol boms uittap nie. Maar my sustertjie
ek kan nie dit help nie, daar's iets in my hart wat sê: At last. Maar ek druk dit af in
my hart, want hierdie manier is nie die Here se manier nie. En dan kom dit weer in
my hart: At last.’ En aan die einde sê Poppie: ‘Die kinders sal moet sien lat hulle
regkom ... Oor alles het ek gekom, dink sy, maar nou het ek geleer, hieroor kan ek
nie kom nie. Want dis nou uit my hande uit geneem, dis nou oorgegee in my kinders
se hande. Dis nou my kinders wat voortgaan.’
Met Die swerfjare van Poppie Nongena slaag Elsa Joubert daarin om met die
gebruik van die swartman se Afrikaans 'n beeld van veronregting op te bou wat
terselfdertyd 'n felle aanklag is teen die wetgewing waardeur mense in 'n stelsel
ingedwing word. Meer as haar ander simboliese en ‘Afrika’-romans en haar goed
geskrewe reisverhale is hierdie roman haar wesentlike bydrae tot die Afrikaanse
literatuur.

3. Henriette Grové
(gebore Venter) is op 26 September 1922 in die
Potchefstroomse distrik gebore. Ná haar skoolopleiding aan die Hoëskool Gimnasium
op haar tuisdorp studeer sy aan die destydse Potchefstroomse Universiteitskollege.
Daarna gee sy meer as twee jaar lank onderwys en tree dan in die huwelik met die
letterkundige A.P. Grové. In die jare 1949-1959 woon sy in Pietermaritzburg en
sedert 1960 in Pretoria. Sy ontvang die W.A. Hofmeyr-prys saam met M.E.R.,
HESTER HENRIETTE GROVÉ

+

+ 'n Goeie oorsigtelike studie van die werk van Henriette Grové is dié van A.J. Coetzee en
Hilda Grobler (Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982). Oor haar dramas skryf André
P. Brink in Aspekte van die nuwe drama (Pretoria/Kaapstad, 1974). J.P. Smuts in Die
Afrikaanse literatuur sedert Sestig (Kaapstad, 1980) en P.J. Conradie (T.L., XX: 4, November
1982). Onderhoude met haar word gevoer deur Koos Meij (T.L., VIII: 4, November 1970)
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Elisabeth Eybers en Ina Rousseau vir Kwartet (1958), die Eugène Marais-prys vir
haar dramas (1966), die C.N.A.-toekenning en W.A. Hofmeyr-prys vir Jaarringe
(1967), die Republiekfeesprys vir Winterreis: drie vertellinge (1971), die Perskorprys
vir Toe hulle die Vierkleur op Rooigrond gehys het (1976) en die Hertzogprys vir
Ontmoeting by Dwaaldrif met inagneming van haar ander dramas (1981).
Henriette Grové se eerste verhale verskyn van 1947 af in Die Taalgenoot, Die
Brandwag, Die Huisgenoot, Naweek, Sarie Marais en Standpunte, en 'n vyftal word
in 1957 in die bundel Kwartet saam met die werk van drie ander skryfsters opgeneem.
Afgesien van die twee kinderboekies Die verlore skoentjie (1948) en Bimbo en Prins
(1950) is haar eerste selfstandige publikasies egter op die gebied van die drama: die
twee radiospele Die goeie jaar (1958) en Die glasdeur (1959). Die goeie jaar (twee
bedrywe) speel af op 'n grensplaas tussen die Vrystaat en Basoetoland in die
tagtigerjare van die negentiende eeu en het die mag van die verlede en die sondes
wat van die ouers op die kinders oorgedra word, as sentrale tema. Die hoofkarakter
is die oorheersende moeder, Debora Davel, wat uit 'n familie van onwettige
dranksmokkelaars stam, maar deur haar huwelik in die geleentheid gestel word om
die verwaarloosde erfplaas opnuut op te bou en die verband ná vyftien jaar se harde
werk af te betaal. Teenoor haar is haar asmatiese man Tobias bedlêend en siek van
selfverwyt as gevolg van sy aandeel aan Gert Buitendach se dood tydens 'n onwettige
handelstransaksie met die Basoeto's. Sy drang om hierdie skuld te openbaar, lei tot
die boeiende spel van lig en donker in die drama en het ook sy neerslag in die seun
Hannes wat die duisternis vrees. In die tweede bedryf beleef Tobias 'n terugflits
waarin die omstandighede in verband met Buitendach se dood aan die gehoor oorgedra
word, 'n tipe ervaring wat psigologies uit die karakter se siekte en foltering oor die
jare heen voortvloei en wat die verlede op 'n dramatiese wyse in die spel gestalte laat
vind. Teenoor Debora, wat haar lewenspeil deur haar huwelik probeer verhoog, finaal
met haar familie breek en 'n klipmuur tussen hulle plaas en Rooibos laat bou, hunker
haar dogter Martina - o.m. deur haar verhouding en voorgenome huwelik met Tys
Buitendach - na die gemoedeliker en minder gedwonge lewe van die bure. As Hannes
aan die slot uit vrees vir die duisternis
+ +

en Elize Botha (Gesprekke met skrywers 3, Kaapstad, 1973). Die commendatio by die
toekenning van die Eugène Marais-prys word gelewer deur C.J.M. Nienaber (Jrb. Ak., 1966),
terwyl Henriette Grové se rede by die aanvaarding van die C.N.A.-toekenning vir 1967 in
St., XX: 5, Junie 1967 verskyn. Elize Botha lewer die motivering by die toekenning van die
Hertzogprys vir Drama (Jrb. Ak., 1981).
+ Oor Die goeie jaar skryf M.P.O. Burgers (Hg., 9.1.59), J.M. de Vries (Z.A., Januarie 1959),
T.T. Cloete (Koers, XXVII: 11, Mei 1960), Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963),
J.C. Kannemeyer (Die stem in die literêre kunswerk, Kaapstad, 1965) en H.J. van Eetveldt
(Kl., VI: 3, November 1971).
+ Die glasdeur word bespreek deur M.P.O. Burgers (Hg., 2.10.59), P.J. Conradie (T.L., XII:
2, Junie 1962), Rob Antonissen (Kern en tooi), L.B. Odendaal (St., XX: 1, Oktober 1966 en
Prinsipes van die radiodrama, ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria,
1967), I.L. Jansen van Vuuren (Kl., VII: 1, Mei 1972; waarop J.J.P. Beneke in Kl., VII: 3,
November 1972 reageer) en J.H. Senekal (Beeld en bedryf, Pretoria, 1978).
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uiteindelik sy vader verwurg en dit blyk dat Martina 'n kind van Tys verwag, gee
Debora opdrag dat die bakenmuur tussen die twee plase afgebreek word, 'n simboliese
daad waarmee sy haar harde werk oor baie jare heen tot 'n futiele poging reduseer.
Wesentlik ook 'n onthullingsdrama is Die glasdeur (twee bedrywe), 'n stuk wat
‘omstreeks 1942 op 'n afgeleë plaas êrens naby die Vrystaatse grens van die
Kaapprovinsie’ afspeel. Terwyl die aksent in Die goeie jaar op die dade van die
verlede val, handel Die glasdeur oor die drome van drie oujongnooiens wat hulle
hele uitkyk op die lewe deur een gebeurtenis in die verre verlede laat bepaal. Die
drama begin as twee bejaarde susters en hulle niggie, wat van die ‘grootpad’ af woon
en by wie die lewe verbygegaan het, op die koms van 'n susterskind wag wat 'n tyd
lank om gesondheidsredes by hulle kom woon. Hierdie gebeurtenis stuur hulle
gedagtes terug na veertig jaar tevore toe die gewonde burger Gustave Lindemann
tydens die Anglo-Boereoorlog een nag by hulle aangekom het, 'n week lank deur
hulle verpleeg is en uiteindelik in hulle huis gesterf het. Die uiteenlopende gestaltes
wat elkeen van die vroue van Lindemann opbou, beklemtoon hulle eie verlangens
of hartstogte en hulle perspektiwiese geslotenheid, soos gesuggereer deur die
verskillende kleure van die glasdeur waardeur hulle verkies om die buitewêreld waar
te neem. Vir Suster, wat van die ‘mooi dinge’ in die lewe hou, voorkeur gee aan die
gedempte blou skemerlig en wie se kamer met prente en kraletjies versier is, was
Lindemann 'n fyn mens wat - te oordeel na die boekie met versies wat sy in sy saalsak
gevind het - in kultuurdinge geïnteresseerd was. Vir Drieka, daarenteen, wat die lewe
deur die geel ruite waarneem, was hy 'n ruiter en 'n daadmens wat met die spieël in
sy saalsak as heliografis boodskappe gesend het en waarskynlik op pad was om
geheime dokumente af te lewer, terwyl Willemien met haar voorkeur vir die rooi
glas hom in die eerste plek sien as 'n man wat die liefde van 'n vrou ten volle kon
beantwoord, soos ook blyk uit die troupand wat sy by hom gevind het. Hierdie
uiteenlopende perspektiewe word teen mekaar uitgespeel in 'n dialoog wat veral in
die tweede bedryf sterk toeneem in vaart. Uiteindelik vra hulle die jong seun - wie
se besoek die ander dramatiese moment in hulle lewens verteenwoordig, op wie hulle
ook hulle onderskeie hartstogte en sienings van die lewe projekteer en wat vir elkeen
sprekend op Lindemann lyk - om uitsluitsel oor die saak te gee. In 'n poging om hulle
perspektiwiese kyk op te hef, stamp hy die glasdeur aan die slot stukkend sodat hulle
in die volle lig vir die eerste keer ‘almal goed kan sien’. Terwyl Die goeie jaar in
hoofsaak op die uiterlike gebeure van 'n verlede konsentreer en veral die eerste bedryf
'n werklik dramatiese dialoog mis, word die verlede in Die glasdeur simbolies
gefiltreer en kom 'n boeiende spel van skyn en werklikheid, droom en daad, en verlede
en hede tot stand in 'n drama wat met 'n gespanne dialoog en 'n sterk dramatiese gang
werk. Albei stukke is nog tradisioneel deur die situering op 'n plaas en die optrede
van wesentlik kleinburgerlike karakters, al swaai Henriette Grové met die gebruik
van die terugflitstegniek in Die goeie jaar en met die aanwending van die simbool
en die herbelewing van die verlede deur middel van 'n gestileerde spel in Die glasdeur
reeds weg van die tradisionele Afrikaanse drama.
Naas ongebundelde essays en sketse vir die radio - bv. die reeks Briewe aan Mariet,
waaruit 'n voorbeeld deur Elize Botha in Afrikaanse essayiste (Kaapstad, 1965)
opgeneem is - skryf Henriette Grové in die vyftiger- en vroeë sestigerjare
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heelparty ongepubliseerde hoorspele, soos die satiriese Demus en die goggas en Die
bokamer, 'n drama oor 'n bedlêende oumagrootjie wat haar hele familie tiranniek
regeer. In Halte 49 en twee monoloë (1962) bundel sy 'n drietal stukke, andermaal
vir die radio geskryf. In die alleenspraak ‘Vrou en spieël’ word daar met behulp van
selfaanspreking, stilering van ander se woorde en weergawe van gesprekke 'n beeld
opgeroep van die oppervlakkige, ‘gekultiveerde’ partytjielewe wat die sprekende
karakter bo huislikheid en natuurlikheid verkies en waarmee sy haar man na 'n jonger
vrou wegdryf. Sterker - o.m. deur die effektiewe heen-en-weer-beweging tussen hede
en verlede - is die gestalte in ‘Die ou vrou en die dood’, wat vroeg in haar lewe twee
kinders aan die dood moes afstaan, in die loop van 'n lang lewenstog verniel en
afgetakel word, later haar volwasse en ouer-wordende seun nie meer herken nie,
slegs die vroeggestorwe Peet en Katrina as enigste onvervreembare besit in haar
gedagtes behou en uiteindelik met volkome vertroue die deur vir die dood as laaste
gespreksgenoot en minnaar kan oopmaak. Minder geslaag is die omvangryker titelstuk
met sy beeld van 'n aantal fabriekswerkers wat per bus onderweg huis toe uit hulle
triestige bestaan in 'n geïndustrialiseerde omgewing probeer ontvlug deur drome oor
baie geld, 'n vakansieplaas en groot motors, terwyl 'n ongeïdentifiseerde Hy en Sy
(vgl. Elisabeth Eybers se ‘Busrit in die aand’ uit Die stil avontuur) die aktualiteit
probeer ontkom deur hulle verlange na 'n ongekompliseerde jeugtyd, idealisering
van 'n plekkie waar hulle los sal wees van die onverbiddelike voortgang van die tyd
en 'n verhouding waarin hulle paradyslik as mense tot mekaar sal staan. Die gestileerde
oproep van situasies en die gebruik van 'n koor wat die dialoog van die man en vrou
begelei, daarop kommentaar lewer en hulle suiwerste drome telkens banaliseer, is
die belangrikste kwaliteite van die spel. Daarteenoor word die drama egter in so 'n
mate - ook deur die platvloerse dialoog - verstik deur die aktualiteit dat die simboliese
laag van die busrit as 'n lewensgang (met die kondukteur as verteenwoordiger van
'n hoër orde) nie tot sy reg kom nie, terwyl die pakkie tamatiepruime wat val en iets
van die verlange na die ongerepte eenvoud van 'n geïdealiseerde bestaan moet
suggereer, vergelykbaar is met die ‘opheffing’ van die simbool aan die eindes van
haar vorige twee dramas en die indruk van 'n sekere resepmatigheid in Henriette
Grové se werk maak. In Ontmoeting by Dwaaldrif (1980), 'n radiodrama wat vir die
Leipoldt-jaar geskryf is, skep sy 'n besondere situasie deur die ontmoeting tussen
Leipoldt en Pieter Erbeveld, een van die digter se ‘persoonlike kwelgeeste’ wat in
verskillende vorme sy verskyning in die oeuvre maak. Erbeveld se versoek dat
Leipoldt sy skanddood moet regstel, sy naam aan die vergetelheid moet ontruk en
sy ‘stof’ weer moet laat ‘praat’, lei tot 'n boeiende debat oor die begrip ‘vryheid’ en
veral die verskil tussen ‘feite’ en ‘versies’, die
+ +

+ Halte 49 en twee monoloë word bespreek deur Ben de Kock (Bu., 22.2.63), André P. Brink
(onder die voorletter A., Hg., 15.3.63), P.J. Conradie (Krit., I: 3, Oktober 1963) en Rob
Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966).
+ Ontmoeting by Dwaaldrif word geresenseer deur H.J. Schutte (Hoof., 11.5.81 en T.L., XIX:
2, Mei 1981), Hannes Beneke (Tr., 29.6.81), Réna Pretorius (Beeld, 30.9.81 en T.L., XX: 4,
November 1982), Gerrit Olivier (Va., 29.10.81) en P.J. Conradie (St., XXXV: 2, April 1982).
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historiese feitelikheid van die geskiedkundige en die waarheid wat die digter deur
sy vers ontdek. Wat Henriette Grové dus hier doen, is nie alleen om Leipoldt se verse
oor Erbeveld en Van Noodt te ‘verwerk’ nie, maar om - by monde van Erbeveld as
karakter wat Leipoldt se gevaarlike omgaan met feite kritiseer - téén die voorbeelde
in te skryf. Om die waarheid te bereik, sê die karakter Leipoldt egter, moet 'n skrywer
‘altyd bypraat en byskryf, anders glo niemand jou nie’. Teenoor Erbeveld se waarheid
en dié van die Hollandse goewerneur Zwaardecroon bou Leipoldt sy eie waarheid
op, feitlik as 'n variasie op Coleridge se ‘suspension of disbelief which creates poetie
faith’. Die werklike, historiese figure is dood en vergete, woorde soos ‘pyn’ en ‘smart’
en ‘ellende’ klink geweldig yl en dit het weinig sin vir Erbeveld om Leipoldt met sý
waarheid te ‘wurg’. In ‘Van Noodt se laaste aand’ kom Leipoldt deur die haat en
nyd en wrok uiteindelik by die liefde uit - 'n hoër waarheid wat voorrang eis bo die
haat waarvan Erbeveld praat. Alhoewel die opset van hierdie drama betreklik klein
bly en die terugflits- en revokasietegnieke konvensioneel aandoen, bereik Henriette
Grové tog iets besonders deur skrywer en karakter oor die verwerking van 'n tema
met mekaar in debat te laat tree en daarmee 'n interessante variasie op die tradisionele
voorstelling van die verhouding tussen waarheid en fiksie of werklikheid en kuns te
bring.
Met twee stukke van groter omvang lewer Henriette Grové ook 'n bydrae tot die
verhoogdrama. Die onwillige weduwee: 'n Kunsmatige klug in drie bedrywe (1965)
handel oor Margaretha van der Bank wat testamentêr en deur die aandrang van familie
en gemeenskap gedwing word om voortdurend die nagedagtenis van haar gestorwe
eggenoot met allerlei vorme van roubeklag in ere te hou totdat daar uiteindelik
verlossing kom as die bebrilde professor Prosema haar uit vrye keuse en sonder enige
belangstelling in haar geld as vrou neem en daarmee ook van sy eindelose abstraksies
ontslae raak. Soos N.P. van Wyk Louw se Koning-Eenoog is die stuk 'n satire op
valse waardes in die samelewing en menslike gebreke oor die algemeen, terwyl die
gedagte dat elke persoon die reg het om sy eie lewe te ontplooi en geluk alleen te
vinde is indien die indiwidu sonder onderdrukking na eie aard kan ontwikkel, reeds
vroeër (bv. in ‘Die liefde sal steeds seëvier’ uit Roosmaryn en wynruit) by Henriette
Grové voorkom en 'n geestige variasie is op 'n sentrale tema in die werk van H.A.
Fagan (bv. Lenie). Soos in haar vroeër werk maak Henriette Grové ook hier gebruik
van gestileerde handelinge en kooreffekte wat saam met die dikwels kollektiewe
optrede van karaktergroeperings (bv. die drie vryers), die dubbelsinnigheid en
meerduidigheid van woorde en die herhaalde detonerende uitsprake van die weduwee
tot die geestigheid bydra. Daarteenoor is die spel tussen skyn en werklikheid in die
tweede toneel van die tweede bedryf minder oortuigend as die toneelaanduidings
definitief tralies en grendels voorskryf en daarmee die dubbelsinnigheid ophef, terwyl
die irreële sprokiesagtige milieu van die derde bedryf (wat met sy gebruik van 'n
liefdesdrank en die ‘goeie fee’ by dramas soos Macbeth, A midsummer night's dream
en Peer Gynt aansluit) die vermenging van verskillende dramatiese
+

+ Die onwillige weduwee word bespreek deur P.D. van der Walt (Tg., Maart 1966), Elize Botha
(St., XVIII: 4, April 1965), T.T. Cloete (Kaneel, Kaapstad, 1970) en J.H. Senekal (Beeld en
bedryf).
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tradisies en die ‘kunsmatigheid’ van die subtitel te ver voer. Toe hulle die Vierkleur
op Rooigrond gehys het (1975), wat in drie ‘aflewerings’ verdeel word, handel oor
die lewe van S.J. du Toit, meer spesifiek oor sy rol tydens die anneksasie van die
Republiek Gosen en sy repudiëring as gevolg hiervan deur Paul Kruger. Die drama
begin in 1904 terwyl die trein met die stoflike oorskot van Kruger onderweg na
Pretoria by die Paarlse stasie aandoen. Met Du Toit as die ‘organiese sentrum’ van
die drama en die Poort-egpaar en mev. Du Toit as ‘toeskouers’ word momente uit
die hoofpersoon se verlede by wyse van terugflitse, gestileerde dialoë en
gedramatiseerde vertellings herbeleef. Die bindende motief ten grondslag van die
uiteenlopende tonele is Du Toit se soeke na die waarheid met betrekking tot sy
verhouding teenoor Kruger, sy geloof in die woord as draer van die waarheid en sy
oortuiging in verband met 'n verenigde Suid-Afrika. 'n Mens het egter die gevoel dat
Du Toit as hooffiguur by tye te veel soos 'n karakter uit 'n drama van Van Wyk Louw
praat, die dialoog in 'n ideologiese debat met die gebruik van die bekende argumente
ten gunste van Afrikaans ontaard en dat die gestileerde terugflitse soms verspot
aandoen. Daarby tree die vier karakters wat die verlede as toeskouers herbeleef, nie
konsekwent strukturerend op nie en verkry die terugflitse te veel van 'n eie outonomie.
Van die meer populêre verhaalwerk wat in die vyftigerjare van Henriette Grové
in tydskrifte gepubliseer word, verskyn onder die skuilnaam Linda Joubert. Die
briefroman Meulenhof se mense (1961; oorspronklik in 1956 as vervolgverhaal in
Sarie Marais en in 1980 deur Stephan Bouwer as televisiedrama verwerk) is die
ontrafeling van die geheim van die Vermeulen-susters wat deur geldnood gedwing
word om 'n loseerder, die jong onderwyseres Annemarie Herbst, in te neem.
Agtereenvolgens onthul verskillende karakters die liefdesintriges en vetes aan
Annemarie wat dit op haar beurt alles aan haar verloofde skryf. Alhoewel die geheel
netjies beplan word en die dialoog baie natuurlik is, het die onthullingstegniek die
gevolg dat haas elke karakter te gemaklik inligting verskaf en 'n prater word, terwyl
die briefskryfster self met haar afluistery en uitvraery te veel 'n blote nuuskierige
agie bly. Ten spyte van die feit dat daar aandag gegee word aan die verhouding tussen
Annemarie en haar verloofde, val die aksent te uitsluitlik op die geskiedenis van die
Vermeulens met te min aandag aan die briefskryfster se werk as onderwyseres. Met
die enigsins sinistere ou-wêreldse karakters, die geheimsinnigheid en beklemming
en die afbranding van die opstal aan die einde, waarmee die verlede simbolies
vernietig word, toon die roman 'n verwantskap met die tradisie van die ‘Gothic
+ +

+ Toe hulle die Vierkleur op Rooigrond gehys het word bespreek deur P.D. van der Walt (Tr.,
25.10.75), T.T. Cloete (T.L., XIII: 4, November 1975), Ampie Coetzee (Bu., 20.11. 75),
Anna van Zyl (Vo., 10.12.75), André P. Brink (Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1975),
L.B. Odendaal (T.G., XVI: 2, Junie 1976) en P.J. Conradie (St., XXXI: 2, April 1978).
+ Meulenhof se mense word bespreek deur Sugnèt Kriel (Ins., I: 2, Oktober 1961) en Audrey
Blignault (Hg., 17.11.61); Die laat lente en Roosmaryn en wynruit deur André P. Brink
(onderteken as A.B., Hg., 1.3.63 en 3.8.62 onderskeidelik). Roosmaryn en wynruit word ook
geresenseer deur J.P. Smuts (Ins., II: 2, Junie 1962).
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novel’. By hierdie tradisie sluit Henriette Grové ook in Die laat lente (1962) aan, 'n
roman wat meer as toevallige ooreenkomste toon met Daphne du Maurier se Rebecca.
Soos in Meulenhof se mense verkeer die hooffiguur in Die laat lente in 'n vreemde
omgewing, het sy te make met karakters wie se optrede deur die verlede beïnvloed
word en bepaal die geleidelike onthulling van die geheime deur verskillende persone
die basiese gang van die roman. Alhoewel die ontknoping vernuftig is, het 'n mens
die gevoel dat die handeling te veel op die verlede gekonsentreer word en dat die
geheel iets van 'n legkaart vertoon. Op 'n aansienlik hoër vlak is die verhale wat in
die bundel Roosmaryn en wynruit (1962) versamel word. Die oorheersende motief
in die bundel is die verlange na die ver plekke, die eksotiese en die uitsonderlike,
maar uiteindelik vind die karakters die oplossing in die aanvaarding van die patroon
en die burgerlike bestaan. Dikwels lei hierdie motief tot 'n spanning tussen droom
en realiteit, romantiese vlug en eise van die daaglikse lewe of skyn en werklikheid,
wat aan die verhale 'n hegte struktuur gee. Alhoewel die karakters meestal
kleinburgerlike tipes is wat nie die mens in sy diepste nood openbaar nie en die
netjiese sluiting soms die indruk van 'n hokus-pokus-speletjie wek, is verhale soos
‘Die musiekles’, ‘Die draer’ en ‘Die grootwiel’ - waarin die hoofkarakter, in
teenstelling tot die meeste ander stukke, die onsekerheid van 'n avontuurlike lewe
sonder geroetineerdheid verkies - kleinkuns van 'n besondere orde. Dikwels is 'n
naïewe verteller aan die woord wat op 'n aanvanklik omslagtige wyse en met die
gebruik van geestige en ironiese effekte vertel, meestal met die aanwending van die
volkstaal, kleurryke idioom en besondere beeldspraak wat een van die kwaliteite van
die bundel is.
Met 'n drietal bundels, waarvan Kwartet (1957; saam met M.E.R., Elisabeth Eybers
en Ina Rousseau) vyf verhale, Jaarringe (1966) twaalf (met twee reeds in Kwartet)
en Winterreis (1971) 'n verdere drie ‘vertellinge’ van groter omvang bevat, lewer
Henriette Grové haar belangrikste bydrae tot die Afrikaanse letterkunde. Met die
verlange na die ver plekke en die bevryding uit 'n verstikkende burgerlike bestaan
toon die verhale 'n tematiese verwantskap met dié in Roosmaryn en wynruit, terwyl
hulle ook tegnies by die meer populêre verhale aansluit deur die gebruik van die kind
of naïewe, onderontwikkelde grootmens as verteller, die polêre spanning wat vir 'n
hegte eenheid sorg en die oomblik van konflik (dikwels opstand teen die burgerlike
moraal en reëls) as hoogtepunt van die spanningslyn. Veel meer as in die Linda
Joubert-verhale gee hierdie werk egter 'n spel van skyn en wese of leuen en waarheid,
belig dit verskillende perspektiewe op die mens, val die aksent op die verstrengeldheid
en verwikkeldheid van wat die lewe in werklikheid is en vorm ‘die onherroeplikheid,
die onverbiddelikheid van die voortgang van die tyd’ (soos Henriette Grové dit self
in Gesprekke met skrywers 3, p. 65 noem) 'n belangrike motief in veral die latere
verhale.
+

+ Kwartet word bespreek deur W.E.G. Louw (Bu., 4.1.58), E. Lindenberg (Hg., 4.4.58), J.A.
Verhage (Krit., II: 3, Oktober 1964) en M. Nienaber-Luitingh (Blokboek, Kaapstad, 1981).
In Handleiding by die studie van die letterkunde (Kaapstad, 1966) ontleed Elize Botha ‘Tant
Nelie se veerpluime’, terwyl ‘Die Betlehem-ster’ deur E. Jooste (Syn en skyn as aspekte van
die epiek van Henriette Grové en Chris Barnard, ongepubliseerde M.A.-verhandeling,
Universiteit van Potchefstroom, 1976) bespreek word.
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Soos in ‘Die musiekles’ en ander stukke uit Roosmaryn en wynruit is die verteller
in ‘Die Betlehem-ster’ in Kwartet 'n jong dogtertjie wat met haar tipiese idioom,
beperkte perspektief en omslagtige aanbod die verhaal vertel. Die uitgangspunt vir
die hele vertelling is Lena se poging om Dina Swart se stories oor die buite-egtelike
verhouding van haar vader tot leuens te reduseer, daarmee nog 'n ‘trappie van die
Waarheid’ in die Sondagskool te vorder en uiteindelik die begeerde Ster te verower.
Basies werk die verhaal egter met die teenstelling tussen haar moeder se geordende,
geregimenteerde maar saai huishouding en die gemoedeliker, losser lewe by 'n ander
vrou na wie haar vader wegvlug. As Lena ná haar waarneming van hierdie lewe Dina
Swart se ‘stories’ bevestig kry en, nadat sy uit 'n boom geval het, die vreugdevolle
samesyn van haar vader en die ander vrou in die huis beleef, vertel sy doelbewus 'n
leuen oor die toestande daar ten einde haar moeder nie seer te maak nie. Daarmee
verloor sy egter alle aanspraak op die Ster en - as eindpunt van die spanningslyn ruk sy die haak af waaraan dit sou gehang het. Verwant aan ‘Die Betlehem-ster’ is
die spanning tussen die verteller se mense met hulle spaarsin en veroordeling van 'n
uitspattige lewe en die De Beers se roekelose maar gelukkiger leefwyse in ‘Die dag
van môre’, terwyl die spanningslyn sy hoogtepunt bereik as die verteller - soos Lena
wat die haak afruk - die ‘deugdelike’ windmeul ten aansien van die vreugdevolle
balonne van die De Beer-kinders aan stukkies kap. In albei stukke dra die verhaal
iets groters en omvattenders oor as wat vir die kind met haar beperkte kennis en
ervaringsveld moontlik is, sodat daar 'n diskrepansie tussen die perspektief van die
verteller en die ruimer perspektief van die verhaal ontstaan. In ‘Die swart haan’ maak
die ek-verteller, wat in teenstelling tot die vorige twee verhale nie die hoofpersoon
is nie maar 'n belangstellende buitestaander, op 'n eiland in die Maleise argipel kennis
met die egpaar Botha: die vrou wat haar Suid-Afrikaanse leefwyse met hoenders,
groentebeddinkies, portrette van voorvaders in ovale rame en die ordelike reëlmaat
van die wekker in die broeiende tropiese klimaat voortsit, terwyl haar man hom
oorgee aan die primitiewe, eksotiese en sinlike van die Ooste en die swart haan, wat
met sy gekraai iets van sy vrou se ordelikheid evokeer en daarmee die magiese
bekoring en ritmiese swaai van die danseresse versteur, met 'n mes in die nekvleis
tot stilte dwing. Dieselfde spanning tussen 'n ordelike, planmatige lewe enersyds en
die drang na 'n eksotiese, avontuurlike bestaan andersyds vorm ook die grondslag
van ‘Die ver plekke’, 'n teenstelling wat op die een of ander wyse reeds voorkom in
‘Ouma Eileen se hangertjie’, ‘Hanteer versigtig’, ‘Spieëltjie, spieëltjie, aan die wand’,
‘Die arme Dorie’, ‘Malie en haar teleurstelling’ en ‘Die groot wiel’ in Roosmaryn
en wynruit. As juffrou Truida vir die tweede keer in haar lewe die geleentheid kry
om die eentonige reëlmaat van haar bestaan op te hef en saam met die vriend uit haar
jeugjare die ‘ver plekke’ te besoek, besluit sy andermaal daarteen en draai sy die
lamp by sy vertrek verder af, iets waarmee sy in werklikheid wil sê dat sy nie kan
bekostig om so ‘luidrugtig’ te lewe nie en waarmee haar optrede 'n treffende
ooreenkoms met dié van Nelie in Fagan se Ousus toon. In die gemoedeliker ‘Tant
Nelie se veerpluime’ berus die spanning op die karakterteenstelling tussen die ingetoë
Ursula en die selfsugtige, hoogmoedige Kittie. Tussen dié twee moet die verteller
dan 'n keuse maak, soos in ‘Die optelsom’ en ‘Hanteer versigtig’ uit Roosmaryn en
wynruit, terwyl die skryf van 'n verhaal - soos vroeër in ‘Eind' goed, alles goed’ deel van
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die boustof vorm. Met die voltooiing van die verhaal-binne-die-verhaal (die relaas
van hoe die resep uit die Maré-familie geraak het) illustreer die skrywer-verteller sy
onvermoë om 'n storie bevredigend te sluit, iets wat reeds deur sy ‘onwennigheid’
aan die begin in die vooruitsig gestel is. Die verhaal self word egter voltooi deur 'n
terugkeer na die inset (die gesprek met die kinders, die afloop van die ek se verhouding
met Kittie en sy keuse van Ursula tot vrou) wat die ‘storie’ tog ‘mooi’ laat eindig en
struktureel 'n bevredigende balans aan die geheel gee.
In die bundel Jaarringe keer die teenstelling tussen die kind en die volwassene se
wêreld en die verlange na 'n ander bestaan as motiewe terug, terwyl Henriette Grové
ook hier dikwels van die kind of onverwikkelde boeretipe as verteller gebruik maak,
die gebeure op een sentrale karakter betrek en dikwels met 'n dramatiese slot die
mens uit sy beperktheid wil lig of van sy geroetineerdheid wil laat loskom. Nog meer
as in Kwartet het die verhale te make met die verwikkeldheid van die mens in sy
gang van geboorte tot dood, in sy liefdeslewe of in sy konfrontasie met die ouderdom,
dikwels met die gebruik van sterk teenstellings en die uitbuiting van taalwaardes.
‘Die middelboom’ werk met die teenstelling tussen 'n man uit 'n vrugbare geslag en
die kinderloosheid van die hooghartige Greyvenstein-egpaar wat hulle huis agter
digte bome teen die wêreld beskut. Ná haar man se dood laat die vrou, wie se plante
- as begeleidende motief by die onvrugbaarheidstema - nie wil groei nie, die bome
uitkap, meer spesifiek - tydens die handelingsverloop van die verhaal - die
middelboom wat as falliese simbool die steriliteit in haar lewe verteenwoordig. In
haar patologiese drang om eenmaal moeder te word, verwys die vrou by herhaling
na Bybelse uitsprake en voorbeelde en berei sy 'n feesmaal wat eintlik 'n bisarre
huweliksfees word, net om aan die einde aan beroerte te sterf, 'n slot wat reeds
effektief aan die begin van die verhaal voorberei is. In ‘Kom herwaarts getroues’,
wat deur 'n ouerige man - die Kersvader by die Cash-en-Carry-basaar se
feesvoorstellings - vertel word, is die teenstelling 'n boeiende variasie op die spanning
tussen die gewaagde of uitspattige en die alledaagse of burgerlike in Henriette Grové
se vroeër werk, soos dit bv. in ‘Die dag van môre’ of ‘Die Betlehem-ster’ voorkom.
Die spanning tussen Antjie Crous, wat o.m. in haar rol as Eva net met 'n paar vyeblare
bedek is en die belangstelling van die Josef-karakter wek, en die huislike, ordinêre
en enigsins versukkelde Maria lei tot 'n pragtige verstrengeling van skyn en
werklikheid deurdat die rolle wat hulle speel, algaande werklikheid word, al probeer
Maria by geleentheid met die naam Jaap in plaas van
+

+ Jaarringe word bespreek deur Koos Meij (Kl., II: 4, Mei 1967), P.D. van der Walt (Tg., April
1967) en S. Strydom (St., XX: 6, Augustus 1967), terwyl D.F. Spangenberg oor die
verhaaltegniek in die bundel skryf (T.L., VIII: 2, Maart 1970). Oor ‘Kom herwaarts getroues’
handel Hennie Aucamp (Kl., V: 4, Mei 1970) en oor ‘Venesië agter 'n bruin gordyn’ E. Jooste
(Syn en skyn as aspekte van die epiek van Henriette Grové en Chris Barnard). Oor ‘Dood
van 'n maagd’ is daar die uitstekende beskouing van Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur
sedert Sestig, Kaapstad, 1980). Ook P.A. du Toit skryf insiggewend oor dié verhaal ('n
Ondersoek na algemene beskouings oor die kortverhaal, ongepubliseerde M.A.-verhandeling,
Rhodesuniversiteit, 1974). M. Nienaber-Luitingh skryf 'n Blokboek (Kaapstad, 1981) oor
die bundel. Die uitvoerigste studie is P.H. Roodt se ongepubliseerde Pretoriase doktorale
verhandeling (Die vertellers vir Jaarringe, 1981; kyk ook T.L., XX: 3, Augustus 1982 en
XX: 4, November 1982).
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Josef die skyn en toneelspel ophef en tot die werklikheid deurdring. As die geveg
aan die einde alle skyn - ook die bietjie wat daar in hierdie voorstellings met hulle
kommersialisering en uitbuiting van die vroulike liggaam van die ware Kersfees oor
was - finaal vernietig het, kan 'n kind as laaste stukkie ironie uit die puin 'n kartonster
en die Christus-pop uitkrap. In ‘Venesië agter 'n bruin gordyn’ wil die romantiese
skooldogter-vertelster haar kunsonderwyseres sover kry om die verhouding met haar
‘minnaar’ voort te sit en Venesië as die stad van haar drome en skilderye te besoek.
Soos die vrouefiguur in ‘Die ver plekke’ is hierdie moontlikheid egter vir Juffrou
Thea uitgesluit, omdat sy agter die bruin gordyn van haar werkkamer op haar doeke
en met haar kunsvoorwerpe 'n eie wêreld opbou wat as ontvlugting en beskerming
teen die aanslae van die werklikheid moet dien. Die perspektiwiese gebondenheid
word hier, as variasie op Die glasdeur, die noodlot van die skilder wat slegs in
voorwerpe of plekke geïnteresseerd is indien hulle as boustof vir die kunswerk kan
dien. Daarom dat die dogter uiteindelik aan die einde die gordyn afruk (vgl. die
glasdeur wat in die hoorspel stukkend geslaan word) sodat Juffrou Thea vir die eerste
keer ‘waarlik (kan) sien’, al is sy te veel kunstenares om ‘die ongenadige brand deur
die ruit’ te verduur. In ‘Gebed om 'n wonderwerk’ word die wonderwêreld van die
Duitse grootmoeder se wit Kersfees deur haar kleindogter herskep as sy lekkers aan
die volkies gee en die ysblokkies op die dorstige Karoo-aarde afgooi. Soos ‘Die
Betlehem-ster’ handel drie van die verhale oor huweliksonmin: in ‘Die familietrek’,
die minste van die drie, 'n man se tevergeefse poging om van sy verlede en die
werklikheid van 'n buite-egtelike kind weg te vlug; in ‘Vakansie vir 'n hengelaar’ 'n
vrou se futiele wag dat haar man se voorliefde vir vroue moet end kry, net om aan
die einde met die realiteit van die ouderdom te sit, terwyl die skrywer-verteller die
dilemma van 'n onvoltooide verhaal vir homself moet oplos; en in ‘Liesbeth slaap
uit’ (deur Stephan Bouwer as televisieteks verwerk en gepubliseer in Tema en tegniek,
Pretoria/Kaapstad 1980) 'n beskermde, opgevoede kind, wat liefde in oorvloed by
haar ouers kry, se eerste ervaring van 'n brute wêreld waarin hierdie waardes afwesig
is of telkens - by monde van haar jeugvriendin - gebanaliseer word en sy getuie is
van 'n huwelik waarin geen verhouding meer moontlik is nie. By hierdie verhale sluit
die ongebundelde ‘Douw en Fransiena’ (Standpunte, XX: 6, Augustus 1967) tematies
aan: 'n Vrou wat haar man na 'n huwelikslewe van twaalf jaar verlaat, terug by haar
ouers deur die ontdekking van haar plaasonderwyseres se briewe aan 'n fiktiewe
minnaar tot die insig kom dat die liefde die enigste is wat oor die verganklikheid
seëvier en uiteindelik haar man in volle oorgawe kan aanvaar. In ‘So vroeg-vroeg in
die môre’ en ‘Vingeroefening op swart en wit’ onderneem Henriette Grové by wyse
van afwisseling 'n ekskursie in die tegniek van die ‘ware verhaal’ sonder simbole,
vergelykings, teenstellings of konflik en 'n tipografiese eksperiment met die spaarsame
gebruik van woorde onderskeidelik. Die hoogtepunt van die bundel en van Henriette
Grové se kortverhaalkuns as sodanig is ‘Dood van 'n maagd’, 'n oujongnooi se
terugskouing op haar hele lewe en konfrontasie met die dood terwyl sy sterwend is
na 'n
+

+ ‘Douw en Fransiena’ word bespreek deur M.G. Scholtz (St., XXI: 3, Februarie 1968).
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kankeroperasie. Soos vroeër In ‘Die ou vrou en die dood’ (Halte 49) vind die belewing
plaas vanuit die beperkte ruimte van die hospitaalkamer waar Frieda Martyn as
sentrale ervarende karakter gefolter word deur die verlede, o.m. deur die obsessie en
waan dat sy aandadig is aan 'n kindermoord. Teenoor die enkele kamer is daar die
‘paaie’ wat weglei na hoofmomente en -fases in haar lewe: haar kinderjare, haar
vroeë jeug (met die wegbly van die menstruasie), haar latere jeug (met die religieuse
opwekkingsdienste) en die middeljare (die begin van haar siekte). Algaande word
haar belewing in die hospitaal 'n verstrengeling van goed en boos met as begeleidende
motiewe die voorstelling van die Breë en Smalle Weg, die verskillende soorte musiek
wat op die orrel uitgevoer word en die begrippe bloed, pad, vuur, stank, skaap e.d.m.
wat deur die hele verhaal sirkuleer. Telkens val die aksent in hierdie herbelewing op
die teenstrydigheid van dood en lewe, 'n spanning wat aan die slot kulmineer as die
gewas wat haar lewe vernietig, soos 'n fetus weer begin te groei en sy gevoed word
deur twee druppe wat met bloed en glukose - ‘Gog en Magog’ - gevul is. En tog
eindig die verhaal nie in hierdie uitsigloosheid nie. Geen dood is moontlik sonder
lewe nie; telkens word ‘die dood tot 'n stralende kleurveel lewe (verteer)’ en kan die
aardse bestaan met 'n ‘loof die Heer’ eindig.
Aansluitend by ‘Dood van 'n maagd’ is al ‘drie vertellinge’ in Winterreis, met die
tyd as telkens terugkerende motief, 'n terugskouing in die verlede in met die doel om
dinge te ken en te deurgrond. In ‘Haar naam was Hanna’ word dit 'n soeke na die
onderliggende redes vir die selfmoord van 'n ou vrou in 'n tehuis. Dit roep 'n ander
selfmoordgeval uit Alethea Joubert se jeug in die herinnering, 'n gebeurtenis wat
telkens by krisismomente in haar lewe 'n definitiewe invloed gehad het. Uiteindelik
transendeer sy haar eie nood by die besef, waarin die motto uit Job, 1:21 meespreek,
dat die mens as sodanig ‘arm, ellendig en kleinvoëltjie-kaal (is). Ewig te vroeg gebore,
skuifel ons aan deur ons dae met onklaar ledemate en sintuie wat net halfpad
onderskei’. Maar as God die mens met Sy bloed voed, ‘sal die blinde oog sien en die
kanker se groei gestuit word; die horrelpoot sal huppel en ons naaktheid ewig geklee
wees in u genade’. Hierdie vreugdevolle uiteinde is ook aanwesig in ‘Wie onthou
vir Kinna’, 'n terugreis wat Dirk Lotter onderneem om iets van die geluk van sy jeug
saam met Kinna terug te vind. Ten spyte van die mens se magteloosheid teen die
dood wat alles uitwis en sy verlange om 'n klip te wees wat ‘geen orgaan (het) om
die sterflikheid te registreer nie’, bemerk hy aan die slot in die bewegende mielies
en blomme iets van Kinna en die lewe wat onverganklik ‘straal’, soos Fransiena (in
‘Douw en Fransiena’) vroeër gevind het dat die liefde die enigste pantser teen die
verganklikheid is. In die lang en verwikkelde titelstuk werk Henriette Grové soos in
‘Dood van 'n maagd’ met 'n verstrengeling van hede en verlede in die weergawe van
die sentrale karakter se reis na Wes-Duitsland om
+

+ Winterreis: Drie vertellinge word bespreek deur Hennie Aucamp (Bu., 17.12.71), A.J. Coetzee
(Rap., 19.3.72), J.P. Smuts (St., XXVI: 1, Oktober 1972), H.J. Schutte (T.L., XI: 2, Mei
1973), André P. Brink (Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1976) en Elize Botha (Die
Afrikaanse literatuur sedert Sestig). 'n Uitvoerige beskouing oor ‘Haar naam was Hanna’ is
dié van Luc Renders (T.L., XV: 2, Mei 1977 en Elsa Nolte wat ook ‘Wie onthou vir Kinna?’
(T.L., XX: 4, November 1982) bespreek, terwyl E. Jooste (Syn en skyn as aspekte van die
epiek van Henriette Grové en Chris Barnard) oor ‘Winterreis’ skryf.
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die stad Hofburg te besoek van waar haar grootmoeder in 1870 na Suid-Afrika vertrek
het. Die rede vir hierdie reis is nie alleen om die wêreld van die grootmoeder te sien
nie, maar om 'n verklaring te vind vir die idiotekind wat sy in die wêreld gebring het.
Soos in ‘Dood van 'n maagd’ word daar ook hier met 'n reeks parallelismes en
kontraste gewerk: die reis van die grootmoeder na Suid-Afrika - die reis van Anna
Amehlia na Hofburg; die groen heuwels van Duitsland - die suurgrond, braklande,
sandslote en klip van Afrika; die Anglo-Boereoorlog, waarin die grootmoeder se
seun Franz gesneuwel het - die uitwissing van Hofburg tydens die Tweede
Wêreldoorlog toe twintigduisend mense gedood is en feitlik niks van die stad oorgebly
het nie. Alhoewel die geheel met sy parallelle reise andermaal Henriette Grové se
konstruksievermoë illustreer, vind die heen-en-weer-beweging tussen twee tye en
ruimtes in vergelyking met ‘Dood van 'n maagd’ nie altyd met gemotiveerde oorgange
plaas nie en word dit op die lange duur 'n te gemaklike tegniek.
Met die gebruik van die terugflits, gestileerde spel, besondere simboliek en
onthulling van 'n stuk verlede is dit veral die hoorspele wat onder Henriette Grové
se dramatiese werk opval, terwyl sy met verhale en romans die populêre Afrikaanse
lektuur verryk, al word te veel van die stukke 'n blote legkaart van verhoudings en
neig die tematiek na 'n sekere eenselwigheid. Dit is egter met die spel van skyn en
wese en die perspektiewe op die mens in haar kortverhale en vertellinge in Kwartet,
Jaarringe en Winterreis dat sy haar beste werk lewer. Wesentlik is haar temas, milieu
en tipe karakters dieselfde as dié van die ouer Afrikaanse prosa, maar deur die
besondere aanwending van die verteltegniek, die uitbuiting van die enkele woord en
idioom, die verwikkelde konstruksie, die gebruik van die ironie en die omvattender
siening van die mens is haar verhale iets nuuts in die Afrikaanse kortverhaalkuns.
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Hoofstuk 6
Sestig en die deurbraak van die nuwe roman
Die romanskrywers wat later as die Sestigers bekend sal staan - Jan Rabie, Etienne
Leroux, Dolf van Niekerk, André P. Brink en Chris Barnard - publiseer almal reeds
in die tweede lustrum van die vyftigerjare en die begin van die sestigerjare werke
wat van 'n nuwe inset in die Afrikaanse prosa getuig, al word hierdie vernuwing in
die meeste gevalle voorafgegaan deur jeugwerk in ander genres of prosawerke wat
minder rewolusionêr of eksperimenteel aandoen. Rabie publiseer reeds so vroeg as
1939 gedigte in Die Huisgenoot en skryf - voor sy opspraakwekkende Een-en-twintig
van 1956 - in die veertigerjare 'n reisverhaal en 'n viertal romans waarmee hy by die
tradisie van die historiese, plaas- en stadsroman aansluit. Afgesien van jeugwerk in
Die Stellenbosse Student in die jare 1943-1944 en 'n kortverhaal in Standpunte
debuteer Leroux in 1955 met Die eerste lewe van Colet, terwyl van Dolf van Niekerk
in 1953 gedigte in Standpunte verskyn en sy vernuwende Die son struikel (1960)
deur lokaal-realistiese prosa voorafgegaan word. Ook Brink, wat in 1953 met 'n
verhaal in Die Brandwag debuteer, skryf in die laat-vyftigerjare 'n tweetal tradisionele
romans en 'n drama voordat hy met Lobola vir die lewe in 1962 'n definitiewe
vernuwende bydrae lewer. Al vier hierdie skrywers neem verder in die sestigerjare
aktief deel aan die literêre stryd en die reaksie op publikasiebeheer en het as redakteurs
van Sestiger 'n ‘administratiewe’ aandeel aan die vernuwing. Ook die enigsins jonger
Barnard, wat eers in 1961 met gedigte in Tydskrif vir Letterkunde debuteer, doen as
redakteur van Sestiger aktief mee aan die literêre aktiwiteite, al is die meerderheid
van sy prosawerke in die sestigerjare eerder novelles as volwaardige romans.
Die volgorde waarin hierdie skrywers in dié hoofstuk behandel word - Rabie,
Leroux, Van Niekerk, Brink en Barnard - berus op die chronologie van eerste
gepubliseerde verse of kortverhale in tydskrifte, eerste romans of novelles in boekvorm
en eerste publikasies waarin daar van 'n duidelike vernuwing sprake is. Leroux se
Die eerste lewe van Colet verskyn 'n jaar voor Rabie se Een-en-twintig, maar is
+

+ Oorsigte oor die Afrikaanse roman in die sestigerjare is te vinde in Elize Botha se Oor die
Afrikaanse prosa en ander opstelle en Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig (albei Kaapstad,
1980), André P. Brink se hoofstuk in Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde5
(Pretoria/Kaapstad, 1980), D.H. Steenberg se opstel ‘Die nuwer Afrikaanse roman as avontuur’
(Rondom Sestig, Kaapstad/Pretoria, 1977) en T.T. Cloete se lemmas oor ‘Afrikaans literature’
in S.E.S.A., I (Kaapstad, 1970) en XII (Kaapstad, 1976). In Vernuwing in die prosa2 (Kaapstad,
1963) bespreek N.P. van Wyk Louw die eerste werke van Sestig, terwyl Brink uitvoerig
Aspekte van die nuwe prosa2 (Pretoria/Kaapstad, 1975) behandel.
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nie in dieselfde mate 'n nuwe inset as Rabie se werk nie en is ook meer tradisioneel
as Leroux se eie Hilaria en Die mugu van enkele jare later. Daarby het die kritiek
die vernuwende element in Rabie se ‘prosas’ onmiddellik en in 'n veel groter mate
aangevoel as in die geval van Leroux se debuut. Op grond hiervan word Rabie dus
in hierdie hoofstuk vóór Leroux behandel.

I. Jan Rabie
JAN SEBASTIAN RABIE,

gebore 14 November 1920 te George, word groot op
Stellenbosch, die Paarl, Riethuiskraal, Stilbaai en Riversdal waar hy matrikuleer.
Van 1937 afstudeer hy aan die Universiteit van Stellenbosch waar hy in 1945 die
graad M.A. in Afrikaans en Nederlands behaal, terwyl hy in die periode 1941-1944
op Umtata en Knysna onderwys gee. Daarna skryf hy voltyds en woon hy in
Johannesburg, maar in 1948 gaan hy na Europa waar hy met Parys as sentrum deur
verskillende lande reis, met allerlei los werkies 'n karige bestaan voer en heelwat
skryf. In dié jare ontmoet hy ook die skilderes Marjorie Wallace met wie hy in 1955
- die jaar van sy terugkeer na Suid-Afrika - in die huwelik tree. Terug in Kaapstad
verskyn Rabie se eerste werke waarin daar van 'n radikale vernuwing in die Afrikaanse
prosa sprake is, trek hy die aandag as ‘betrokke’ skrywer met sterk oortuigings oor
die onreg teenoor bruin en swart in die naam van apartheid en word die Rabies se
huis in Groenpunt algaande 'n stimulerende bymekaarkomplek van jonger skrywers
en skilders, ook van die noordelikes as hulle - gewoonlik in die
Desember-Januarie-vakansies - Kaapstad besoek. Aanvanklik werk hy in hierdie jare
by die S.A.U.K. en verskyn stukke van hom - o.m. 'n gereelde posseëlrubriek - in
Die Burger, maar later wy hy hom voltyds aan skryfwerk. In 1966 gaan hy en sy
vrou met 'n Carnegie-reisbeurs na die V.S.A. om skrywers te ontmoet, besoek hulle
Brittanje (veral Skotland), Wes-Europa en Israel en woon hulle 'n drietal jare op
Kreta. Met hulle terugkeer na Suid-Afrika in 1970 vestig die egpaar hulle op
Onrusrivier waar hulle andermaal voltyds skryf en skilder.
Jan Rabie se werk as skrywer kan in verskillende periodes verdeel word. Ná 'n
fase van ‘vakleerlingskap’ in die laat-dertiger- en veertigerjare as sy jeugwerk van
mindere gehalte verskyn, volg die Paryse periode van 1948-1955 en die eerste jare
terug in Kaapstad as hy 'n vernuwing bring met sy ekspressionistiese, surrealistiese
en poëtiese kort ‘prosas’, verhale van groter omvang en - alhoewel later gepubliseer
- 'n roman waarin die ‘outsider’-figuur met sy angs en skuld sy verskyning in die
Afrikaanse prosa maak. In die periode 1958-1966 kom daar, naas werke vir die jeug,
verdere kortverhale en betogende stukke, 'n sterk sosiaal-politieke dimensie in sy
prosa en verken hy met 'n reeks histories-gesitueerde romans die oorsprong van
+

+ 'n Bibliografie van Jan Rabie se werke verskyn in Some Sestigers deur M.N. van Erdelen
(Universiteit van die Witwatersrand, 1970). Outobiografiese inligting word verskaf in Va.,
17.9.71, terwyl 'n onderhoud met Elsa Joubert in Gesprekke met skrywers 3 (Kaapstad, 1973)
opgeneem is. Die beste oorsig oor sy werk is dié van Jan Spies (Perspektief en profiel5,
Johannesburg, 1982). Die uitvoerigste studie is J.C. Coetzee se monografie Jan Sebastian
Rabie (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Natal, 1979).
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die rassesituasie en -konflik in Suid-Afrika. Ná 'n intermezzo in Kreta, die wieg van
die Westerse beskawing, wat in twee van sy werke neerslag vind, vestig hy hom op
Onrusrivier. Hier resenseer hy, soos vroeër, gereeld Afrikaanse boeke vir The Cape
Times, tree hy op as mede-redakteur van Contrast, het hy 'n leidende aandeel in die
stigting van die Afrikaanse Skrywersgilde en probeer hy met sy uitgesproke afkeer
van die Regering se apartheidsbeleid en sensuurwetgewing 'n beter bedeling vir bruin
en swart Suid-Afrikaners en vir skrywers verkry. In die jare op Onrusrivier werk hy
ook aan 'n woordeboek van die mariene flora en fauna en beywer hom, soos vroeër,
naas die bewaring van kultuurskatte, vir die ongeskondenheid van die kuslandskap
en seelewe. Afgesien van die oorspronklike werk wat Rabie publiseer, vertaal hy in
al hierdie periodes 'n veertigtal romans en ander prosawerke, hoofsaaklik uit Frans.
Naas kinderboeke deur Paul Berna, W.E. Swinton, Etienne Cattin, David McPhail,
Guy Couhaye en ontspanningsverhale deur Simenon sluit hierdie vertalings werke
in soos Vercors se La silence de la mer as Die stilte van die see (1960), Albert Camus
se La pierre qui pousse as Die klip wat groei (1961) én L'étranger as Die
buitestaander (1966), Alphonse Daudet se Lettres de mon moulin as Briewe uit my
meul (1964), Ioannis Kondulakis se O Pautoúxas as Patoegas (1974) en Ilias Venezis
se Aioliki Ji as Verlange na die hartland (1979).
As student op Stellenbosch publiseer Rabie aanvanklik gedigte in Die Stellenbosse
Student, Die Huisgenoot, Naweek, Landbouweekblad en Die Kerkbode. Hiervan
verskyn 'n drietal in 1946 in D.J. Opperman en F.J. le Roux se Stiebeuel, terwyl een,
‘Blinde tog’ met sy indrukwekkende slotreëls (‘Waar staan die hel verligte huis, waar
gee/ die pad sy wit draai na die hart?’), in die eerste uitgawe van Groot verseboek
opgeneem word. Hierdie poësie is nog oorwegend romanties-soekend met die aksent
op jeugsmart en sensitiewe natuurwaarnemings, al is daar reeds in enkele verse 'n
ekspressionistiese inslag en 'n ‘stedelike’ realisme wat van iets nuuts na Dertig getuig.
Met Nog skyn die sterre (1943) sit Rabie die tradisie van die romans oor die Groot
Trek met die verbinding van historiese gegewens en 'n romantiese verhaal voort,
terwyl hy in Geen somer (1944) met die tema van die familieplaas wat herwin moet
word, die hardvogtige patriargale figuur wat 'n hele gesin tiranniseer en die vloedskade
en afbrand van die koringlande by bekende patrone en motiewe in die Afrikaanse
plaasroman aansluit. Vertrou op môre (1946) en Die pad na mekaar (1947) maak
met die psigologiese problematiek, situering in die stad, vrysinnige buitehuwelikse
verhoudings, kunstenaarsfigure en saakliker styl 'n moderner indruk, al styg die
romans nie uit bo die middelmaat van soortgelyke werke deur ander outeurs in die
veertigerjare nie. Groen reise (1950) handel oor 'n stap- en rytoer wat Rabie in
1946-1947 deur Natal onderneem het. Hersiene gedeeltes hieruit word later opgeneem
in die bundel Rooi (1965) en Tuinprovinsie Natal (1977), lg. onder redaksie van
C.J.M. Nienaber.
+

+ Die belangrikste besprekings van Rabie se vroeë werk is die volgende: Nog skyn die sterre
deur Gerhard J. Beukes (O.E.B., X: 2); Geen somer deur D.J. Opperman (Hg., 2.2.45) en
P.C. Schoonees (O.E.B., X: 4); Vertrou op môre en Die pad na mekaar deur Vulpen (Tg.,
Februarie 1947 en Mei 1948); en Groen reise deur Rob Antonissen (St., VII: 2, Desember
1952) en Ina Rousseau (O.E.B., XVII: 4).
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Die kort ‘prosas’ wat Rabie van 1950 af in Parys skryf, word in 1956 onder die titel
Een-en-twintig gebundel, terwyl die tradisioneler verhale uit hierdie jare - saam met
twee ouer en een later stuk - in Dakkamer en agterplaas (1957) verskyn. In Die roos
aan die pels (1966) word die verhale opgeneem wat in die jare 1959-1965 geskryf
is. Hierdie drie bundels - waarin die stukke in chronologiese volgorde gerangskik is
- verskyn in 1980 saam met 'n sewetal verdere verhale onder die titel Versamelverhale.
Die publikasie van Een-en-twintig in 1956 was, soos André P. Brink tereg opmerk,
‘vir die Afrikaanse prosa wat Die ryke dwaas in 1934 vir ons poësie was’, nl. ‘die
aankondiging van die hele sg. Sestigerbeweging’ en ‘een van die mees radikale
aankondiginge van vernuwing in die hele raamwerk van ons literatuur’ (Blokboek
oor Jan Rabie se 21, p. 3). Met die poëtiese taal en irrasionele elemente sluit Rabie
aan by Marais se Dwaalstories, met die eksistensialistiese inslag by die wysgerige
idees van W.A. de Klerk en Willem van der Berg se romans en met die surrealistiese
beelding en wêreld van die waansin by C.J.M. Nienaber se Keerweer. Deur die uiters
gekonsentreerde segging, die karakterisering van dikwels naamlose figure, die
verbinding van die fantastiese, grillige, groteske en bisarre en die voorstelling van
'n voortdurend veranderende realiteit is Een-en-twintig egter 'n nuwe inset vir die
Afrikaanse prosa en 'n onvoorwaardelike breuk met die dikwels gemoedelike en
lokaalrealistiese verhaalkuns van vroeër. In sy inleiding tot die bundel noem Uys
Krige die verwantskap met die Franse poème en prose deur die vertolking van 'n
enkele stemming, siening of gewaarwording en deur die ritmies-liriese inslag van
die prosa. In teenstelling tot die werk van Baudelaire, Rimbaud en Michaux, by wie
dit primêr om die stemming gaan, meen Brink egter dat die aksent by Rabie anders
lê. Telkens is daar in Een-en-twintig sprake van ‘'n liries-dramaties gelade moment
wat eksplosief onthul word en waarin die embrio van 'n verwikkelingsplan duidelik
sigbaar is, net veel meer saamgedronge en geïntensiveer as in die ‘tradisionele’
kortverhaal’. Die kern van dié stukke lê vir Brink in die wyse waarop ‘in 'n uiters
kompakte saamdringing van epiese, liriese en dramatiese elemente, één sentrale
eksistensiële moment uitkristalliseer tot 'n dinamiese beeld’ (ibid., p. 9). Om aan
hierdie verskeidenheid vernuwende elemente in die stukke reg te laat geskied, is die
neutrale begrip ‘prosas’ dus verkiesliker bo die eensydige ‘poèmes en prose’ of die
tradisionele ‘kortverhale’.
+

+ Die bundel Een-en-twintig word kundig ingelei deur Uys Krige en by sy verskyning
geresenseer deur Ina Rousseau (Hg., 20.8.56), C.J. Greshoff (Bu., 13.11.56), waarop Peter
Blum reageer (Bu., 26.11.56), M. Solz (T.L., VI: 3, September 1956), André P. Brink (T.L.,
VII: 3, September 1957) en Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad 1963), wat reeds in dié
vroeë stadium 'n insiggewende beskouing lewer. Latere besprekings is dié van F.V. Lategan
(Skrywers en rigtings4, Pretoria, 1961), F.E.J. Malherbe (Afrikaanse lewe en letterkunde,
Stellenbosch/Grahamstad, 1958), M.S. du Buisson oor die eksistensialisme (T.L., IX: 4,
Desember 1959), B. le Roux oor die surrealisme (T.L., III: 4, November 1965), B.G. Viljoen
oor die groteske (Kl., IX: 1, Mei 1974) en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert
Sestig, Kaapstad, 1980). In verskeie bloemlesings - F.E.J. Malherbe se Moderne Afrikaanse
verhaalkuns (Kaapstad, 1962), J.P. Smuts en R. van Rensburg se Mosaïek (Kaapstad, 1965)
en Koos Meij, C.F. Rudolph en Gerhard Kemp se Verhaal en student (Kaapstad, 1965) verskyn kommentaar op verhale uit Een-en-twintig, terwyl ‘Man met die swaar been’ deur
Chris Bresler (Kl., XIII: 1, Mei 1978) en P.A. du Toit ('n Ondersoek na algemene beskauings
oor die kortverhaal, ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Rhodes-universiteit, 1974) en ‘Drie
kaalkoppe eet tesame’ deur T.T. Cloete (T.L., XVIII: 2, Mei 1980) ontleed word. In sy
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Die stukke in Een-en-twintig toon 'n groot verskeidenheid wat tema, toon en
aanbiedingswyse betref. ‘Stellenbosch, my vallei’ met sy ontoereikende verstrengeling
van hede en verlede steun op 'n studenteherinnering, terwyl die dreigende botsing
tussen 'n wit- en bruinman in ‘Plek vir een’ deur 'n bevrydende lagbui verlig word.
Die allegoriese ‘Droogte’ met sy bevredigende opbou tot die noodkreet aan die slot
gee, soos Jan Spies opgemerk het, op die basis van 'n swapeverhaal 'n beeld van die
verhouding tussen wit en swart, gesitueer in 'n woestynmilieu wat met sy dansende
winde die mens se verlatenheid in sy selfgeskape hel pragtig evokeer. Teenoor hierdie
toespelings op die Suid-Afrikaanse aktualiteit werk hy in twee verhale met temas uit
die kontemporêre Europese geskiedenis: in ‘Lied oor Niemandsland’ die geloof in
waardes wat hoër gaan as die politiek; en in ‘Die nuwe piramides’ die noukeurige
beskrywing van die dood van onskuldige slagoffers in die gaskamers van die Tweede
Wêreldoorlog. ‘Die padda en die maan’ is gebaseer op 'n oud-Indiese fabel, terwyl
in ‘Gondel-deuntjie’ die moderne milieu van die toeristestad Venesië met die verhaal
van Demeter en Persephone verbind word, iets waardeur die gondelvaart met talle
fyn suggesties die aanskyn van 'n dodereis oor die Styx kry en waarmee Rabie die
voorloper word van Leroux en Brink, wat hulle romans dikwels op 'n mitologiese
basis baseer. Ten spyte van 'n boeiende opbou in die handelingsverloop word
‘Simbool’ en ‘'n Vlermuis in die park’ ontsier deur 'n te opsigtelike verdieping. Veel
geslaagder is ‘Voor die muur’, waarin die mens se angs vir die dood in die simbool
van die muur beliggaam word, terwyl Rabie in ‘Ek het jou gemaak’ by die tradisie
van die Frankenstein-figuur en die mensgemaakte monster (vgl. N.P. van Wyk Louw
se Asterion en P.G. du Plessisse Plaston) aansluit. In sowel ‘Die dag van die roos’
as ‘L'Annunziata’ is die hoofpersoon 'n seun, onderskeidelik in sy eerste ervaring
van die liefde en van die wonder van wat naasteliefde en selfontlediging werklik
beteken. 'n Hele paar van die verhale het die waansin as motief. ‘Gesprek onder 'n
donker maan’ is 'n surrealistiese uitbeelding van 'n man en 'n vrou, twee waansinniges
in 'n gespanne maar uiteindelik tog liefdevolle verhouding tot mekaar. Die
gepreokkupeerdheid met bloed, wat reeds in die vorige verhaal aanwesig was, groei
in ‘Bloed’ tot die totale waansin van 'n man wat skielik begin amok maak, terwyl
die moderne mens in sy verskeidenheid rolle en die vele aansprake op hom in ‘Baie’
in 'n gesplete onmagtigheid tot stilstand kom. Tradisioneler as hierdie stukke is
‘Moeder koei’ met die netjiese sluiting as die hoofkarakter na sy normale ‘funksies’
terugkeer en met die verrassende wyse waarop die verhaal tot 'n einde kom: nie 'n
groot skok bring Paul Roux se genesing teweeg nie, maar die ‘wandaad’ van 'n koei
teenoor wie die hoofpersoon hom soos

Vernuwing in die prosa (Kaapstad, 1961) lewer N.P. van Wyk Louw (plek-plek aanvegbare)
kommentaar op die bundel. Brink skryf in Rap., 28.3.76 ‘'n Dankie sê vir Jan Rabie - 20 jaar
na 21’ en lewer met sy Blokboek oor Een-en-twintig (Pretoria/Kaapstad, 1977) 'n uitvoerige
inleiding tot die ‘konteks’ en ‘gemene delers’ van die bundel, terwyl sy voortreflike analises
van die verhale telkens sy fyn aanvoeling en insig illustreer, ook waar hy op Van Wyk Louw
se waarde-oordele reageer - al is sy pogings om 'n bundeleenheid aan te toon, minder
oortuigend.
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'n kalf gedra en wat vir hom die veilige geborgenheid in 'n rustelose, onseker wêreld
beliggaam het.
Met drie verhale bereik Een-en-twintig sy hoogtepunt. Die ligte, geestig-satiriese
‘La promenade en chien’ handel oor 'n vrou wat haar daagliks volgens haar bui
aantrek in 'n kleed wat by een van haar baie honde pas en daarna na die ‘groot saal
van die honde’ gaan om haar ‘keuse’ vir die dag te gaan haal. Die grootste gedeelte
van hierdie stuk ekspressionistiese prosa word gewy aan die reaksie van die ‘klein
swart-en-wit foksterriër’ wat, as dit die dag sy beurt is, die hele verlede met sy
teleurstellings vergeet: ‘hy is geheel en al vertroue en vreugde, geheel en al foksterriër,
ontploffende oomblik.’ Soos ‘Skelle modder’ en 'n hele paar ander stukke in die
bundel maak ‘Die man met die swaar been’ die indruk van 'n uitbreiding op 'n
koerantberig: 'n man, siek aan malaria ná 'n verblyf in Indo-China, val neer in die
Luksemburgtuine, een van die omstanders ontbied 'n ambulans en haal die sieke se
sakboekie uit om sy naam vas te stel, terwyl die man in sy benoudheid 'n ander
omstander se been vasgryp. Aan hierdie gegewe voeg Rabie twee verdere
besonderhede toe wat dit uit die koerantrnilieu op 'n surrealistiese en eksistensiële
vlak bring: die angs van die sieke om naamloos te sterf en die ongeïdentifiseerde
omstander wat, nadat hy deur die sieke vasgegryp is, die eksistensiële keuse maak,
vrywillig sy been aanbied en te midde van die onbetrokkenheid van die skare, wat
‘soos die speke van 'n wiel’ in alle rigtings ontbind, met die ‘erfskuld’ (Brink, Jan
Rabie se 21, p. 21) en die las van 'n ‘ongewoon swaar’ been voortbeweeg. Aanvanklik
is die skare ‘ingetoë’ en terughoudend en slegs as nuuskierige verbygangers in die
voorval geïnteresseerd, maar daarna - as die naamlose omstander vrywillig sy been
aanbied - neem hulle ‘ingetoënheid nuwe betekenis aan’. Vir Brink beteken dit dat
hulle die gevaar van 'n te direkte betrokkenheid met 'n dreigende houding wil afweer,
in so 'n mate dat die ‘heer’ hulle moet versoek om terug te staan. In die konteks van
die ambulans wat arriveer en waarvoor die skare moet plek maak, is dit egter
waarskynliker dat die ‘ingetoënheid’ hier op 'n doelbewuste poging tot
onbetrokke-wees, 'n onwil om eksistensieel gemoeid te raak, kan slaan, 'n interpretasie
waarby die momentele huiwering maar in laaste instansie tog voortgesette
onbetrokkenheid by die aanskouing van die man met die ‘swaar been’ aan die slot
aansluit. ‘Drie kaalkoppe eet tesame’ is die verhaal van drie mans se alles
verorberende maaltyd wat progressief al hoe walgliker raak: eers eet hulle net die
enorme geregte wat die kelner voor hulle neersit, later neem die voedsel die vorms
van menslike ledemate aan, nog later begin hulle van die groeiende groep omstanders
te eet en uiteindelik verorber hulle hulself en mekaar. Teenoor die drie kaalkoppe
wat sonder enige indiwidualiteit as 'n groep optree en van drie mans met blesse tot
letterlik drie doodshoofde in 'n vullisblik ‘ontwikkel’, staan die streng, emosielose,
skraal kelner wat in sy swart aandpak voortdurend geregte aandra. Hierdie teenstelling
tussen die vretende vrate en die afsydige kelner het raakpunte met die groteske en
absurde in 'n Chaplin-film en is 'n surrealistiese beeld wat verskillende
interpretasiemoontlikhede inhou. Die kelner kan simbool wees van 'n afsydige godheid
wat die mens toelaat om sy eie ondergang te bewerkstellig of kan die rol van die
bose by 'n diaboliese ritueel speel, terwyl die drie kaalkoppe gesien kan word as die
mens wat homself tot 'n godheid verhef (vgl. ‘'n Drie-eenheid kaalkoppe’) en algaande
in 'n selfvernietigende monster ontwikkel.
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En dat hierdie proses tot in die oneindige voortgaan, sien 'n mens in die voorbereiding
wat die kelner aan die einde ‘vir die volgende dag se maal’ tref.
Die tradisioneler verhale in Dakkamer en agterplaas en Die roos aan die pels mis
die verrassende nuutheid van Een-en-twintig, is ongelyker in gehalte en word dikwels
nie meer as 'n anekdote (‘Die dag van die kasteroliebottel’) of 'n essay (‘Dakkamer’,
‘Bou’) nie. In Dakkamer en agterplaas is dit die verhale oor die boere langs die
rivieroewer (in die besonder ‘Doodgeld’), die gespanne beskrywing van 'n bergtog
in die sneeu (‘Op die berg’) en twee mense se hulpeloosheid ná 'n motorongeluk met
die afwagtende aasvoëls in die nabyheid wat in die besonder opval, terwyl die satire
op 'n kultuurleier in ‘Wit op swart’ te oordrewe aandoen en die opsetlike mistifikasie
in ‘'n Ander kitaar’ steurend is. Die rassetema in ‘Jaffie leer’ en stukke uit
Een-en-twintig oorheers in Die roos aan die pels. In ‘Daar's water’ skakel die voorspel
(die huweliksonmin) nie bevredigend met die hoofpersoon se hallusinasies en latere
ontmoeting met 'n bruinvrou nie, terwyl die hiperbewuste aksentuering van
kleurverhoudinge in ‘Die klipblom’ hinder. Oortuigender is die geestige, meevoerende
verhaal van 'n alkoholis se ‘sielestryd’ (‘God se bobbejaan’) en die satire op 'n
departementele sekretaris se obsessie om sy hande te was en sodoende sy onskuld
aan allerlei beleidsake telkens vir homself te herbevestig (‘'n Koekie seep’). ‘Khoib
en die see’, die verhaal van 'n Hottentot se verhouding met 'n witvrou van 'n gestrande
boot in die tyd voor Van Riebeeck, is tematies verwant aan Rabie se roman Die groot
anders-maak en word fyn opgebou tot die slot, waar Khoib en Tarakhois met 'n klein
skuit en ontoereikende proviand die oop see invaar, 'n reis wat net een afloop kan
hê. Die hoogtepunt van die bundel is die aangrypende allegorie ‘Die groot vrot’, wat
oor die wegsink van 'n hele dorp, meer spesifiek toegespits op een huisgesin, in die
weggevrotte aarde handel. Met die noodlottige ingryping in die natuurlike orde van
dinge en die geleidelike afsny van alle kommunikasie bied die verhaal 'n onthutsende
variasie op Van Wyk Louw se beeld van 'n koue, geestelike hel en 'n uitdyende heelal
in ‘Inferno’ (Nuwe verse). Van die sewe verdere stukke wat Rabie in Versamelverhale
bundel, sluit ‘Papierparade’ regstreeks aan by Een-en-twintig, terwyl ‘Winter,
Onrusrivier, 1971’ en die te lank uitgerekte ‘My Strandloper-droom’ verkennings laasgenoemde in die vorm van 'n fantasie - van sy latere woonbuurt en omgewing
is. In ‘Ossewa by die see’, die wedervaringe van 'n rotsvaste, onbuigsame Afrikaner,
word die situasies doelbewus gemanipuleer om die kleurprobleem te beklemtoon,
terwyl die beeld van die oppervlakkige partytjielewe van 'n groep Afrikaners in ‘Dies
irae’ nie bo die blote geklets uitstyg nie. Die geslaagdste van hierdie stukke is die
geestige ‘My broer Louw’, al bly dit oorwegend sketsmatig.
+ + +

+ Dakkamer en agterplaas word bespreek deur W.E.G. Louw (Bu., 7.8.58), A.P. Grové (Oordeel
en vooroordeel2, Kaapstad, 1965), André P. Brink (T.L., VIII: 1, Maart 1958), J.M. de Vries
(Z.A., Mei 1958), Rob Antonissen (Kern en tooi) en F.V. Lategan (Skrywers en rigtings).
+ Die roos aan die pels word bespreek deur Koos Meij (T.L., V: 1, Februarie 1967).
+ Versamelverhale word bespreek deur André P. Brink (Bu., 12.12.80) en Henriette Roos (Va.,
25.6.81). Oor Rabie se kortverhale skryf verder A.J. Coetzee (St., XXXV: 3, Junie 1982).
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In die jare 1950-1955, gelyktydig dus met Een-en-twintig en die meeste verhale in
Dakkamer en agterplaas, skryf Rabie ook die roman Mens-alleen, wat egter eers in
1963 gepubliseer word. Die roman handel oor die lotgevalle van Lukas Alwyn wat
as militêr binne 'n totalitêre sisteem weier om 'n teregstelling uit te voer en daarna
self ter dood veroordeel word. By die aanvang van die roman word die seldeur egter
geheimsinnig oopgesluit, ontsnap hy uit die fort en vind hy dat die stad intussen beset
is. Aanvanklik dwaal hy in die een nagmerrieagtige ondervinding na die ander in die
stad rond en kom hy met verskillende meisies, 'n professor en 'n skilder in aanraking.
Later sluit hy aan by 'n ondergrondse versetbeweging, neem 'n dooie man se plek,
identiteit, vrou en kind oor, raak op die vrou (Hanna) verlief en aanvaar aan die einde
van die roman, ná haar dood, sy volle verantwoordelikheid as mens as hy die kind
deur die strate lei. Die ‘aktuele’ agtergrond van die roman word opsetlik vaag gehou.
Daar is geen direkte verwysings na 'n bepaalde stad of oorlog nie en die ideologiese
verskille tussen die twee strydende magte word nie regstreeks tot enige kontemporêre
politieke situasie herlei nie. Die hoofaksent val dus op die angs en stryd van Lukas
Alwyn teen verskillende bomenslike magte wat hom in 'n wêreld van gevoelloosheid
en afgryse omring. Sy verhouding met die gestorwe man se vrou ontwikkel van 'n
aarselende toenadering tot 'n diep en omvattende liefde wat as iets suiwers teenoor
die omringende verskrikking en ellende staan, al word dit uiteindelik deur die brute
magte van die ‘staat’ vernietig. In so 'n mate is Lukas die hoofpersoon dat die ander
figure in hoofsaak net sy wêreld ‘vul’ en die enkele fokusverskuiwings (bv. na Hanna
in hoofstuk 22) as breuke in die aanbod ervaar word. Die roman is verdeel in drie
afdelings. Aanvanklik toon dit deur die patroonlose opeenvolging van kort hoofstukke
en die talle onfunksionele episodes 'n amorfe karakter, maar in die derde deel kry
die roman 'n vaart as die verhouding tussen Lukas en Hanna tot suiwer liefde uitgroei,
terwyl die aanvanklike taalslordighede en gesogte beelde, wat telkens die aandag vir
hulself opeis, geleidelik verminder of as integrerende deel van die verhaal funksioneer.
Met die nagmerrieagtige wêreld van Kafka en die geweld is Mens-alleen 'n voorspel
op romans soos Sewe dae by die Silbersteins (Leroux), Die Wahlerbrug (Joubert) en
Okker bestel twee toebroodjies (Miles), terwyl Camus se ‘outsider’-figuur in Lukas
Alwyn tot 'n sterker en eensamer karakter as dié in enige ander Afrikaanse roman
vóór Mens-alleen - Van Melle se Bart Nel uitgesonderd - uitgroei. Indien dit kort ná
sy voltooiing gepubliseer was, kon dit, soos Rob Antonissen tereg sê, ‘die deurbraak
na die nuwe roman in Afrikaans wellig al heelwat vroeër ingelui het’ (Spitsberaad,
p. 94).
In die Groenpuntse periode (1958-1966) publiseer Rabie, ná die vroeëre Loeloeraai
deur Langenhoven en Seuns van die wolke deur Van Oordt, die eerste Afrikaanse
wetenskapromans in moderne gedaante: Swart ster oor die Karoo (1957) oor die
gevare van die kernbom en Die groen planeet (1961) oor aardse bewoners op Mars.
Hierby
+

+ Mens-alleen word bespreek deur J.C. Kannemeyer (Sest., I: 2, Februarie 1964), P.D. van der
Walt (Tg., Februarie 1964), A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2), Rob Antonissen
(Spitsberaad, Kaapstad, 1966), Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig), Hilda
Grobler (Hoof., 24.5.79) en J.P. Smuts (Oor skrywers en boeke, Johannesburg, 1982).
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sluit die later gepubliseerde Die hemelblom (1971), wat oor die gevare van
lugbesoedeling handel, regstreeks aan. In die jeugboek Twee strandlopers (1960)
skryf hy onderhoudend en met groot kennis van die seelewe oor twee Transvaalse
seuns se staptoer langs die kus van Waenhuiskrans tot Gansbaai en van daar per
vistreiler tot Velddrif. In hierdie jare publiseer Rabie ook sy beskouinge ‘oor die
krisis van nasionalisme in die huidige oorgangstydperk tot 'n wêreldstaat’ (Die
evolusie van nasionalisme, 1960) en bundel hy sy koerantartikels en lesings oor
sensuur, rasseverhoudinge, literatuur, die Afrikaanse taal en die skrywer se rol in die
samelewing (Polemika 1957-1965, 1966).
Met die roman Ons, die afgod (1958) - die verhaal van 'n bruinman wat na jare as
seevaarder na sy jeugkontrei terugkeer, probeer om 'n stukkie grond te koop, teenstand
en vyandigheid van almal behalwe die hoofkarakter op die lyf loop en in 'n vlaag
van verstandsverbystering die wit vriend van sy kinderjare vermoor - skryf Rabie
die eerste betrokke werk in die hedendaagse Afrikaanse letterkunde en lok hy 'n kort
maar heftige polemiek uit waarin politieke en literêre waardes hopeloos verstrengel
raak. Die aandag wat die boek hiermee op hom getrek het, was egter buite alle
verhouding tot die intrinsieke gehalte van die werk. Die toenadering tussen die
hooffiguur, Frans le Roux, en Hermien Marais, wat die hoofhandeling begelei, bly
vir die hele duur van die roman onoortuigend, omdat die basis vir hulle geneentheid
tot mekaar volkome in die duister gehul is. Frans word voorgestel as 'n karakter wat
nie alleen sterk oor rasseverhoudinge en die regverdige behandeling van alle mense
- ongeag velkleur - voel nie, maar wat in so 'n mate deur hierdie dinge geobsedeer
word dat dit sy waarnemings en gedagtes voortdurend kleur, terwyl Hermien hierdie
opvattinge nie deel nie en plek-plek erg rassistiese trekke in haar samestelling
openbaar. Daarby fokus die verteller telkens op tonele wat die kleurvooroordeel by
herhaling illustreer. Met sy partydige en eklektiese waarneming wil hy die leser
kondisioneer of tot 'n bepaalde soort reaksie dwing en staan hy steurend en tendensieus
tussen die leser en die romanwêreld. Hierdie ingesteldheid skaad ook in so 'n mate
die karakterisering dat daar in die hele roman net een figuur (Willem) is wat deur sy
twyfel en genuanseerde optrede in verband met rasseverhoudinge 'n sekere
driedimensionaliteit openbaar, terwyl die roman deur die talle oorbodige tonele
struktureel 'n weekheid vertoon. Met die hoofkarakter se reis deur Suid-Afrika en
die liefde vir die land (hoofstuk 4) bring Rabie die prosa-ekwivalent vir Jorik se
verkennende tog in ‘Kamera’ en die liriese besinging van Suid-Afrika in ‘O wye en
droewe land’ in Die dieper reg, maar dit is 'n intermezzo wat weinig verband met
die ontwikkeling in die roman toon en buitendien, wat taal- en beeldgebruik betref,
kwalitatief op 'n heelwat laer vlak as Opperman en Van Wyk Louw se poësie staan.
Deur die hele roman is 'n mens trouens bewus van 'n barokke
+

+ A.P. Grové se bespreking van Ons, die afgod verskyn in Hg., 26.12.58 en word opgeneem
in sy opstel ‘Die Afrikaanse prosa - diagnose en voorskrif’ (Oordeel en vooroordeel2), terwyl
Aat Kaptein dit in Bu.-Byvoegsel 22.11.59 en Uys Krige dit in Weekblad, 12.12.58 resenseer.
Op Kaptein se bespreking reageer Ingrid Jonker (Bu.-Byvoegsel 28.11.58) en Adam Small
(Bu.-Byvoegsel 6.12.58), wat ook op Grové se resensie repliek lewer (Hg., 23.1.59). 'n
Uitvoeriger reaksie op Grové is die artikel van F.A.M. Mulock-Houwer in Sest., I: 2, Februarie
1964.
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beelding wat ekspressionisties en plek-plek surrealisties wil wees, maar in sy oordaad
die hele gang van die verhaal vertroebel.
'n Belangriker bydrae lewer Rabie met die Bolandia-tetralogie, ‘prosawerke’, in
sy eie woorde, ‘oor die geskiedenis in die Boland, dié wiegland waar Hollanders en
ander Europeërs, inheemse Hottentotte en ingevoerde slawe en Oosterlinge mekaar
ontmoet het en tot twee nuwe volksgroepe in Suid-Afrika omgeskep is’. Soos D.F.
Malherbe in sy pionierstetralogie gee Rabie ook die ‘epos van die Afrikaanse
volkswording’, maar die aksent val by hom, uitgaande van die perspektief van die
bruin- en geelmense, op die herkoms van die Afrikaner van vandag en die elemente
waaruit hy saamgestel is. In teenstelling tot die regionale prosa van skrywers soos
M.E.R., Boerneef en C.G.S. de Villiers, wat 'n vergange tyd se gewoontes
reminisserend oproep, speur Rabie met die gebruik van historiese bronne 'n hele stuk
verlede van die ganse samelewing in Suid-Afrika na. Eiland voor Afrika (1964) word
gesitueer in die jare 1657-1658 en steun op 'n gebeurtenis wat deur Van Riebeeck
in sy Daghregister opgeteken is. Dit speel af op Robbeneiland, waar vyf bannelinge
uit verskillende dele van die wêreld die opdrag het om die V.O.C. se skape op te pas
en vuurseine vir die aankomende skepe af te skiet. Gesamentlik illustreer hulle die
uiteenlopende verskeidenheid waaruit die Kaapse maatskappy saamgestel is en wys
hulle probleme reeds vooruit na dié wat later die vasteland sal oorheers. Die groot
anders-maak (1964), wat omstreeks 1730 afspeel, handel oor die verbrokkeling van
die Khoi-Khoin met sy trotse tradisies deur die invloed van die magtiger blanke
beskawing, toegespits op kaptein Oasib wat (soos vroeër die Zoeloe-oudstes in P.J.
Schoeman se verhale) krampagtig aan die oorgelewerde leefwyses van sy stam
probeer vasklou, terwyl sy seun Damoeb, gerugsteun deur sy liefde vir Keas - 'n
Hottentotvrou wat by witmense grootgeword het en vrugteloos probeer om na die
stam en sy gewoontes terug te keer -, die tradisies verwerp en nader aan die blanke
leefwyse beweeg. Waar jy sterwe (1966) - in 1969 deur Rabie self vertaal as A man
apart - dagteken uit die begin van die negentiende eeu wanneer die ondergang van
die Hottentotras hom reeds voltrek het en die blanke trekboere, vergesel van
Hottentotte en basters, deur die suidwaartse beweging van die swart stamme bedreig
word. Die hoófaksent val op Douw Prins, 'n Hottentotbaster wat in sy stryd teen
oorheersing en verslawing sy eie onafhanklikheid en vryheid verkry, maar daardeur
nêrens in sy gemeenskap inpas nie en soos Adam Mentoor in André P. Brink se 'n
Oomblik in die wind 'n eensame figuur word. In Ark (1977) keer Rabie hom tot die
problematiek van die hedendaagse Suid-Afrika. Die sentrale figuur, 'n skrywer, moet
homself ná 'n fase van geheueverlies opnuut oriënteer ten opsigte van die
Suid-Afrikaanse rassespanninge en geskiedenis as sodanig, 'n taak wat op 'n
+

+ Eiland voor Afrika en Die groot anders-maak word geresenseer deur W.E.G. Louw (Bu.,
11.12.64), Anna van Zyl (Krit., III: 2, Julie 1965) en Rob Antonissen (Spitsberaad), terwyl
Anita de Kock (Va., 10.3.67), Eisa Joubert (S.M., 10.5.67), P.D. van der Walt (Tg., Julie
1967), C.W. Hudson (T.G., VII: 4, Desember 1967) en André P. Brink (‘Op soek na Afrika’,
St., XXVIII: 8, Desember 1973) Waar jý sterwe bespreek. Resensies oor Ark is dié van Brink
(Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980), Anna van Zyl (Vo., 23.6.77), Jakes Gerwel
(Ogg., 30.6.77), Abr. H. de Vries (Bu., 24.11. 77) en Helize van Vuuren (St., XXXII: 1,
Februarie 1979).
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soektog na die eie herkoms en identiteit en uiteindelik 'n nuwe siening van die verlede
uitloop. Soos in die geval van Malherbe se tetralogie word díe vier romans met
mekaar verbind deurdat 'n heroïese enkeling wat teen veronregting stry, telkens
sentraal staan, terwyl die familieband tussen karakters in die verskillende romans soos die afstammelinge van August Fenting by Malherbe - 'n bindende en sikliese
element in die romans is. Die verhouding tussen Keas en Damoeb in Die groot
anders-maak word besonder fyn geteken en is 'n voorspel op die verhouding tussen
Inacia Maria en Bonga in Elsa Joubert se roman, terwyl die weemoed by Oasib oor
die verloregaan van 'n hele leefwyse tot gevoelige tonele lei. In Waar jý sterwe, 'n
roman wat verwikkelder is as sy twee voorgangers, is die hoofkarakter met sy sterk
wil (vgl. Jan Herold in Ons, die afgod) en Ouma Katryn met haar Christelike deemoed
simpatiek en oortuigend geteken. Wat soms in die tetralogie hinder, is die moeisarne
gang en swak binding van opeenvolgende tonele (Eiland voor Afrika), die gebruik
van Hottentotwoorde wat (soos vroeër by P.J. Schoeman) slegs 'n lokale kleur bydra
en meestal toutologies of interpolerend werk (Die groot anders-maak) en 'n verteller
wat alles deur 'n politieke bril sien en voortdurend moraliserend en patronerend
kommentaar op die gebeure lewer (Ark). In al vier romans praat van die karakters die Javaan in Eiland voor Afrika, Oasib en Adam Cupido in Die groot anders-maak
en Douw Prins en Lindstrom in Waar jý sterwe - soms met 'n profetiese insig wat
die eeue ná hulle helder belig. Dit is egter 'n insig wat nie deur die karakters se
kultuuragtergrond, menslike ontwikkeling en historiese perspektief as moontlikheid
gegee word nie. Ten spyte van hierdie besware is Rabie se tetralogie een van die
deurtastendste verkennings van die Afrikaner se herkoms en identiteit en - veral wat
Die groot anders-maak en Waar jý sterwe betref - 'n waardige bydrae tot die
‘roots’-verkenning in die hedendaagse literatuur.
Afgesien van die voltooiing van die Bolandia-tetralogie en die voortreflike
ontdekkingstog van see en strand in Seeboek van die sonderkossers (1975; in 1977
met die Scheepersprys vir Jeuglektuur bekroon) toon Rabie se publikasies in die
sewentiger- en tagtigerjare die neerslag van sy driejarige verblyf in Griekeland en 'n
voortgesette politieke bewussyn. In die ‘verblyfboek’ oor Kreta, 'n Haan vir Eloúnda
(1971), skryf hy liefdevol oor die mense se leefwyse, gewoontes en godsdienstige
rituele. Die roman Klipwieg (1970) het 'n staptog van sewe mense onder aanvoering
van 'n Suid-Afrikaner na die mitiese geboortegrot van Zeus as wieg van die Westerse
beskawing ten grondslag, maar konsentreer in so 'n mate op die deelnemers se
persoonlike probleme dat die geheel in argumentasies en eindelose debatte en
profesieë verval, afgewissel deur die plek-plek mooi tekeninge van die eiland
+

+ 'n Haan vir Eloúnda word bespreek deur André P. Brink (Voorlopige rapport,
Kaapstad/Pretoria, 1976), Anita Moodie (Rap., 15.8.71.), Anna van Zyl (Vo., 27.1.72), A.J.
Coetzee (Hg., 14.4.72), F.R. Gilfillan (Kl., VIII: 1, Mei 1973) en Elize Botha (Die Afrikaanse
literatuur sedert Sestig). Oor Klipwieg skryf Brink (Voorlopige rapport), Coetzee (S.A. Beeld,
15.11.70), P.D. van der Walt (Tr., 13.7.70), Rialette Wiehahn (T.G., XI: 1, Maart 1971) en
Koos Meij (Kl., VIII: 1, Mei 1973). Johanna se storie word bespreek deur Ampie Coetzee
(Rap., 7.3.82), Anna van Zyl (Vo., 2.3.82), Brink (Beeld, 10.5.82), Phil du Plessis (Tr.,
31.5.82), Joan Hambidge (Hoof., 18.7.82), Ia van Zyl (T.L., XX: 3, Augustus 1982) en Hans
Ester (Z.A., September 1982).
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Kreta en informasie oor die Griekse geskiedenis. Die wysgerige gesprekke lei verder
daartoe dat die karakters - soos vroeër by W.A. de Klerk - staties bly of slegs 'n
geringe mate van selfstandigheid bereik, terwyl Rabie, ondanks die boeiende konsep
van die werk, nie daarin slaag om reisverhaal en roman tot 'n bevredigende eenheid
te voer nie. Ewe teleurstellend is Johanna se storie (1981), die lewensverhaal van
Johanna, 'n meisie van gemengde afkoms wat van die huis van haar despotiese vader
wegloop om 'n nuwe lewe in Kaapstad te begin. Die roman is in hoofsaak episodiese
verhaalkuns deurdat die hoofkarakter haar telkens in nuwe situasies bevind en met
nuwe karakters gekonfronteer word. Die gebeure verskuif in elke nuwe episode weg
van Johanna sodat dit algaande 'n selfstandige ‘verhaal’ word wat weinig met die
hoofkarakter as ‘organiese sentrum’ te make het, terwyl die gebeure telkens - soos
in Ons, die afgod - eensydig op die kleurprobleem en satiries op die Suid-Afrikaanse
gemeenskap gefokus word, in so 'n mate dat die ‘werklikheid’ van die roman oordrewe
en vals is. Dit bring ook mee dat talle tonele - soos dié in hoofstukke 15 en 16, 'n
milde satire op Uys Krige - nie funksioneel binne die groter verband is nie. Die
grootste beswaar is die gebrek aan psigologiese oortuigingskrag in die uitbeelding
van die hooffiguur, wat enersyds afgesonderd grootword en tog 'n groot kennis van
die wêreld besit, maar by wie andersyds dikwels elementêre kennis oor alledaagse
sake ontbreek. Rabie kon nie daarin slaag om die nodige balans in sy uitbeelding
van die hooffiguur te handhaaf nie.
Met die ekspressionisties-surrealistiese prosa van Een-en-twintig lei Rabie die
Sestigerbeweging in en dui hy die weg aan vir skrywers soos Breytenbach, De Vries,
Barnard en Miles, wat in hulle korter prosa almal in die een of ander opsig op hom
voortbou, terwyl hy met die geweld, hallusionêre droomwêreld en eksistensiële
belewing in Mens-alleen die voorloper is van latere romans deur Leroux en Miles.
In 'n stadium toe die ander skrywers hoofsaaklik eksperimenteel gemoeid was, lewer
Rabie met Ons, die afgod en die Bolandia-tetralogie die eerste belangrike betrokke
en histories-gesitueerde werke van Sestig, 'n rigting waarby Brink in die
sewentigerjare sal aansluit. Soos W.E.G. Louw in die dertigerjare is Rabie 'n
belangrike ‘besieler’ van Sestig deur sy avantgardistiese en vernuwende
Een-en-twintig, sy polemiese stukke oor literatuur, sensuur en die skrywer se rol in
die samelewing en die vitale en sprankelende invloed wat daar op persoonlike vlak
van hom op medeskrywers uitgaan. In baie opsigte is hy egter die ‘outsider’ onder
die Sestigers: terwyl die ander nog lokaal-realisties skryf, beoefen hy die surrealistiese
prosa; as die ander begin te eksperimenteer, raak hy geïnteresseerd in die geskiedenis
en die politiek. Sy werklik goeie prosa is klein in omvang en lê - naas enkele
voortreflike jeugverhale, 'n ‘verblyfboek’ en twee van die Bolandia-romans - veral
op die gebied van die korter prosa waarmee hy in die aanvangsjare van Sestig 'n
belangrike en beslissende bydrae lewer.
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II. Etienne Leroux
ETIENNE LEROUX - die skrywersnaam vir STEPHANUS PETRUS DANIËL LE ROUX, seun

van S.P. le Roux, Minister van Landbou in die Malan- en Strijdom-kabinet en peetseun
van C.J. Langenhoven - is op 13 Junie 1922 op Oudtshoorn gebore. As gevolg van
sy vader se politieke loopbaan verander die gesin by herhaling van woonplek (De
Rust, Kaapstad, Kuilsrivier, Koffiefontein) en ontvang Leroux sy onderwysopleiding
by 'n verskeidenheid skole en van goewernantes, voordat hy na die Grey-kollege in
Bloemfontein gaan, waar hy in 1939 matrikuleer. In die jare 1940-1944 is hy student
aan die Universiteit van Stellenbosch, waar hy die grade B.A. en LL.B. behaal.
Daarna werk hy 'n jaar lank by 'n prokureursfirma in Bloemfontein voordat hy hom
in 1946 op die familieplaas Wamakersdrift in die Koffiefonteinse distrik vestig. Ná
sy huwelik in 1948 met die kunsskilderes Renée le Roux betrek hy 'n deel van die
plaas waaraan hy die naam Janee gee. In 1954 besoek hy Engeland, Nederland, Italië
en Frankryk en maak hy in Parys kennis met skrywers soos Jan Rabie en Bartho Smit
wat later saam met hom vir 'n vernuwing in die Afrikaanse letterkunde
verantwoordelik is. In die vyftigerjare is sy mentor en adviseur die Nederlandse
digter Jan Greshoff wat hom tref met sy belesenheid, sin vir tegniese vaardigheid en
omgang met die literatuur, terwyl hy later al die Sestigers leer ken as hy jaarliks die
somervakansie by Llandudno naby Kaapstad in ‘die kompakte huisie ontwerp deur
(sy) vriend die homoseksuele argitek’ (18-44) deurbring. Ook in 1968, en weer in
1970 en 1978, reis hy in Europa. As die Engelse vertaling van sy roman Sewe dae
by die Silbersteins verskyn, spreek Graham Greene sy groot waardering vir die roman
uit en lei dit tot 'n persoonlike kennismaking en besoek in 1973 van Greene aan
Suid-Afrika (vgl. sy romans Travels with my aunt en The human factor). In Mei 1969
word sy huwelik met Renée le Roux beëindig en einde 1970 trou hy met Elizabeth
Joubert, 'n Bloemfonteinse musiekdosent. Die
+ +

+ 'n Bibliografie van die werk van Etienne Leroux is saamgestel deur J.E. Scott (Universiteit
van die Witwatersrand, 1971). Outobiografiese stukke is opgeneem in Tussenspel en
Tussengebied (albei Johannesburg, 1980), terwyl biografiese artikels in S.A. Panorama, Junie
1964, Bu.-Byvoegsel, 27.6.64, Hg., 7.1.66, Hg., 14.11.69 (laasgenoemde deur P.G. du Plessis)
en St., XXXV: 3, Junie 1982 (deur Charles Malan) verskyn. Onderhoude met Leroux verskyn
in S.A. Beeld, 27.8.67, Rap., 13.6.82 en Gesprekke met skrywers 1 (Kaapstad, 1971),
laasgenoemde deur F.I.J. van Rensburg. By geleentheid van sy sestigste verjaardag verskyn
huldigingsartikels deur Charles Malan (Beeld, 12.6.82), Hennie van Coller (Rap., 13.6.82)
en André P. Brink (St., XXXV: 3, Junie 1982).
+ Kort oorsigte oor die werk van Leroux is dié van P.G. du Plessis (Perspektief en profiel3,
Johannesburg 1969), Charles Malan (Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982) en André
P. Brink (Aspekte van die nuwe prosa2, Pretoria/Kaapstad, 1975; vgl. ook St., XXXV: 3,
Junie 1982), terwyl D.H. Steenberg dit in ‘Die nuwer Afrikaanse roman as avontuur’ (Rondom
Sestig, Kaapstad/Pretoria, 1977) ter sprake bring. Die uitvoerigste studie oor Leroux se
‘negedelige siklus’ is Misterie van die alchemis (Pretoria/Kaapstad, 1978), waarin Charles
Malan die mitologiese, religieuse en psigologiese verwysings van die romans ondersoek en
uitvoerige bibliografiese besonderhede by die besproke werke verskaf, al bly die studie as
geheel te veel gekonsentreer op die agtergronde ten koste van 'n diepgaande strukturele
ondersoek, staan die skrywer vrywel onkrities-loftuitend teenoor sy stof en is dit plek-plek
in 'n wollerige en hoogdrawende styl geskryf wat vertroebelend in plaas van verhelderend
werk; kyk hieroor Ronèl Johl (Vo., 25.4.79), J.P. Smuts (Bu., 10.5.79), D.H. Steenberg (Vo.,
13.6.79), H.P. van Coller (Tr., 21.7.79), André P. Brink (St., XXXII: 6, Desember 1979) en
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Hertzogprys van die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns word twee
keer aan hom toegeken: in 1964 vir Sewe dae by die Silbersteins en in 1979 vir
Magersfontein, o Magersfontein! Vir laasgenoemde roman ontvang hy in 1976 die
C.N.A.-toekenning, soos vroeër (1964) vir Een van Azazel, terwyl Tussengebied in
1981 met die Perskorprys bekroon word. In 1978 ken die Universiteit van Natal 'n
eredoktoraat in die letterkunde aan hom toe. By geleentheid van sy sestigste verjaardag
in 1982 verskyn Beeld van waarheid onder redaksie van A.P. Grové en Die oog van
die son onder redaksie van Charles Malan, lg. o.m. 'n bundeling van resensies - ook
dié deur oorsese kritici - oor Leroux se werk. Leroux se dokumente (waaronder
uitvoerige korrespondensie met skrywers en letterkundiges) is tans in sy persoonlike
besit, maar fotokopieë van gepubliseerde artikels oor sy werk, verhandelings en
proefskrifte en biografiese, polemiese, feitelike en ander nie-literêre berigte of artikels
word sedert 1977 in die Departement van Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit
van die Oranje-Vrystaat bewaar.
Terwyl Jan Rabie ná sy historiese en lokaal-realistiese romans van die veertigerjare
reeds in die vroeë vyftigerjare in nuwe rigtings begin eksperimenteer maar eers in
1956 tot bundeling van sy surrealistiese korter stukke oorgaan, lei Etienne Leroux
in 1955 met Die eerste lewe van Colet die vernuwing van die Afrikaanse romankuns
in. Alhoewel hierdie debuut nog heelparty gebreke toon en as vernuwing nie so
skouspelagtig as dié van Rabie was nie, openbaar Leroux se roman reeds 'n seksuele
openheid wat sy Afrikaanse voorgangers op dié gebied in die skadu stel. Binne dié
bestek van enkele jare skryf hy 'n reeks romans wat met hul breë en uiteenlopende
verwysingsveld, veelduidigheid, verwikkeldheid en gekonsentreerdheid van die
romanstruktuur en allegoriese inslag van die ‘argetipiese’ karakters sterk kontrasteer
met die gemoedelike, lokale beperktheid van die tradisionele plaas- of psigologiese
roman, die meestal episodiese opset van die ouer verhale en die geykte tipebeelding
wat in dié werke voorkom. Daarmee vertoon Leroux 'n feitlik totale breuk met die
Afrikaanse tradisie vóór hom.
Gerrit Olivier (Va., 27.3.80). 'n Vroeëre, ongepubliseerde studie van Malan is Die numineuse
in die moderne prosa, met besondere aandag aan die oeuvre van Etienne Leroux (D.
Litt.-verhandeling, U.O.V.S., 1977). F.I.J. van Rensburg bespreek ‘Etienne Leroux
assiklusbouer’ (Die oog van die son, Kaapstad, 1982), P.D. van der Walt sy ontginning van
Afrikaans (‘Etienne Leroux se belangrikste prestasie?’, Mené tekél, Kaapstad, 1969), P.H.
Swanepoel sy gebruik van die mitiese simbool (Rondom Sestig), Elize Botha sy ‘mitiese
metode’ en optrede as ‘sosiale kommentator’ (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig,
Kaapstad, 1980) en Charles Malan die ‘Literêre kritiek en die ontwikkeling van Leroux se
oeuvre’ (Die oog van die son en gebruik van eiename en H.P. van Coller die sikliese
bouprinsipe (T.L., XX: 4, November 1982). Die belangrikste ongepubliseerde verhandelings
oor sy werk as geheel of waarin sy romans ter sprake kom, is dié van H.I. Lederlé ('n
Religieuse en wêreldbeskoulike ontleding en waardering van die prosakuns van Etienne
Leroux, M.A, U.O.V.S., 1965), J.P. Smuts (Die reisende karakter in die Afrikaanse roman,
M.A., Universiteit van Stellenbosch, 1968), J.C.M.D. du Plessis (Tradisie en vernuwing in
die Afrikaanse verhalende prosa, M.A., Universiteit van Stellenbosch, 1969), L.S. Venter
(Satire en verskynings: Vorme daarvan in die verhaalkuns van C.J. Langenhoven en Etienne
Leroux, M.A., Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., 1973), P.H. Swanepoel (Ruimtelike
plasing as struktuurmiddel in die romankuns van Etienne Leroux, M.A., Potchefstroomse
Universiteit vir C.H.O., 1973), J.H. Johl (Die polêre spanning liggaam - gees in die Nuwe
Afrikaanse Prosa, M.A., U.O.V.S., 1976) en H.P. van Coller (Etienne Leroux as siklusbouer,
D. Litt. et Phil., R.A.U., 1980).
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Die verwysingsveld in Leroux se romans strek vanaf die Griekse, Germaanse,
Egiptiese en Indiese mitologieë tot die Kabbalistiek, gnostisisme en alchemie, terwyl
die werk van die Switserse denker C.G. Jung met sy opvattinge oor die
indiwiduasieproses, transformasie en hergeboorte die stramien vir sy oeuvre vorm.
Hierdie verwysingsveld is egter slegs die basis vir 'n reeks romans wat gesamentlik
herlei kan word tot die soeke van die pelgrim-op-reis, die peregrinasie van die
moderne mens onderweg na 'n lewende mite en eie identiteit. In 'n sekere sin sluit
Leroux dus aan by die tradisie van James Joyce en T.S. Eliot deur sy romans te baseer
op 'n mite of oerteks wat strukturerend ten opsigte van die gegewe funksioneer, al
vertoon van al sy werke net Hilaria 'n volgehoue mitiese patroon. In die meeste
gevalle het sy romans raakpunte met 'n verskeidenheid mites en verwysingswêrelde
wat - om Leroux se eie woord te gebruik - ‘saamgeflans’ of deurmekaar geklits word,
in so 'n mate dat die bekend gewaande basis 'n vreemde, bisarre, groteske aanskyn
kry. Dit geld ook vir die ‘primêre’ werklikheid van sy romans, die werklikheid sonder
mitologiese of religieuse substrata. In die wêreld van Leroux word 'n gewone bul
bv. omgetower tot 'n tweekleurige monster wat geluidloos bo die drempel van die
menslike oor bulk en 'n dieselenjin se gedreun omgewerk tot die ‘hartklop’ van 'n
hele klein samelewing wat vir sy gemeganiseerde orde daarvan afhanklik is, terwyl
'n hedendaagse ‘shopping centre’ tot 'n mikrokosmos van die moderne lewe uitgroei.
Die verhouding tussen bekende en vreemde, werklikheid en fantasie, spesifiek
Suid-Afrikaanse en internasionale staan dikwels in 'n spanningsverhouding tot mekaar
en lei tot komiese, satiriese en ironiese situasies wat plek-plek tot die groteske,
makabere en absurde in sy werk ontwikkel en vir die pervertering en travestie van
die dikwels diepsinnige wysgerige gedagtes verantwoordelik is. Met hierdie gegewe
en werkwyse is Leroux se prosa ver verwyderd van die algemene patroon wat die
Afrikaanse verhaalkuns vóór hom kenmerk en stimuleer hy - soos Opperman vroeër
op die gebied van die poësie - die Afrikaanse prosakritiek om met genuanseerder
metodes meer op die teks af te lees, al verlei sy besondere wêreld ondersoekers
dikwels tot die blote ‘ontsyfering’ van die Jungiaanse en ander verwysingsvelde, die
‘los’ of lukraak gebruik van J.E. Cirlot se Dictionary of symbols, die belasting met
'n nie-literêre terminologie en die verwaarlosing van wesentlike struktuuraspekte
van die romans as sodanig.
Ook wat die besondere tipe karakterisering en gebruik van spesifieke tegnieke
betref, wyk Leroux in baie opsigte heeltemal af van die Afrikaanse tradisie. Teenoor
D.F. Malherbe se ‘bomenslike’ maar tog betreklik gewone karakters, Jochem van
Bruggen se verskoppelinge of tipes en J. van Melle se indiwidualiste is daar by hom
- in sy eie woorde - ‘eerder 'n gebruikmaking van die karakters om 'n agterliggende
tema te illustreer’ (Tussengebied, p. 21). Dit bring mee dat sy figure 'n allegoriese
inslag openbaar (bv. Van Velden, Edelhart, Van Eeden, De Goede), soms net met 'n
letter van die alfabet aangedui word (mej. X, mnr. Y), van spesifieke epiteta vergesel
gaan (‘die slank Mrs. Silberstein’, ‘die vaal Misses Silberstein’, ‘my dowe mank
manies-depressiewe vrou’) of name het waarmee mitologiese gestaltes met die
gewone, hedendaagse, burgerlike mens 'n verbinding aangaan (speurdersersant
Demosthenes H. de Goede, brigadier Ornassis E.). Heel dikwels is die sentrale
karakters buitestaanders met 'n onvermoë tot kommunikasie en daarom ook tot
artikulering van hul eie persoonlike nood, terwyl van die byfigure wat die
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hoofkarakter vergesel, as verklarende gidse optree - 'n procédé waardeur die dialoog
ontaard in eensydige monoloë wat nie karakteropenbarend is nie, maar eerder
funksioneer as eksegeses wat saam met die beeldende voorstellings 'n emblematiese
struktuur aan die roman gee. Afgesien van die aansluiting by die reis-, belydenis- en
historiese roman integreer Leroux aspekte van die speurverhaal en die draaiboek in
'n groter opset, terwyl hy deur die gebruik van 'n achronologiese volgorde van die
gebeure en die bewussynstroomtegniek met die tydsverloop in 'n verhaal
eksperimenteer en in sy 18-44-trilogie ook die besinning oor die skryf van 'n roman
as deel van die boustof betrek. Kenmerkende stilistiese eienskappe van sy werk is
die gebruik van kataloguseffekte, parenteses, herhalings en alliterasies, terwyl hy soos P.D. van der Walt opgemerk het - die ‘ontginningsmoontlikhede van Afrikaans’
verryk deur 'n verruiming van die ‘woordregister’ en die ‘verrassende aanwending
van die bestaande of aangepaste woord’ (Méné tékel, pp. 65-66), al laat Leroux se
taalgebruik by tye veel te wense oor. 'n Besonder opvallende aspek van sy werk is
die gebruik van terugkerende simbole, situasies, karakters en agtergronde in
verskillende werke, telkens met subtiele veranderinge of aksentverleggings in die
aanbod, terwyl elke romanteks voorafgegaan word deur 'n opdrag, motto - meestal
'n karakter se regstreekse woorde wat in die werk voorkom en op dié wyse 'n sekere
prominensie verkry - en ‘verontskuldiging’ waarin die milieu en karakters as
‘denkbeeldig’ aangedui maar daardeur ook tot denkbeelde of argetipiese verskynsels
gereduseer word. Naas hierdie sikliese elemente wat sy hele oeuvre tot 'n hegte
eenheid saambind, het Leroux sy eerste nege romans in trilogieë verdeel, 'n procédé
waarmee hy aansluit by maar veral wegswaai van die werkwyse van skrywers soos
Jochem van Bruggen en Mikro vóór hom en aan die begrip ‘trilogie’ 'n totaal ander
inhoud gee. Terwyl Hemingway die belangrikste invloed op sy jeugwerk is, sluit hy
later - afgesien van die inspirasie en vorming wat daar van Jung op hom uitgaan veral aan by skrywers soos Waugh, Vian, Borges, Singer, Nabokov, Koestler en
Fowles. In sy onderhoud met F.I.J. van Rensburg beweer Leroux dat D.J. Opperman
‘in die mikroskopie van 'n enkele woord die soort betekenisse gevind het’ waarby
hy aansluit met ‘'n mikroskopiese weergawe van gebeure op die gebied van die prosa’
en erken hy dat hy uit ‘'n suiwer tegniese oogpunt ... baie van Opperman geleer (het)’
(Gesprekke met skrywers 1, pp. 45-46).
Etienne Leroux se eerste publikasies dateer uit die jare 1943-1944 as hy tydens
sy regsopleiding onder die skuilnaam Etienne in Die Stellenbosse Student 'n aantal
verhale en sketse publiseer waarin die geestigheid, satire, sin vir burleske en
fantastiese, eksperimentele inslag en plek-plek ‘gewaagde’ temas van later reeds
aanwesig is. Ten spyte van die tipies ‘kleinburgerlike’ motiewe van dié stukke - o.m.
‘Ek besoek Kaapstad’, ‘Die ideale student’ en ‘Dagbreek se kat’ - wat dikwels iets
van 'n skoolopstel het, wyk hierdie jeugwerk in baie opsigte af van die romantiese
tradisie of die gemoedelike lokale realisme wat die Afrikaanse prosa in die
veertigerjare oorheers. In die vroeë vyftigerjare lê Leroux 'n hele aantal kortverhale
aan die redaksie van Standpunte voor wat met buitelandse modelle soos Hemingway
en die motiewe van drank en seks van die destydse Afrikaanse prosa verskil en
plek-plek voorlopers van latere werk word. Met die uitsondering van ‘Kaartjie vir
oortreding’, wat op inisiatief van Jan Greshoff in Standpunte, V: 3, Maart 1951
verskyn, word hierdie stukke egter almal deur die redaksie afgekeur. Intussen
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het Leroux met vroeë werke soos Mosaik, Die marionettedans en Die wrak laasgenoemde in 'n soort Virginia Woolf-styl - op die gebied van die novelle en
roman begin eksperimenteer, sonder dat hy 'n uitgewer daarvoor kon vind. Ná die
verskyning van sy debuut lê hy hom hoofsaaklik toe op die roman; die korter
prosatekste waarmee hy van tyd tot tyd aan bundels soos Windroos, Herinnering se
wei, Son op die land en Wynland meewerk en wat saam met jeugwerk in 1980 as
Tussenspel versamel word, is meestal ‘intermezzo's’ wat hy op versoek geskryf het.
Die jeugwerk in Tussenspel sluit in ‘Die rooi ster’ met sy verspringing van perspektief,
die sketsmatige ‘Kaartjie vir oortreding’, waarin hoofsaaklik van 'n dialoogsituasie
gebruik gemaak word, en ‘Die man van Nizjni-Nowgorod’ (saam met ‘Kaartjie vir
oortreding’ in 1973 deur Hennie Aucamp in Bolder opgeneem), waarin Leroux 'n
reeks kontraste tussen Suid-Afrika en Rusland, hede en verlede, en werklikheid en
fantasie aanwend om 'n beeld op te bou van 'n immigrant en sy dogter se bestaan in
'n wêreld waarin hulle wesentlik ontuis is. Die vroeë ‘Kroegtoneel’ en ‘Die bul wat
nie wou sterf nie’ toon woordelikse ooreenkomste met tonele in Die mugu en Isis
Isis Isis ... onderskeidelik, terwyl stukke soos ‘'n Dag in Berg-en-Dal’ en die
1972-voordrag oor Koffiefontein die wêreld van sy onmiddellike omgewing oproep
en 'n rigting voortsit waarmee hy reeds in Die Stellenbosse Student met die skets
‘My dorpie K ...’ 'n begin gemaak het en wat 'n verwantskap toon met Dylan Thomas
se Under Milk Wood. Hierdie rigting bereik hoogtepunte in die belewing en
omvorming van 'n bekende streek tot 'n byna mitiese wêreld in ‘Jeugmomente’,
‘Vormloos soos die landskap’, ‘Oudtshoorn’ en ‘Bfx’. In al hierdie stukke, soos ook
in die burleske uitbeelding van ‘Die Afrikaner as verkoopman en smous op die
platteland’, swaai Leroux met sy satiries-ironiese aanslag van die lokale realisme
weg en voeg hy 'n nuwe dimensie aan die tradisie van die regionale literatuur in
Afrikaans toe.
Naas hierdie verspreide stukke het Leroux ook van tyd tot tyd op uitnodiging in
lesings en artikels sy opvattinge oor die literatuur geformuleer en hom oor sy taak
as skrywer uitgespreek. Hierdie stukke, waaruit sy groot belesenheid spreek, is geskryf
vanuit sy ervarings en belewings as skeppende kunstenaar en toon derhalwe 'n sekere
eensydigheid. Met die terugkerende motiewe en begrippe en deur die oorgawe aan
'n persoonlike soekrog na 'n lewende mite getuig hulle telkens van 'n besondere
perspektief op die skrywerskap en neem hulle gesamentlik as die ‘ars poetica’ van
'n romanskrywer 'n unieke plek in ons letterkunde in, ten spyte van die vae en onhelder
kolle wat van tyd tot tyd daarin voorkom. In die besonder is hierdie lesings en artikels
verhelderend ten opsigte van sy eie werk deur die aantoon van die Jungiaanse en
ander agtergronde van sy romans, terwyl hy ten opsigte van die moreel-godsdienstige
besware teen sy werk 'n bydrae lewer deur die problematiek tot 'n universele plan te
verhef, oor die basis van die onderliggende vrees by 'n gemeenskap te besin en op
die vervreemdingseffek van die hedendaagse literatuur
+

+ Tussenspel word bespreek deur Gerrit Olivier (Va., 26.3.81), André le Roux (Beeld, 20.4.81),
L.S. Venter (Hoof., 30.3.81 en Vo., 20.5.81), Charles Malan (Tr., 18.5.81 en Die oog van
die son) en Rialette Wiehahn (T.L., XX: 1, Februarie 1982).
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te wys. Dat daar 'n noue verband tussen Leroux se beskoulike stukke en sy skeppende
werk bestaan, blyk nie alleen uit die verwante of analogiese probleemstelling en
terugkerende begrippe (‘beeldloosheid’, ‘hergeboorte’, ‘onbewuste’, ‘masker’,
‘differensiasie’ en ‘persona’) nie, maar ook deurdat hy karakters, situasies en
agtergronde uit sy romans as 'n persoonlike mite betrek en op dié wyse sy oeuvre as
'n eie fassinerende werklikheid belewe. Die belangrikste lesings en artikels van
Leroux oor die literatuur word deur J.C. Kannemeyer gebundel in Tussengebied
(1980).
In 1953 lê Leroux die manuskrip van Die eerste lewe van Colet sonder sukses aan
verskeie uitgewers vir publikasie voor. Eers in 1955 verskyn dit - met 'n opdrag aan
sy mentor, Jan Greshoff - by die nuut gestigte Uitgewery Culemborg van Aat Kaptein,
nadat die skrywer onderneem het om self alle onkoste vir die publikasie te dra. Leroux
se debuutroman skets, met die chronologiese gang as ordenende prinsipe, die groei
van 'n seun van sy kinderjare af tot vroeë volwassenheid, telkens met die aksent op
seksuele ervarings. As ontwikkelingsroman is J.R.L. van Bruggen en P. de V. Pienaar
se werke die verre en onbeholpe Afrikaanse voorlopers, al roep dit - naas alle verskille
in gehalte - eerder A portrait of the artist as a young man van James Joyce (vgl.
André P. Brink, Rapport, 30.5.76) in die herinnering. Die hooffiguur, Colet van
Velden, se lewe as jong kind, puber en volwassene word geskets soos hy afwisselend
in Kaapstad en op die familieplaas grootword en uiteindelik aan die universiteit
studeer, terwyl hy tot seksuele bewussyn kom deur 'n reeks karakters (bediendes,
vriendinnetjies, onderwyseresse en 'n homoseksueel) wat as sy inisieerders gesien
kan word. Van sy vroegste ervarings is hy bewus van die spanning tussen die goeie
en bose wat sy ‘twee lewens’ oorheers: ‘die blink sitkamerlewe’ van orde en reëlmaat
wat sy ouers lei en dié van ‘sonde, donker, hel ... en 'n ruisende see’ waarin ai Sara
hom inlei. Die fokus in hierdie roman val telkens en hoofsaaklik op Colet as sentrale
ervarende karakter; waar dit in enkele gevalle te sterk na ander figure - in die besonder
die onderwyseres Marié du Toit - verskuif, ervaar die leser dit as breuke in die aanbod.
Daarby bly die roman te veel die blote verslag van Colet se ervarings sonder dat
hierdie ervarings altyd oortuigend beeldend voorgestel word. Tog bevat Die eerste
lewe van Colet reeds elemente wat in Leroux se verdere
+ +

+ Oor Leroux se opvattinge in verband met die literatuur skryf D.H. Steenberg
(Sestigerproblematiek, Potchefstroom, 1975; kyk ook sy artikel in T.L., XI: 4, November
1973). Tussengebied word bespreek deur Gerrit Olivier (Va., 26.3.81), André le Roux (Beeld,
20.4.81), Charles Malan (Die oog van die son) en L.S. Venter (Hoof., 30.3.81 en Vo., 20.5.81).
Malan se rede by die toekenning van die Perskorprys verskyn in Va., 28.5.81, terwyl Leroux
se antwoord in St., XXXIV: 4, Augustus 1981 opgeneem word.
+ Die eerste lewe van Colet word bespreek deur E. Lindenberg, Rob Antonissen, Jan Greshoff,
André P. Brink, J.C. Kannemeyer, Elizabeth Tredoux - pseudoniem van Rykie van Reenen
- (almal in Die oog van die son), Literator (Br., 26.10.56) en Johann Johl (Vo., 11.3.76),
terwyl N.P. van Wyk Louw dit in Vernuwing in die prosa2 (Kaapstad, 1963) ter sprake bring
en D.C. Grobler 'n studie aan Colet van Velden as buitestaanderfiguur by Leroux
(ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., 1977) wy.
Vanuit haar ‘behoudende’ standpunt skryf M.E.R. op 2 Mei 1956 'n brief aan Petronella van
Heerden en Jean van der Poel waarin sy 'n negatiewe maar uiters intelligent beredeneerde
oordeel oor Die eerste lewe van Colet uitspreek ('n Kosbare erfenis, Kaapstad, 1977, pp.
120-212).
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werk verfyn sal word. Afgesien van die opdrag en ‘verontskuldiging’, wat later tot
'n subtiele spel in sy romans ontwikkel, is die problematiek van die goeie en bose,
wat in Sewe dae by die Silbersteins sal domineer, hier reeds aanwesig, terwyl die
omringende karakters - soos Jock Silberstein en dr. Johns later - in 'n sekere sin as
gidse vir Colet optree. Naas die katalogustegniek en effektiewe oorgange tussen
tonele, wat reeds aangewend word, maak Leroux in hierdie roman besonder goed
gebruik van vroeë ervarings wat in die meer volwasse lewe van die hoofkarakter
soos inkanterende refreine en herinneringsbeelde of -flitse terugkeer. Dit bereik 'n
hoogtepunt in die voortreflike slothoofstuk, waarin Colet hom aan die bevrydende
chaos oorgee en verlede en hede in volkome verstrengeling met mekaar ervaar, iets
wat nog verder versterk word deur die nieu-saaklike styl, enumerasies en die oorgang
van die derde na die eerste persoon.
Hilaria (1957), die vervolg op Leroux se debuutroman, vertel die verhaal van
Colet ná sy terugkeer van die oorlog as hy met Thelma getroud is en in diens van
die fabrikant Julius Johnson - voorloper van die latere ‘tycoon’ Boris Gudenov in
Die derde oog - help om 'n weeklange advertensieveldtog vir plastiekblindings te
organiseer. Soos in die eerste roman, maar nou veel meer gekonsentreerd en
konsekwent toegepas, is Colet die sentrale ervarende karakter deurdat haas alle
gebeurtenisse met hom in verband staan, ook dié wat ná sy dood plaasvind. Daarby
gee die gebruik van die bewussynstroomtegniek en terugflitse 'n verhewigde aksent
aan Colet se herbelewing van momente uit die verlede, terwyl herinneringsbeelde
en ervarings uit Die eerste lewe van Colet refreinmatig en sirkulerend meespeel en
'n besondere vorm van intertekstualiteit tussen die twee romans tot stand bring. Met
die aanwending van kort sinnetjies en die afwesigheid van lidwoorde en werkwoorde
is die staccato-styl 'n voortsetting van die slothoofstuk van Die eerste lewe van Colet,
al is hierdie volgehoue eksperiment die mins geslaagde aspek van Hilaria. Wat die
roman belangrik maak in Leroux se hele ontwikkeling as skrywer, is die gebruik van
'n mitiese parallel wat ten grondslag van die gebeure lê. Struktuurbepalend vir Colet
se geestelike bevryding in die dood en die hele veldtog om Julius Johnson se
plastiekblindings te adverteer, is enersyds die mite van Cybele en Attis se herlewing,
wat met 'n lentefees gevier word, en andersyds die Eleusiniese misteries, wat verband
hou met die mite van Demeter en die jaarlikse wegvoering van haar dogter Persephone
na Hades. In teenstelling tot Die eerste lewe van Colet, wat as ontwikkelingsroman
Leroux se mees ‘eksistensiële’ werk genoem kan word, is die satiriese element veel
sterker in Hilaria aanwesig en het 'n mens hier reeds in die uitbeelding van die
reklameveldtog die fantasmagoriese opset wat so kenmerkend van die latere
+

+ Hilaria word oorwegend negatief geresenseer deur E. Lindenberg (Hg., 16.5.58), Rob
Antonissen (Kern en tooi), Ingrid Jonker (Weekblad, 7.2.57) en Jan Rabie (Die oog van die
son), terwyl C.A. van Rooy in 'n deeglike artikel ‘Die mitiese patroon en sielkundige grondslag
in Hilaria’ (St., XIII: 3, Februarie 1960; opgeneem in Die oog van die son) nagaan en daarmee
'n begin maak met die ernstige wetenskaplike verkenning van dié skrywer se verwysingsvelde.
Later word dié aspek van die roman vollediger uitgewerk deur H.S. Wolvaardt (Die gebruik
van die mite in Hilaria, ongepubliseerde M.A.-verhandeling, U.O.V.S., 1973), terwyl D.C.
Grobler Colet van Velden as buitestaanderfiguur by Leroux nagaan en N.P. van Wyk Louw
vlugtig die aandag op die roman vestig (Vernuwing in die prosa2).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

352
romans is. Basies vir Hilaria is die volgehoue ironiese spel deurdat 'n banale gegewe
soos 'n moderne advertensieveldtog met sy burgerlike opset van skoonheidskoninginne
en oppervlakkige feesvreugde teen die agtergrond van 'n antieke religieuse ritueel
gesien word. Deur die teenstelling en kontras tussen die moderne gemeganiseerde
bestaan en 'n mistieke herlewingsmite kry die gebeure groteske en selfs absurde
elemente en word die optog wat met al die parafernalia die aanskyn van 'n
lewensvernuwing of hergeboorte moet aanneem, geperverteer en ontluister as die
blote travestie van 'n vroeëre sin- en rigtinggewende ritueel. Sowel met die gebruik
van die mite as die diskrepansie tussen die oergegewe en sy moderne ekwivalent is
Hilaria die aanloop tot die hegter integrasie en subtieler analogie wat Leroux later
in sy Welgevonden-trilogie sal bereik.
Terwyl Hilaria met die gebruik van die mitiese parallel vir kontemporêre gebeure
tegnies die eerste Sestigerroman in 'n uitgesproke moderne gedaante is en daarmee
die rigting van James Joyce voortsit, sluit Leroux met Die mugu (1959) op 'n ander
wyse by 'n roman soos Ulysses aan. Die tweedaagse dooltog van Gysbrecht Edelhart
deur die strate van Kaapstad toon, naas alle verskille, 'n sekere ooreenkoms met Joyce
se Stephen Dedalus op sy daglange peregrinasie deur die stad Dublin. Soos Hilaria,
wat 'n konkrete uitgangspunt - die organisasie van 'n reklame-oprog om
plastiekblindings te adverteer - ten grondslag van die gebeure het, is die motoriese
krag wat in Die mugu die gebeure aan die gang sit, 'n haas stereotiepe, burgerlike
gegewe wat - soos Leroux se jeugwerk in Die Stellenbosse Student - aan 'n tema vir
'n skoolopstel laat dink. Gysbrecht Edelhart, vyftigjarige winkelklerk wat in 'n
daaglikse roetine-lewe vasgevang is, verneem dat hy 'n lotery ter waarde van £50000
gewen het. Hy kry dus skielik die geleentheid om uit sy klein wêreldjie weg te breek
en begin te dink wat hy alles met die geld kan doen. In sy reis vanaf Rondebosch na
Kaapstad om die loterykaartjie te gaan haal, ontmoet hy 'n aantal uiteenlopende
karakters en ervaar hy 'n reeks groteske gebeurtenisse wat alles gesamentlik 'n hele
klein mikrokosmos van die moderne (ook spesifiek Suid-Afrikaanse) samelewing
vorm. Hy besoek bv. 'n kafee, 'n kroeg, die Parade en 'n strand - sentra dus wat
verteenwoordigend is van die hedendaagse lewe - terwyl die karakters - die tuinier,
priester, gewese skoonheidskoningin, nyweraar - 'n deursneebeeld van die
grootstadsbestaan in sy verskeidenheid gee. In sy peregrinasie maak hy veral kennis
met twee pole van die maatskappy: die verstarde, gemeganiseerde geordenheid van
Julius Johnson (deur wie se optrede 'n regstreekse skakel met Hilaria gelê word) en
die chaos soos verteenwoordig deur die anargistiese Juliana Doepels wat die dooie,
mitelose orde wil vernietig en die eendsterte wat ‘die wandelende, dansende finale
+

+ Die mugu word bespreek deur W.E.G. Louw, Hertzog Venter, Jan Rabie, Elizabeth Tredoux
(al vier in Die oog van die son), Rob Antonissen (Kern en tooi) en N.P. van Wyk Louw
(Vernuwing in die prosa2). J.P. Smuts skryf oor die karakterisering in die roman
(Karakterisering in die Afrikaanse roman, Kaapstad, 1975), Koos Meij oor die tema en H.P.
van Coller oor die mitiese agtergronde (albei in Die oog van die son). Die uitvoerigste studies
is Anita Lindenberg se ongepubliseerde Ph.D.-verhandeling ('n Kentering in die Afrikaanse
prosa rondom 1960 - Miteontginning en vertelpatrone by Etienne Leroux en Dolf van Niekerk,
Universiteit van die Witwatersrand, 1975) en Van Coller se doktoraal-skripsie (Die
psigologiese en mitologiese agtergrond van Die Mugu - 'n vergelykende studie,
Rijksuniversiteit van Utrecht, 1975).
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ontbinding’ van die orde is, die desintegrerende magte wat die uitgediende mite
verwerp maar nog geen nuwe simbole besit nie. Gysbrecht Edelhart is dus - soos
telkens later in Leroux se werk - 'n figuur wat uit die gevestigdheid van sy burgerlike
geborgenheid wil ontsnap om deel van die ‘wildernis’ van die eendsterte te word,
maar wie se indiwiduasie nooit volledig voltrek kan word nie en gedoem is om 'n
‘outsider’ te bly. Alhoewel ook Colet van Velden in die eerste twee romans wesentlik
'n ‘outsider’ is, kry Leroux se besondere nuansering van dié soort karakter sy eerste
volwaardige gestalte in Gysbrecht Edelhart: 'n enigsins passiewe, patetiese figuur
wat basies eensaam is, geen kommunikasie of taal het waarmee hy tot die omringende
figure kan deurdring nie, eerder die handeling ondergaan as self aktief optree en sonder enige sielkundige uitrafeling soos in die tradisionele roman - die mens in sy
soeke na 'n singewende, lewende mite dwingend in die middelpunt plaas. In Gysbrecht
se ‘bewuswording’ van hierdie problematiek het Juliana Doepels 'n belangrike
motoriese en eksegetiese funksie en word sy die voorloper van die latere
meturgemanne (Jock Silberstein, dr. Johns, regter O'Hara) in Leroux se oeuvre. Wat
die struktuur van die roman betref, wys J.P. Smuts op die parallelisme tussen die
twee dae van Gysbrecht se dooltog: die eerste dag ‘loop uit op Gysbrecht se kastyding
deur die eendsterte en ... eindig met Gysbrecht wat plat op die straat lê terwyl die
Terrible Kid en die sheila van hom af wegjaag’, terwyl hy op die tweede dag ‘deur
verteenwoordigers van die orde’ gekasty maar tog aan die slot weer deur die eendsterte
verwerp word (Karakterisering in die Afrikaanse roman, p. 155). Aan die einde van
die eerste dag volg die afdelings ‘Die mugu van binne’ en ‘Die mugu van buite’, wat
met die gebruik van onderskeidelik die bewussynstroom en die verslag stilisties 'n
kontras vorm, alhoewel hulle andersins in 'n komplementêre verhouding tot mekaar
staan. Met die figuur van die ‘outsider’, die eksegetiese karakter, die problematiek
van orde en chaos, die peregrinasie en die verbinding van objektiewe en subjektiewe
werklikhede in Die mugu het Leroux, méér nog as in Hilaria, sy eintlike métier
gevind, terwyl die geheel 'n vaster greep op die gebeure, 'n fyner sin vir ironie en 'n
sinvoller gebruik van die groteske en absurde openbaar.
Die Welgevonden-trilogie wat op hierdie eerste drie romans volg en in 1972 onder
die titel To a dubious salvation in een band in die reeks Penguin Modern Classics
verskyn, is in baie opsigte die sentrale werk in Leroux se oeuvre. Sewe dae by die
Silbersteins (1962) - wat benewens in Engelse ook in Nederlandse, Franse en Noorse
vertalings verskyn - sluit in baie opsigte regstreeks by Leroux se vorige werke aan,
al is daar ook hier sprake van 'n gedurfder wegswaai van die konvensionele roman.
Die problematiek van die goeie en bose (Die eerste lewe van Colet) en van orde en
chaos (Die mugu) word hier op 'n verbluffende wyse geteleskopeer en verder uitgebou,
die sewedaagse gang van die passiewe ‘outsider’ vollediger uitgewerk as in die geval
+

+ By sy eerste publikasie en die Engelse vertaling word Sewe dae by die Silbersteins geresenseer
deur John Barkham, C. de Jong, A.P. Grové, H.U. Jessurun D'Oliveira, J.C. Kannemeyer,
F.E.J. Malherbe, Eithne Strong, Peter Titlestad (almal in Die oog van die son), W.E.G. Louw
(Bu., 30.11.62), E. Lindenberg (Onsydige toets, Kaapstad/Pretoria, 1965), Jan Rabie (Sest.,
I: 1, November 1963), Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966), Elize Botha (Die
Afrikaanse literatuur sedert Sestig) en Anna van Zyl (Vo., 21.3.63). Die commendatio vir
die toekenning van die Hertzogprys vir Prosa word gelewer deur Grové (St., XVII: 6, Augustus
1964). Die Engelse vertaling word verder bespreek deur H.C.T. Müller (Krit., III: 1, April
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van Gysbrecht Edelhart en die ‘konkrete’ uitgangspunt (die soeke na 'n onsigbare
geliefde, soos vroeër die beplanning van die optog in Hilaria en die soektog na die
loterykaartjie in Die mugu) deur herhaalde en sirkulerende verwysings daarna
voortdurend vir die hele duur van die roman latent gehou. Deur die verwantskap met
werke soos Pilgrim's progress, Gulliver's trapels en Candide sluit Sewe dae by die
Silbersteins volgens Rob Antonissen nouer aan by die tradisie van die peregrinale
literatuur (Spitsberaad, p.38), terwyl die verskillende lae waarop die roman beweeg
(die besoek aan die Welgevondenlandgoed, die Jungiaanse indiwiduasieproses, die
verkenning van die Suid-Afrikaanse werklikheid, die mens wat ingewy moet word
in die kompleksiteit van die heelal, die mitiese raakpunte met Génesis en die sondeval)
aan die werk van D.J. Opperman laat dink. A.P. Grové wys daarop dat daar met die
geboorte- en moedersimbool by die voordeur tydens die aankoms, die inisiasieproses,
die begeleidende Mephistopheles-figuur en die wyse waarop die hoofkarakter in die
totaliteit van die skepping ingelei word, 'n duidelike verwantskap met Opperman se
Joernaal van Jorik tot stand kom (Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965, p. 195).
Sewe dae by die Silbersteins is die verhaal van die jong, onskuldige en onkundige
Henry van Eeden se sewedaagse besoek aan Welgevonden, die landgoed van die ryk
Silbersteins, met die doel om Salome, sy verloofde wat hy nog nie ken nie, te ontmoet
en om vertroud te raak met die leefwyse van sy aanstaande skoonouers. In die loop
van die sewe dae word hy in die oggende - vergesel deur Jock Silberstein - ingelei
in die hoogs geïndustrialiseerde boerdery op die plaas, terwyl hy elke aand groepe
mense op partytjies ontmoet - die rykes, kunstenaars, boere, intellektuele - wat as 't
ware verskillende lae van die maatskappy verteenwoordig en wat hom telkens 'n
ander faset van die moderne mens en sy problematiek laat sien. Naas hierdie uiterlike
ervarings val die aksent egter veral op die innerlike groeiproses wat Henry moet
deurmaak. Terwyl hy as ‘'n vlekkelose klein robot’, as ‘die jongman
+

1965), terwyl Eben Meiring (Bu., 1.5.72) oor die Franse weergawe skryf. Oor die Jungiaanse
wêreldbeeld skryf J.P.A. du Preez (‘Jung by die Silbersteins’, Sest., II: 2, Februarie 1965)
en oor die ‘interaksie van enkele dieptestrukture’ Charles Malan (Die oog van die son), terwyl
N.P. van Wyk Louw enkele opmerkinge in verband met die roman maak (Vernuwing in die
prosa2). Tertia Botha doen 'n Ondersoek na enkele struktuuraspekte van Sewe dae by die
Silbersteins (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Natal, 1970), terwyl M.S.
Mouton Wysiginge en herhalings as struktuurelemente in die Welgevonden-trilogie van
Etienne Leroux (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Natal, 1976) nagaan.
J.A. Pretorius maak 'n Vergelyking tussen Sewe duiwels en wat hulle gedoen het en Sewe
dae by die Silbersteins (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1967).
In Op weg na Welgevonden (Pretoria/Kaapstad, 1970) bespreek J.C. Kannemeyer die struktuur
van Leroux se roman en gaan hy na op watter wyse die bronne in die finale teks saamspeel,
terwyl J.P. Smuts die karakterisering (Karakterisering in die Afrikaanse roman) en die begin
van die roman (Beeld van waarheid, Kaapstad, 1982) nagaan.
+ Met die oog op die toekenning van die Hertzogprys vir Prosa is in verskeie koerante in die
loop van 1964 die name van Etienne Leroux (vir Sewe dae by die Silbersteins) en André P.
Brink (vir Lobola vir die lewe) as sterk aanspraakmakers genoem. Tydens die byeenkoms
van die Letterkundige Keurkommissie van die Suid-Afrikaanse Akademie, bestaande uit
A.P. Grové, P.C. Schoonees, Elize Botha, C.J.M. Nienaber en F.E.J. Malherbe, het vier lede
Sewe dae by die Silbersteins vir die bekroning aanbeveel, terwyl Schoonees 'n
minderheidsverslag ingelewer het. Aangesien die Akademieraad in die lig van moontlike
morele en godsdienstige besware getalm het om die meerderheidsverslag te aanvaar, publiseer
N.P. van Wyk Louw in Die Vaderland van 15 Mei 1964 'n brief waarin hy wys op gerugte
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met die engelgesig’ en die ‘silwersiel’ op Welgevonden aankom, moet hy in die loop
van die sewe dae 'n inisiasieproses deurgaan. Hy moet bv. sy onskuld verloor, bewus
word van die verstrengeldheid van die goeie en die bose, die gesigloosheid van die
Syn, die chaos en die eensaamheid voordat hy waardig genoeg is om Salome te
ontmoet.
Deur die groot verskeidenheid karakters en situasies in hierdie roman word
Welgevonden feitlik 'n miniatuurwêreld, 'n mikrokosmos waarin nie alleen heelwat
aktuele aspekte en probleme van ons tyd aan die orde kom nie, maar waarin
terselfdertyd die universele problematiek van die moderne mens in sy verhouding
tot 'n verworde maatskappy en 'n gesiglose God op 'n dwingende wyse om aandag
vra. Daarby kom die feit dat Leroux sy boustof uit 'n verskeidenheid gegewens put,
o.m. die geskiedenis van hekserye en die pes - waarvoor hy onderskeidelik op Charles
Williams se Witchcraft (Londen, 1941) en Johannes Nohl se The black death (vertaal
deur C.H. Clarke, Londen, 1961) steun - terwyl die Jungiaanse wêreldbeeld skering
en inslag van die hele roman vorm en daar vir die dispuut in verband met die dualiteit
in die godshoof regstreeks na Jung se Antwort auf Hiob (in Engelse vertaling
opgeneem in Psychology and religion: West and East, Londen, 1958) en H.L. Philp
wat in omloop is dat die Akademieraad weier om die aanbeveling te aanvaar op grond van
besware dat die bekroonde werk ‘onwelvoeglik’ of ‘pornografies’ sou wees. Die weiering
‘om die groei van die Afrikaanse letterkunde mee te maak, kan alleen daarop uitloop dat 'n
volk teen sy beste skrywers in twee aparte, vyandige kampe beland: 'n ware
vernietigingsoorlog, geestelik’. Ná heelwat openbare verklarings deur letterkundiges maak
die Akademie op 27 Mei 1964 bekend dat die Hertzogprys aan Leroux vir Sewe dae by die
Silbersteins toegeken is. Hierop volg 'n heftige polemiek in haas alle dag- en weekblaaie
waarin letterkundiges en skrywers soos Van Wyk Louw, F.I.J. van Rensburg, H. van der
Merwe Scholtz, Elize Botha, Ernst van Heerden, Henriette Grové en Abr. H. de Vries Leroux
se roman verdedig teen teoloë en andersdenkendes soos T.E.W. Schumann, A.P. Potgieter,
D.F.B. de Beer en A.B. du Preez. Die besware teen Leroux se roman was o.m. dat dit die
lewenswaardes van die volk afbreek, gelowiges laat struikel en pornografies of immoreel is,
terwyl die letterkundiges daarop wys dat die boek juis die siektes van ons tyd aandui en die
verskrikkinge van die sonde en boosheid blootlê. In sy commendatio by die oorhandiging
van die Hertzogprys sê A.P. Grové dat Leroux ten spyte van die sterk vernuwende inslag
van sy roman tog by die ou tradisie van Jan Lion Cachet se Sewe duiwels aansluit. ‘Leroux
werk met moderne middele; sý wêreld het gekompliseerder geword; sý duiwels verskyn in
ander gedaantes, dra ander maskers. Maar in die grond van die saak doen hy presies dieselfde
as wat Cachet gedoen het: hy openbaar satiries die sondes, die bose magte wat besig is, ook
in ons land, om die beskawing en die goeie orde te ondermyn ... die boek is 'n sanerende
aanklag teen alle uitspattigheid en perversiteit, alle magte wat die goeie orde bedreig, waardes
omverwerp en die menslike geluk vernietig’ (St., XVII: 6, Augustus 1964). In dieselfde
nommer van St. verskyn ‘Diereriem’, 'n reeks satiriese verse onder die skuilnaam Libra,
waarin allerlei toespelings op die Silbersteins-polemiek gemaak word. Grové is in hierdie
reeks verse die ‘Apie’: ‘Weeg jy moreel of literêr?/ Is jou vak dan sekondêr?/ Hoe wil jy,
Apie-gee,/ met moraliteitsgeklets/ en duiwels van Cachet/ aan die Silbersteins 'n vrypas gee?’
- Uit 'n teologiese hoek gaan B. de V. van der Merwe ‘Die boodskap van die Silbersteins’
(Hg., 30.7.65) na, terwyl A.B. du Preez 'n ander standpunt oor die boek huldig (Hg., 11.9.64).
Hierop antwoord L. Dekker (Hg., 6.11.64) en L.F. Schulze (Hg., 18.11.64). 'n Oorsig met
baie aanhalings gee P.J. Nienaber in Die Hertzogprys vyftig jaar (Kaapstad, 1965), terwyl
N.J. Snyman die hele twisgeskrif bespreek in Misvattinge oor die literatuur in Afrikaans
soos weerspieël in vier polemieke - 'n historiese oorsig (ongepubliseerde M.A.-verhandeling,
Universiteit van Pretoria, 1969). Belangwekkend is die ondersoek wat T. Lijphart met die
resepsie-estetika as uitgangspunt van die ‘ontvangs’ van Sewe dae by die Silbersteins maak
(‘'n Hoogs (im)morele boek’, Skanse teen die tyd, Kaapstad, 1978).
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se Jung and the problem of evil (New York, 1958) verwys word. Verder maak Leroux
soms van 'n bron gebruik om die progressie van die gebeure te ‘dikteer’, soos in die
‘Walpurgisnacht’-hoofstuk waarin die volgorde van die verskillende stadia deur
Williams se Witchcraft ingegee is, al swaai hy ook by tye bewustelik weg van die
bron en word die hele toneel uiteindelik 'n blote nabootsing van 'n ou ritueel. In die
vierde hoofstuk is die fugale patroon struktuurbepalend vir die gang van die gebeure
en verkry Leroux met die sirkulering en geleidelike ontwikkeling van temas 'n literêre
ekwivalent vir 'n musikale komposisie.
Met die groot verskeidenheid boustof is die gevaar baie groot dat die geheel, wat
in sewe hoofstukke verdeel is en wat telkens oor één dag van Henry se besoek aan
diedie onverstaanbare Heelal
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landgoed strek, bloot 'n aaneenskakeling van verskillende episodes kan word wat
net chronologies op mekaar volg en met die ervarings van die hooffiguur saamhang.
Om hierdie probleem op te los, maak Leroux op uiters behendige wyse gebruik van
'n vaste patroon in elke hoofstuk, 'n reeks beelde, motiewe en situasies wat - telkens
in gewysigde vorm - deur die hele boek sirkuleer, en van parallelle situasies in en
direkte skakels tussen die verskillende hoofstukke wat aan die geheel iets van 'n
ritueel gee. Elke hoofstuk bestaan - soms met klein subtiele afwykings van die basiese
struktuur - uit 'n oggendgedeelte waar Henry wakker word, sy koffie drink en bad,
en daarna saam met Jock (in die sewende hoofstuk alleen) op die plaas rondwandel,
waartydens hulle verskillende plekke besoek en hy deur sy ‘meturgeman’ ingelei
word in die problematiek van die goeie en die bose en die gesigloosheid van die Syn.
Die gesprek tussen dié twee - soos trouens ook dié wat dr. Johns en regter O'Hara in
die aand met Henry voer - is wesentlik 'n monoloog van Jock waarin hy sy standpunt
oor die probleme in verband met die moderne mens stel. Ná die oggendwandeling
keer hulle terug huis toe vir die middagete en die middagslaap, waarna Henry
gewoonlik bad, soms wyn uit 'n kraffie drink en hom aantrek vir die aand se partytjie,
waarop hy altyd - behalwe op die sewende dag - die verkeerde klere aanhet. Telkens
ontmoet hy in die aande 'n verskeidenheid mense wat verteenwoordigers is van
verskillende groepe in die maatskappy, maar altyd is daar 'n aantal karakters aanwesig
wat op elke partytjie verskyn en op dié wyse 'n belangrike strukturerende funksie in
die roman vervul. So is daar bv. die ‘slank Mrs. Silberstein’ en J.J., wat 'n verhouding
met mekaar het; die ou trots Hertogin, wat die rasegtheid van die Jood wil behou en
- behalwe in die slothoofstuk - voortdurend vir Henry Jiddisje beledigings toesnou;
lady Mandrake, wat gewoonlik met Henry kom gesels oor die lewe en die vitaliteit
en haar man - wat inderwaarheid nie veel meer as 'n lewende lyk is nie - vir hom tot
navolgenswaardige voorbeeld verhef; en dr. Johns en regter O'Hara van Bishopscourt,
wat by elke partytjie hulle teenwoordigheid motiveer en vir Henry nog verder belas
met teorieë en ‘'n warboel van standpunte’, soms deur op subtiele ‘foute’ in Jock se
argumentering van die oggend te wys of 'n ander standpunt as hy in te neem. Aan
die einde van die partytjie word die verrigtinge afgesluit met 'n toespraak en die
oorhandiging van 'n geskenk aan Henry en Salome en word die verwagting gewek
dat Henry
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nóú sy aanstaande bruid gaan ontmoet. As hy uiteindelik in sy bed lê, is daar die
suggestie dat Salome vlugtig verskyn of in sy kamer kom, sonder dat hy haar egter
ooit ontmoet. Terwyl hy dan slaap, word die ‘sat lug’ deur die waaiers na buite gedryf.
Alhoewel Sewe dae by die Silbersteins dus 'n besonder hegte eenheid vorm, is
daar telkens subtiele afwykings van die basiese patroon deurdat sommige sirkulerende
temas, situasies of karakters (die geskenktema, middagmaal, sir Henry Mandrake)
in verskillende hoofstukke tot volle ontwikkeling kom en prominensie verkry. 'n
Sirkulerende situasie soos dié van Henry se daaglikse wakkerwordproses in die
oggend voor die wandeling en in die middag voor die partytjie toon ook 'n geleidelike
progressie en word saam met die twee dieselenjins wat elektrisiteit aan Welgevonden
verskaf, die swembad ‘reinig’ en die waaiers aan die werk stel om die lug te suiwer,
by die reinigingsritueel ingeskakel. 'n Belangrike ‘beeld’ wat telkens in 'n groot
verskeidenheid vorme in die verskillende hoofstukke voorkom en in baie opsigte 'n
sentrale posisie in die roman inneem, is die herhaalde verwysings na Salome, die
onsigbare, ontwykende verloofde van Henry. By sy aankoms op die plaas maak
Henry kennis met die hele Silberstein-ménage, behalwe Salome met wie hy uiteindelik
gaan trou en van wie hy net weet dat sy ‘donker oë’ het, 'n liggaamlike besonderheid
wat een van die belangrikste leidrade in sy soektog na Salome is. In die loop van sy
besoek word hy bv. telkens gekonfronteer met 'n hele groep donkerogige meisies,
en soms wend hy pogings aan om uit te vind wie van hulle Salome is, telkens sonder
sukses. In sommige gevalle, soos bv. as die geskenk aan die einde van die partytjie
oorhandig word of as hy in sy kamer ‘die fluistering van 'n rok’ hoor, word die
verwagting inderdaad gewek dat hy Salome nou uiteindelik gaan ontmoet, maar
deurentyd bly sy 'n ontwykende gestalte en word die dubbelduidigheid in haar
moontlike verskynings enduit volgehou. Die sirkulerende beeld van die ruiter te perd
wat Henry en Jock telkens gewaar en assosiasies met die romantiese en seksuele
wek, skep ook die moontlikheid dat die tergende vaagheid van die figuur uiteindelik
opgehef gaan word. Tog bly die onsekerheid end-uit - ‘Dis moontlik Salome; dis
moontlik nie sy nie,’ soos Jock teenoor Henry opmerk. Hierdie dubbelduidigheid
wat verband hou met die naam Salome, skep verder die moontlikheid van sowel 'n
goeie as 'n bose figuur: iemand wat ‘hou van blomme en die veld’ en ‘soos 'n nimf
oor die vlei’ wandel en uiteindelik ‘met liefde en trane in haar oë’ na Henry kyk, of
iemand wat die indruk wek van sedelike losheid of berekendheid en hom bespot, vir
hom giggel of haar berekend afsydig hou. Aan die einde is daar wel 'n aanduiding
van die uiteindelike uitkristallisering van die Salome-beeld, maar dit kan slegs gebeur
deur die ‘geloof’, die ‘toegewing’ wat Henry aan die ‘onsienlike’ moet maak. Die
handhawing van die dubbelkantigheid aan die slot laat die weg oop vir heelwat
interpretasies. Salome kan hier beeld wees van die geliefde wat Henry uiteindelik
ontmoet, van die maatskappy wat hy aanvaar, selfs van God - die gesiglose Syn met Wie hy van aangesig tot aangesig kom, maar in laaste instansie is die
Salome-beeld by uitstek 'n vrye simbool wat suggestief werk en 'n hele verskeidenheid
interpretasies toelaat.
Naas die sirkulerende temas, situasies, karakters en beelde of simbole maak Leroux
ook dikwels gebruik van parallelle tonele wat 'n sekere balans of polêre spanning
tussen die twee dele van 'n hoofstuk bring deurdat die een toneel gewoon-
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lik in die oggend deur Jock en Henry ervaar word, terwyl sy komplementêre
teenhanger in die aand tydens een van die partytjies voorkom. Jock en Henry se bieg
in die kamer van afsondering en Brutus se onhoorbare ‘protes na bowe’ skakel op
dié wyse in die derde hoofstuk met mekaar, soos die inrigting van die kelders wat
Jock en Henry dieselfde dag besoek en Dries se toespraak oor Brutus die aand albei
voorbeelde van die vakmanskap van Welgevonden is. Ook tussen verskillende
hoofstukke word hierdie skakels gelê, soos dié tussen die letters S en H op die
swembad (hoofstuk 2) en op Brutus (hoofstuk 3) of tussen die volmaak geteelde bul
met sy presiese afwisseling van rooi en swart en die perfekte plante, die Hollandse
tulpe wat simmetries tweekleurig verdeel is. Die polêre spanning tussen dele van 'n
hoofstuk of verskillende hoofstukke word nog verder versterk deur die besondere
verhouding tussen beeld en eksegese wat Leroux hier aanwend en waarmee hy aansluit
by die tradisie van die emblematiese literatuur, al word die ‘osmose’ tussen beeld
en betoog by hom veel vloeiender omdat die twee komponente van die emblema nie
so presies op mekaar aangewys word nie en in elk geval albei sterk genoeg is om
geslote in hulle eie karakter te bly. Jock se woorde, wat dikwels die eksegetiese pool
van die emblema vorm, is meestal net ‘voorspel’ tot ander situasies in die roman en
Jock self slegs ten dele 'n meturgeman. Hy verklaar nie alles nie en belas Henry
gaandeweg net met ‘'n warboel van standpunte ... en teorieë’, sodat die eksegese
eerder 'n motoriese funksie in die gang van die roman het. Dikwels is die teorie van
die oggend die praktyk van die aand of praat Jock oor probleme wat eers in 'n latere
hoofstuk by wyse van 'n toneel geïllustreer word. Reeds in hoofstuk 2 sien hy bv.
die bose as ‘'n mag wat toeneem, nie alleen in omvang nie, maar ook in vorm’, 'n
gedagte wat in die loop van die roman telkens verder ontwikkel word deur die siening
van die goeie en bose as ‘twee teenoorgestelde pole wat mekaar balanseer’. In die
slothoofstuk word die eksegetiese selfopdrag van Henry om die ‘momskerm’ te ‘peil’
en ‘die vyand (te) leer ken’, gevolg deur 'n reeks emblemata wat die vorm van
ontmoetings met persone en ervarings aanneem en gesamentlik die onontwarbare
verstrengeling van die goeie en bose illustreer. Tog verklaar die eksegese aan die
begin nie werklik die beeldenie, word die didaktiese funksie van die didaktiek as 't
ware uitgeskakel en funksioneer dit primêr as die motor van die hoofstuk. Eers as
Jock se vroeëre uitsprake in verband met die ‘dualisme in die godshoof’ en die
‘waarheid (as) slegs ... 'n aansyn’ en regter O'Hara se vraag in verband met Heraclitus
se ‘enantiodromia’ - die heelal in 'n toestand van voortdurende verandering - by
hierdie reeks emblemata betrek word, het die leser die sleutel tot Henry se hele
wandeling en die betekenis van sy ervarings. In laaste instansie is die verstrengeling
van die goeie en bose wat hy hier belewe, dié van 'n gevaarlike Heraklitiese wêreld
van voortdurende verandering en onsekerheid.
Met sy aansluiting by die peregrinale literatuur, besondere voorstelling van die
‘outsider’-figuur, teleskopering van verskillende lae, verwerking van 'n groot
verskeidenheid bronne en sirkulering van beelde, motiewe en situasies is Sewe dae
by die Silbersteins een van die hegste konstruksies wat die Afrikaanse romankuns
ken. Die wyse waarop die Ubu-teken, die Salome-beeld en die motief van die
kleredrag deur verskillende hoofstukke heen opgebou word, dra by tot die hegte
eenheid en gee - in die geval van die Salome-beeld - aan die roman 'n
spanningselement wat tot aan die einde gehandhaaf word, terwyl Leroux die
verbinding van subjektiewe
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en objektiewe werklikhede tot aangrypende en dikwels groteske tonele uitbou. 'n
Mens dink hier aan die spoeg in die meer van stookwyn, die fees met dieremaskers
wat kulmineer in die middernagtelike naakte swemparty, die geluidlose bieg in die
kamer van die stiltes, die voorstelling aan die tweekleurige bul en die gebruik van
verkleinwoorde en balletterme in verband met die boere (waarmee Leroux die satiriese
hoogtepunt van sy roman bereik), die middagete van die vierde dag wat die vorm
aanneem van 'n vleisbraaiery en wat met herhalings en parallelismes in die sinsbou
stilisties 'n besondere effek is, die albino wat deur sy oorhandiging van die geskenk
en die toespraak as ‘natuurfrats’ 'n waarheid wil bevestig, lady Mandrake se dodeklag
by die lyk van sir Henry (‘Sir Henry was een van die heel eerstes wat gelag het vir
die werke van Cézanne’), die Walpurgisnacht-toneel waartydens die hele, helse
ritueel tot 'n blote travestie vervlak word as dr. Johns en regter O'Hara telkens opmerk
dat die bose sy trefkrag verloor het, en Henry se allenige wandeling in ‘Die koms
van Salome’ waarmee die roman komposisioneel sy hoogtepunt bereik. Al gee dit
geen beeld van 'n heroïese of lydende mens soos Van Melle se Bart Nel nie en al is
die prosa nie orals van 'n onberispelike tekstuur nie, is Sewe dae hy die Silbersteins
struktureel 'n kragtoer en bied dit as geheel 'n siening van die moderne mensheid wat
in baie opsigte aangrypend en onthutsend is.
Terwyl Sewe dae hy die Silbersteins met die verstrengeling van die goeie en die
bose en die gesigloosheid van die syn as basiese probleme werk, is die hooftema van
Een vir Azazel (1964) die probleem van skuld en morele oordeel, die behoefte en
selfs noodsaak by 'n gemeenskap aan 'n sondebok wat as soenoffer voor die
noodlotsmagte gelê kan word, aan 'n persoon ‘wat die skuld op hom trek om ons
haat of verdriet vir onsself geldig te maak’. Soos in Die mugu en Sewe dae by die
Silbersteins word ook in Een vir Azazel die objektiewe en subjektief-simboliese
vlakke met mekaar verstrengel. Die gemeenskap op Welgevonden word geskok deur
die moord op die ‘alombeminde’ Lila en, vergesel van die spraaksame dr. Johns as
begeleidende karakter, moet speurdersersant Demosthenes H. de Goede - Demosthenes
as gevolg van sy spraakgebrek, H. vir Herakles, die Grieks-mitologiese held wat
o.m. die Olimpiese gode bygestaan het in hulle stryd teen die reuse, en De Goede
wat die gemeenskap
+

+ Een vir Azazel word bespreek deur F.I.J. van Rensburg, W.E.G. Louw, P.G. du Plessis, E.
Lindenberg (waarop J. Garson-Steyn in Hg., 18.12.64 reageer), A.P. Grové, Abr. H. de Vries,
Stephen Gray, Graham Greene, Jan Kromhout, Charles R. Larson. H.C.T. Müller, A.P.
Treurnicht (almal in Die oog van die son), Rob Antonissen (Spitsberaad) en T.T. Cloete
(Kaneel, Kaapstad, 1970). Oor die naam Adam Kadmon in dié roman skryf M.M. Sadie (St.,
XVIII: 3, Februarie 1965), terwyl Hans Ester ‘Die groteske wêreld van Een vir Azazel (Die
oog van die son), D.H. Steenberg die aard van die tragiese (Rondom Sestig), J.P. Smuts die
karakterisering (Karakterisering in die Afrikaanse roman), J.C. Kannemeyer enkele
bewussynstroomtonele (Prosakuns, Kaapstad, 1967), F.I.J. van Rensburg die slotparagraaf
en L.S. Venter die naïewe leser (albei Beeld van waarheid) nagaan. Die belangrikste studie
oor dié roman is dié van Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig; oorspronklik
in Smal swaard en blink, Pretoria/Kaapstad, 1966), waarin sy o.m. die bronne vir dié roman
aantoon. Dr. Johns se verwysing na ‘Quintilius’ bring sy tereg in verband met die klassieke
retorika van Quintilianus en maak dan die opmerking dat as daar later sprake is van ‘die
tegniese heptameter’, dit ‘lyk asof dr. Johns nogal argeloos gebiedsverwisseling pleeg in die
gebruik van sy tegniese terme’ (p. 439). Dat dr. Johns hier egter met reg op die gebied van
die prosodie beweeg, blyk uit die volgende aanhaling uit Heinrich Lausberg se Elemente der
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teen die bose magte beskerm - die moordenaar aan die man bring, 'n speurtog wat
eindig as die geregsdienaar die reus Adam Kadmon Silberstein dodelik verwond en
die ‘skuldige’ sterf as hy by die fontein deur stormwaters weggespoel word. Soos
Leroux se vorige romans het ook Een vir Azazel dus 'n duidelike ‘konkrete’
vertrekpunt, terwyl die allegoriese inslag, verwantskap met die peregrinale literatuur,
optrede van 'n meturgeman en 'n ‘outsider’ as hooffiguur dit regstreeks by Sewe dae
by die Silbersteins laat aansluit. Die gebeure in Een vir Azazel speel af agttien jaar
ná dié in Sewe dae by die Silbersteins. In die tussenperiode is daar uit die huwelik
van Henry van Eeden en Salome Silberstein, wat die ideale verbinding moes gewees
het, 'n swaksinnige reus gebore. Sewe dae later is Salome oorlede en het Jock
Silberstein Welgevonden aan 'n Stigting geskenk waar die inwoners hulself ritualisties
kan bevry van die bose en die mens kan wegkom ‘van die onomvatbare abstraksie
van die wêreld’ binne-in homself. In vergelyking met die Welgevonden van die
vorige roman toon die Stigting tekens van verval en verwaarlosing, soos blyk uit die
verouderde karakters en die talle tonele (die swembad, die kamer van bieg, die kelders,
Dries van Schalkwyk met sy ‘funksionele’ bulletjie, die opstand in die swart
woonbuurt) wat in 'n sekere sin 'n ‘eggo’ of 'n ‘herhaling’ - maar dan telkens met die
aksent op die desintegrasie en desillusie - van dié in die eerste Welgevonden-roman
is. Met dié boeiende wisselwerking tussen die twee romans en die besondere vorm
van intertekstualiteit - veel verwikkelder as dié tussen Die eerste lewe van Colet en
Hilaria - wat daarmee tot stand kom, is Leroux se werkwyse hier 'n voortsetting en
fassinerende uitbouing van dié van C.J. Langenhoven, wie se Sagmoedige
Neelsie-figuur in Herrie op die oú tremspoór telkens met ontsag vereer word as hy
opnuut die plekke besoek waar hy vroeër in Sonde met die bure verwens en vervolg
is.
In vergelyking met Sewe dae by die Silbersteins maak Leroux in Een vir Azazel
van 'n nog verwikkelder struktuur en verwysingsveld gebruik. Die roman word
verdeel in sewe subeenhede wat op die Quintiliaanse retorikale volgorde (Waar?
Wat? Hoekom? Wie? Met watter middele? Hoe? Wanneer?) gebaseer is, maar met
die besondere boustof die tipiese situasie vir die ontrafeling van 'n moord in die
tradisie van die speurverhaal bied. Daarby is daar telkens in die roman 'n regstreekse

literarischen Rhetorik (München, 1963, p. 26): ‘Die Fragen nach den in den loci verborgenen
Gedanken ... werden seit dem 12. Jh.... in dem Hexameter
zusammengefaßt. Diese loci sowie die durch
diese Fragen gefundene Gedanken heißen locus a persona, locus a re, locus a loco, locus
ab instrumento, locus a causa, locus a modo, locus a tempore.’ Opvallend is die feit dat ook
Ngaio Marsh die Latynse woorde - sy praat daarvan as ‘the ancient tag’ - in haar speurverhaal
Dead water (New York, 1964) gebruik. Die dood van die Reus, wat heen en weer deur die
verskillende maskers gespoel word, is waarskynlik ingegee deur D.J. Opperman se relaas
van die verdrinking van Thys Pieterse of Vlooi, die model vir Doors Dubbeldop uit
‘Kantelkompas’. Alhoewel dié gedig eers in Edms. Bpk. 1970 verskyn, skryf Leroux o.m.
die volgende aan Opperman in 'n brief gedateer 14 Maart 1964 (D.J. Opperman-dokumente,
Carnegie-biblioteek, Universiteit van Stellenbosch) om hom te bedank vir 'n besoek aan
Franskraal: ‘Sommige dae steek in mens (se) herinnerings vas; ander vergeet jy. Die dag op
Franskraal is een van die dae wat ek onthou: telkens 'n fragment van 'n gesprek, iets van die
see, die beeld van Vlooi die Visser en sy sirkelgang om die baai.’
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aansluiting by die speurverhaal, soos die vloedwaters wat Welgevonden van die
buitewêreld afsny en die misdadiger vaskeer, die reën wat alle getuienis uitwis, die
ephialtion wat die speurder as besweringsmiddel in sy kamer hou en die speurder as
‘the total stranger who cannot possibly be involved in the crime’ en as ‘the official
representative of the ethical’ (W.H. Auden, ‘The guilty vicarage: Notes on the
detective story, by an addict’, opgeneem in S.E. Hyman, red., The critical
performance, New Vork, 1956, p. 309). Terselfdertyd bied die afgeslotenheid van
Welgevonden ook die moontlikheid vir die tragiese eenheid van plek, terwyl die
deurlope van die forellemeer aan die buitekant die beeld vorm van tragiese maskers
wat ná die reën ‘'n skuimbelaaide stroom die lug in (-spuug)’, dwarsdeur ‘die nag
bulder ... soos die waters deur hulle monde skeur’ en ‘'n gevoel van naderende onheil’
skep. By hierdie elemente uit die Griekse tragedie sluit verder aan die gesprekke oor
die wese van die tragiese, die probleem van skuld en die opvatting van die heroïese
figuur wat die gemeenskap van die onheil moet bevry. Alhoewel die blaamlose
hooffiguur deur Aristoteles as ideale tragiese held verwerp word, kom die onskuldige
slagoffer van die noodlot telkens voor in die praktyk van die Griekse drama en
ontstaan daar met so 'n figuur die moontlikheid vir 'n tragiese situasie wat - soos S.H.
Butcher dit in sy kommentaar op Aristoteles se Poetica stel - gebaseer is op ‘the
antagonism between a pure will and a disjointed world’ (Aristotle's theory of poetry
and fine art, Londen, 1895, p. 302). Dit is hierdie ‘disjointed world’ van
Welgevonden, waar almal seksuele gemeenskap gehad het met die ‘alombeminde ...
ligte’ Lila en almal dus aan owerspel of bloedskande skuldig is, wat nou om
vergelding vra, die prostituut tot 'n maagd verhef, van die subnormale en onskuldige
moroon 'n vampier, verkragter en moordenaar maak en as sondebok die ‘woestyn’
injaag (vgl. V.C. Walsh, Scarcity and evil: An original exploration of moral issues
on the frontier between guilt and tragedy, Englewood Cliffs, 1961). Daarmee integreer
Leroux verdere verwysingsvelde in sy roman, nl. dié van die Ou-Testamentiese
opvatting van die sondebok wat as soenoffer aangebied word (vgl. Levitikus 16),
terwyl De Goede as Herakles-figuur vir hom verder die moontlikheid skep om die
geveg teen die reuse (vgl. Robert Graves, The Greek myths I & II, Harmondsworth,
1964) en die hele wêreld van die vampier (wat na die leier van die reuse as 'n incubus
herleibaar is - vgl. Montague Summers, The vampire, his kith and kin (Londen, 1928)
en The vampire in Europe (Londen, 1929) - maar veral in die Slawiese volksgeloof
sy ‘moderne’ gedaante begin kry het), in sy roman te verwerk.
Naas die aansluiting by die speurverhaal en die tragedie, wat albei deur die
teleskoperende verbinding geparodieer en geperverteer word, is die dubbelduidigheid
van mense en dinge, die polariteit en die sirkelgang een van die basiese
struktuurpatrone van Een vir Azazel. Lila is bv. die dogter van die witgesighoertjie
wat agttien jaar gelede by die geboorte van haar kind gesterf het, terwyl Lila - as 'n
eggo of herhaling van die patroon - op dieselfde ouderdom vermoor word. Hope en
Prudence - die een ‘sterk van tand’, die ander ‘vol van bors’ - toon soveel
ooreenkomste dat hulle feitlik in 'n komplementêre verhouding tot mekaar staan,
later nie meer onderskei kan word nie en werklikheid en droom volkome in die
weergawes van hulle ervarings verstrengel (vgl. J.A. Hatfield, Dreams and
nightmares, Harmondsworth, 1962). Adam Kadmon Silberstein word gekwel deur
'n vampier wat Lila of sy gestorwe moeder Salome kan wees en ervaar prerasioneel
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sowel die paradys as die chaos, sowel afsku as verlange terwyl hy beurtelings teen
die omhelsing veg en meegee, en naas die hede ook verlede en toekoms (laasgenoemde
as doodsvisioen) belewe. Hierdie dubbelduidigheid sluit aan by die hele
polariteit-struktuur van die roman wat tot aan die einde volgehou word as die verteller
- met die tradisionele situering vir die verskyning van die vampier (middernag, maan,
oop vensters, wit vangtande) as agtergrond - aan die slot praat van die ‘monster’ wat
‘versadig’ is - hier sowel die Reus as Welgevonden wat as vampier die ‘lewegewende
bloed’ van 'n onskuldige slagoffer ontvang het. En aan die einde is daar sprake van
'n lofsang ‘vir die dooie, die bok van God en die bok van die woestyn’. Soos in die
geval van Sewe dae hy die Silbersteins bly die dualiteit dus enduit gehandhaaf en
kan daar derhalwe gepraat word van ‘die onverstaanbare Heelal’.
In die besonder kom hierdie dubbelduidigheid en die sirkelgang as struktuurbeginsel
tot uiting in die volgorde van die gebeure in die roman. Op die speurverhaalvlak volg
alles in 'n chronologiese volgorde op mekaar en is dit Lila se lyk wat aan die begin
deur Jock Silberstein by die fontein ontdek word. Sekere subtiele verwysings skep
egter ook die moontlikheid dat die eerste drie afdelings van die boek (‘Ubi?’, ‘Quid?’
en ‘Cur?’) vanuit 'n agterna-perspektief geskryf is en chronologies saamval met die
derde deel van die ‘Quando?’-afdeling waarmee die roman eindig. Só gesien, is dit
dus Adam Kadmon Silberstein se lyk wat Jock ontdek, iets wat bevestig word deur
sy besondere emosionele aandoening by die ontdekking van die lyk, die indruk wat
gewek word dat hy iets swaars dra en die kledingstukke van die lyk wat hom laat
‘wonder waar en wanneer hy dit gekoop het’, alhoewel sy verhouding met die
‘alombeminde’ Lila die eerste interpretasiemoontlikheid nie uitsluit nie. Die tipiese
opsetlike misleiding van die speurverhaal, waarmee Leroux in dié gedeelte werk,
word verder bevestig deur die aandag vir die eggo, die herhaling, die sirkelgang
waarvan daar hier sprake is. In die ‘Quid?’-afdeling praat die verteller bv. van
‘patrone’ wat hulself herhaal, ‘dat elke gebeurtenis neig om 'n eggo te vorm na sy
eie beeld’, 'n verwysing wat kan slaan op die patryshond wat pas 'n plastiekswaan
van die fontein af gebring het en nóú 'n tweede keer iets by die fontein gewaar, maar
wat ook kan verwys na die lyke van Lila en die Reus wat Jock albei by die fontein
ontdek. Dat die plastiekswaan as 't ware die lyk van die Reus voorspel, is duidelik
uit die hele beskrywing in die ‘Ubi?’-afdeling: die swaan is ‘opgeblase’ en ‘geswolle’,
net soos die Reus se lyk aan die slot, en dit word ‘deur die wind gewaai van die
fontein af, óór die struike, déúr die duike tot presies in die middel van die grasperk’,
op dieselfde wyse as wat die Reus aan die einde deur die maskers gespoel word. Ook
in die ‘Quando?’-afdeling aan die slot, waar heelparty elemente van die inset herhaal
en die sirkelgang van die roman voltooi word, keer die plastiekswaan terug as 'n
‘geswolle ewebeeld’ van die Reus. Daarby word die leser ook op 'n ander wyse van
die achronologiese volgorde van die gebeure bewus gemaak. As Jock die patryshond
na die fontein toe volg, sien hy iets wat ‘in 'n gedurige draaikolk beweeg, aanvanklik
vormloos’, later ‘kenbaar ... (,) ál in die rondte ... teen die draai van die horlosie’ in.
Met hierdie beskrywing verbind Leroux die uitkristalliseringsbeeld en die
Ubu-beweging wat telkens in Sewe dae by die Silbersteins gebruik word en
onderskeidelik die moontlikheid van 'n hergeboorte of vernuwing en desintegrasie
of chaos inhou, terwyl die beweging na links in die klassieke mitologie die rigting
van die dood, die onheil is (iets wat ook aan die slot
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van Hilaria voorkom). Belangrik vir die volgorde van die gebeure is dat die verteller
met die formulering ‘teen die draai van die horlosie (in)’ die leser as 't ware op 'n
subtiele manier wil laat verstaan dat die gebeure aan die begin van die roman
teruggedraai moet word en achronologies op mekaar volg. Daarmee gee hy 'n
regstreekse sleutel tot die onsekerheid in die identiteit van die lyk aan die begin van
die roman en die polariteit en dubbelkantigheid van die wêreld waarin die leser ingelei
word.
Die grootste deel van Een vir Azazel word in beslag geneem deur die
‘Quis?’-afdeling waarin speurdersersant Demosthenes H. de Goede, begelei deur dr.
Johns, besig is met die ondersoek, al is hulle peregrinasie in werklikheid 'n blote
travestie van so 'n tipe ondersoek en in die eerste plek daarop ingestel om, ná die
wye tafereel van die begrafnistoneel, die verskillende inwoners van die Stigting te
leer ken en met hulle onderskeie vrese en nagmerries (die vergeefse liefde by Jock
Silberstein, die futiele toewyding by Dries van Schalkwyk, die haat by Henry
Silberstein-van Eeden, die onbevredigde seksdrang by Hope en Prudence) en
skuldgevoelens op hoogte te kom. Gaandeweg plaas hierdie karakters toenemend
hulle gemeenskaplike skuld en gevoel van onvoldaanheid oor op die Reus, wat in
die ‘Quis?’-afdeling in twee hoofstukke skerp belig word: in ‘Deur die oog van die
luiperd’ wat - met 'n toespeling op Van Wyk Louw se gedig - die bewussynstroom
en daarmee die belewenisse van die subnormale moroon regstreeks gee soos hy
beelde uit die verre verlede, die onlangse verlede en hede verstrengeld ervaar en
wissel tussen paradys en chaos, bevrydende vernietiging en reiniging by die fontein;
en in ‘To look down into a drained pool’ - 'n verwysing na Eliot se ‘Burnt Norton’
uit Four quartets - waarin dr. Johns 'n uiterlike beskrywing van die Reus gee en na
aanleiding van die afwesigheid van enige oorerflike faktore vir sy afwyking - en
daarom skuld by sy voorgeslagte - die uitspraak maak dat ‘die ware kern van die
tragiese’ hier teenwoordig is. Vir feitlik die hele duur van die ‘Quis?’-afdeling volg
die Reus dr. Johns en De Goede op 'n afstand, maar in die laaste hoofstuk (‘Afskeid
van 'n meturgeman’) gaan hy hulle verby en word hy die agtervolgde, amper asof
hy onbewustelik en vrywilliglik sy rol as sondebok en offer aanvaar. Dr. Johns se
woorde in hierdie afdeling is 'n soort inkantasie waarmee hy dikwels die handeling
begelei en wat soms - soos bv. met die uitweiding oor die reuse in hoofstukke 5 en
12 - 'n belangrike motoriese funksie ten opsigte van latere gebeurtenisse het. Alhoewel
die ‘Quis?’-afdeling met tonele soos die voorstelling van Dries van Schalkwyk se
bulletjie en die talle voorbeelde van satire oortuig, het die dooltog van dr. Johns en
die speurdersersant op die lange duur 'n element van eentonigheid. Baie van die
plekke wat hier besoek word, mis - selfs in hulle vervalle staat - die verrassende
nuutheid wat hulle komplementêre teenhangers in Sewe dae by die Silbersteins gehad
het, terwyl die peregrinasie met die afwesigheid van die herhaalde en ontwykende
Salome-beeld 'n belangrike spanningselement moet ontbeer en met die lang betogende
gedeeltes in 'n dorre relaas verval, iets wat nog versterk word deur die feit dat - soos
Rob Antonissen opmerk (Spitsberaad, p. 21) - die verskillende en dikwels teenstrydige
eksegete van die vorige roman plek moet maak vir 'n enkele meturgeman wat haas
deurentyd aan die woord is. Daarom dat die stenigingstoneel en die dood van die
Reus aan die slot, waar die betoog deur uitbeelding vervang word en die mitologiese
gegewens uiteindelik in die beskrywing 'n eie dinamiese lewe kry, so 'n boeiende
deel van die roman is. Terwyl
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‘die maskers ... eentonig in die verte (dreun)’ en speurdersersant Demosthenes H.
de Goede hom gereed maak vir sy taak, sing die aangroeiende massa in die saal (vgl.
die slot van Sewe dae by die Silbersteins) 'n aantal liedjies, o.m. ‘Siembamba, Mamma
se Kindjie’ wat met sy wrede wending (‘gooi hom in die sloot, trap op sy kop dan is
hy dood !’) na die Reus se bewussynstroom (in die ‘Succubus’-gedeelte van die
‘Quibus auxiliis’-hoofstuk) terugverwys en sy dood in die vooruitsig stel. Soos telkens
vroeër in sy werk maak Leroux hier ook gebruik van die jukstaponering van die
gegewens. Terwyl die gradeplegtigheid, waartydens Jock en Henry eregrade ontvang,
in al sy kleinburgerlikheid aan die gang is, verwys die professor in sy motivering na
die ‘gekwelde gemoedere’ van die menigte, die ‘morele verantwoordelikheid’ by
die mens en ‘die ondraaglike gevoel van desintegrasie sonder die moontlikheid om
blaam te werp’, wat regstreeks skakel met die hoofmotief van die roman. En terwyl
sowel Jock as Henry tydens die seremonie die duisternis intuur en Henry vermoed
‘dat iets oneindig belangriks êrens gebeur’, word die Reus ‘vervul met 'n
onweerstaanbare hunkering’ om ook by die vergaderde menigte aan te sluit en deel
van hulle te word. As die eerste klippe wat die inwoners ‘ter wille van Lila’ begin
gooi, hom tref, meen die Reus aanvanklik dat hulle met hom speel en dat hy as
uitgeworpene vir die eerste keer deur almal aanvaar word. Intussen het die
speurdersersant as jong held van die menigte aangekom en gaan hy tot die handeling
oor. Die stryd is 'n verbinding van 'n boks-, stoei- en bulgeveg en 'n travestie van die
oeroue stenigingsen sondebokritueel, terwyl die mite (vgl. die twaalfde
‘Quis?’-hoofstuk) van Herakles se stryd teen die reuse (o.m. die wyse waarop
Porphurion, Ephialtes en Eurutos gedood word) in die beskrywing meespeel en die
teleskopering van klassieke oudheid en hedendaagse banaliteit iets skrynends en
grotesks aan die gegewe toevoeg. En as die taak volbring is en die speurdersersant
sy ephialtion vir Hope aanbied, word die Reus deur die maskers gespoel terwyl die
verrigtinge - in 'n meesterlike uitbouing van die jukstaponeringstegniek - in die saal
met die ‘lied van die Stigting’ en die ‘hoera's vir die alumni’ tot 'n einde kom. Wat
'n mens veral opval, is hoe voortreflik Leroux daarin slaag om die lagwekkende,
geestige en - om Robert Graves in verband met Herakles se stryd teen die reuse aan
te haal (The Greek myths I, Harmondsworth, 1964, p. 133) - ‘farcical incidents of
the battle’ op so 'n wyse met die grusame, bisarre en absurde te verbind dat daar
uiteindelik iets ontsettend droewigs lê in die wyse waarop die Reus hier sy einde
bereik. In Leroux se oeuvre is die slot van Een vir Azazel, wat uitbeelding en
konstruksie betref, een van die hoogtepunte.
Die beswaar teen die blote ideëspel en betoog in die ‘Quis?’-afdeling van Een vir
Azazel geld in 'n nog groter mate vir Die derde oog (1966), die derde deel van die
Welgevonden-trilogie. In hierdie verhaal kry Demosthenes de Goede - van sy
spraakgebrek genees, bevorder tot kaptein in die speurdiens en getroud met die
nimfomaan Hope - die opdrag van brigadier Ornassis E., hoof van die D-Diens, om
die ‘tycoon’ Boris Gudenov ‘tot die lig te bring’. Dat De Goede hier, nog meer as in
Een vir Azazel, as Herakles-figuur gekonsipieer is, sien 'n mens uit die beskrywing
van hom as ‘die mensheid se duldende kneg’, die luidrugtige manier waarop hy eet,
sy vuis wat soos 'n ‘groot knoets’ lyk, die verwysing na sy twaalf take en die
aanduiding van sy laaste opdrag - om die helhond Kerberos, die bewaker van Hades,
na die oppervlak te bring - as H-12.
Vir die uitvoering van hierdie taak teleskopeer Leroux twee aspekte van die
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Herakles-mite soos dit vasgelê is in Sophokles se Trachiniai en Die kinders van
Herakles van Euripides (vgl. hieroor P.J. Conradie, Herakles in die Griekse tragedie,
Groningen, 1958), sodat Die derde oog dus - in teenstelling tot Hilaria, wat slegs op
mitiese gegewens gebaseer is - twee literêre ‘interpretasies’ van die mite as stramien
het. In Die kinders van Herakles stel Euripides Herakles voor as die feilbare held
wat in 'n oomblik van waansin - ingegee deur die jaloerse Hera wat die owerspelige
Lykos wil beskerm - sy vrou en kinders vermoor, 'n gegewe wat die basis vorm vir
die verhaal van De Goede, Hope en hulle kinders. In die Trachiniai is Herakles meer
die halfgoddelike held wat onoorwonne van sy twaalf take terugkeer. Van die
sterwende Nessos het Deianeira, vrou van Herakies, die advies ontvang om van sy
bloed aan 'n kleed van haar man te smeer sodat hy haar altyd getrou sal wees. As
Deianeira hoor dat Herakles ná sy laaste taak die jong prinses Iole met hom
saamgebring het, stuur sy vir hom die kleed wat, as hy dit aantrek, begin te brand.
Hierdie gegewe lê ten grondslag van die verhouding tussen Gudenov, Katy en Iole
in die roman. Leroux verbind die twee Herakles-dramas en transponeer die hele
gegewe na die hedendaagse maatskappy waarin die mens se soektog terselfdertyd 'n
soektog na sy alter ego word, iets wat duidelik is in die uiterlike ooreenkomste tussen
die twee sentrale figure en die verwantskap in die name De Goede en Gudenov.
Daarby word die mite vervlak en geparodieer. Die mitologiese halfgod en stryder
word 'n sportheld en polisiekaptein, koning Eurustheus, wat aan Herakles die opdrag
gee, 'n brigadier, en die tragiese heldin 'n gewone owerspelige vrou.
Naas die twee Griekse dramas betrek Leroux nog 'n derde verwysingsveld as basis
vir De Goede se peregrinasie die stad in, nl. Dante se Divina commedia, in die
besonder die Inferno-gedeelte. As De Goede sy huis verlaat, lyk die strate vir hom
na 'n ‘matematiese doolhof’ en word hy voorgekeer ‘deur 'n meisie met die maanhare
van 'n wolf’ (Canto I), terwyl die buskondukteur A.C. Theron aanvanklik weier om
hom sonder vergoeding na die stad te vervoer ('n toespeling op Dante se probleme
om die rivier Acheron oor te steek - Canto III). Daarna daal De Goede spiraalvormig
in die misbedekte stad af (Canto IV), sien hy die mense ‘heen en weer beweeg asof
iets hulle voortdryf’ (soos die wellustiges in Canto V willoos deur die wind
voortgesleur word) en bereik hy die ‘shopping centre’, waar hy die ‘hond Gudenov’
(Canto VI) sal kry. Afgesien daarvan dat dit die struktuur van die peregrinasie bepaal,
gee die Dante-verwysings ondubbelsinnig te kenne dat De
+

+ Die derde oog word bespreek deur F.I.J. van Rensburg, R.H. Pheiffer, John Barkham, Tj.
Buning, Glenn D. Carey, P. Albert Duhamel, Jack Kroll, Melvin Maddocks, P.G. du Plessis,
Eithne Strong (almal in Die oog van die son), P.D. van der Walt (Mené tekél) en Koos Meij
(T.L., VI: 1, Februarie 1968) en P.G. du Plessis (St., XX: 3, Februarie 1967). Op Aat Kaptein
se resensie (Dagbreek en Sondagnuus, 20.11.66) antwoord Humphrey du Randt (Dagbreek
en Sondagnuus, 15.1.67), terwyl P.J. Conradie op D.F.B. de Beer se beskouing reageer (Die
Kerkbode, 15.3.67 en 17.5.67). L.S. Venter skryf oor die religieuse motief, J.P. Smuts en
H.P. van Coller oor die verwysingsveld (al drie in Die oog van die son) en A.S. van Straten
oor die ‘Amerikaanse’ demente (T.L., V: 2, Mei, 1967 en V: 3, Augustus 1967) in die roman,
terwyl H.J. Vermeulen ‘Die derde oog as ghoeroe’ (Rondom Sestig) ondersoek en M.S.
Mouton die ooreenkomste met Dante se Inferno (Kl., XV: 3, Oktober 1980) nagaan.
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Goede se afdaal in die stad 'n hellevaart is. Die Oita-sentrum - waar 'n mens ‘gebore
(kan) word, jou ten volle uitleef en sterf sonder om die komplekse gebou te verlaat’
- is met sy verheerliking van tydelike waardes, eendsterte, seksgodinne e.d.m. 'n
beeld van die hedendaagse lewe in al sy perversiteit.
Deur die teleskoperende verbinding van twee aspekte van die Herakles-figuur en
die verdere verdieping deur die Dante-wêreld gee Leroux 'n hegte basis aan sy roman.
'n Mens het egter die gevoel dat die struktuur blote vernuf bly, die mitiese gegewe
telkens die primêr-verhalende verdring en tot bysaak reduseer, groot dele van die
roman - óók as gevolg van die afwesigheid van 'n deurlopende meturgeman - in
gewone didaktiek, betoog en inligting verval en die vorm van 'n verhandeling aanneem
(vgl. o.m. die afdeling ‘Voorgeskiedenis’). Die belangrikste beswaar is egter die feit
dat Leroux nie, soos in die geval van Sewe dae by die Silbersteins en Een vir Azazel,
in Die derde oog beeldend-meevoerende tonele as korrektief vir die eksegese opbou
nie. Afgesien van enkele kolle waar die satiries-ironiese inslag bekorend werk,
oorheers die dorre relaas, regstreekse inligting en betoog en dra die roman topswaar
aan sy mitiese stramien.
Met 18-44 (1967; in Engelse vertaling 1972) begin 'n nuwe trilogie wat gedeeltelik
by Leroux se vorige werk aansluit, maar ook in belangrike opsigte daarvan wegswaai.
Soos vroeër is die karakters nie driedimensioneel nie, bly die wêreld van die roman
in 'n groot mate irreëel en dien die Jungiaanse psigologie as basis vir die gebeure.
Afgesien van kleiner raakpunte met vroeër romans kan die verhouding tussen 'n ouer
en jonger persoon teruggevoer word na dié tussen Gudenov en Iole in Die derde oog
en veral tussen Colet van Velden en Marié du Toit in Die eerste lewe van Colet,
terwyl die Salome-figuur van Sewe dae by die Silbersteins terugkeer in die
‘spookbeminde’, Laura (naam van die onbereikbare geliefde in Petrarca se
liefdesonnette), na wie Y steeds soek as ‘die ongevormde, voortvlugtende onbekende
in al (sy) boeke’. In vergelyking met die grootse konstruksies van die
Welgevonden-trilogie is die wêreld van die 18-44-trilogie beperkter en vind ons veral
in die eerste roman met die intieme toon en regstreekse aanspreking van karakters
'n aansluiting by die tradisie van die belydenisroman. In die plek van die meturgeman
kom die
+

+ Oor die sosiale satire in Etienne Leroux se derde trilogie skryf J.F. Keyser (ongepubliseerde
M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1976), terwyl H.Z.J. Koen die verteller in die
eerste twee romans (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1972;
kyk ook T.L., XIV: 2, Mei 1976) en Louise Viljoen die verwysingstegniek in al drie werke
(ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch, 1979) nagaan. Oor die
derde siklus as geheel skryf verder Anita Theron (Die oog van die son). 18-44 word bespreek
deur J.C. Kannemeyer, F.I.J. van Rensburg, Elsa Joubert, John Barkham, Don Edwards, Paul
Theroux (almal in Die oog van die son), George Louw (Hg., 23.2.68), Koos Meij (T.L., VI:
1, Februarie 1968), P.D. van der Walt (Mené tekél) en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur
sedert Sestig). Oor opvallende parallelle met André P. Brink se Miskien nooit skryf W.F.
Jonckheere (St., XXI: 5, Junie 1968), oor die Wagneriaanse elemente Eben Meiring (Bu.,
10-12.6.68 en T.L., VI: 4, November 1968; vgl. ook Die oog van die son) en oor die rol van
die dialektiek Johann Johl (T.G., XX: 1, Maart 1980), terwyl Robert L. Berner die Jungiaanse
agtergrond (Books Abroad, Spring, 1975) ondersoek en Heilma du Plooy die ‘narratologiese
struktuur’ (T.L., XX: 4, November 1982) nagaan. Oor 18-44 as briefroman skryf Elize Botha
(Beeld van waarheid). 18-44 berus vir sy boustof gedeeltelik op 'n briefwisseling tussen
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knolskrywer wat as ek-verteller direk as eksegeet optree en - as boeiende variasie
op die vorige indiwiduasieprosesse - probeer om homself al skrywende met ‘die
wonderlikheid van die lewe’ te versoen, tot 'n geheel te herskep of 'n sekere
harmoniese betekenis in lewe en dood te vind.
18-44 handel oor die jaarlange korrespondensie tussen mnr. Y, die vier en
veertigjarige knolskrywer, en die agttienjarige mej. X, vir wie hy nie persoonlik ken
of ooit ontmoet nie: In die loop van die roman, wat o.m. bestaan uit aanhalings uit
haar briewe en lang ‘vertellings’ wat direk tot haar gerig is, word die hele lewensloop
van mnr. Y gaandeweg opgeroep: sy jeugjare by sy ‘teringmaer tante’ en ‘estetiese
oom’, sy universiteitsopleiding, eerste romanses en huwelik met die dogter van 'n
‘Swartlandse slagter’, sy verhouding met die Rus vir wie hy gereeld in 'n parkie in
die stad ontmoet en wat aan hom 'n sekere afwisseling gee van die saai, doodse
huwelik met sy ‘dowe, mank, manies-depressiewe vrou’ saam met wie hy in 'n
‘kompakte huisie’ by die see woon. Uiteindelik pleeg sy vrou selfmoord as sy ontdek
dat die liefdesbriewe van haar ‘minnaar’ deur Y self geskryf is, word die Rus versoen
met haar man nadat hy en sy medestanders Y in die parkie afgeransel het, raak die
briewe van mej. X al hoe minder terwyl sy ‘die lewe ... met 'n eie wysheid’ tegemoet
gaan en bly Y alleen oor. Aan die einde verdoop hy sy huisie tot ‘Breidablick’ woning van die Germaanse god Balder, wat in 'n nuwe wêreld verrys en hier 'n breër,
omvattende siening beteken - en begin hy om as ernstige skrywer die roman te skryf
wat sy tante al die jare van hom verwag het.
Die struktuur van 18-44 berus op die vier verhoudinge van Y: met sy vier en
veertigjarige tante toe hy self agttien was, met sy eie vrou en die Rus, wat albei vier
en veertig is, en met die agttienjarige mej. X aan wie hy as middeljarige man skryf.
Die roman toon met sy sirkulerende refreine en herhaling en hervatting van basiese
temas iets van 'n musikale struktuur, terwyl die dikwels ironiese vertelling, soms met
subtiele oorgange, telkens tussen verlede en hede of herinnering en werklikheid
beweeg en met die steeds wisselende aandag aan een van die vier vroue 'n
mosaïekpatroon vorm. Die vier vroue verteenwoordig vier tydperke in die lewe van
Y én in dié van die twintigste-eeuse mens, terwyl die geheel tussen twee markerende
punte beweeg: die jaar 1844, waarin niks van belang gebeur nie maar die
briefverhouding tussen Y en X begin, en 1945 met sy katastrofes en ‘geboorte van
'n nuwe tragiek’. Terugskouend op die ‘naughty twenties’ en die plesiersug van sy
tante, die wrede werklikheid van die nasionaal-sosialisme in die dertigerjare en sy
Walküre-vrou, die vergoddeliking van die staat en die verhouding met die Rus en
die briewe van mej. X wat in die nuwe tyd ná 1945 leef, moet die knolskrywer 'n
sintese vind, die teenoorgesteldes met mekaar versoen en tot herontwaking kom om
sy Godsgawe as skrywer op 'n volwaardige wyse uit te leef. Sodoende betrek 18-44dus
verskillende generasies met hulle lewensuitkyk en -ideale en verskillende tydperke
in die gang van die mens se geskiedenis. Al mis die roman die omvattende en
teleskoperende siening van Sewe dae by die Silbersteins en 'n grootse toneel soos
die ondergang van die Reus in Een vir Azazel, bereik Leroux met die ligte speelsheid
en die deureenskuiwing van verskillende tye en verhoudinge in 18-44 plek-plek 'n
haas virtuose vaart.
Leroux en 'n agttienjarige kunsstudent. Leroux se briewe is tans in besit van mev. Ingrid
Scholtz van Stellenbosch.
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verwysing werk, vorm die soektog van die Egiptiese Isis na die lyk van Osiris, wat
deur sy broer Set vermoor en later in veertien stukke gesny is, die mitiese stramien
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vir Isis Isis Isis ... (1969), ‘'n Storie van dertien vrouens en 'n reisbeskrywing na
binne’. In aansluiting by die tradisie van die reisverhaal, wat hier deur die enumerasie
van oppervlakkige toeriste-attraksies en die talle besoeke aan restaurants geparodieer
word, handel die roman oor die knolskrywer se poging om deur middel van 'n
Europese reis en kennismaking met 'n aantal vrouens die veertien stukke van die
verminkte Osiris tot 'n nuwe geheel gevoeg te kry. Terwyl Isis egter in die Egiptiese
mite na Osiris gaan soek, keer die twintigste-eeuse knolskrywer die mite om en is
dit Osiris wat ‘op soek (gaan) na die vroulike transformerende wese wat (hom) weer
heel sal maak’, 'n omkering - en pervertering - wat moontlik is omdat mites ‘in die
moderne mallemeule van die gees’ 'n ‘warboel (word) wat alleen die ingewydes kan
verstaan’. Soos telkens in Leroux se romans is die doel van die peregrinasie dus 'n
indiwiduasieproses, 'n poging van die knolskrywer om sy verminkte self te herstel
deur aspekte van Isis terug te vind in elk van die dertien vroue wat hy ontmoet. In
teenstelling tot die vroeëre romans en in direkte aansluiting by 18-44 is die
indiwiduasieproses egter hier ook die groei van die knolskrywer tot volwaardige
kunstenaarskap. Soos in 18-44 word die dikwels misleidende meturgemanne van
vroeër vervang deur 'n knolskrywer wat aan die roman 'n ingeboude ‘inligtingsdiens’
gee. Terwyl die leser in 'n roman soos Sewe dae by die Silbersteins dus nie die
verduidelikings van die inisieerders as gesaghebbend kan aanvaar nie en gevolglik
self ontsyferend moet lees, verklaar en omvorm die ek-verteller sonder enige
misleiding die mitiese gegewens vir die leser, iets wat van Isis Isis Isis ... 'n direkter
en oper roman as die Welgevonden-trilogie maak. Soos in die geval van 18-44 slaag
die knolskrywer ook hier nie in sy poging om die desintegrasie op te hef nie, o.m.
omdat - soos Rob Antonissen tereg opmerk (Die Burger, 13.12.69) - die ontdekking
van die kodeformule ‘Isis’ op 'n blote toevalligheid berus en - in teenstelling tot
‘18-44’ - die ek-figuur as motoriese krag nie deel van die kodeformule uitmaak nie.
Terwyl die struktuur van 18-44 die viervoudige verhouding van die knolskrywer as
basis het en die volgorde van die gebeure deur die deureenskuiwings van verlede en
hede chaoties aandoen, is die volgorde in Isis Isis Isis ... chronologies soos die
knolskrywer van ervaring tot ervaring verder reis. Die geheel word kragtens die inset
vanuit 'n agterna-perspektief aangebied en die herhaalde vertellings oor en
terugverwysings na Bettie, ‘die vergete rebel van De Doorns’, en die knolskrywer
se drie ooms verbreek die streng chronologiese gang van die episodes. Die dertien
‘sensuele’ ervarings bring wel 'n element van eenselwigheid en resepmatigheid en
laat die roman in 'n soort statiese ‘tablokuns’ ontaard, maar die verbrokkeling word
teengewerk deur die herhaalde vervattings van die Isis-mite en die Ooswaartse
gerigtheid van die reis wat met die besoek aan Griekeland en die ervaring met die
Shulamite 'n hoogtepunt bereik en die uiteindelike uitkristallisering of wonder 'n
moontlikheid maak. Telkens in hierdie roman bereik Leroux
+

+ Isis Isis Isis ... word bespreek deur F.I.J. van Rensburg, Rob Antonissen, P.D. van der Walt,
Elize Botha, Jan Deloof, Ian Forsyth en Charles Wilson (almal in Die oog van die son). Oor
‘Die monolitiese styl en hipertrofie van die ego in Leroux se Isis’ skryf T.T. Cloete (Die oog
van die son), terwyl Talitta Heydenrych Die mitiese patroon ensielkundige grondslag in die
moderne roman met spesiale verwysing na Isis Isis Isis ... van Etienne Leroux (ongepubliseerde
M.A.-verhandeling, Universiteit van Natal, 1975) nagaan.
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besondere bisarre en groteske effekte deur die jukstaponering van handeling en
mitologiese uiteensetting of die beskrywing van twee gebeurtenisse wat gelyktydig
afspeel, dikwels - soos in die weergawe van die bulgeveg in die hoofstuk ‘Linda Lee,
Westwood, Mass.’ - deur met gebruik van die woorde ‘terwyl’ en ‘toe’, wat die twee
handelinge skei, 'n sekere polariteit aan die sinskonstruksies te gee. Die inset van die
roman, met die verwysing na die vrou wat ‘stert-omhoog in die oseaan verdwyn’ en
die ‘Osirifikasie’ in die parkie, sluit regstreeks by 18-44 aan. Met sy gebruik van die
kataloguseffekte, barokke opstapeling van allerlei ervarings en uitbeelding van die
fatalisme en sinisme van die knolskrywer terwyl hy whisky en soda drink en die een
sigaret na die ander rook, is die eerste twee hoofstukke stilisties een van die
hoogtepunte in Leroux se oeuvre.
Die uiterlike verhaal van Na'va (1972), die derde roman in die 18-44-trilogie,
sentreer rondom Georgie, neef van die knolskrywer, wat met 'n Greener-haelgeweer
'n einde aan sy lewe gemaak het. In die besonder handel die vertelling oor die
uitgerekte begrafnisfees waartydens die knolskrywer sy oom George se herhaalde,
refreinmatige vrae in verband met die rede vir Georgie se selfmoorddaad met
verwysing na die vier vroue in sy neef se lewe moet beantwoord en waarop - naas
uiteenlopende aanwesiges soos 'n adjunk-minister, 'n sigeuner en die ‘aanstaande’
van die ‘oorledene’ - ook 'n hele falanks karakters uit Leroux se vorige romans
(Juliana Doepels, Jock Silberstein, Demosthenes H. de Goede, Brigadier Ornassis
E.) teenwoordig is, feitlik as ‘outochtone skimme’ of mities geworde figure uit sy
eie oeuvre. Saam met die groteske gebeure (tante Sofia wat die mees bisarre
vuurwerke laat afskiet, Juliana Doepels wat die een bom na die ander laat ontplof en
die lede van die D-diens wat vir arrestasies sorg), dra hierdie figure by tot een van
die mees groteske fantasieë in Leroux se oeuvre, terwyl oom George se plaas, soos
Welgevonden en die Oita-‘shopping centre’ vroeër, algaande in 'n hele klein
mikrokosmos ontwikkel. Naas die vraagstelling oor Georgie se selfmoord, wat
terselfdertyd 'n soeke na die sin van lewe en dood is, handel Na'va, soos die twee
vorige romans in die trilogie, ook heel bewustelik oor die poging van die knolskrywer
om deur middel van sy kunstenaarskap 'n ‘onverganklike vorm’ op die ‘spierwit
papier’ te bereik, al is hierdie strewe na singewing ook tot mislukking gedoem. Aan
die einde besef die verteller dat ‘die gegewe ... nooit in dramatiese volvoering (sal)
gaan nie’, dat ‘die oorkoepelende waarheid ... nie deur 'n knolskrywer saamgevat
(kan) word nie as selfs groot skrywers slegs 'n aspek van die malaise kan aandui
terwyl hulle met die menslike hubris dit waag om soos 'n Aap van God, of soos
iemand soos Demosthenes de Goede, die ewige waarheid te stotter’. Al waartoe sy
‘vermoë tot sintese’ hom miskien kan lei, is om hom ‘by 'n enkele weergawe van
die angs van menswees’ te beperk en op dié wyse ‘'n vonk van die ewigheid (te) ...
vang’. In teenstelling tot 18-44 met sy hoofsaaklik Germaanse verwysingswêreld en
Isis Isis Isis ... wat die
+

+ Na'va word bespreek deur André P. Brink, Charles Malan, F.I.J. van Rensburg, Frans
Esterhuyse, P.D. van der Walt (almal in Die oog van die son), Anita Moodie (Rap., 4.3.73)
en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig). Oor Tyd as struktuurelement in
Na'va (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., 1978)
skryf Marietta Stroebel, terwyl P.H. Swanepoel die ruimtestruktuur in die roman nagaan
(Koers, 42: 5, 1977).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

370
Egiptiese Osiris-mite as vertrekpunt het, verbind Leroux in Na'va die mite van die
Hindoe-god Sjiva (sowel god van vernietiging as vrugbaarheid) met die Joodse ‘staat
van sjava’, die nulpunt, die kollektiewe niks, al werk die roman basies met 'n hele
kompleks verwysings wat gesamentlik die siklus van skepping, vernietiging en
herlewing (laasgenoemde gesuggereer in die sonsopkoms en die vernuwing in die
natuur aan die slot) aan die gang van die roman moet gee. Soos die eerste twee romans
in die trilogie word die gebeure vanuit 'n agterna-perspektief aangebied deurdat daar
telkens gepraat word van die begrafnisgaste wat reeds dood is en die aandag by
herhaling op die knolskrywer in sy ‘spierwit huisie by die see’ val. Terwyl die verteller
in 18-44 en Isis Isis Isis ... deur middel van sy verhoudinge met die ander karakters
en as ervarende ek in die sentrum van die aandag staan, verskuif die perspektief hier
na Georgie in wie se doen en late die knolskrywer aanvanklik weinig belangstelling
het. Hierdie onbetrokkenheid sorg vir die nodige afstand en skep die moontlikheid
vir allerlei satiriese effekte, maar dit laat die motivering vir die vertelling meer as
wenslik agterweë en reduseer die knolskrywer tot blote verslaggewer met hoogstens
'n ironiese belangstelling in die besondere geval. Daarby - soos André P. Brink tereg
opmerk - mis die vertelling oor die vier vroue in Georgie se lewe die noodsaak en
noodwendigheid van dié in 18-44 en word die ‘ontsaglik komplekse Hindoe-mitologie
... onhebbelik vereenvoudig en ‘gemeganiseer’’ (Voorlopige rapport, p. 91).
Magersfontein, o Magersfontein! (1976) is die eerste gepubliseerde roman van
Leroux wat nie regstreeks by die groter eenheid van 'n trilogie ingeskakel is nie. Soos
al sy vorige werke het dit 'n konkrete uitgangspunt. Vir sy boustof steun die roman
op die vloedramp van 1974 toe die Riet- en Modderrivier naby Magersfontein hulle
walle oorstroom het en lede van die Weermag en die Departement van Waterwese
by die reddingspoging ingespan is. In die besonder werk Leroux egter met die
historiese gegewens rondom die Slag van Magersfontein waartydens generaal-majoor
Wauchope, ‘liefting van Skotland’, sy lewe verloor het en die Skotse
Hoogland-Brigade van vierduisend manskappe met die nagtelike opmars van 11
+ +

+ Leroux se rede by die aanvaarding van die C.N.A.-toekenning vir Magersfontein, o
Magersfontein! word in Tussengebied (Johannesburg, 1980) opgeneem, terwyl hy in dieselfde
bundel ook van sy werk aan dié roman vertel, die belangrikste bronne noem en uitwei oor
die aandeel van die drie persone aan wie die roman opgedra is. Magersfontein, o
Magersfontein! word bespreek deur Abr.H. de Vries, André P. Brink, Louis Eksteen, Jan
Kromhout, D.H. Steenberg, Ia van Zyl (almal in Die oog van die son), Ronèl van der Merwe
(Vo., 18.11.76), P.D. van der Walt (Tr., 29.1.77), Renske Koen (T.L., XV: 1, Februarie 1977),
Anita Lindenberg (Ogg., 30.9.77), Tim Huisamen (St., XXX: 6, Desember 1977), Elize Botha
(Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig), Susanne van Deventer (T.L., XV: 3, Augustus 1977)
en F.I.J. van Rensburg (Oor skrywers en boeke, Johannesburg, 1982). Oor die historiese stof
vir die roman handel Lucia C. Minnaar (Koers, 44: 5, 1979), terwyl Charles Malan oor die
ideologiese rol van die leser en Réna Pretorius oor die karakterisering (albei in Beeld van
waarheid) skryf.
+ Oor die algemeen was die resensente besonder gunstig oor die roman. Brink noem dit ‘'n
briljante prestasie, 'n grillige fantasie wat verdiep tot 'n verbysterende visioen’, De Vries
beskou dit as Leroux se ‘komieklikste’ en ‘een van sy héél grootste romans’, Van der Merwe
meen ‘dit is sekerlik sy belangrikste werk en een van die heel beste romans in die Afrikaanse
letterkunde tot op hede’, Huisamen noem dit 'n ‘hoogtepunt’ in Leroux se oeuvre en Anita
Lindenberg vind dat Leroux tegelyk ‘'n ernstige, ‘apokaliptiese’ en hoogs simboliese roman’
en 'n ‘skreeusnaakse’ werk gelewer het waarin ‘die humor met opsetlike en goed gemotiveerde
tendens verwring (word) tot die stuitige en die banale’. In sy radiobespreking (uitgesaai deur

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

371
Desember 1899 verslaan is deur die Boere wat vanuit gunstige verdedigingsposisies
in die loopgrawe kon vuur. Teen hierdie historiese agtergrond handel Leroux se
roman oor 'n buitelandse film- en T.V.-geselskap wat die historiese veldslag deur
middel van akteurs en aktrises op die kamera wil rekonstrueer, maar tydens die
enscenering oorval word deur 'n onverwagte vloedramp wat die riviere laat oorstroom
en Magersfontein in 'n see omskep.
Die doel van die projek is dus ‘'n poging om, téén die agtergrond van 'n
tragikomiese gebeurtenis van die verlede, oor ons tyd deur middel van 'n moderne
kommunikasiemedium te besin’ en veral op die vermenging van die tragiese en die
ironiese (wat die absurde en die komiese insluit) te konsentreer. Daarvoor laat val
Leroux by herhaling die aksent op die parallelle tussen die historiese gebeure en die
eietydse weergawe, in die besonder die diskrepansie tussen verwagting en werklikheid,
illusie en realiteit. Tydens die historiese slag - soos Leroux dit weergee - het die
Boere die Skotse Highlanders bv. aanvanklik vir volstruise aangesien, is die loopgrawe
van die Boere nie deur die Engelse uit die ballon gewaar nie omdat almal binne-in
as gevolg van die geskommel naar was, het die reën Wauchope se uitsig nog verder
in die donker belemmer en regstreeks tot sy dood bygedra, en was De la Rey - danksy
wie se krygsvernuf die Boere veilig in die loopgrawe was - weens sy seun se dood
glad nie by die Slag van Magersfontein aanwesig nie, terwyl Wauchope later deur
'n telegrafiese misverstand oor die name uiteindelik by Matjiesfontein in die Karoo
in plaas van naby die slagveld begrawe is. Hierdie teenstellings tussen illusie en
realiteit of vermenging van tragiek en komiek - tot die absurde toe - keer ook terug
in die eietydse ‘stilering’ van die gebeure. By die aanvang van die roman is Gert
Garries bv. besig om met die lyk van sy kind agterop sy fiets heen en weer oor die
grens tussen die Vrystaat en Kaapland te ry ten einde 'n dokter te vind wat die
doodsertifikaat kan uitreik, terwyl die swart chauffeur Garries se opmerking oor sy
kind se dood as 'n nuwe kode vir dagga of dwelmmiddels in terpreteer en die lyk van
hom koop. Ook in die eietydse gebeure is daar 'n verwarring tussen Magersfontein
en Matjiesfontein as die logistikus kamers by die verkeerde hotel reserveer, terwyl
hy later die teksskrywer se naam verkeerd aangee en die stasiemeester op Modderri-

die Afrikaanse Diens van die S.A.U.K., 18.11.76 en opgeneem in Oor skrywers en boeke,
Johannesburg, 1982) het F.I.J. van Rensburg egter ernstige besware teen die roman. Die
oorstroming in die derde fase ‘oorgolf’ volgens hom die film- en televisie-onderneming,
aangesien die eerste (aanvanklik) niks met die laaste te doen het nie en aanleiding gee tot
blote komiek en lawwigheid. Daarby is Magersfontein, o Magersfontein! vir Van Rensburg
veel minder nuut as wat 'n mens sou verwag. Dit is 'n voortsetting van die komiese, satiriese,
burleske, ligte en speelse, terwyl karakters uit vorige boeke (Juliana Doepels, Kaptein De
Goede) soms ‘by die hare bygesleep’ word. Leroux gaan volgens hom ‘veels te nonchalant,
dit wil sê met te min vakmanskap, met sy materiaal in hierdie boek om’. Karakters word bv.
betrek wat oorbodig is, die taal het ‘die bekende vleug slordigheid’ en die ‘kru taal is dikwels
nie funksioneel nie’, want 'n mens ‘kry die indruk dat die kruheid plek-plek vir openbare
konsumpsie is, dus sonder dat 'n situasie dit werklik nodig het’. Volgens Van Rensburg
‘oorwoeker’ die idee ‘die boustruktuur, sodat die tweede helfte van die boek die indruk laat
dat dit nie van die begin af voorsien was nie, hoeseer dit ook al vanuit die oogpunt van idee
geregverdig is’.
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vier die diere vir die projek as deel van 'n sirkus aansien. Soos in die geval met die
Slag van Magersfontein verydel die weersomstandighede die suksesvolle voltooiing
van die projek, o.m. ook omdat daar - soos indertyd - ‘geen behoorlike verkenning
gedoen is nie’, en vind die historiese figure hulle polêre teenhangers en dubbelgangers
tydens die rekonstruksie. Met hierdie parallelismes tussen verlede en hede, veral
tussen die heroïese figuur van die verlede en die hedendaagse skeptisisme van die
anti-held, wil Leroux ‘die maladie van ons tyd’ en die ‘korrupsie van die gewete’
illustreer. Aan die einde, as die vloed in sy groteske afmetings toeneem, word die
begrensde mens wat gewoond is aan sy alledaagse en wêreldse enkelvoudigheid,
gekonfronteer met die onbegrensde en die universele planmatigheid en ervaar hy die
eksistensiële vrees, die betekenisloosheid van sy simbole en gevoel van nada, die
allesoorheersende niks ('n begrip waarvan daar in hoofstuk 5 van die derde afdeling
'n pragtige ironies-geestige gebruik gemaak word). Die ‘hemelvaart’ van lord Sudden
en Gert Garries in die ballon (einde van die derde afdeling), van waar hulle 'n
panoramiese beeld op die hele ‘slagting’ het en waarin hulle 'n ekstatiese ‘gevoel
van volkome bevryding’ ervaar terwyl hulle die ewigheid instyg en as gevolg van
die verminderende suurstof al hoe slegter hoor, is met sy vermenging van die komiese
en tragiese een van die hoogtepunte in Leroux se oeuvre.
In teenstelling tot die 18-44-trilogie wat dit onmiddellik voorafgaan, is
Magersfontein, o Magersfontein! nie in die eerstepersoonsvorm geskryf nie en sluit
dit in baie opsigte eerder by werke soos Die mugu en die Welgevonden-trilogie aan.
Enkele figure van vroeër, soos Juliana Doepels en Demosthenes de Goede, word 'n
keer of wat genoem en funksioneer feitlik as atavistiese reste in die roman, terwyl
die karakters - bv. dr. Fyella Amakaia-Laird en Le Grange, die ‘speedcop’ - met
hulle geestig-ironiese en dikwels allegoriese name en bisarre verbinding van vleeslike
wellus of gewone alledaagsheid en erudiete kennis of pynlike bewussyn van die
folterende moderne eksistensie die lyn van Gysbrecht Edelhart, Henry van Eeden
+

+ Kort ná die verskyning van Magersfontein, o Magersfontein! word die roman deur 'n Komitee
van die Direktoraat vir Publikasies ingevolge die Wet op die Beheer oor Publikasies
goedgekeur. Klagtes oor die boek (o.m. dié van mev. Lena van Wyk, met wie Chris Barnard
later 'n onderhoud voer; kyk Hg., 9.12.77) het egter tot gevolg dat die Aksie Morele Standaarde
'n lys van twee en sewentig ‘smerighede’ uit die roman opstel en dat C.P. Mulder, indertydse
Minister van Binnelandse Sake, die Appèlraad gelas om die beslissing oor Magersfontein,
o Magersfontein! te heroorweeg. In November 1977 word die roman deur die Appèlraad
onder voorsitterskap van J.H. Snyman verbied op grond van Leroux se ‘oormatige vieslike
taal, oormatige ydellike gebruik van die Here se Naam, platvloerse verwysings na ontlasting,
masturbasie, die verlies van maagdelikheid, voorkoming van konsepsie deur seepspoeling,
maandstonde, geslagsorgane en prostaatmoeilikheid’. A.P. Grové en C.D. Fuchs, lede van
die Raad, lewer 'n minderheidsverslag in, terwyl Merwe Scholtz, Marius Scholtz en Anna
M. Louw uit protes as komiteelede bedank. Ná die verbod verwys die uitgewers, Human &
Rousseau, die uitspraak na die Pretoriase Hooggeregshof vir hersiening, maar die appèl word
in 1978 van die hand gewys. In Junie 1979 word Magersfontein o Magersfontein! deur die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns met die Hertzogprys bekroon, 'n
toekenning wat deur skrywers en letterkundiges soos Bartho Smit, Anna M. Louw, Ernst
van Heerden, E. Lindenberg en J.C. Kannemeyer verwelkom word as een van die belangrikste
literêre beslissings wat die Akademie nog gemaak het. Met dié bekroning word ‘die menslike
gevoel van regverdigheid bevredig’ omdat 'n skrywer van die status van Leroux ‘deur 'n
agterlike beheer- of sensuurstelsel grondeloos verneder is’, terwyl ‘'n mens se historiese
bewussyn jou amper wil laat glo dat met hierdie bekroning die keerpunt uiteindelik kan kom
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en Demosthenes de Goede voortsit. Daarby toon die optog na Magersfonteinkoppie
om die slagveld van indertyd op film vas te lê, 'n ooreenkoms met die organisasie
van 'n reklameveldtog in Hilaria om Julius Johnson se plastiekblindings te adverteer,
al word die historiese parallelle van die kontemporêre figure - anders as die
Hilaria-karakters met hulle mitiese teenhangers - nie geforseer nie maar op 'n ligte,
geestige wyse uitgewerk. Met die geestigheid, sosiale satire en die ‘stilering’ van die
gegewe as die karakters bv. vir 'n foto poseer (soos in afdeling 4 van
‘Verkenningstog’), sluit die roman aan by die ‘Ballet van die boere’-hoofstuk uit
Sewe dae by die Silbersteins, terwyl die ‘uitvaart’ van lord Sudden en Gert Garries
in die ballon met die vermenging van die komiese en tragiese aan die dood van die
Reus in Een vir Azazel laat dink en die toespraak van die Minister in die epiloog aan
die woorde van Brigadier Ornassis E. aan die einde van Die derde oog herinner. Met
die fantasmagoriese aanbieding van die gegewe, spel van die ironie, satiriese elemente,
verbinding van komiek en tragiek en groteske situasies in hierdie roman sit Leroux
die lyn van sy vorige werke voort.
Aan die ander kant verskil die roman in baie opsigte van die voorafgaande drie
trilogieë, in so 'n mate dat Magersfontein, o Magersfontein! as 'n belangrike vernuwing
in Leroux se oeuvre beskou moet word, belangriker as wat 18-44 dit indertyd was.
Alhoewel daar by geleentheid gepraat word van Jung en die Kollektiewe Onbewuste
en daar van tyd tot tyd verwysings voorkom na die Germaanse godeskemering, die
Hebreeuse Armageddon en die Keltiese mites, en die slot as geheel as 'n tweede
sondvloed gesien kan word, gaan Tim Huisamen in sy beskouing oor die roman
bepaald te ver as hy beweer dit is ‘Leroux se volledigste verwerking en toepassing
van mitiese stof tot op datum’ en ‘'n komplekse ver-beelding van die Jungiaanse
kollektiewe onbewuste’ (Standpunte, XXX: 6, Desember 1977, p. 55). In teenstelling
tot die meeste van Leroux se romans - Die eerste lewe van Colet uitgesonderd - is
die mitologiese verwysings veel geringer en as basis vir die verhaal in Magersfontein,
o Magersfontein! heeltemal afwesig. Daarom sê André P. Brink dat Leroux ‘die
tradisioneel-mitologiese opset hier laat vaar’ en met dié roman ‘dalk

waarop ... skrywers, literatore en almal vir wie ... (die) Afrikaanse literatuur van belang is,
so lank reeds wag’ (Bu., 28.4.79). Ná die verpligte wagtydperk van twee jaar, wat deur die
Wet voorgeskryfword, verwys die uitgewers die roman na die Direktoraat van Publikasies.
Die Komitee aan wie dit daarop voorgelê word, bevind dit egter weer eens ongewens. In
Maart 1980 handhaaf die Appèlraad, met J.C.W. van Rooyen as voorsitter, die appèl van die
uitgewers en stel die verbod op die roman ter syde. In sy uitspraak sê die Appèlraad dat die
waarskynlike leser van Magersfontein, o Magersfontein! die ernstige literatuurbelangstellende
is wat sal insien dat die ‘strekking of doel van die boek is om die dwaasheid, die
grootdoenerigheid, die vertoonsug en morele verval van ons tyd teen die agtergrond van 'n
heroïese verlede te satiriseer’. Die strekking van die boek is derhalwe ‘positief moreel’,
terwyl die middele wat die skrywer gebruik, ‘by hierdie strekking ... geïntegreer’ is. In die
verslag van die Komitee van Deskundiges, bestaande uit Merwe Scholtz (voorsitter), W.E.G.
Louw, F.C. Fensham, I.L. de Villiers. Anna M. Louwen Elize Botha, word beweer dat die
‘onthouding’ van die roman, gesien teen die agtergrond van Leroux se status as ‘die
belangrikste romanskrywer wat die Afrikaanse letterkunde nog opgelewer het’, beslis
‘onverantwoord en selfs onverantwoordelik (sou) wees as 'n mens die toenemende waardering
by voortgesette bestudering van hierdie roman onder die vergrootglas in aanmerking neem’.
- Die tweede beslissing van die Appèlraad vir Publikasies en die minderheidsuitspraak van
C.D. Fuchs en A.P. Grové verskyn in Die oog van die son.
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sy heel sinrykste Suid-Afrikaanse ‘mite’ tot dusver (skep): deur naamlik die stuk
Suid-Afrikaanse geskiedenis sélf te mitifiseer en dan paradigmas daarop te baseer’
(Tweede voorlopige rapport, p. 22), 'n siening waarby Elize Botha aansluit as sy sê
dat die ‘historiese verhaal van die slag by Magersfontein ... die sentrale mite (is) wat
as verwysingsveld vir hierdie roman dien’ (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig,
p. 478). Telkens, terwyl die projek aan die gang is, word die aanwesiges deur
verskillende karakters (Amicus Achtung, Hans Winterbach, dr. Fyella Amakaia-Laird,
Aristophanes Pompidous, lord Sudden, lord Seldom) toegespreek wat bepaalde
aspekte van die historiese gebeure belig. Met hierdie procédé sluit Leroux aan by
die tradisie van sy reeks spraaksame eksegete uit die Welgevonden-trilogie, alhoewel
hy die eentonigheid van die enkele meturgeman in Een vir Azazel teenwerk deur die
informasie en besinning oor Magersfontein oor 'n hele groep karakters te versprei.
Daarby vermy hy die gevaar van te veel abstraksies, bespiegelings en spel met idees
- soos dié tussen Jock Silberstein aan die een kant en dr. Johns en regter O' Hara aan
die ander kant in Sewe dae by die Silbersteins - deur veral op die konkrete feite in
verband met die slag te konsentreer en die projekgangers op dié wyse die nodige
inligting vir hulle optrede te verskaf. Met die parallelismes tussen die historiese
gebeure en die projek maak Leroux weer gebruik van 'n emblematiese procédé, al is
die verhouding tussen beeld en betoog nie so 'n dwingende struktuurpatroon as in
Sewe dae by die Silbersteins nie. Met die talle verwysings na historiese bronne en
literêre verwantskappe - Rayne Kruger, sir George Douglas, J.A. van Blerk, D.C.
Muecke, Malraux, Koestler, Kierkegaard - reduseer Leroux die hele futiele
onderneming van die karakters tot 'n blote travestie. Terwyl sulke inligting in die
vroeëre romans dikwels vir die ontsyferende leser belangrike sleutels tot 'n vollediger
begrip van bepaalde tonele was, dra dit hier nog verder tot die ironiese dimensie by.
Magersfontein, o Magersfontein! word verdeel in drie fases, gevolg deur 'n epiloog.
Die eerste fase, ‘Verkenningstog’, bring die leser op hoogte van die belangrikste
karakters en lig hom kortliks in oor die historiese agtergrond van die slagveld. Die
tweede fase, ‘Vooraand en bliksem’, konsentreer op die optog na Headquarters Hill
terwyl die reën geleidelik toeneem. Die derde fase, ‘Die slagting’, gee 'n herhaling
van die historiese gebeure terwyl die Verkeerspolisie, die Weermag en die
Departement van Waterwese die projekgangers in die vloed behulpsaam is. Tussen
die werk aan die projek deur belig verskillende karakters in al drie fases telkens
bepaalde aspekte van die Magersfontein-geskiedenis, terwyl die parallelismes tussen
die historiese en kontemporêre gebeure meebring dat die gang van die fasetitels sowel
op die slag van Magersfontein as op die ‘stilering’ deur die film- en T.V.-span
betrekking het. Die inset van die roman, waarin 'n beskrywing van die stoet motors
met hulle insittendes gegee word soos hulle van Kimberley af na Modderrivierstasie
beweeg, is 'n voortreftike eksposisie en bied met die kontrastering tussen die bekende
en uitheemse, die jukstaponering van tonele en karakters, skakels tussen die tipografies
afgebakende subeenhede en wisselende perspektiewe 'n uitstekende geleentheid vir
die volle illustrasie van Leroux se satiries-ironiese aanslag. Soos die gebeure
ontwikkel, word hierdie aanslag verder uitgebou deur geestige situasies wat dikwels,
in aansluiting by die tradisie van die ‘comedy of errors’, op misverstande van die
logistikus berus, 'n ontwikkeling wat 'n hoogtepunt bereik as die rekonstruksie van
die slagveld 'n werklikheid word en die akteurs inderdaad op
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mekaar begin te vuur. In die epiloog, waarin andermaal 'n stoet motors die terrein
van Magersfontein - nóú 'n ‘rampgebied’ - besoek en die roman dus iets van 'n sikliese
struktuur vertoon, sluit Leroux met die woorde van die Minister aan by die konvensie
van die moraliserende slot waarin 'n les vir die lesers geleer word. Anders as in die
tradisionele voorbeelde - en in aansluiting by Leroux se eie variasie op die peregrinale
literatuur - kan die Minister met sy retoriese woordgebruik vir die aanwesiges geen
positiewe boodskap oordra nie en is sy versekering dat die foute van die verlede nie
herhaal sal word nie, volkome sinledig. Daarom eindig die boek met 'n ondergaande
son, in teenstelling tot die slot van Na'va waar die sonsopkoms nuwe lewe inhou. En
dat hierdie son ‘besig is om in sy volle Afrikaglorie onder te gaan’, bring mee dat
Leroux hier op sy gebruiklike tragikomiese manier ook - soos André P. Brink dit
formuleer - ‘iets van 'n lotsbestemming vir Suid-Afrika’ (Tweede voorlopige rapport,
p. 24) wil aandui. Met hierdie epiloog dra Leroux op sy eie besondere wyse by tot
die tradisie van die Untergang des Abendlandes, al is die roman as geheel te geestig
en te guitig om in die tradisionele kultuurpessimisme te verval.
Onse Hymie (1982), die verhaal van 'n Joodse smous se omswerwinge en dood in
die Karoo, laat 'n mens onmiddellik dink aan die skets oor ‘Die Afrikaner as
verkoopman en smous op die platteland’, wat oorspronklik in The Bloody Horse
verskyn het en in 1980 in Tussenspel opgeneem is. Tog is die roman nie 'n blote
voortsetting van dié tipe geestigheid nie. Geestigheid is wel ten oorvloede in die
roman aanwesig, maar in teenstelling tot die lokale realisme van die skets (en die
tradisionele uitbeelding van die Joodse winkelier en smous in die vroeëre Afrikaanse
verhaalkuns, soos hy in die werk van Jan Lion Cachet en later Jochem van Bruggen
voorkom), word die werklikheid hier - soos telkens in Leroux se romans - omgetower
en lei die komiese, satiriese en ironiese situasies tot die groteske, die makabere en
die absurde. Die karakter van Onse Hymie met sy vele name en aliasse roep die
figuur van die Wandelende Jood in die herinnering, die legendariese Ahasver wat
reeds vroeg in Leroux se oeuvre in die persoon van Jock Silberstein sy verskyning
maak. In die besonder sluit Onse Hymie en die figuur van die Stigter egter aan by
Fellini se onderskeid tussen die Swart en die Wit Nar wat die basis vir sy rolprent I
clowns vorm en in Leroux se opvattinge oor die nuwe kyk op die wêreld in die
hedendaagse romankuns (Tussengebied, pp. 87-90) sy neerslag vind. Dit is die nar
wat ondergronds in verset kom teen ‘die valse oppervlak’ (Tussengebied, p. 90) en
as buitestaander as ‘die edele dwaas (figureer) wat dit durf waag om sy medemens
strafloos te kritiseer omdat hy 'n gek is’.
Die vleispaleis, waarin die grootste deel van die gebeure in Onse Hymie afspeel'n soort High Rustenburg wat as 'n kuuroord vir mense met 'n te groot omvang dien
- word gaandeweg 'n hele klein mikrokosmos van die moderne en spesifiek
Suid-Afrikaanse samelewing. Afgesien van die velerlei toespelings op aktuele
+

+ Oor Onse Hymie verskyn inligtingsberigte deur Braam Muller en Kerneels Breytenbach in
Beeld, 13 en 20.11.82. Besprekings van Onse Hymie is dié van André P. Brink (Rap.,
14.11.82), L.S. Venter (Vo., 16.11.82), J.P. Smuts (Bu., 18.11.82), Elize Botha (Va., 23.12.82),
M. Nienaber-Luitingh (Beeld, 10.1.83), Ia van Zyl (Die Suidwester, 11.2.83) en H. Ester
(Z.A., 60: 2, Februarie, 1983).
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gebeurtenisse ('n beplande staatsgreep op die Seychelle, die aanwesigheid van 'n
groep plakkers van Crossroads en die aankoms van 'n splintergroep uit die Nasionale
Party) bereik Leroux 'n besondere geestigheid met die jukstaponering van
uiteenlopende groepe wat strek vanaf die Hell's Angels, Swart Skrywers van Soweto
en Black Sash tot die Wit Kappiekommando, Aksie Morele Standaarde en telers van
Brahmaanbulle. En die aanwesigheid van so 'n groot verskeidenheid het tot gevolg
dat die apartheidswetgewing wat vir ‘vreedsame naasbestaan’ moet sorg, totaal
verouderd en uitgedien blyk te wees, in so 'n mate dat die aankoms van 'n verdere
groep telkens 'n geskarrel in verband met die toelaatbaarheid laat ontstaan en die
rekenaar van die ‘Ontvangdame’ uiteindelik as gevolg van die teenstrydighede
ineenstort. Met so 'n gegewe en die herhaalde toespelings op die werklikheid is
Leroux die ‘verhewe geskiedskrywer’ (Tussengebied, p. 89) van sy tyd.
Soos in sy vroeëre werk maak Leroux in Onse Hymie weer gebruik van die opdrag
en verontskuldiging aan die begin van die roman, al word die regstreekse woorde
van 'n karakter wat 'n basiese motief uitlig, nou vervang deur die baie name van die
hooffiguur. Daar is nog steeds, soos vroeër, die gebruik van spesifieke epiteta (soos
‘die belese Belgiese vrou’) wat telkens voorkom, maar afgesien van die naam Garries
en 'n terloopse verwysing na die ‘speedcop’ uit Magersfontein, o Magersfontein! is
daar weinig kontinuerende elemente wat die roman met Leroux se vorige werk
verbind. In vergelyking met vroeër het Onse Hymie nie so 'n breë en uiteenlopende
verwysingsveld nie en is die mitologiese stramien afwesig. In hierdie opsig toon dit
'n ooreenkoms met Magersfontein, o Magersfontein!, al maak Leroux hier ook nie
gebruik van 'n geskiedkundige raamwerk om die plek van die mite in te neem nie.
Nog meer as Magersfontein, o Magersfontein! is Onse Hymie met sy satiriese
toespelings op eietydse situasies en toestande Leroux se eie besondere variant van
die ‘betrokke’ roman. Van tyd tot tyd is die vroeëre verhouding tussen beeld en
betoog nog aanwesig, maar dit word nie 'n dwingende struktuurpatroon nie. In die
plek van die enkele meturgeman soos in Een vir Azarel word die eksegetiese funksie
versprei tussen 'n groep karakters, iets waardeur Onse Hymie by Magersfontein, o
Magersfontein! aansluit. Soos telkens in die verlede moet 'n mens waardering hê vir
Leroux se hantering van situasies, die vermenging van die bekende en vreemde, die
verhouding tussen die werklikheid en fantasie, die afwisseling van satire en ironie
en die skreeusnaakse jukstaponerings. Daarnaas het hy 'n stewige strukturerende
greep op die gebeure, wat in drie dele afgebaken word. Dit begin met die
bekendstelling van Hymie in die kroegtoneel, sy ontmoeting met Johannes Garries
en die rit die Karoo in. Daarna volg die besoek aan die Vleispaleis met die
fantasmagoriese wat oorneem as die aankoms van 'n uiteenlopende skare besoekers
deur 'n aardbewing gevolg word en die verslankingsoord tot 'n moderne House of
Usher verval. Die roman eindig met die aankoms van 'n paar oorlewendes in BFW,
hoofstad van die Karoo, en Hymie se gewelddadige dood in 'n swart woonbuurt. Die
hegte struktuur is saam met die groteske situasies en geestigheid die grootste
verdienste van die roman.
Tog is Onse Hymie nie een van Leroux se geslaagdste romans nie. In die optrede
van Hymie aan die begin het 'n mens met die talle geestighede en absurde tonele die
verwagting dat hy as nar tot 'n werklike ‘karakter’ gaan ontwikkel, terwyl hierdie
rol ná sy aankoms by die Vleispaleis deur ander figure oorgeneem word, hy in 'n
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veel geringer mate tot die handeling bydra en later heeltemal uit die sentrum verskuif
word. Daarby is daar enkele toespelings op Christus deur verskillende karakters bv. ‘Ek het geen fout met die man te vinde nie’, ‘Julle is veilig in my sorg. Julle sal
nooit honger ly nie’ en ‘Julle is my enigste toevlug’ - wat vir die verdere verloop
van die teks geen relevansie het nie.
Die belangrikste beswaar is egter dat situasies in die nuwe roman telkens
soortgelyke tonele in vroeër romans oproep wat deurgaans ongunstig vir Onse Hymie
uitval. Die Vleispaleis laat 'n mens dink aan die Welgevonden-landgoed (Sewe dae
by die Silbersteins), die Stigting Welgevonden (Een vir Azazel) en veral die Oita‘shopping centre’ (Die derde oog), terwyl die aardbewing en wat daarmee saamhang,
aan die uitgerekte begrafnisfees met sy vuurwerke en brand in Na'va en aan die
vloedramp en die byeenkoms in die hotel in Magersfontein, o Magersfontein! herinner.
Die dood van Hymie lok 'n vergelyking uit met die dood van die Reus (Een vir
Azazel), Gert Garries en lord Sudden se ‘hemelvaart’ (Magersfontein, o
Magersfontein!) en veral die branddood van Boris Gudenov (Die derde oog), terwyl
die kroegtoneel 'n verwantskap toon met 'n soortgelyke toneel in Die mugu en die
‘Ontvangdame’ met haar komper aan die tuinier in Sewe dae by die Silbersteins laat
dink. Maar in nie een geval kan Onse Hymie die vergelyking gunstig deurstaan nie.
In die vroeëre romans is die fantasmagoriese en nagmerrieagtige van die gebeure
aangrypender as die dinge wat in die Vleispaleis afspeel. In Onse Hymie bly die
gegewe te veel vassteek in allerlei toespelings op die aktuele en mis 'n mens 'n grootse
visie wat die gebeure op 'n universele plan kan plaas. Dit is veral die geval as die
dood van Hymie met dié van die Reus en die ‘hemelvaart’ in Magersfontein. o
Magersfontein! vergelyk word. Terwyl dié tonele aan Een vir Azazel en
Magersfontein, o Magersfontein! 'n grootsheid verleen wat dié romans bo hulle
mitologiese keurslyf en satire op die aktualiteit onderskeidelik laat uitstyg, is die
dood van Hymie niks meer as 'n ‘whimper’ nie. Dit mag wees dat Leroux juis so 'n
‘whimper’-effek wou gehad het, maar daardeur - en ook deur die gehalte van die
prosa wat veral na die einde toe fasiel word - het hy die roman beroof van 'n toneel
wat die satiriese en burleske kan opvoer tot 'n hoogtepunt en sodoende die aktualiteit
kan oorstyg. Die talle tonele, situasies en karakters wat aan Leroux se vroeër werk
herinner, bring iets van 'n tweedehandse ervaring by die lees van Onse Hymie, 'n
gevoel van déjà vu wat afbreuk doen aan die gehalte van die roman. In die geval van
18-44 is daar ook herhalings en voortsettings van patrone, maar deur die
kaleidoskopiese wysiging word die gegewe só gerangskik dat daar inderdaad iets
nuuts tot stand kom. By die lees van Onse Hymie word 'n mens telkens herinner aan
soortgelyke en beter tonele uit vroeër werke van Leroux, in so 'n mate dat die nuwe
roman iets van 'n fasiele, afgeleide indruk maak.
Met die figuur van die ‘outsider’, die gebruik van die bewussynstroom en
eksperimente met die tydsverloop en styl sluit Leroux ten nouste aan by die werk
van sy onmiddellike tydgenote. Terwyl Rabie sy surrealistiese sketse en verhale en
sy uitbeelding van 'n hallusionêre droomwêreld ná die vyftigerjare nie meer voortsit
nie, bou Leroux in die bestek van 'n tiental romans 'n oeuvre op wat met sy absurde
situasies en bisarre fantasieë by die aanvanklike eksperimentele fase van Sestig
verbysteek. As satirikus en ironikus sit hy die lyn van dr. O'Kulis en Langenhoven
vóór hom voort, terwyl hy met die allegories-peregrinale inslag van sy romans by
veel ouer tradisies in die Wes-Europese literatuur aansluit. Alhoewel sy verwysings-
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veld soms topswaar word en sy taalgebruik - naas die nuwe wat hy óók op dié gebied
bring - dikwels steurende foute bevat, toon sy werk deur die besondere ‘argetipiese’
karakterisering, verbluffende teleskoperings van verskillende (o.m. mitiese) wêrelde
en hegte strukturering - sowel wat die enkele roman as die groter eenhede van trilogie
en oeuvre betref - 'n haas absolute breuk met die Afrikaanse prosa voor hom. Met
dit alles is Etienne Leroux die belangrikste romanskrywer van die Afrikaanse
letterkunde en een van die heel weiniges wat op die gebied van die prosa
internasionaal met die literatuur van ons tyd kan meepraat.

III. Dolf van Niekerk
RUDOLF JOHANNES VAN NIEKERK,

gebore op 22 Februarie 1929 te Edenburg,
matrikuleer op sy geboortedorp en studeer daarna aan die Universiteite van die
Oranje-Vrystaat, Suid-Afrika en Pretoria, waar hy in 1968 die graad M.A. in die
Wysbegeerte behaal en in 1982 promoveer. In die jare 1950-1956 is hy omroeper en
regisseur by die S.A.U.K. in Johannesburg en Kaapstad, daarna radiobeampte,
assistent-direkteur en direkteur van die afdeling Landbou-inligting van die
Departement van Landboutegniese Dienste in Pretoria. Vir sy verhaalbundel Skepsels
ontvang hy in 1964 die Eugène Marais-prys, terwyl hy vir sowel die hoorbeeldreeks
Land van ons vaders as die hoorspel Kamer 99 met die S.A.U.K.-Akademieprys
bekroon word.
Dolf van Niekerk se belangrikste bydrae tot die vernuwing van die Afrikaanse
prosa lê op die gebied van die karakterisering in sy romans, novelles en kortverhale,
terwyl hy as dramaturg met die terugflitstegniek en meervlakkige toneelskikking
eksperimenteer. In sy verhaalkuns maak hy by herhaling gebruik van 'n buitestaander
wie se karakter deur sekere ervarings in sy verlede deterministies bepaal word, wat
weinig met die mense rondom hom kan kommunikeer, by wyse van gedagtepraat sy
innerlike openbaar, hede en verlede onontwarbaar met mekaar vervleg en vervul is
met 'n lewensangs, eksistensienood en eensaamheidsgevoel wat van hom 'n vreemde
in die wêreld maak. Dikwels beweeg die karakter in sy optrede op die rand van die
waansin en toon hy 'n verwantskap met die hooffiguur in C.J.M. Nienaber se
Keerweer, al sluit Van Niekerk met die kleindorpse of p1aaswêreld van die misdeelde
of wanaangepaste kleinburger en die agrariese beeldspraak weer by Jochem van
Bruggen aan. Soms word die verhale en dramas ontsier deur 'n neiging tot die
wysgerige, 'n te eksplisiete simboliek uit die dierwêreld of die natuur wat die
handeling begelei, 'n sekere refreinmatigheid en neiging tot herhaling in die opbou
en konkretisering, 'n romantiese wasigheid in die figure en 'n tipe prosa wat deur die
+

+ 'n Bibliografie van die werke van Dolf van Niekerk verskyn in Some Sestigers deur M.N.
van Erdelen (Universiteit van die Witwatersrand, 1970). P.G. du Plessis en Jan Senekal skryf
'n oorsig oor sy werk (Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982), terwyl J.P. Smuts sy
dramas bespreek (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980). Jan Scholtz (Hg.,
13.2.76) skryf oorsigtelik oor die mens en sy werk, en F.C.L. Bosman lewer die motivering
vir die toekenning van die Eugène Marais-prys aan hom (Jrb. Ak., 1964).
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soms te versierende en soms te kriptiese styl hinderlik word. Ten spyte van die
vernuwende elemente maak Van Niekerk meestal van 'n lokaal-realistiese situasie
in die trant van ouer skrywers gebruik en is sy verhale nie so 'n radikale breuk met
die ouer prosa as dié van Leroux of Rabie in sy. surrealistiese fase nie. Daarby toon
sy werk - 'n enkele uitsondering daargelate - 'n sterk dalende lyn.
In die vyftigerjare publiseer Van Niekerk in Standpunte en Die Brandwag gedigte
wat aansluit by Watermeyer en veral Opperman, o.m. die lang vers ‘Suiderkruis’,
wat talle reminissensies aan Negester oor Ninevé, Joernaal van Jorik en Blom en
baaierd bevat. Verder verskyn van hom in die vyftigerjare die vervolgverhaal
Erfgename van Libertas in Die Huisvrou en die roman Gannavlei - oorspronklik as
radiovervolgreeks geskryf - waarmee hy in 1958 debuteer. Alhoewel hierdie werk
met die romantiese swerweling as karakter en die motief van die seisoene by C.M.
van den Heever se Somer aansluit en met die kleindorpse milieu en tipebeelding die
lyn van Jochem van Bruggen voortsit, is die twee sentrale karakters, Dawid en Duif,
deur hulle asosiale optrede reeds ten volle ‘outsiders’. Daarmee bring Van Niekerk
'n mate van vernuwing in die tradisie van die kleindorpse vertelling, al sluit oom
Bosman as Dawid se vertroueling en inisieerder regstreeks aan by Van Bruggen se
Kasper Booysen en Johanssen se Hennie Portjee. Die vermenging van romantiek en
realisme lei dikwels - soos vroeër by C.M. van den Heever - tot 'n stylbreuk, terwyl
die gebeure soms met te abrupte oorgange tussen toneel en opsomming of hinderlike
spronge in die tyd aangebied word. Die gelyktydige ontwikkeling van uiteenlopende
motiewe het 'n episodiese bou tot gevolg en laat veral die slothoofstuk in 'n blote
afwikkeling van die verskillende ‘geskiedenisse’ ontaard, terwyl die feit dat nie
minder nie as drie sentrale figure 'n hele stuk verlede met hulle saamdra, iets eensydigs
en stereotieps aan die karakterisering gee. Die verteller in die roman is aanvanklik
'n ongekwalifiseerde ‘ons’, later een van die dorpsgenote en nog later 'n aktiewe
karakter met 'n aandeel aan die gebeure, maar hierdie direkte intrede strook nie met
sy regstreekse aanbieding van Dawid en Duif se binnegedagtes nie. Die perspektief
van die vertelling het dus iets newelagtigs, veral omdat die intrede van die verteller
tot enkele kolle van die roman beperk bly.
'n Groot vooruitgang op hierdie debuut is die novelle Die son struikel (1960), die
werk waarmee Van Niekerk sy belangrikste bydrae tot die vernuwing van Sestig
lewer. In teenstelling tot Leroux se swyende of weinig kommunikatiewe argetipiese
‘outsiders’ is die hoofpersoon, Diederik Versveld, 'n enkeling wat geen plek op die
aarde het nie, gebuk gaan onder 'n angs vir die lewe en 'n ontsettende eensaamheid
en leegte ervaar. Soos in die geval van die twee sentrale karakters in Gannavlei word
+ +

+ Gannavlei word bespreek deur Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963) en B. Kok
(Hg., 18.7.58). Solomon Levinson maak 'n studie oor Die ‘outsider’ as romanfiguur in die
werke van Dolf van Niekerk, met toespitsing op Gannavlei (ongepubliseerde
M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1973).
+ By sy eerste publikasie word Die son struikel geresenseer deur Rob Antonissen (Kern en
tooi), terwyl N.P. van Wyk Louw dit in Vernuwing in die prosa (Kaapstad, 1961) as een van
die eksperimentele prosawerke in Afrikaans ter sprake bring. Op hierdie enigsins negatiewe
beskouinge reageer C.F. Rudolph met 'n geesdriftige verdediging van die werk (T.L.: 60, I:
1, Februarie 1963). Latere besprekings is dié van Koos
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sy optrede bepaal deur ervarings uit sy persoonlike verlede (die dood van sy vader,
broertjie, moeder en later sy ouer broer) wat hy telkens geobsedeerd herbelewe, in
so 'n mate dat hede en verlede verstrengel deur hom ervaar word en hy hom in sy
gedagtepraat dikwels regstreeks tot sy gestorwe broer rig, 'n tegniek wat 'n sekere
verwantskap met Ampie se ‘hoorbaar gedroomde monoloë’ toon en Diederik se
uiterste eensaamheid telkens herbevestig. Die novelle speel af teen die agtergrond
van die Anglo-Boereoorlog, die Rebellie van 1914 en die Randse mynstaking van
1922, maar deur die hoofkarakter se volstrekte isolasie, herhaalde weiering om
deelgenoot te wees en afwesigheid van enige historiese perspektief word hierdie
geskiedenis vervaag tot onbepaalde momente in die stroom van die tyd waarin hy
toevallig en sonder sy wil of goedkeuring gewerp word. Die omringende karakters
bly vir die hele duur van die verhaal op die periferie aanwesig as 'n vae, bedreigende
‘hulle’ met verskillende aansprake op Diederik se deelname en lojaliteit. Hierdie
‘hulle’ verteenwoordig die magte van kerk, staat en volk, propageer rebellie en staking
en gee op dié wyse die historiese reliëf aan die novelle, terwyl Diederik in sy volkome
afwysing van dié magte en onttrekking in homself die sin van die geskiedenis ontken,
volkome ‘tydloos’ opnuut gebore wil word en in die dood raad met God wil hou.
Daarom dat hy vir die omringende karakters kan sê: ‘Julle weet ek is nie een van
julle nie. Ek staak, maar ek staak nie saam met julle nie.’ In een van sy
gedagtemonoloë rig hy hom tot sy gestorwe broer: ‘Hulle weet nie, Ouboet. God is
nie in vryheidsoorloë of rebellies nie. God is nie in 'n volk of in 'n land nie. Waar is
God dan? Ek weet net waar God nie is nie ...’ Daarom is Diederik Versveld die
volstrekte teenpool van Van Melle se Bart Nel wie se ‘enkelingskap ... in 'n baie
groot mate gerelativeer (word) deur sy solidariteit’, sy aanvaarding ‘in 'n gegewe
historiese situasie (van) sy verantwoordelikheid om (saam met ander) te veg vir dit
waarin hy glo’ (Anita Lindenberg, Geteleskopeerde visie, p. 3). Deur sy volstrekte
weiering om mee te doen, is Diederik Versveld die mees konsekwente ‘outsider’figuur in die Afrikaanse letterkunde, al voel 'n mens dat sy isolasie dikwels die gevolg
is van sy verlede en dat sy daadloosheid tot 'n geestesiekte reduseerbaar is. In
teenstelling tot die neiging tot sierstyl in Gannavlei maak Van Niekerk, soos Leroux
in Hilaria, gebruik van kort, afgekapte sinne wat dikwels net uit een woord bestaan
en waarmee hy die Nuwe Saaklikheid van vroeër voortsit, 'n procédé waarmee hy
telkens pragtige effekte bereik maar wat plek-plek te kripties raak.
Afgesien van sy bydraes tot Windroos (1964), Dekade (1965) en Herinnering se
wei (1966) - in eersgenoemde ‘Terugkeer van 'n soldaat’, die sterk verhaal van 'n
+

+ Meij (Kl., IX: 1, Mei 1974), M. Rogge (Kl., IX: 4, Februarie 1975), N.J. Snyman (T.L., XVII:
3, Augustus 1979) en G.F. Marais (Kl., XVI: 3, Oktober 1981), terwyl sowel H.J. van Eetveldt
(Universiteit van Pretoria, 1964) as L.F. Söckert (Universiteit van Natal, 1975) hulle
M.A.-verhandelings aan die buitestaander-figuur in dié werk wy. Die volledigste studie is
Geteleskopeerde visie (Johannesburg, 1976; kyk hieroor Abr. H. de Vries in Bu., 20.1.77 en
André P. Brink in Rap., 30.1.77) waarin Anita Lindenberg aantoon in watter opsigte Die son
struikel 'n teleskopering is van Freud se psigologie en die filosofie van Nietzsche en Sartre.
'n Knap analise van die enkelingskap van die hooffiguur en die verteltegniek gee P.A. du
Toit in sy Blokboek oor die novelle (Pretoria/Kaapstad, 1980).
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waansinnig geworde vrou se vergeefse wag op die koms van haar seun wat in die
oorlog gesterf het - bundel Van Niekerk in drie verdere publikasies sy verhaalwerk
uit die sestiger- en sewentigerjare. Die drie verhale in Skepsels (1963) handel elkeen
oor verwronge, verydelde wesens wat as gevolg van 'n gefnuikte drif, onvervulde
magstrewe of knaende skuldbewussyn op die rand van die waansin beweeg, telkens
weer - soos in Gannavlei - met twee karakters wat in die sentrum van die gebeure
staan en deterministies deur voorvalle in hulle verlede bepaal word. Die titelverhaal
handel oor 'n vader wat in die voortdurende aanwesigheid van sy misvormde dogter
aan sy sadistiese optrede teenoor sy vrou herinner word, terwyl die dogter haar
seksuele verlangens op natuurdinge projekteer en in die samesyn met 'n Italianer waarmee daar 'n hinderlike verskuiwing in die perspektief van die verhaal kom bevrediging vind. ‘Jan Fiskaal’ handel oor die gedagtevlugte en lugkastele van 'n
kleinburger wat behep is met status en orde en tot nadeel van 'n kollega opgang wil
maak, maar aan die einde - met 'n mooi omdop van die situasie - met sy eie
agtelosigheid en ontslag gekonfronteer word. ‘Bitterbos’ het as motief die seksuele
wanaanpassing in 'n huweliksverhouding, weer - soos in Die son struikel - met die
vervlegting van hede en verlede in die bewussyn van die twee sentrale karakters. Die
opbou van hierdie verhaal is oor die algemeen bevredigend, maar aan die einde raak
die motiewe 'n bietjie los van mekaar en is die simboliek van die hings, wat as analogie
en parallel vir Erik opgebou word, te eksplisiet. In Die moeder (1965) konsentreer
Van Niekerk, soos Rabie in ‘Die groot vrot’ uit Die roos aan die pels, op 'n groepie
oorlewendes wat ná 'n kernontploffing in 'n toegesluite kompartement as ark
agtergelaat word, in die besonder op die vertellende ek wat bestek opneem van sy
eie lewe en aan die slot op 'n televisieskerm die beeld van Maria sien, die vrou by
wie hy 'n kind verwek het en wat nou as 'n nuwe Christus gebore gaan word. Die
novelle word broksgewys aangebied as 'n laaste ‘testament’ van die aftakelende
verteller, 'n perspektief wat die slot onaanvaarbaar maak. Daarby word die novelle
oorwoeker deur ideologieë, tydspronge en simbole wat aan die geheel 'n moeisame
gang gee. Die titelverhaal in Kort lewe van 'n reisiger (1979) vertel van Dawid Müller
se terugkeer ná baie jare na sy geboortedorp in 'n poging om sy moeder se graf te
vind en iets te wete te kom van 'n jeugvriendin met wie hy op trou gestaan het.
Algaande word die verhaal 'n herbelewing van 'n hele stuk verlede en val die aksent
op die wesentlike eensaamheid van die hooffiguur wat haas geen skakels met sy
verlede kan vind nie. Terwyl hierdie verhaal met sy ‘oop’ slot, wat aan die geheel 'n
onvoltooide indruk gee, aan die wêreld van Gannavlei laat dink, herinner ‘4 af’, die
verhaal van 'n eenvoudige, vertraagde spoorwegwerker se hartstog vir 'n trein,
+

+ Skepsels word bespreek deur T.T. Cloete (St., XVII: 1, Oktober 1963), André P. Brink (Sest.,
I: 4, November 1963), J.P. Smuts (Krit., I: 4, Januarie 1964), A.P. Grové (Oordeel en
vooroordeel, Kaapstad, 1965) en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig); Die
moeder deur Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966), Botha (Die Afrikaanse literatuur
sedert Sestig) en P.D. van der Walt (Tg., Januarie 1966); en Kort lewe van 'n reisiger deur
Smuts (Bu., 24.1.80), Anna van Zyl (Vo., 27.2.80), Elrita Hefers (Beeld, 7.4.80), Henriette
Roos (Va., 26.6.80), Hilda Grobler (Hoof., 26.6.80), Gerrit Olivier (St., XXXIII: 5, Oktober
1980), Brink (Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980) en Hein Viljoen (T.L., XVIII: 4,
November 1980).
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aan Van Bruggen se tipebeelding en die verstrengeling van verlede en hede in Die
son struikel. Soos in ‘Bitterbos’ maak Van Niekerk in ‘Dood van 'n nesbreker’ van
'n simbool gebruik om die handeling te begelei, in hierdie geval die vinknes as parallel
vir menslike verhoudinge. Die gegewe ('n ou man wat by sy kinders inwoon) herinner
aan Van Melle se ‘Oom Karel neem sy geweer saam’, terwyl die wyse waarop die
simbool funksioneer, 'n verwantskap toon met Henriette Grové se verhale. Oor die
algemeen gebruik Van Niekerk by herhaling 'n karakter wat moeilik kontak maak
met die mense om hom, swaar dra aan sekere dinge uit sy verlede en geteister word
deur allerlei angste, waanbeelde en afwykings. Die herhaalde aanwending van
dieselfde soort karakter het iets beperkends en is verantwoordelik vir die indruk van
resepmatigheid en eenselwigheid wat die verhale op die lange duur wek.
In sy dramas werk Dolf van Niekerk met basies dieselfde tipe boustof, situasies
en karakters as in sy verhaalkuns. Kwart voor dagbreek (1963), ‘'n verhoogspel in
drie bedrywe’, speel met die veelvuldige gebruik van die terugflitstegniek afwisselend
in die hede en verlede af, terwyl die toneelskikking en -verdeling in vier ruimtes
saamhang met die twee sentrale karakters se ‘wêrelde’ en onderskeie geskiedenisse.
Met hierdie eksperimente in die chronologie en ruimte, versterk deur die gebruik
van bandopnames en effekte met die beligting, doen Kwart voor dagbreek in die
konteks van die Afrikaanse drama besonder nuut aan. Die eksistensiële nood van die
karakters - wat tot 'n sterk ideologiese tipe dialoog in die trant van W.A. de Klerk
aanleiding gee - berus egter op die basis van 'n betreklik burgerlike
driehoeksverhouding (vgl. ‘Bitterbos’), terwyl die hooffigure se eensaamheid en
onvernoë tot kommunikasie, soos telkens by Van Niekerk, saamhang met die stuk
verlede wat hulle met hulle moet saamdra en hier by wyse van terugflitse onthul
word. Soms lei hierdie onthulling tot 'n opstapeling van terugflitse en in een geval
selfs tot die potsierlike tegniek van 'n terugflits-binne-'n-terugflits, 'n oordaad wat
die ervarende sentrum van die herbelewing laat vervaag en die terugflits tot 'n blote
mededeling van 'n gebeurtenis uit die verlede reduseer. In die hoorspel Kamer 99
(1972) met sy volgehoue spanning en gelaaide sfeer word die mens se kleinburgelike
aktiwiteite tot 'n einde gebring deur 'n ‘Baas’ wat die karakters agtereenvolgens vir
verantwoording ontbied, 'n situasie waarmee Van Niekerk die eeue-oue
Elckerlijc-motief met 'n moderne surrealistiese sfeer van onbestemde bedreiging
verbind. Teleurstellend hiernaas is die twee tekste vir televisie wat in Die nagloper
(1976) opgeneem word. In die titelstuk is die hooffiguur as gerehabiliteerde alkoholis
(vgl. Duif in Gannavlei) die soveelste variasie by Van Niekerk van 'n ‘outsider’-figuur
wat tot die patologiese neig, terwyl die kleindorpse sug na senioriteit onder 'n paar
ouderlinge
+

+ Kwart voor dagbreek word bespreek deur Rialette Wiehahn (Krit., II: 1, April 1964), Betty
Botha (Hg., 17.4.64), Rob Antonissen (Spitsberaad), P.D. van der Walt (Mené tekél, Kaapstad,
1969), André P. Brink (Aspekte van die nuwe drama, Pretoria/Kaapstad, 1974 en Rap.,
6.1.80); Kamer 99 deur Ninon Roets (Ogg., 13.8.73), Van der Walt (Tr., 10.9.73) en L.B.
Odendaal (T.G., XIV: 3, September 1974); Die nagloper deur Anna van Zyl (Vo., 27.9.76),
Brink (Rap., 10.10.76), Lucas Malan (Ogg., 25.11.76), Odendaal (T.G., XVII: 4, Desember
1977) en Gerrit Olivier (St., XXXI: 2, April 1978); en Woord in die môre deur Brink (Rap.,
8.7.79).
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in Die lykbesorgers tot flou geestighede en oordrewe karikature lei. Futlose komiek
op die vlak van Gerhard Beukes is Die paddas (1968; opgeneem in P.J. du Toit en
A. Kloppers se Tema en tegniek, Pretoria/Kaapstad, 1980). In Land van ons vaders
(1966; saam met ander medewerkers) en Woord in die môre (1978) versamel Van
Niekerk sy enigsins estetiserende hoorbeelde en praatjies oor die geskiedenis en
natuur van Suid-Afrika. Dieselfde jammerlike insinking geld oor die amorfe verse
wat hy in Karoosange (1975) bundel, 'n enigsins eienaardige titel as 'n mens die
gestroopte stugheid van hierdie gedigte met bv. Leipoldt se liriese uitbundigheid oor
dieselfde landstreek vergelyk.
Dolf van Niekerk se oeuvre het dus 'n sterk eenselwigheid of resepmatigheid wat
tegniek en veral karakterisering betref en toon ná die hoogtepunt wat hy met Die son
struikel bereik, 'n dalende lyn. 'n Uitsondering hierop is Skrik kom huis toe (1968),
die voortreflike verhaal van die jong Albert Muller wat uit die ongelukkige verhouding
met sy stiefmoeder en die spanninge met sy vader probeer ontvlug deur 'n volledige
oorgawe aan die duiwe, sy enigste trotse besit. Soos in Die son struikel en baie ander
verhale van Van Niekerk is die hoofkarakter hier ook 'n ‘outsider’ wat hom algaande
haas volledig isoleer en opgaan in 'n eie instinktiewe bestaan waarin hy en sy duiwe
die enigste werklikheid is en die volwassenes en dorpswêreld hoofsaaklik op die
periferie van sy belangstelling beweeg. In teenstelling tot Van Niekerk se ander
verhale is die ‘outsider’ hier 'n seun wat as ek-verteller self in kort sinne en met 'n
beperkte woordeskat en verwysingsveld sy eie wêreld opbou. Daarmee toon hy 'n
ooreenkoms met Henriette Grové se verhale (bv. ‘Die Betlehem-ster’ en ‘Liesbeth
slaap uit’), waarin die vertellende kind ook getuie van huweliksonmin is, al is die
gespanne situasie tussen die ouers en tussen die stiefma en Albert slegs die agtergrond
vir die toespitsing op die duiwe. Hierdie gepreokkupeerdheid met 'n dier (vgl. bv.
Van Bruggen se Ampie: Die natuurkind en Ernest Hemingway se The old man and
the sea) is 'n variasie op Diederik Versveld se gedagtepraat en monoloë tot sy gestorwe
broer en 'n alternatiewe wyse waarop die ‘outsider’ homself van die brute realiteit
van sy onmiddellike omgewing bevry. As Die son struikel as Van Niekerk se
belangrikste bydrae tot die vernuwing van Sestig beskou kan word, is Skrik kom huis
toe, ten spyte van 'n onbevredigende wysgerige uitweiding in hoofstuk IX en die feit
dat die verhouding tussen Albert en sy stiefmoeder aan die einde nie opgelos word
nie, met die sensitiewe en soms skrynende verwoording van 'n kind se gemoedslewe
sy suiwerste werk.
+ +

+ Karoosange word bespreek deur André P. Brink (Rap., 6.7.75), P.D. van der Walt (Tr.,
9.8.75), Rika Cilliers (Beeld, 18.8.75), Charles Malan (Vo., 20.8.75), Louis Eksteen (Ogg.,
30.10. 75), Johann Johl (St., XXIX: 5, Oktober 1976) en T.T. Cloete (Die Afrikaanse literatuur
sedert Sestig).
+ Skrik kom huis toe word bespreek deur George Louw (Hg., 29.11.68), Elsa Joubert (S.M.,
15.1.69), P.D. van der Walt (Tg., Mei 1969), Elsabe Steenberg (T.L., XIII: 3, Augustus 1975)
en Humphrey du Randt (Kl., IV: 3, Februarie 1969).
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IV. André P. Brink
is op 29 Mei 1935 op Vrede in die O.V.S. gebore. Omdat
die gesin as gevolg van die vader se beroep as landdros dikwels moes verhuis, word
hy agtereenvolgens groot op Jagersfontein, Brits, Douglas en Sabie. In 1952
matrikuleer hy op Lydenburg en behaal hy die hoogste punte vir dié eksamen in
Transvaal. Daarna gaan hy na die Potchefstroomse Universiteit, waar hy die graad
M.A. in 1958 in Engels en in 1959 in Afrikaans en Nederlands - laasgenoemde onder
leiding van G. Dekker - verwerf. As jong student korrespondeer hy met W.A. de
Klerk, wat hom in sy leeswerk lei en - soos hy later sou getuig - as ‘father-friend-andphilospher’ (Gesprekke met skrywers 2, Kaapstad, 1972, p. 4) 'n groot invloed op
hom het. Ná sy huwelik in Oktober 1959 studeer hy tot Junie 1961 aan die Sorbonne
in Parys en reis hy en sy vrou veelvuldig in die Mediterreense lande, 'n verblyf wat
in baie opsigte selfontdekkend vir sy eie skrywerskap is. Sedert Julie 1961 doseer
hy - telkens onderbreek deur korter of langer besoeke aan Europa - aan die
Rhodes-universiteit, aanvanklik as lektor en senior lektor, later as medeprofessor en
sedert 1980 as hoogleraar en hoof van die departement. In Grahamstad raak hy
bevriend met Rob Antonissen, wat van sy manuskripte lees en hom as skrywer van
advies bedien. Aanvanklik werk hy onder leiding van Antonissen aan 'n doktorale
verhandeling oor tyd in die roman. Hierdie studie lei tot verskeie insiggewende
verkennende artikels maar word as geheel nooit voltooi nie, en uiteindelik ontvang
hy die graad D. Litt. op grond van sy reeds gepubliseerde kritiese werk. Ná die
verskyning van sy opspraakwekkende Lobola vir die lewe in 1962 leer hy die meeste
Sestigers ken, neem hy by wyse van briewe, openbare verklarings en onderhoude
met die betrokke ministers 'n leidende aandeel in die verset teen die sensuurstelsel,
redigeer hy die tydskrif Sestiger en tree hy toe tot die redaksie van Standpunte, al
bly bekronings deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns
grotendeels agterweë en is sy uitgesproke politieke oortuigings daarvoor
verantwoordelik dat hy in 1976 uit die redaksie van Standpunte moet bedank. In die
vroeë sestigerjare maak hy kennis met die digteres Ingrid Jonker, 'n vriendskap wat
neerslag vind in albei se werk. Ná sy egskeiding is hy kortstondig (1965-1966)
ANDRÉ PHILIPPUS BRINK

+ +

+ 'n Bibliografie van die werk van André P. Brink is saamgestel deur J.E. du Toit (Universiteit
van Stellenbosch, 1968). Biografiese artikels oor Brink verskyn in Br., 25.6.60 en Ster, 9.7.65,
terwyl Abr. H. de Vries in Gesprekke met skrywers 2 (Kaapstad, 1972) en Avril Herber in
Conversations (Johannesburg, 1979) onderhoude met hom voer. Die motivering vir die
toekenning van die Eugène Marais-prys word gelewer deur M.S.B. Kritzinger (Jrb. Ak.,
1963).
+ Die belangrikste oorsigtelike studies oor Brink se oeuvre is dié van Anita Lindenberg: oor
die hele oeuvre in Perspektief en profiel5 (Johannesburg, 1982) en oor die prosawerke in
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde5 (Pretoria, 1980), waarin A.J. Coetzee oor die dramas
skryf. Oor die dramas handel verder P.J. Conradie in Aspekte van die nuwe drama
(Pretoria/Kaapstad, 1974) en J.P. Smuts (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad,
1980). Oor die ‘Relativering van die werklikheid in die romans van André P. Brink’ skryf
J.H. Breitenbach (Rondom Sestig, Kaapstad, 1977). Ongepubliseerde M.A.-verhandelings
oor sy werk is dié van C.E. Ungerer (Aspekte van die prosa van André P. Brink met besondere
verwysing na die vernuwingselemente in syjonger romans, Universiteit van Pretoria, 1969)
en M.C.A. Seyffert (Die vrouekarakters in die ‘eksperimentele’ verhalende prosa van André
P. Brink (Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., 1970).
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getroud met Salomi Louw, digteres van die bundel Onthuis, en in 1970 tree hy in
die huwelik met Alta Miller, voor haar troue in beheer van die garderobe by SUKOVS.
In die laat-sestiger- en sewentigerjare neem Brink by herhaling die regie van sy
dramas waar, ontwikkel hy tot toonaangewende kritikus met sy gereelde resensies
in Rapport, het hy 'n leidende rol as bestuurslid van die Afrikaanse Skrywersgilde
en beywer hy hom daarvoor om die gevangenisstraf van Breyten Breytenbach - met
wie hy reeds in die sestigerjare bevriend raak - verlig te kry. Naas die toekenning
van die Eugène Marais-prys vir Caesar en die Akademieprys vir Vertaalde Prosa vir
Alice deur die spieël ontvang hy die Reina Prinsen Geerligs-prys vir Lobola vir die
lewe en die C.N.A.-toekenning vir Olé, Rumours of rain en A chain of voices. In die
sewentiger- en tagtigerjare raak hy internasionaal die bekendste Suid-Afrikaanse
skrywer deur vertalings van sy romans in Engels, Nederlands, Duits, Frans, Spaans,
Brasiliaans, Sweeds, Noors, Deens, Fins, Russies, Turks, Tsjeggies, Hongaars,
Italiaans, Roemeens, Xhosa, Serwokroaties, Slowaaks, Japans en Jiddisj, terwyl hy
die Britse Martin Luther King Memorial Prize en die Franse Prix Médicis Étranger
ontvang en in 1979, 1980 en 1982 vir die Nobelprys vir Letterkunde genomineer
word. In 1983 word lidmaatskap van die Franse Legioen van Eer aan hom toegeken.
Sy uitgebreide briefwisseling met die meeste Sestigers (in private besit) gee 'n
waardevolle beeld van die eksterne geskiedenis van die hedendaagse Afrikaanse
letterkunde, terwyl sy manuskripte en dokumente oor Sestiger, die
publikasiewetgewing en die Afrikaanse Skrywersgilde in fotokopievorm by die
Department van Afrikaans en Nederlands aan die Vrystaatse Universiteit bewaar
word.
Brink se verbysterend omvangryke oeuvre bestaan naas sy skeppende werk uit
kritiese geskrifte en veelvuldige vertalings. As teoretikus en kritikus is hy die persoon
wat die Sestigers se ideale die helderste formuleer, bestek opneem van die ‘nuwe
prosa’ en ‘nuwe drama’ in die breë Wes-Europese en Amerikaanse konteks, en die
vernuwing in die Afrikaanse letterkunde die duidelikste karteer, terwyl hy as
polemikus en pleitbesorger vir 'n beter begrip van die nuwe literatuur, 'n gunstiger
bedeling ten opsigte van publikasiebeheer en 'n humaner benadering op politieke
terrein werk. Op die gebied van die kinderboek vertaal hy werke van Bruson,
Bourliaguet, Cottrell, Lavolle, Rouze, De Brunhoff, Guillot, Desailly, Verne, Tolkien,
Lewis, Chandler, Wilde, Bach, Atwater, Holmvik en Faye-Lund, Le Gallienne, De
Jong, Travers, Seredy, Mukerji, Serraillier, Boston, Eastwick, Uchida,
Curcia-Prodanovic, Cookson, Wier, North, Buck, Henry, George en Bolliger, terwyl
hy met 'n hele paar publikasies klassieke op die gebied van die kinder- en
jeugliteratuur in Afrikaans beskikbaar stel: o.m. Mark Twain se Die avonture van
Huckleberry Finn (1963), Lewis Carroll se Alice se avonture in Wonderland (1965)
en Alice deur die spieël (1968), oorvertellings van Die mooiste verhale uit die Arabiese
nagte (1966), Die mooiste sprokies van Moeder Gans (1967), Koning Arthur en ry
ridders van die ronde tafel (1968), Beowulf (1969) en Die wind in die wilgers van
Kenneth Grahame (1974). Naas romans van Bouille, D'hôtel, Kessel, Turnbull, Bazna,
Simenon en Colette versorg hy vertalings van belangrike literêre werke soos
Marguerite Duras se Moderato cantabile (1963), Cervantes se Die vindingryke ridder
Don Quijote de la Mancha (1966; vgl. ook sy vertaling van James Reeves se Die
avonture van Don Quijote, 1966), Graham Greene se Die eendstert (1967;
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Suid-Afrikaanse uitgawes van Top Naeff se Klein avontuur (1976), Hugo Claus se
Een bruid in de morgen (1977) en Simon Vestdijk se Terug tot Ina Damman (1980).
Ná 'n aarselende begin met 'n viertal werke wat by die lokaal-realistiese en
romanties-historiese tradisies aansluit, kom die deurbraak na die nuwe in Brink se
oeuvre met die publikasie van Lobola vir die lewe in 1962, 'n werk waarmee hy die
Afrikaanse prosa tematies verbreed deur 'n veel groter uitgesprokenheid op die gebied
van die seksuele en met die aanwending van die bewussynstroomtegniek, terugflitse,
literêre en historiese verwysings en stilistiese variasies 'n roman lewer wat veel meer
as enige vroeëre Afrikaanse prosawerk 'n verwantskap toon met tydgenootlike
Wes-Europese strominge. In sy dramatiese werk van die sestigerjare sluit Brink aan
by die Teater van die Absurde en die eksistensialistiese drama met Ionesco en Beckett
enersyds en Sartre en Camus andersyds as voorbeelde, terwyl sy romans in dié tydvak
die seksuele liefde as beginpunt vir 'n metafisiese vraagstelling het en sy hoofkarakters
deur die erotiese ervaring tot 'n nuwe interpretasie van die werklikheid, tot
selfontdekking en tot 'n vitalistiese selfbevestiging kom. By herhaling word die
erotiese ervaring in die konteks van die wêreldgeskiedenis en -literatuur geplaas en
telkens maak hy in dié romans gebruik van dieselfde basiese gegewe waarmee hy
tegnies en struktureel eksperimenteer: 'n driehoeksverhouding wat dikwels met
selfmoord of die gewelddadige dood van een van die drie figure beëindig word; 'n
belese, verliteratuurde, bedeesde en meestal ouer minnaar wat - soos in die werk van
Dolf van Niekerk - 'n stuk verlede met hom saamdra en dikwels ná die erotiese
belewenis aan die einde van die roman alleen as eksistensialistiese soeker agterbly;
en 'n jonger, naïewe, ‘ongedurige’ kind-meisie wat 'n boeiende verbinding is van
maagd en slet en deur die opstand teen die burgerlikheid enersyds en heimlike
verlange na die orde andersyds 'n teenstrydigheid in haar samestelling openbaar.
Alhoewel die hoofkarakter deur sy besondere samestelling as mens 'n ‘outsider’-figuur
is, het hy 'n neiging om te bely en te praat, iets wat in Brink se werk tot 'n mate van
veelwoordigheid en soms selfs 'n nuwe soort sierskrywery aanleiding gee. Naas die
aanwending van verskillende stylsoorte (soms 'n kort, staccato- of nieu-saaklike styl,
ander kere weer 'n lang, doelbewus romantiserende, swewende tipe sin met 'n vrye
assosiatiewe gang) maak Brink telkens in hierdie romans gebruik van 'n spel met die
chronologie (wat, naas die aanwending van die terugflits en die bewussynstroom,
tot die tegniek van die raamvertelling of agternaperspektief lei) en 'n verskeidenheid
vertellers, soms met subtiele oorgange tussen die eerste- en derdepersoon. Die literêre
verwysings het die funksie om die enkele menslike geval teen die agtergrond van 'n
hele stuk wêreldgeskiedenis of literatuur te plaas of om - in aansluiting by Joyce en
baie ander twintigste-eeuse skrywers - die gebeure deur 'n oerbron (Dante, die Bybel
of die mitologie) te laat ‘dikteer’, al het dit soms 'n sekere oordadigheid tot gevolg
en is die dieper, religieuse ‘laag’ van die roman nie altyd dwingend nie. Naas Camus,
Sartre, Beckett, Ionesco en Joyce sluit Brink in die sestigerjare aan by Lawrence,
Faulkner, Nabokov, Henry Miller, Greene, Durrell en die beoefenaars van die Franse
nouvelle vague en is die invloed van hierdie skrywers in mindere of meerdere mate
van kardinale belang vir sy werk.
In die sestigerjare publiseer Brink ook 'n hele aantal joernale en sketse wat op
korter of langer besoeke aan veral die Mediterreense lande gebaseer is, terwyl hy in
die sewentigerjare heelwat kritiese geskrifte die lig laat sien en vir sy ‘ligter’
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toneelstukke dikwels 'n reeds bestaande drama virtuoos verwerk en na Suid-Afrikaanse
omstandighede transponeer. 'n Lang verblyf in Parys in 1968 word 'n
kenteringsperiode in Brink se lewe en skrywerskap. Aanvanklik gaan hy na Frankryk
met die gedagte om hom permanent daar te vestig. As hy die studente-onluste egter
van naderby ervaar, dring die besef tot hom deur dat sy eintlike taak elders lê en keer
hy terug na Suid-Afrika. In die sewentigerjare het sy werk die Suid-Afrikaanse
aktualiteit met sy volkereverhoudings, menslike lyding en die tragedie van
vervreemding as gevolg van 'n verwerplike politieke bestel as dominerende gegewe,
al was dié motief vroeër reeds ten minste periferaal aanwesig en al word die aktuele
dikwels met die seksuele verweef. In Brink se romans en dramas van dié tydvak is
daar telkens sprake van geweld deur toespelings op allerlei aktuele gebeure in die
sewentigerjare en van 'n liefdesverhouding tussen bruin en blank, terwyl die
hooffiguur as draer van 'n hele maatskaplike bestel met al sy foute en gruwels optree,
selfs op die gevaar af dat die drakrag van die figuur oorspan word. Teenoor die
eksperimentele drif in die sestigerjare is die romans en dramas van die sewentigerjare
meer tradisioneel en is die belangrikste kenmerkende eienskap die optrede van 'n
verteller wat - in direkte teenstelling tot die tradisionele werklikheidsillusie doelbewus probeer om sy werk as fiksie aan te bied en toespelings op die werklikheid
deur 'n ‘verbeelde’ verslag ongedaan te maak. Met sy romans in die sewentigerjare
word Brink die mees ‘betrokke’ Afrikaanse prosaskrywer. Soms kom daar 'n element
van herhaling en eenselwigheid in sy werk, terwyl die diskrepansie tussen werklikheid
en fiksie en die daarmee gepaardgaande probleme in verband met die vertelperspektief
nie altyd oortuig nie.
Reeds as jong seun skryf Brink drie romans: Vakansie in die noorde (1948), wat
oor 'n spannende ontvoeringsgeskiedenis handel; die avontuurlike Die stad van
verlore Atlantis (1950), wat as vervolgverhaal bedoel is, eweneens vol spanning en
avontuur, en wat onder die titel Stad uit die verlede sonder sukses aan Van Schaik
en die Nasionale Boekhandel voorgelê word; en Rahja, vors van die hoogland (1950),
'n poging tot 'n Afrikaanse Tarzan-boek, wat die Afrikaanse Pers-Boekhandel en die
Nasionale Boekhandel vir publikasie afkeur. Daarna verskyn van hom 'n groot aantal
kortverhale in Die Brandwag, Rooi Rose, Die Huisgenoot, Die Huisvrou, Sarie
Marais, Naweekpos, Keur en Die Taalgenoot, terwyl artikels en verhale ook in die
Potchefstroomse universiteitsblaaie Die Besembos en Die Wapad gepubliseer word.
Met Die meul teen die hang (1958), 'n novelle oor 'n Oos-Transvaalse saagmeulenaar
wat deur die klein gemeenskap geïsoleer word as 'n jong dogtertjie by sy werkplek
in een van die masjiene verongeluk, sluit Brink aan by die tradisie van die kleinrealis+

+ Die belangrikste besprekings van Brink se vroeë werke is die volgende: Die meul teen die
hang deur Elizabeth Tredoux (pseudoniem van Rykie van Reenen, S.M., 3.9.58) en Abel
Coetzee (T.L., VIII: 3, September 1958); Die gebondenes deur P.C. Schoonees (Hg., 13.3.59),
Elizabeth Tredoux (S.M., 8.6.60) en C.W. Hudson (T.L., IX: 3, September 1959); Die band
om ons harte deur R.M. (T.L., IX: 4, Desember 1959); Eindelose weë deur 'n anonieme
resensent (Hg., 27.1.61); Caesar deur P. du P. Grobler (St., XV: 2-3, Desember 1961 Februarie 1962), W.E.G. Louw (Bu., 19.1.62), Bartho Smit (Br., 26.1.62), Merwe Scholtz
(T.G., II: 1, Maart 1962), P.J. Conradie (T.L., XII: 1, Maart 1962), Ria van Rensburg (Ins.,
II: 1, Junie 1962) en Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966); en Orde en chaos deur

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

388
me, al is daar in die hooffiguur reeds iets van die latere ‘outsiders’ aanwesig en toon
die yl verspreide sinsverbrokkeling 'n ooreenkoms met die styleksperimente van die
sestigerjare. In Die geboudenes (1958) sit Brink die tradisie van die historiese roman
met sy verbinding van geskiedkundige bonstof en romantiese belewenis voort. Wat
'n mens hier opval, is die hegte strukturering van die roman in drie dele en die
konsentrasie op die bekende hoogtepunte van die Groot Trek-geskiedenis, terwyl
die liefdesmotief minder bevredigend uitgewerk word. Die band om ons harte (drie
bedrywe; 1959), Brink se debuut as dramaturg, word - soos die veel latere
televisiereeks oor The settlers (1980) - gesitueer teen die agtergrond van die Britse
setlaars se wedervaringe op die Oosgrens met die tipiese liefdesdriehoek waarin 'n
tradisionele skurk die ongewenste element is en 'n voorspellende Kasaandra-figuur
wat as profetes enigsins die spanning verbreek. Eindelose weë (1960) handel, soos
Die uur van verlange van W.A. de Klerk, oor die opheffing van 'n rustige, idilliese
bestaan, in hierdie geval deur die ontdekking van goud. Alhoewel die ontworteling
plek-plek aangrypend geteken word, is daar iets wydlopigs en brokkelrigs deur die
veelheid van motiewe en groei die roman algaande weg van sy aanvanklike
probleemstelling. Afgesien van hierdie viertal werke publiseer Brink in die vroeë
sestigerjare twee geslaagde jeugverhale onder die gesamentlike titel Bakkies en sy
maats - Die bende (1961) en Platsak (1962). Later laat hy twee ontspanningsverhale
onder skuilname die lig sien: Spanning op blou einders en Vlinder in die vlamkring
(albei 1967, onderskeidelik onder die pseudonieme Chris van Lille en Adrienne du
Toit). Brink se M.A.-verhandeling in Afrikaans en Nederlands oor Van Wyk Louw
se Germanicus en die tragedies van Shakespeare verskyn in verwerkte vorm in 1962
as Orde en chaos. As verdere resultaat van hierdie studie skryf hy in Parys die
versdrama Caesar (vyf episodes, 1962; vgl. ook Die verhaal van Julius Caesar,
1963), wat sowel in die karakterisering as in die uitwerk van motiewe gebreke toon
en in beeldspraak, woordgebruik en versbeweging te veel met Germanicus ooreenkom.
Reeds op negejarige leeftyd verskyn 'n eerste gediggie van Brink in Die Jongspan,
en in die sestigerjare publiseer hy van tyd tot tyd verse in Standpunte en Sestiger:
aanvanklik 'n reeks gedigte oor die wilde, onberekenbare nimf-geliefde, wat met die
beklemtoning van die droewige in die menslike bestaan 'n sterk Tristia-inslag
openbaar, by Ingrid Jonker se Rook en oker aansluit en in die navolging van Éluard
soms in 'n nuwe surrealistiese retoriek verval; later 'n reeks verse - o.m. ook 'n siklus
in Engels onder die titel ‘Dawn girl’ - wat in 1968 in Parys en Londen ontstaan en
oorwegend met 'n politieke tematiek werk, soos ‘Ons sal oorwin’ (Standpunte, XXI:
5, Junie 1968), 'n protesgedig in die trant van Krige se ‘Lied van die Fascistiese
bomwerpers’ oor Amerika se optrede in Viëtnam. 'n Manuskrip van sy
ongepubliseerde gedigte is in Brink se besit.
Alhoewel daar, volgens Brink se eie getuienis (Gesprekke met skrywers 2, p. 4),
'n skakel is tussen Jennifer en die losloper Bernard in Die gebondenes en Marie en
François in Lobola vir die lewe (1962; hersiene uitgawe 1963), verteenwoordig die
publikasie van hierdie roman 'n absolute breuk met sy vroeëre werk en 'n ruim
oopgesteldheid teenoor en aansluiting by Wes-Europese romantradisies wat tot op
daardie datum haas geen neerslag in die Afrikaanse prosa gevind het nie. Die roman
E. Lindenberg (Bu., 2.11.65), Conradie (Krit., I: 1, April 1963) en L. Dekker (St., XVI: 4,
April 1963).
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Holmer Johanssen se Gety verwant is. Wesentlik sluit dit egter veel meer aan by die
tradisie van Joyce en die Franse nouvelle vague en toon die Serfontein-karakter 'n
sterk ooreenkoms met die versukkelde ou man in The caretaker van Pinter (kyk
hieroor Brink in Gesprekke met skrywers 2, p. 5). Wat die konsepsie van die
Mariefiguur as die ‘immer-Lolita, (die) ... inkarnasie van 'n mite van ons tyd’ betref,
steun Brink op Simone de Beauvoir se Brigitte Bardot and the Lolita syndrome
(Londen, 1960), 'n studie wat ook van kardinale belang is vir die vrouekarakters in
sy latere romans: die meisie ‘without memory, without a past’, verbind met ‘the fever
of living, the passion for the absolute, the sense of the imminence of death’ (p. 18).
In verband met die Marie-figuur skryf Brink op 13 Desember 1962 in 'n brief aan
Chris Barnard oor die ooreenkomste wat sy karakter met Brigitte Bardot toon: ‘Die
belewenis van seks bv., ánderkant enige moraliteit, bloot as positiewe manier van
is; sonder mistiek, sonder ‘vleeslikheid’ ook; met 'n amper ‘nugter’ passie; en haar
beheptheid met die dood - juis ómdat sy self die lewe is.’ Hierdie tipe figuur is volgens 'n brief wat Brink op 26 Oktober 1962 aan Barnard skryf - nie ‘meer die
femme de trente ans van die 19de eeu nie, maar die Melisande-figuur, die slank nimf,
die volstrekte, heldere kind-vrou, wat in haar klaarheid alle troebelhede opneem,
omdat sy nie i.t.v. moraliteit kán (of mág) dink nie’. By sy eerste publikasie word
Lobola vir die lewe deur W.E.G. Louw verwelkom op grond van die ‘andersheid’
en die ‘boeiende en knap’ skryfwyse en spreek hy die vermoede uit dat dit miskien
‘'n keerpunt in ons romankuns sou kan word’, terwyl P.D. van der Walt dit as ‘'n
radikale breuk met die tradisionele Afrikaanse prosaverhaalkuns’ beskou en E.
Lindenberg waardering het vir die ‘vaardigheid, versorgde styl (en) die durf en
vryheid waarmee (Brink) die sekservaringe beskryf’. Besonder hooggestem is Rob
Antonissen, wat Brink se ‘skryfkuns én komposisievermoë’ hoër skat as dié van
Leroux se Sewe dae by die Silbersteins. Daarteenoor vind A.P. Grové Lobola vir
+ + +

+ By die verskyning word Lobola vir die lewe bespreek deur W.E.G. Louw (Bu., 9.11.62), E.
Lindenberg (Onsydige toets, Kaapstad/Pretoria, 1965), A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2,
Kaapstad, 1965), Jan Rabie (Sest., I: 1, November 1963), P.D. van der Walt (Mené tekél,
Kaapstad, 1969) en Rob Antonissen (Spitsberaad). Op F.E.J. Malherbe se resensie (Hg.,
15.2.63) antwoord Brink (Hg., 5.4.63), terwyl I.L. de Villiers op Brink se brief reageer (Hg.,
26.4.63; vgl. ook Gerrit du Plessis se brief, waarop Malherbe antwoord, Hg., 15.3.63). Oor
die verteller in die roman skryf J.C. Kannemeyer (Die stem in die literêre kunswerk, Kaapstad,
1965) en oor die karakterisering J.P. Smuts (Karakterisering in die Afrikaanse roman,
Kaapstad, 1975), terwyl Elize Botha aan die hand van Lobola vir die lewe oor Brink as
‘eksperimenteerder van Sestig’ (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980)
handel. Louise Viljoen wy 'n Blokboek aan Lobola vir die lewe (Kaapstad, 1982).
+ Oor die ontstaan van Lobola vir die lewe skryf Brink op 11 Desember 1960 in 'n brief aan
Jan Rabie: ‘Meimaand (van 1960 - J.C.K.) in die stralende lente in Provence rondgevaar,
oop-blou dae langs die Rhône by Avignon gelê; deur die strate en onder die platane in Arles
geloop; die eindelose lugspieëlingwêreld van die Camargue deurgetrek na die Saintes Maries
de la mer. En ons was na Mont St. Michel, deur Normandie en Bretagne, in die vroegsomer,
met bloeiende appelbome en groen velde. En in die herfs deur die geel koringlande en
wingerde van Champagne na Reims. En eindsomer is ons suidwaarts, verby Tours en Bordeaux
na Spanje. Ag, Spanje -! Hoe kan ek dít weergee? Dit was een van my heel kosbaarste
ervaringe - byna as antwoord op 'n jaar van vrae en twyfele en worstelinge.
+ ‘Dit het alles, seker noodwendig, in 'n amper-outobiografiese roman gestalte gekry. Dié het
ek geskryf onder die begeesterende invloed van Picasso, bo alles. Maar sekerlik ook in diep
dankbaarheid aan Joyce, aan Beckett en Pinter, en die hele Franse ‘nouvelle vague’. Dis iets
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die lewe te veel ‘'n demonstrasie van handgrepe waar middel tot doel verhef word’,
mis hy ‘soliditeit’ in die basiese verhaal en bly die reële wêreld van die roman vir
hom ‘onwerklik’. Die sterkste kritiek kom van F.E.J. Malherbe, wat naas ‘mooi
dinge, goed geskrewe stukke’ in die suiwer verhalende gedeeltes besware het teen
‘die stortvloed van woorde, woorde, woorde wat weinig uitdruk, duisterheid of
oorbodigheid, opsetlikheid en geforseerdheid, pastiche’, terwyl die hoofpersoon ‘in
die geheel nog te veel teorie gebly (het) ... soos trouens ook sy vermeende lobola
aan die lewe in teorie bly steek het, want nie waaragtig genoeg met eie lewe betáál
nie’.
Lobola vir die lewe is die verhaal van François Raubenheimer wat sy stiefvader
verwerp en in Europa op soek gaan na sy werklike vader en moeder. Terug in
Suid-Afrika maak hy kennis met die oud-soldaat Serfontein, wat hom aan Marie
Groenewald voorstel met wie hy 'n verhouding het. As sy die volle liggaamlike en
geestelike eenwording deur swangerskap en die geboorte van 'n kind verwerp, verlaat
hy haar en kom sy gewelddadig (deur selfmoord of 'n ongeluk) aan haar einde.
Raubenheimer en Serfontein word egter verdink van moord. In die hofsaak wat
daarop volg, neem Serfontein die skuld op hom en word hy uiteindelik tereggestel,
terwyl François aan die slot alleen agterbly. Met die uiterlike gegewe van weeskind
en driehoeksverhouding sluit Brink aan by bekende motiewe in die ouer Afrikaanse
prosa, al word François se soeke van die begin af veel meer as bloot psigologies
gedetermineer. Die soeke na die moeder en vader kry algaande 'n eksistensiële
aanskyn, iets wat o.m. blyk uit die motto uit Les Rêveries van Rousseau voorin: ‘En
so is ek dan alleen op die wêreld, sonder broer, of naaste, of gemeenskap - net ekself.
Maar, losgemaak van húlle en van alles, wie is ek sélf? Dít is wat daar vir my oorbly
om te soek.’ Met die verwysing na die stasies van die kruisweg word die soeke van
François 'n martelgang waarin die lyding van Christus meespeel, terwyl Marie met
behulp van die Dante-raamwerk in 'n reddende klein Beatrice-figuur ontwikkel, sodat
die seksuele en metafisiese soeke intens met mekaar verweef word (vgl. in hierdie
verband Brink se opstel ‘Oor religie en seks’ - Standpunte, XVIII: 2, Desember 1964
- wat 'n belangrike sleutel vir sy romans in die sestigerjare is en
+

wat my bitter na aan die hart lê, maar ek weet nie hoe hy ontvang gaan word nie: ek breek
met die formele ‘vorm’ van die prosa; ek probeer sinnelose taboe's t.o.v. ‘volksheid’ en
‘behoorlikheid’ en seks oorskry. Maar dis NIE 'n eksperiment, iets wat in 'n speelse of
moedswillige bui gedoen is nie. Ewewel, die tyd moet maar leer. Hy sal seker oor 'n maand
eers kan wegkom na 'n uitgewer.’
+ In Januarie 1961 lê Brink die manuskrip onder die titel Naakfiguur, kers en ruit aan die
Nasionale Boekhandel vir publikasie voor. In sy verslag (in besit van Brink) sê W.E.G. Louw
dat hy getref is deur die ‘kwaliteit’ van die roman, in die besonder die tegniek en dialoog, al
het hy beswaar teen die ‘miskien alte naturalistiese passasies in dié boek’. Daarom ‘aarsel
(hy) om aan te beveel dat hulle só in Afrikaans en deur u firma gepubliseer word’, aangesien
dit die ‘firma in 'n verleentheid kan bring’. As gevolg van hierdie ‘buite-literêre besware wat
teen die boek geopper kan word’ en as gevolg van ‘interne beleidsoorwegings’, besluit die
Nasionale Boekhandel om die manuskrip af te keur. Op Louw se aanbeveling beland dit
egter by die firma Human & Rousseau, wat toe kort tevore gestig is. In 'n brief van 2 Mei
1961 aanvaar J.J. Human die manuskrip, maar beveel hy aan dat die titel gewysig moet word,
aangesien dit nie ‘romanmatig’ klink nie. In 'n brief van 16 Mei 1961 reageer Brink met 'n
interpretasie van die titel: ‘Die naakfiguur: die afstroop van alles, om blóót te lê, soos 'n
heilige aan 'n rad; maar óók verwysing na die rol van die vrou, d.w.s. die
reddingsmoontlikheid. Die kers: die lig, die soekende rede. (Maar ook met seksuele
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Durrell se opvatting oor liefde as 'n ‘form of metaphysical enquiry’ verder uitwerk).
As ‘outsider’-figuur moet François deur sy soektog tot selfontdekking kom en die
sinvolheid in die eksistensieel beleefde moment ontdek, 'n gedagtegang wat in die
spieë1-, ruit- en kerssimbole hul neerslag vind en in die epiloog (wat in die heruitgawe
van 1963 drasties en kundig hersien is) kulmineer. Daarom is die oorspronklike titel
Naakfiguur, kers en ruit veel bevredigender en het J.P. Smuts gelyk as hy sê dat die
titel Lobola vir die lewe ‘met die primitiewe element daarin ... volkome buite die
sfeer van die werk val’ (Karakterisering in die Afrikaanse roman, p. 82), al sluit dit
andersins mooi aan by die prys wat sowel Serfontein as François uiteindelik moet
betaal.
Met hierdie problematiek swaai Brink dus weg van die Afrikaanse prosatradisie
vóór hom en is Lobola vir die lewe deur sy aansluiting by buitelandse modelle ‘'n
soort wapenskou van die middele tot vernuwing op die gebied van romantegnieke’
(Elize Botha, Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, p. 380), in 'n sekere sin 'n
leerboek in die moderne ‘techniques of fiction’. In die hele aanbieding wissel Brink
'n groot verskeidenheid stylsoorte af om verskillende situasies of toestande waarin
die hoofpersoon homself bevind (slaap, dronkenskap, verwardheid, 'n hofsitting) te
suggereer, terwyl die vertellende gedeeltes telkens onderbreek word deur die invoer
van liedjies (dikwels spot met die Christelike lied), die skoolopstel of die kindergebed
en soms oorgaan tot drama of ‘verdig’ tot poësie. Stilisties wissel die roman van
joernalistieke verslae, liriese intermezzo's en kriptiese gedeeltes tot dialoog sonder
die tussenkoms van 'n derde stem en bewussynstroom, verder versterk deur sintaktiese
verbrokkelings, interpolasies en tipografiese afwisseling. Wat die chronologiese
aanbod betref, word die hele roman vertel vanuit 'n agterna-perspektief, die ervarende
François Raubenheimer se hede wat in die pro- en epiloog verteenwoordig word, al
suggereer die verteller reeds met sy inset (vgl. die aanvang van T.S. Eliot se ‘Burnt
Norton’ en The end of the affair van Graham Greene) dat niks verby is nie en die
verlede latent in die hede aanwesig bly. Met hierdie procédé word die gebeure in die
veertien stasies tot die verlede gereduseer en boet die roman heelwat van sy
onmiddellikheid in, terwyl die belydenis van die ek-verteller op die lange duur
neulerig kan raak. Om hierdie gevare te vermy, maak Brink gebruik van 'n afwisseling
van ek- en hy-verteller wat soms tot 'n kontrapuntale effek (sesde stasie) lei of die
geleentheid bied vir een spreker om die vertelling van die ander in chronologiese en
historiese reliëf te stel (tiende stasie). Tog het die sterk ooreenkoms
+

implikasies.) Die ruit: die spieël waardeur in die raaisel gekyk word. Ens.). Wat ek andersins
aan die hand kan doen, is: LOBOLA VIR DIE LEWE.’
+ Ná aanvaarding van die manuskrip ondervind Human probleme om 'n drukker te kry. Die
eerste drukker wou die opdrag nie aanvaar nie uit vrees dat hy van sy klante kan verloor as
hulle die roman druk, terwyl die tweede drukker in strookproefstadium begin bang word het.
Human moes gevolglik, volgens sy eie weergawe (Rap., 30.12.73), ‘'n onderhoud voer met
die besturende direkteur van die maatskappy. Ek het W.E.G. Louw gevra of hy gewillig sou
wees om voorspraak te maak vir Lobola, en dit was eintlik hy wat die besturende direkteur
van die drukkersmaatskappy oortuig het dat hy nie besig is om 'n stuk pornografie te druk
nie.’ In 'n brief aan Chris Barnard, gedateer 2 Augustus 1962, gee Brink 'n verslag van die
hele ‘odusseia’ van Lobola vir die lewe. Oor die voorgeskiedenis van die roman skryf Brink
uitvoerig in 'n Natsteen vir Koos Human (Kaapstad, 1981).
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tussen die ek en die hy tot gevolg dat die ‘obliqueness’ nie uitgebuit word nie en die
‘distansiëring’ en ‘abstrahering’ onvoldoende bly.
Soms bereik Brink egter pragtige effekte, soos in die sewende stasie - die
hoogtepunt van die roman as geheel - waar die ek-verteller subtiel van die hy oorneem
as die ervarings te subjektief word, bewustelik die ‘obliqueness’ verbreek en deur
die direkte aanspreking van die Marie-karakter 'n intimiteit en dringendheid in die
aanbieding verkry, feitlik asof die ek die hy betig vir sy ‘obliqueness’ by so 'n intieme
moment: ‘laat ons dié (ander minnaars - J.C.K.) almal transendeer, vergeet, en één
keer net onsselwe wees, niks anders nie, niemand anders nie, ek ek, jy jy, ons ons,
ek jy, jy ek, net ons, net een nag.’ Daarby is die sewende stasie met die opvolging
van François se aankoms by Marie, aanvanklike afwysing, poging tot toenadering,
woede en versoek om te bly, voortreflik gestruktureer, terwyl die agtereenvolgende
beligting van François en Marie, met die ketting verwante beelde wat hulle ervaring
van die seksdaad ‘begelei’, in die konteks uiters funksioneel is. In die geval van
Marie oorheers die see-en-brander-beelde (vgl. die slot van Leroux se Sewe dae by
die Silbersteins) en is die see se ‘terugtrek’ en ‘uitstoot’ en die kind se ‘klein ballet/
op die strand in die skemer’ analogies met die erotiese bewegings. In die geval van
François word die seksdaad gesien as 'n ontdekkingsreis, wat by die verwysing na
Ulysses aan die begin van die hoofstuk aansluit, terwyl die verhaal van die Verlore
Seun 'n organiese verbinding met 1 Korinthiërs 13 aangaan, waardeur die geykte
Dertigerretoriek verrassend geaktiveer en die ‘spieël’ as een van die motoriese simbole
in die roman 'n verdere dimensie gegee word.
In die sewende stasie, soos trouens deur die roman as geheel, wil Brink telkens
die enkele geval van die verhouding tussen François en Marie verbreed deur met
behulp van literêre en historiese verwysings 'n groter .wêreld te betrek. Alhoewel
daar met dié procédé soms mooi effekte bereik word, het 'n mens die gevoel dat die
literêre verwysings oordadig is, veral omdat alles binne die perspektief van
Raubenheimer akkommodasie moet vind. Daarby kry die parallel met Christus, wat
deur die hoofstukafbakenings as ‘stasies’ en met allerlei verwysings dwarsdeur die
roman opgebou word, iets teenstrydigs en troebel deurdat sowel Raubenheimer as
Serfontein raakpunte met Christus het. Naas die oorlading van die vertellersperspektief
vra 'n mens jouself af of die historiese verwysings wat opgeroep word terwyl
Serfontein sy einde nader (veertiende stasie) en die verskillende hipoteses wat François
oor sy eerste ontmoeting met Marie (veertiende stasie) het, ‘sielkundig’ hoegenaamd
aanneemlik kan wees. Is dit moontlik dat François by die naderende dood van 'n
vriend nog in so 'n mate historiese verwysings sal oproep en kon hy werklik so 'n
belangrike ontmoeting soos dié met Marie totaal vergeet het? Vandaar dan ook dat
die karakter van Serfontein in sy patetiese verliederliking maar skrynende menslikheid
die leser veel langer bybly as die verliteratuurde en verwaande hoofkarakter.
Tussen Lobola vir die lewe en Brink se volgende roman, Die ambassadeur (1963),
is daar duidelike en opvallende ooreenkomste. In albei tree karakters op wat deur
hulle verlede tot belydenisse gedwing word, in 'n bepaalde stadium op 'n
‘ontdekkingstog’ uitgaan en deur 'n erotiese ervaring tot 'n metafisiese belewenis en
'n nuwe insig in die eie persoonlikheid kom. Terwyl Lobola vir die lewe egter
hoofsaaklik in Kaapstad gesitueer is en by herhaling op Europese, veral Paryse,
ervarings
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terugspeel, vind die gebeure in Die ambassadeur plaas in Parys met heenwysings na
Suid-Afrika, in die besonder na Kaapstad in die Gillian-terugflitse. Wat die tegniek
van die verskillende vertellers betref waarvan Brink hier gebruik maak, toon die
roman 'n ooreenkoms met werke soos Van Schendel se De wereld een dansfeest,
Claus se De Metsiers, Boon se Menuet en veral - soos M. Bakkes aangetoon het Durrell se The Alexandria quartet deurdat dieselfde situasies telkens vanuit 'n ander
perspektief belig en vir die leser ‘vervolledig’ word. Soos in die geval van die
Marie-figuur in Lobola vir die lewe is Simone de Beauvoir se studie oor Brigitte
Bardot and the Lolita syndrome belangrik vir die konsipiëring van die
Nicolette-karakter, terwyl die boustof herinner aan Georges Simenon se En cas de
malheur (vgl. hieroor Abraham H. de Vries se onderhoud met Brink in Gesprekke
met skrywers 2, p. 10), die verhaal van 'n Paryse advokaat wat 'n verhouding met 'n
‘ligte’ meisie aanknoop en geboei word deur die naïewe, onberekenbare en spontane
in haar samestelling. Soos in Die ambassadeur is daar in En cas de malheur ook 'n
ouderdomsverskil tussen die twee minnaars, staan die eggenote van die hoofpersoon
op die periferie, toon die nimfagtige geliefde 'n sterk neiging tot bieg en gaan die
vertelling sprongsgewyse heen en weer in die tyd voort. Volgens die
manuskripgegewens wou Brink die roman aanvanklik Klein nag met bed en bede en
later - met verwysing na Van Wyk Louw se Tristia - Die ongedurige kind noem.
In vergelyking met Lobola vir die lewe wat, ten spyte van die afwisseling van 'n
eken hy-verteller, hoofsaaklik op die perspektief van François Raubenheimer gefokus
word, maak Brink in Die ambassadeur gebruik van vyf verskillende vertellers: die
derde sekretaris Stephen Keyter, 'n ongenoemde waarnemer wat sy vertelling
hoofsaaklik op die Ambassadeur toespits, die Ambassadeur self, Nicolette en Erika,
vrou van die Ambassadeur, wat deur haar Italiaanse reisbriewe aan die woord kom.
Die verskeidenheid vertellende karakters lei tot 'n verskeidenheid perspektiewe wat
van Die ambassadeur 'n roman met 'n grootser opset as Lobola vir die lewe maak,
terwyl die fyn netwerk van teenstellings en parallelismes tussen die figure verhoed
dat die verhaal verbrokkel.
Die eerste teenstelling waarmee die roman werk, is dié tussen Keyter en die
Ambassadeur self. Keyter se afdeling (‘Derde sekretaris’) word nugter aangebied as
'n chronologiese verslag van die gebeurtenisse wat hy self in 'n periode van agttien
maande vanaf Junie tot 4 Desember die volgende jaar ervaar en waarneem. Alhoewel
dit vanuit 'n agterna-perspektief gesien word, berus die gang van die gebeure op 'n
chronologiese volgorde: aanvanklik met die aksent op sy persoonlike betrokkenheid
by sy werk en sy verhouding met Nicolette, later meer toegespits op die ontwikkeling
van die verhouding tussen Nicolette en die Ambassadeur, soos
+

+ Die ambassadeur word bespreek deur W.E.G. Louw (Bu., 22.11.63), Rob Antonissen
(Spitsberaad), P.G. du Plessis (Dagbreek en Sondagnuus, 22.12.63) en Hg., 20.3.64), P.D.
van der Walt (Mené tekél) en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig), terwyl
J.C. Kannemeyer aspekte van die verteller, tydsverloop en Dante-verwysings (Die stem in
die literêre kunswerk en Prosakuns, Kaapstad, 1968) en J.P. Smuts die karakterisering
(Karakterisering in die Afrikaanse roman) nagaan. Charles Malan wy 'n Blokboek
(Pretoria/Kaapstad, 1980) aan Die ambassadeur, terwyl M. Bakkes, die invloed van Lawrence
Durrell (Bu., 24.6.64) nagaan. In St., XVII: 5, Junie 1964 publiseer H. de G. Laurie ‘Die
ambassadeur: Skets vir 'n slothoofstuk’, 'n swak en styllose parodie wat as ‘goeie uiteinde’
vir die verhaal aangebied word.
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deur Keyter waargeneem en geïnterpreteer. Met die sikliese slot, waarin talle klein
besonderhede van die aanvang van sy vertelling terugkeer, voltooi die afdeling as 't
ware 'n sirkelgang, terwyl Keyter se voortdurende selfregverdiging vir die skryf van
die rapport en verdoeseling van sy werklike motiewe 'n ooreenkoms toon met die
omslagtige aanbod, opsetlike misleiding en gespletenheid van die hoofkarakter in 'n
dramatiese alleenspraak.
In ‘Kroniek’ en ‘Patroon’ sit die ongenoemde waarnemer die chronologiese gang
van Keyter se relaas voort. ‘Kroniek’ val chronologies gedeeltelik saam met Keyter
se afdeling, maar word verder in die tyd gevoer, terwyl ‘Patroon’ chronologies hierop
volg en die afronding van die gebeurtenisse gee. In albei afdelings het die telegramme
wat die Ambassade bereik, 'n belangrike strukturerende funksie, terwyl die afwisseling
van die eerste- en derdepersoon in die slotgedeelte ten nouste met die tydsperspektief
saamhang: die amper ‘teleskopiese’ afstand-kyk op die koms van die twee telegramme
teenoor die skok van Keyter se dood (wat geleidelik ‘nader’ kom teenoor die
‘onmiddellikheid’ van die dood van Gillian). Die ongenoemde waarnemer bring 'n
korrektief op Keyter se foutiewe interpretasies in verband met die verhouding tussen
die Ambassadeur en Nicolette, gooi Keyter se sogenaamde ‘bewyse’ omver en stel
die bepaalde gebeurtenisse in 'n ander perspektief, 'n procédé waardeur die leser met
allerlei korrespondensies en terugverwysings 'n ruimer en korrekter beeld van die
verhouding kry.
Teenoor Keyter (en gedeeltelik ook die ongenoemde waarnemer) staan die
Ambassadeur en Nicolette, wat in hulle vertellings blykbaar geen chronologie het
nie. Ál datums wat die Ambassadeur noem, is 19 Desember (die dag waarop hy die
verslag sonder kommentaar na Suid-Afrika terugstuur) en 22 Februarie (die datum
waarop Erika en Annette van Italië terugkeer). Tussen hierdie twee datums het sy
afdeling egter geen volgehoue chronologie nie en is dit eerder los indrukke van sy
ervarings met Nicolette, terugflitse in sy persoonlike verlede (hoofsaaklik sy
verhouding met Gillian dertig jaar tevore), briewe van Erika uit Italië en flitse uit
die hede (veral uit die Ambassade-lewe). Soos Nicolette in haar assosiasiestroom
word hierdie herinnerings en ervarings egter op een en dieselfde tydsvlak geplaas,
nié gerelativeer ten opsigte van mekaar nie, sodat 'n Gillian-terugflits bv. direk op
'n episode met Nicolette volg en die verlede voortdurend latent in die hede bly. Die
tussenplaas van kort passasietjies van ‘onmiddellike waarneming’ in dagboektrant
en die opsetlike verstoring van die chronologie is in ooreenstemming met die
Ambassadeur se ervaring van Nicolette: ‘Wát ek van haar het, is 'n warboel van
indrukke ... Herinneringe aan haar is nooit ‘gedagtes’ nie, maar sintuiglike ervarings.’
In aansluiting by hierdie verstoring van die chronologie is Keyter in baie opsigte 'n
beeld van die Ambassadeur as jongman in sy ‘soeke’ en sy verhouding met Nicolette,
al staan hy op sy beurt in reliëf teenoor die werklike hede.
Die primêre reeks teenstellings en verhoudings word egter gevorm deur Nicolette,
die Ambassadeur en Gillian, met die Ambassadeur hier in die middelpunt. Die
Ambassadeur ‘verteenwoordig’ die ‘orde’, die ‘normale’; Gillian, wat ín die orde is,
wil dit verwerp om volkome ‘vry’ te wees; Nicolette, rééds vry, het behoefte (al word
dit nooit ábsoluut nie) aan die orde wat die Ambassadeur verteenwoordig. In hierdie
driehoek is Nicolette en Gillian dus duidelik twee pole. Gillian se lewensdrif lei tot
'n vernietiging van alle waardes (o.m. die geloof), reduseer haar
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tot 'n blote succubus wat nie vir die Ambassadeur die pad kan aanwys nie en is die
direkte aanleiding tot haar selfmoord. Teenoor haar staan Nicolette wat met haar
aanvoeling vir die mistieke en behoefte aan godsdiens (vgl. haar belangstelling in
die ritueel van die Rooms-Katolisisme) telkens 'n amper hemelse figuur voorstel en
vir die Ambassadeur 'n sekere reddingsmoontlikheid aanbied. Soos die roman
ontwikkel, begin die Ambassadeur twyfel aan die ‘orde’ wat hy verteenwoordig,
probeer hy loskom van die ‘stelsel’ waarin hy vasgevang is en onderneem hy 'n reis
om die ‘skyn’ te vernietig en die ‘warmte’ te vind.
Om hierdie tog uit te beeld, baseer Brink - soos Leroux in Hilaria - die gebeure
op 'n oerteks of oermite, in hierdie geval die mite van die Minoaanse labirint en veral
Dante se Divina commedia. Soos Dante begin die Ambassadeur sy tog as 'n
‘middeljarige reisiger’ - dus, as iemand met 'n verlede: Gillian, spesifiek, wie se
‘moontlikhede hy nooit verwesenlik het nie’, maar wat hy nóú, ín Nicolette, wil
besweer. Nicolette - eers as Vergilius, later as Beatrice - is sy gids. In die
hellevaart-toneel aan die begin van die ‘Ambassadeur’-afdeling lei Nicolette hom in
die agterbuurte van Parys in, terwyl sy hom in die hemelvaart-toneel (afdeling 4 van
‘Patroon’) 'n ander beeld van die stad laat sien. In albei tonele word die Dante-teks
op die voet gevolg, maar met transponering na die twintigste eeu.
Die hellevaart-toneel begin met die versoek van die Ambassadeur tot Nicolette
om die pad aan te wys. Hulle klim af met die trap ‘wat sirkel na sirkel dieper onder
(hulle) in die duisternis afreik’, 'n verwysing na Dante se voorstelling van die hel as
nege sirkels. Hy aarsel 'n oomblik of hy haar moet volg (Dante se besluiteloosheid,
Canto II van die Inferno) en hulle daal neer, sy as gids voor, hy agterna (Canto IV).
Om hulle verhouding aan te dui, gebruik hy die beeld van ‘efemere skuim drywend
op donker wind’, wat 'n direkte verwysing is na die vyfde Canto waar die oortreders
van die wettige liefde deur 'n voortdurende wind voortgedra word wat soos die see
loei. Op die derde stel trappe (Dante se derde sirkel) kry hulle 'n hondjie wat nooit
genoeg kos het nie omdat sy baas te vraatsugtig is (Cerberus wat waak oor die
vraatsugtiges). In die vierde sirkei word die vrekke en verkwisters gestraf; Brink se
parallel is die gesprek oor geld. Die Ambassadeur gly oor die glibberige oppervlakte
(die moerasse van Styx, Canto VII) en die opvlieënde concierge skel hulle uit (die
opvlieëndes en woestelinge van die vyfde sirkel).
Brink onderskei net vyf sirkels; in die sesde sirkel van die Divina commedia is
Dante en Vergilius in die stad Dis wat in Die ambassadeur gelyk gestel word met
Parys. Die vensters het ‘swaar geriffelde ysterskerms’ (die mure van Dis, Canto
VIII); die vroue raas soos ‘furieë’ (Canto IX) en hulle word gekeer deur ‘'n
glimlaggende kroegman met 'n wit voorskoot’ (Dante se engel in wit, die boodskapper
uit die hemel). Die Ambassadeur ervaar die ‘asketiese jong mans met hol oë’, die
eksistensialiste (Dante se ketters), die ‘maling sonder doel of koers’ (ook Dante se
ervaring) wil hom byna vaskeer. Die selfmoord by die toring vind sy ekwivalent in
die selfmoordenaars van die agtste sirkel (Canto XIII) en die ‘gil ... bokant (hulle)
in die takke van 'n boom’ is 'n verwysing na die selfmoordenaars wat in bome
verander. Die waarseggers van die agtste sirkel vind hulle parallel by Brink in ou
Brunetto (Dante se Brunetto Latini), en sy voorspelling aan die Ambassadeur kom
ooreen met dié aan Dante (Canto XV). Deur die walms, hitte, rook en geluide (die
gruwelike gedruis van Dante, Canto XVII) lei Nicolette hom na 'n tafel waar hulle
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‘'n jong demoon’ ontmoet wat 'n towerwoord uitspreek (Canto XIX) en met Nicolette
verdwyn (Dante se vroueverleiers, Canto XVIII). Die Ambassadeur en Nicolette skei
'n oomblik, soos Vergilius en Dante (Canto XX), die Ambassadeur gewaar ‘groteske
skaduwees ... soos van reuse’ (Canto XXXI) tot hy Nicolette weer vind en langs 'n
kortpad na haar kamer terugkeer (Canto XXXIV).
Teenoor hierdie toneel staan die Ambassadeur se hemelvaart, weer met Nicolette,
maar nou as Beatrice. Hulle gaan weer na die stad, maar nou is dit asof hulle in die
son kyk (Canto I van die Paradiso). 'n Bedelaar speel op sy viool die Ave Maria (die
hemelse musiek van Canto I), die maan verskyn (Canto II) en Nicolette dink na oor
die onsterflikheid (Canto IV). By die Italiaanse reisagentskap is daar 'n ‘arend om
Rome te adverteer’ (die verhaal van die Romeinse adelaar deur keiser Justinianus,
Canto VI), en die katedraal lyk vir die Ambassadeur soos 'n ‘ligryke kroon’ (Canto
XXVIII). Telkens is die Ambassadeur bewus van Nicolette se skoonheid, soos Dante
van Beatrice, en hy bied vir haar 'n wit roos aan (vgl. Canto XXX en XXXI).
Die twee kontrasterende tonele plaas nie alleen die Ambassadeur se ervarings in
'n historiese perspektief nie, maar illustreer ook dat Nicolette as gids hom nie tot 'n
bepaalde insig lei nie - slegs die keuse tussen hemel en hel, goed en kwaad laat. Van
albei is Nicolette die verteenwoordiger. Reeds vroeër in die roman het Keyter opgelet
dat sy iets ‘virginaals’ en ‘banaals’ tegelyk het. Ook vir hóm lei sy in die stad rond,
maar anders as vir die Ambassadeur aan wie sy verskyn, vra Keyter self vir haar om
saam met hom te gaan eet, is hy die gretige wat ‘wil hê’. Juis daarom kan hy haar
nooit kry nie, word sy vir hom gereduseer tot 'n ‘avontuurtjie’ of 'n ‘liggaam’ of 'n
‘orgaan’, ervaar die verlorenheid van Dante (vgl. die ‘kolk’-beeld), verwerp hy soos Gillian - die geloof en eindig hy met selfmoord.
Vir die Ambassadeur is Nicolette egter 'n volwaardige gids wat ‘ongevraag uit die
anonieme skare’ verskyn. Van die begin van hulle ontmoeting af begin ook die
Dante-verwysings: die ‘lig en skaduwee’, die ‘jare en wêrelde’, die ‘mirakelhof’ van
haar kamer, die ‘Lasciate ogni speranza, voi ch' entrata’ waaraan hy dink as hy die
eerste keer haar kamer ingaan. Sy bied hom hemel én hel: met haar aangetrokkenheid
tot die Mis is sy 'n kuise figuur, maar in werklikheid is sy 'n klein hetere, 'n
nietigheidjie; sy is aangetrokke tot die Katolisisme, maar maak die teken van die
Bose Oog as sy 'n non sien; sy is die enigste sinvolle element in sy bestaan, maar op
sigself onbeduidend; sy bied hom ‘redding’ aan, maar laat hom worstel met die
sentrale probleem van die werk: die aard van die bose, van die ‘sonde’. Hy vind
bepaalde historiese ekwivalente om haar wese aan te dui: aan die een kant Heloïse,
aan die ander kant Francesca da Rimini, ten slotte Pasiphaë. In laaste instansie is sy
absoluut in haar syn, ‘jonk; en meisie’ teen alles wat betreklik is. Soos Nicolette is
ook die stad telkens boos of goed, ‘nie net 'n milieu vir haar of 'n simbool van haar
(of andersom) nie, maar tegelyk sy sélf, en iets met 'n volwaardige eie bestaan’.
Tussen die goeie en die bose moet die Ambassadeur kies, iets wat in die slottoneel
gesuggereer word. Hy verloor alles (sy werk, sy posisie, sy vrou en kind) en word
afgestroop van alle oortollighede, maar vind die lewe in sy omvattendste sin. Hy kies
die hemel, want Canto XXVIII van die Purgatorio (waarna daar hier verwys word)
loop uit op die Aardse Paradys, die Heilige Woud. Hy neem dit alles ín hom op: die
stad wat soos 'n ‘heilige woud’ om hom lê, ‘met katedrale en bordele, ligte en
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donker strate, alles’. Nou het hy 'n gids nie meer nodig nie: ‘Hy skakel nie eers die
traplig aan wat lankal weer dood is nie. Teen dié tyd ken hy die pad.’ Die gesprek
met Vergilius (Lebon) en die ontmoeting met Beatrice (die straatvroutjie) - ‘Donna
m'apparve’ - is hier eintlik 'n paradoks: die oomblik dat hy Nicolette verloor, word
gelykgestel aan die oomblik waarop Dante Beatrice ontmoet. Noudat hy Nicolette
in die herinnering alleen besit, ‘vind’ hy haar vir die eerste keer - en daarmee word
die verhaal 'n sirkel wat teruggryp na sy inset.
In vergelyking met Lobola vir die lewe is Die ambassadeur struktureel
bevredigender en bied dit in die ontwikkeling van verskillende verhoudings 'n
omvattender beeld van die menslike lewe, al berus die basiese verhaal weer, soos
dié van Lobola vir die lewe, op die tradisionele burgerlike gegewe van 'n
liefdesdriehoek. 'n Belangrike beswaar teen die werk is dat die diplomatieke lewe
waarvan daar soms gehoor word en die amptenare wat van tyd tot tyd hulle verskyning
maak, te vaag en periferaal bly, terwyl die gereelde partytjies in die Ambassade te
oppervlakkig is om iets van dié wêreld oor te dra. Alhoewel meer verantwoord wat
verwysing en woordgebruik betref, is daar in die roman nog steeds 'n hinderlike
oordaad en veelwoordigheid en beweeg sekere tonele op die rand van die sentimentele.
Ten spyte van hierdie besware is Die ambassadeur 'n groot vooruitgang op Lobola
vir die lewe en op grond van sowel sy komposisie as sy virtuose styl een van die
hoogtepunte van die Afrikaanse roman ná 1955.
Vir sy volgende roman, Orgie (1965), is die biografiese voedingsbodem die
verhouding tussen Ingrid Jonker, Jack Cope en Brink self. Die verhaal handel basies
oor die verbrokkelende liefdesverhouding tussen 'n hy, 'n skrywer en dosent en
ongelukkig getroud met a, en 'n sy wat, nadat sy deur haar vader verstoot is en by
haar grootmoeder gaan woon het, 'n verhouding aanknoop met x by wie sy later 'n
kind verwag maar wat haar tot 'n aborsie dwing en uiteindelik vir iemand anders
verlaat. In die periode van eensaamheid en terneergedruktheid wat hierop volg,
ontmoet hy en sy mekaar en red hy haar as sy 'n poging tot selfmoord aanwend.
Hierdie agtergrond word egter nie chronologies en rustig-vertellend aan die leser
oorgedra nie, maar by wyse van herinneringsbeelde beurtelings in die gedagtes van
hy en sy terwyl hulle 'n jaar na hulle eerste kennismaking op 'n gemaskerde bal
aanwesig is en sy tussen al die bewegende mense op soek is na x, wat intussen na
die stad teruggekeer het. Die gesprek tussen hulle bring egter geen oplossing nie. Sy
wil 'n kind van hom hê om dít wat in haar verhouding met x tot niet gegaan het, terug
te
+

+ Orgie word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad), P.D. van der Walt (Mené tekél)
en E. Lindenberg (Bu., 23.4.65), terwyl C.F. Rudolph o.m. na aanleiding van Orgie oor
tipografiese eksperimente in die literatuur (T.L., IV: 1-2, Februarie-Mei 1966) uitwei. Die
manuskrip van Orgie word aanvanklik aan Human & Rousseau vir publikasie voorgelê, maar
deur D.J. Opperman op literêre gronde afgekeur. Daarna word dit deur die Afrikaanse
Pers-Boekhandel aanvaar, maar in 'n gevorderde stadium van produksie - nadat die boek
reeds gedruk was - onttrek, in weerwil van 'n gunstige keurdersverslag deur Rob Antonissen.
Uiteindelik verskyn Orgie dan by die firma John Malherbe, al word die uitgewer - volgens
'n brief van Brink, gedateer 1.9.64 - gewaarsku dat Orgie verbied sal word as hy dit publiseer.
Dit laat Brink in 'n brief aan Jan Rabie (7.8.74) die mening uitspreek ‘dat hier, veel effektiewer
as deur sensuur, deur 'n onbekende vyand, met onbekende wapens, en om onbekende redes
'n reeds aanvaarde boek ... eenvoudig doodgedruk kan word’. Intussen is die boekerubriek
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kry, terwyl hy as gevolg van sy verbintenis met a aanvanklik nie daarvoor kans sien
nie. Wanneer hy uiteindelik instem, dans sy met 'n vreemdeling in 'n godemasker
weg die nag in. As hy haar die volgende oggend terugvind, verwurg hy haar na 'n
laaste liefdesoomblik en gaan hy 'n ‘nuwe kuis tyd’ tegemoet. Soos in die geval van
Lobola vir die lewe en Die ambassadeur werk die roman dus met die tradisionele
gegewe van 'n liefdesdriehoek, word die vroulike hooffiguur se optrede psigologies
gedetermineer deur haar verlede, toon sy iets van die ‘ongedurige’ nimf in haar
optrede en eindig die verhaal met haar gewelddadige dood, terwyl die motief van
die verwekking van 'n kind en die aanbod vanuit 'n agterna-perspektief ook terugkeer.
Die besondere wat Brink hier bring, is om die betreklik burgerlike gegewe van 'n
owerspelige verhouding met behulp van talle literêre, historiese en mitiese ekwivalente
te verdiep, terwyl die geheel in hoofsaak as 'n tweespraak tussen minnaar en minnares
en met uitbuiting van talle tipografiese moontlikhede (verskillende lettertipes,
rangskikking van die woorde op die papier en vergestalting deur die visuele heen)
aangebied word. In teenstelling tot die verwysingstegniek in Lobola vir die lewe waarin die prosa ook plek-plek na die liriese neig - word die gebeure spesifiek in
verband gebring met die Sumeriese en Babiloniese literatuur, in die besonder die
skeppingsepos en vrugbaarheidsritusse, terwyl Brink die tipografiese eksperimente
in Orgie veel verder deurvoer. Soos in die geval van Leroux se Isis Isis Isis ... het 'n
mens egter die gevoel dat die karakters geen wesentlike belang by die mitiese
verwysingswêreld het nie, geen wisselwerking of osmose tussen die moderne en
antieke gebeure gevolglik kan plaasvind nie en die keuse van dié spesifieke mitiese
gegewe derhalwe volkome lukraak en arbitrêr is. Alhoewel die tipografiese effekte
boeiend is en die kolomsgewyse aanbieding van die tweespraak die wesentlike
geskeidenheid en gebrek aan kommunikasie tussen die hy en die sy effektief oordra,
ervaar die leser dié aanbod op die lange duur as iets oordadigs wat afbreuk doen aan
die intense emosionele belewenis wat hier oorgedra wil word. Brink kon nie daarin
slaag om verhaalvlak, verwysingswêreld en tipografiese aanbod bevredigend met
mekaar te verbind nie.
Soos in die geval van Orgie is die ‘kleiner’ verhaal van Miskien nooit (1967) geskryf ná 'n verblyf van vier maande in Parys in 1966 - stroperig en sentimenteel.
'n Nege en dertigjarige Suid-Afrikaanse skrywer kom, ná sy egskeiding, Parys toe
‘om sy wonde te ... lek’, raak daar - naas talle seksuele ervarings met verskillende
meisies - gewikkel in 'n verhouding met die Sweedse meisie Gunhilde vir wie hy by
'n kunsuitstalling ontmoet, wat by hom in sy kamer intrek maar met wie hy geen
seksuele omgang het nie. As sy ná 'n paar dae skielik wegraak, begin die soektog na
haar deur die stad. Uiteindelik keer sy terug om haar bagasie te kom haal, maar dan
is die hooffiguur reeds deur geslagsiekte aangetas en word dit vir hom tyd om na sy
land terug te keer. Soos Orgie werk die roman met sterk outobiografiese elemente
en
+

in Dagbreek en Sondagnuus ook van Brink weggeneem en aan Merwe Scholtz vir redigering
oorhandig.
+ Miskien nooit word geresenseer deur Chris Barnard (S.A. Beeld, 8.10.67), J.C. Kannemeyer
(Bu., 18.10.67), Koos Meij (T.L., VI: 1, Februarie 1968) en W.F. Jonckheere (St., XXI: 5,
Junie 1968), terwyl Shona Mouton die funksie van die Mozart-sonate (Kl., IX: 4, Februarie
1975) nagaan en ooreenkomstige temas en motiewe in Lobola vir die lewe, Die ambassadeur,
Orgie en Miskien nooit (Kl., XI: 2, Augustus 1976) aantoon.
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word die fiksionaliteit - in teenstelling tot Brink se romans in die sewentigerjare doelbewus opgehef deur die ek-figuur met die skrywer self te identifiseer en Breyten
(Breytenbach) en sy vrou Yolande as karakters in te voer. In aansluiting by Gide en
ander Franse skrywers se tegniek om 'n sekere gelyktydigheid in die aanbod te bring,
maak Brink hier, soos Robbe-Grillet in L'Année dernière à Marienbad, gebruik van
die draaiboek as tema en is daar sprake van 'n wordende kunswerk namate die verhaal
voortgaan. Terwyl so 'n jukstaponeringstegniek 'n boeiende wisselwerking tot gevolg
behoort te hê, voel 'n mens hier dat die filmscenario nie 'n ander dimensie tot die
verhaal toevoeg nie, die gebeure eerder vertraag word, die kamera telkens in die pad
van die pen kom en die hele procédé - ook waar hy as draaiboekregisseur op
sentimentele kolle kritiek lewer - 'n mislukte poging van die skrywer is om die verhaal
binne 'n groter raamwerk te plaas en aan die gebeure 'n allure van ‘literêre’
belangrikheid te gee. Daarby is Miskien nooit 'n eggo van situasies en tegnieke in
Brink se ander romans (die soektog, die speelse en naïewe kind-meisie, die musikale
tema, die verskillende moontlikhede vir die ontmoeting en die slot e.d.m.). Terwyl
Leroux in 18-44 elemente uit sy vroeëre romans tot 'n eie mite kon omwerk sodat
hulle 'n nuwe lewe aanneem, lei dit by Brink in Miskien nooit tot 'n fasiele herhaling
en cliché.
Intussen het Brink - ná die vroeë Die band om ons harte - ook op die gebied van
die drama aansluiting begin soek by kontemporêre strominge in die Europese
literatuur. Die koffer (oorspronklik gepubliseer in Die beskermengel en ander
eenbedrywe, 1962) vorm saam met Die trommel en Die tas onder die gesamentlike
titel Bagasie (1965) 'n ‘triptiek vir die toneel’ wat - volgens die ‘Nota’ voorin - hulle
‘volle sin ... in hulle drie-eenheid’ vind en aansluit ‘by 'n hedendaagse poging om
terug te keer tot 'n vroeë vorm van die drama, toe alles louter spel was’. Hierdie vorm
is die Teater van die Absurde, veral soos beoefen deur Beckett en Ionesco, waarin
slegs enkele karakters teen 'n meestal karige of bisarre dekor optree en deur die
diskrepansie tussen woord en handeling, sinlose optrede en verbandlose of irrasionele
dialoog iets van die moderne mens in sy eensaamheid, verwardheid, gebrek aan
sekerheid en angs wil oordra. Die drie stukke vorm 'n eenheid deur die tema van die
‘bagasie’ wat die mens met hom saamdra of benodig, die wag op iets om te gebeur
of iemand wat sal kom, die leegheid en sinloosheid van die mens in sy patetiese
bestaan en die vermenging van komiese en tragiese elemente. In Die koffer (vgl. die
skets ‘'n Reël is 'n reël’ in Pot-pourri, die bundel ‘Sketse uit Parys’) is die satiriese
voorstelling van die burokratiese mens die vertrekpunt vir die vergeefse soeke na
iets wat sin aan die lewe kan gee, al voel 'n mens dat die opeenstapeling van bekende
absurde motiewe tot herhaling en cliché lei. Geslaagder is Die trommel, waarin 'n
beeld gegee word van die mens wat sy bande met sy familie (spesifiek sy moeder)
wil verbreek en die trommel met tradisies en singewende riglyne van die voorgeslagte
+

+ Bagasie word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad), E. Oliën (Hg., 28.1.66) en P.J.
Conradie (Spanning en ewewig, Pretoria/Kaapstad, 1974), terwyl J.L. Steyn oor die eenbedryf
Die koffer skryf (St., XVI: 3, Februarie 1963). Oor die verwantskap met Beckett en Ionesco
handel Eben Meiring (Bu., 16, 23 en 30.3.66). Oor ‘Die drama van die absurde in Afrikaans’
skryf L.B. Odendaal (Beeld en bedryf, Pretoria, 1978).
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(vgl. Jorik se ‘koffer en kaart’) wil verkoop, net om aan die einde te besef dat hy
hom tog nie volledig van sy verlede kan bevry nie. In Die tas, die beste van die drie
stukke, is die twee hoofkarakters reeds so volledig opgeneem in hulle sinlose lewe
dat 'n afwyking van die roetine 'n eksistensiële krisis laat ontstaan. As 'n vreemdeling
ná twintig jaar se gereelde daaglikse samekomste om woordeloos te sit en dobbel,
skielik 'n tas binnebring, durf hulle dit uit vrees en onsekerheid oor die inhoud nie
oopmaak nie en ervaar hulle die gevoel van ontreddering en verlorenheid by die
besef van verspeelde en sinlose lewens. In hierdie stuk bereik Brink die ideaal wat
hy in sy ‘Nota’ voorin Bagasie stel: om ‘op die duur by die blote ‘absurde’’ verby
te kom op pad ‘na 'n nuwe soort Middeleeuse, amper-allegoriese spel, maar aangepas
by die idioom en probleme van ons tyd’.
Brink se volgende werk is aanvanklik as novelle onder die titel Elders bewolk en
koel en later Die seun geskryf, maar het uiteindelik as drama in drie bedrywe met
die titel Elders mooiweer en warm (1965; hersiene uitgawe 1974) sy finale beslag
gekry. Met die geïsoleerdheid van die karakters, die vrugtelose wag op iets om te
gebeur, die vervlietende ideale en die stilstaande horlosie toon die drama nog elemente
van die Teater van die Absurde, al sluit dit met sy besondere boustof en problematiek
veel nouer aan by werke soos Camus se La peste, Sartre se Huis clos en ‘Die groot
vrot’ van Jan Rabie. In 'n huis wat van die buitewêreld afgesny is deur aanhoudende
reëns terwyl die pes in die stad woed, bring die vasgekeerdes hulle aande deur met
fuifpartye wat onder die leiding van die bejaarde George as diaboliese figuur ontaard
in die genadelose onthulling en oopvlekking van die karakters se persoonlike lewens
en hulle verhouding tot mekaar. Die koms aan die einde van die eerste bedryf van
die Vreemdeling wat soos 'n dief in die nag sy verskyning maak en met allerlei
toespelings 'n Christus-figuur is, wek by hulle die vrees vir besmetting terwyl hulle
reeds voos van binne is. In die nag wat volg, bereik die beskuldigings en
selfbeskuldigings 'n hoogtepunt met die ‘swartvark’-spel in die tweede bedryf. Eers
ná hierdie besef van eie skuld kan die verlossing en die genade kom as die
Vreemdeling geoffer word, die reën opbou, 'n dowwe reënboog verskyn en die dag
begin te breek. Met die hersiening van die drama het Brink haas al die ‘fantasie’-tonele
(die Sjeherazade-episodes, die gerigtheid op 'n afwesige regter en die terugflitse)
weggelaat en Sonja se lang monoloë oor die seisoene besnoei en aan die begin van
elke bedryf geplaas, terwyl die dialoog deur die uitskakeling van talle oortollighede
veel meer dramaties funksioneer en die strakke gang van die drama oor die drie
bedrywe heen nou meer tot sy reg kom. Alhoewel Elders mooiweer en warm by die
eksistensialistiese teater van veral Sartre aansluit, voer dit met die gebruik van die
ou-Testamentiese vloedmite, die reddingsmoontlikheid van ark en die genadeteken
van duif by Sartre se uitsigloosheid en durende hel verby na 'n bestaan waar die mens
bevry sal wees van die worsteling van goed en kwaad. Daarmee gee Brink 'n eie en
hoopvoller kyk op die menslike kondisie in ons tyd.
+

+ Elders mooiweer en warm word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad), D.F.
Spangenberg (T.L., XIII: 4, November 1975), Ninon Roets (Ogg., 27.2.75) en Charles Malan
(Beeld en bedryf). P.J. Conradie bespreek dit in Spanning en ewewig as voorbeeld van ‘Die
absurde drama in Afrikaans’. Oor die Franse invloed skryf Eben Meiring (Bu., 6.3. en 26.4.67).
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Afgesien van sy romans en dramas vind Brink se langer en korter besoeke aan
Wes-Europese lande neerslag in 'n reeks reisverhale en -sketse wat in die sestigerjare
verskyn. Soos vroeër Jan Rabie in Dakkamer en agterplaas gee Brink in Pot-pourri
(1962) ‘'n album prentjies van die lewe in Parys’ georden uit die joernaal van sy
verblyf in die jare 1959-1961. In Sempre diritto (1963) lewer hy verslag van sy
besoek aan Italië en val die besondere fyn waarneming soos in Pot-pourri telkens
op, al dreig die geheel om te veel te ontaard in dagboekaantekeninge, blote flardes
en flitse en optekening van episodes soos die reis voortgaan. 'n Verdere viertal sketse
oor die lewe in Frankryk word opgeneem in die versamelbundel Rooi (1965). Ná die
enigsins anekdotiese en episodiese inslag van hierdie eerste reisbundels maak Brink
van 'n grootser opset en hegter struktuur gebruik in 'n drietal verdere reisboeke. Vir
Olé (1965), wat ná 'n besoek van twee maande aan Spanje in 1964 geskryf is, dien
die wedervaringe van Cervantes se Don Quijote as riglyn en voortdurende
verwysingsveld vir die reis, terwyl die hoofstukke afwisselend oor die persoonlike
indrukke van die reisiger en bepaalde aspekte van Spanje en die Spaanse lewe handel.
Daarmee is dit 'n waardige ‘opvolger’ vir Krige se sprankelende sketse in Sol y
sombra, terwyl die beskrywing van die bulgeveg in hoofstuk 8 'n vergelyking uitlok
met dié van Leroux in Isis isis Isis ... en Tussenspel. Tydens Brink se jaarlange Paryse
verblyf in 1968 besoek hy ook die suide van Frankryk en vind dit neerslag in Midi
(1969), waarin die relaas van sy reis voorafgegaan word deur die mites, legendes en
geskiedenis van hierdie streek as die ‘tapisserie waarteen die mense van vandag deur
hul tydlose land beweeg’. Die reis deur Noord-Portugal in 1969 dien as boustof vir
Fado (1970), waarin die bloot geografiese ervarings andermaal aangevul word met
'n verkenning van die geskiedenis, legendes en literatuur, in hierdie geval deurdat
hy die spesifieke en lokale ‘inklee binne die raamwerk van die epos van Camôes (Os
Lusíadas) om te probeer aandui hoe die hede sy beslag kry in die beeld van die
verlede’. As verdere resultaat van sy Franse verblyf van 1968 bundel Brink in
Parys-Parys: Retoer (1969) 'n aantal sketse wat oorspronklik as rubriek in Die S.A.
Beeld verskyn het en oor die lewe in Parys in al sy verskeidenheid handel, o.m. die
skitterende stuk oor Uys Krige se besoek aan die stad.
As kritikus publiseer Brink ná Orde en chaos aanvanklik resensies oor nuwe werke
in Die Huisgenoot, Tydskrif vir Letterkunde, Kriterium en Dagbreek en Sondagnuus,
terwyl sy pleidooie vir 'n juister begrip van die nuwe literatuur in Sestiger en sy
vertoë om 'n beter sensuurbedeling meestal in die briewekolomme van die dagbladpers
verskyn.
+

+ Die belangrikste besprekings van Brink se reisverhale en -sketse is die volgende: Pot-pourri
deur P.P. (Hg., 18.1.63); Sempre diritto deur R. Schutte (Va., 9.8.63), C.F. Rudolph (T.G.,
III: 3, September 1963), Audrey Blignault (S.M., 6.11.63) en J. du P. Scholtz (St., XVII: 4,
April 1964; waarop Brink reageer in ‘Die borsrok en die topless’, Sest., II: 2, Februarie 1965);
Rooi deur J.C. Kannemeyer (Bu., 9.4.65) en L.C. Eksteen (Krit., III: 3, Oktober 1965); Olé
deur Pirow Bekker (St., XIX: 1, Oktober 1965), Hennie Aucamp (Krit., III: 4, Januarie 1966)
en F.R. Gilfillan (T.G., VI: 4, Desember 1966); Midi deur J.H. Senekal (Z.A.,
November-Desember 1969), Rosa Nepgen (Hg., 23.1.70) en R. Schutte (T.G., X: 2, Junie
1970); Fado deur Anite Moodie (S.A. Beeld, 15.11.70), Nepgen (Hg., 2.4.71), Rialette
Wiehahn (T.G., XI: 2, Junie 1971) en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig);
en Parys-Parys retoer deur P.D. van der Walt (Tr., 1.6.70) en Nepgen (Hg., 4.9.70).
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In 'n hele paar Standpunte-artikels en in bydraes tot die bundel Die Sestigers verskaf
hy verder belangrike sleutels tot 'n begrip van sy eie werk, terwyl hy in Aspekte van
die nuwe prosa (1967) en Aspekte van die nuwe drama (1974) die hedendaagse
ontwikkelinge in die Afrikaanse literatuur teen die breë agtergrond van Wes-Europese
en Amerikaanse strominge sien - twee werke waaruit sy enorme erudisie duidelik
blyk. In hierdie tyd hou Brink by herhaling voordragte oor die dilemma in verband
met die beheer oor publikasies, die politieke rol van die skrywer; die intellektueel
en sy verantwoordelikheid en die vryheid van die indiwidu en skrywer binne 'n
magstelsel, terwyl hy studies publiseer oor Die poësie van Breyten Breytenbach
(1971) en Jan Rabie se 21 (1977), 'n oorsig oor die Afrikaanse prosa en die Afrikaanse
literatuur sedert 1966 skryf (gepubliseer in die 1973-uitgawe van Inleiding tot die
Afrikaanse letterkunde en die 1982-uitgawe van Perspektief en profiel onderskeidelik)
en tot die aktiefste Afrikaanse kritikus in die sewentigerjare ontwikkel met sy gereelde
resensies van nuwe publikasies in Rapport (in boekvorm gebundel as Voorlopige
rapport, 1976 en Tweede voorlopige rapport, 1980). Wat 'n mens in hierdie stukke
telkens opval, is die manier waarop Brink 'n nuwe werk dadelik binne die Afrikaanse
en wyer Wes-Europese en Amerikaanse literatuur kan ‘plaas’, by wyse van kernagtige
formulerings tot die essensie van 'n roman, drama of digbundel kan deurdring en met
sy wye register en gevoelige reaksie op 'n kunswerk 'n trefseker oordeel kan uitspreek.
Met sy katolieke oopgesteldheid en belesenheid sit hy die belangrike werk van
Antonissen voort en is daar vandag geen ‘reagerende’ kritikus op die gebied van die
Afrikaanse letterkunde wat in omvang en kwaliteit van publikasies met hom vergelyk
kan word nie.
Uit die geselssketse en dikwels kleindorpse gemoedelike anekdotes wat Brink in
die vroeë sewentigerjare in 'n gereelde rubriek in Rapport laat verskyn, publiseer hy
drie keuses: Die geskiedenis van oom Kootjie Emmer van Witgatworteldraai (1973),
Die klap van die meul en Die wyn van bowe (albei 1974). Soos Leroux se Tussenspel
bevat hierdie stukke Brink se eie bydrae tot die Afrikaanse kleinrealisme, al mis die
geestige,
+

+ Aspekte van die nuwe prosa word bespreek deur J.H. Senekal (Z.A., April 1968) en P.D. van
der Walt (Tg., Oktober 1968); Die poësie van Breyten Breytenbach deur E. Lindenberg (Rap.,
14.11.71) en Anna van Zyl (Vo., 24.5.73); en Aspekte van die nuwe drama deur A.J. Coetzee
(Bu., 7.3.74), Van der Walt (Tr., 3.6.74), A.P. Grové (Hoof., 15.7.74) en Van Zyl (Vo.,
1.8.74). Oor sy kritiese werksaamhede, veral in Rapport, skryf Gerrit Olivier (T.L., XIII: 4,
November 1975). Voorlopige rapport word geresenseer deur Ronèl van der Merwe (Vo.,
24.11. 76), Lindenberg (Ogg., 25.11. 76), R.H. Pheiffer (Bu., 3.2.77) en L.S. Venter (St.,
XXXII: 2, April 1979); Tweede voorlopige rapport deur Lindenberg (Bu., 12.2.81). Oor ‘Die
lewensiening in die teoretiese prosa van André P. Brink’ skryf D.H. Steenberg (T.L., XII: 2,
Mei 1974; kyk ook Sestigerproblematiek, Potchefstroom, 1975). In die vroeë sewentigerjare
word 'n anonieme stuk, Versetliteratuur onder die Sestiger- en Sewentigerskrywers, versprei,
waarskynlik deur die Afrikaner-Broederbond. Eksterne en interne gegewens suggereer dat
T.T. Cloete die outeur daarvan is. Hierin word Brink en Breytenbach se uitsprake oor literatuur
en politiek bespreek om aan te toon hoe hulle die letterkunde as politieke versetsinstrument
gebruik, Afrikaans en die Afrikaner verneder, van rewolusionêre terminologie gebruik maak
en pleidooie vir geweld lewer. Die stuk bevat talle (dikwels verkapte) aanhalings uit
Suid-Afrikaanse, Britse en Nederlandse koerante en tydskrifte wat as ‘illustrasiemateriaal’
by die betoog moet dien. Dit is opvallend dat G. van N. Viljoen in verband met die verbod
op Kennis van die aand op p. 48 van Vernuwing en voortgang (Kaapstad, 1979) na dieselfde
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hekelende sketse met hulle soms sprankelende verwoording die demoniese drif van.
Leroux se streekskuns en word die virtuositeit soms te maklik en die geestigheid te
laf. In die vroeë sewentigerjare skryf Brink ook twee populêre studies oor wyn,
Brandewyn in Suid-Afrika (1973) en Dessertwyn in Suid-Afrika (1974) - albei ook
in Engels -, terwyl hy 'n fotoboek onder die titel Portret van die vrou as 'n meisie
(1973; ook in Engels) die lig laat sien. Hierby sluit die inleiding aan wat hy in 1979
vir Paul Alberts se In Kamera skryf. Twee keuses uit 'n aantal ‘dopstories’ wat hy
en andere vir Wynboer skryf, verskyn as 'n Emmertjie wyn en Heildronk (albei 1981).
In Die fees van die malles (1982) stel Abraham H. de Vries 'n ‘keur uit die humor’
van Brink saam.
In die laat-sestiger- en sewentigerjare behartig Brink by herhaling die regie van
sy eie dramas en publiseer hy vertalings van Shakespeare se Richard III (1969) en
Romeo en Juliet (1975), Tsjechow se Die seemeeu (1972) en Ibsen se Hedda Gabler
(1974), terwyl vertalings van Camus se Die terroriste, Rostand se Cyrano de
Bergerac, Feydeau se Hond se gedagte, Labiche se Al om die ander, De Ghelderode
se Eskoriaal, Erdmann se Die selfmoordenaar, Hochwälder se Die staatsaanklaer,
Kohout se Roulette, Lorca se Bloedbruilof en Nash se Die reënmaker - almal stukke
wat deur SUKOVS, TRUK, KRUIK en SWARUK opgevoer is - nog in manuskripvorm
bestaan. In dieselfde tyd dra Brink - in opvolging van die sukses wat die produksies
van die toneelverwerkings van Van Bruggen se Ampie en Mikro se
Gonnakolk-novelles by die publiek gehad het - met 'n viertal stukke by tot die
herlewing van die geestige toneel in Afrikaans. Kinkels innie kabel (elf episodes;
1971) en Die bobaas van die Boendoe (drie bedrywe; 1973) is onderskeidelik gebaseer
op Shakespeare se The comedy of errors en Synge se The playboy of the Western
world, terwyl 'n dergelike verwerking van Molière se Les fourberies de Scapin nog
ongepubliseerd is. In al vier hierdie stukke word die milieu na dié van die Wes-Kaapse
bruinmense verskuif, iets wat vir Brink die geleentheid bied om die spesifieke taal
en wêreld van dié mense uit te buit en met allerlei kwinkslae in die dialoog vernuftige
ekwivalente vir die oorspronklike te kry. Hierby sluit ook die ‘feestelike
deurmekaarspul’ in Afrikaners is plesierig (twee bedrywe; 1973) met die
deureenhaspeling van figure uit die Suid-Afrikaanse geskiedenis vanaf die
volksplanting tot vandag regstreeks aan. In Toiings op die langpad (twee bedrywe;
nege tonele; in 1973 deur TRUK opgevoer, maar eers in 1979 gepubliseer) verwerk
Brink Mikro se Toiings-trilogie met allerlei tegnieke van Sestig, o.m. verdubbeling
van rolle, teleskopering van twee figure tot een, opheffing van die chronologie en
gebruik van bekende reëls uit Leipoldt en Van Melle wat dan aan Toiings toegedig
word, alhoewel hierdie procédé aan hom 'n literêre allure
+ +

artikels verwys wat Cloete by herhaling noem, terwyl A.P. Grové ook dieselfde verwysings
in Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig (p. 25) opneem.
+ Die geskiedenis van oom Kootjie Emmer van Witgatworteldraai word bespreek deur Anna
van Zyl (Vo., 17.10.74); Die klap van die meul deur P.D. van der Walt (Tr., 26.8.74) en Van
Zyl (Vo., 1.8.74); Die wyn van bowe deur Van der Walt (Tr., 28.12.74) en Van Zyl (Vo.,
27.2.75).
+ Kinkels innie kabel word bespreek deur Hilda Grobler (T.L., XVI: 1, Februarie 1978) en J.C.
Kannemeyer (Konfrontasies, Pretoria/Kaapstad, 1977); Die bobaas van die Boendoe deur
P.D. van der Walt (Tr., 20.8.73) en L.B. Odendaal (T.G., XIV: 3, September 1974); Afrikaners
is plesierig deur Van der Walt (Tr., 20.8.73), Anna van Zyl (Vo., 23.11.73), Louis Eksteen
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gee wat bots met die basiese eenvoud van die figuur. Belangriker - en 'n unieke
eksperiment in die Afrikaanse dramaliteratuur - is die uitbreiding van Leipoldt se
Die heks tot Die hamer van die hekse (ses episodes; 1976) deur die byvoeging van
drie verdere tonele waarmee Brink die gesuggereerde moontlikhede van die
Leipoldtteks opvolg, die gegewens oor Kerk en heksevervolging konkretiseer en die
ondergang van 'n man in die Leipoldt-drama tot die ondergang van 'n stelsel laat
uitgroei.
Belangriker as sy joernalistieke arbeid, ‘ligte’ toneelstukke en toneelverwerkings
is die reeks dramas en romans met politieke of aktuele toespelings wat Brink in die
sewentigerjare publiseer. Die jaar 1968, wat hy in Parys deurbring met die aanvanklike
gedagte om hom permanent daar te vestig, bring in baie opsigte 'n keerpunt in Brink
se skrywerskap. In hierdie jaar maak hy die studente-onluste mee en - soos hy later
sou getuig - ‘the whole very deep process of self-searching that was going on in all
strata of that society then, freed me to start examining very, very deeply my own
commitment to my particular society. I just felt it would be a luxury to stay on.
Despite marvellous friends, I didn't belong to that society’ (Avril Herber,
Conversations, p. 13). Daarom keer hy terug na Suid-Afrika en begin hy ‘the search
for one's roots’ (ibid., p. 12) wat sy ernstige werk in die sewentigerjare kenmerk:
enersyds 'n verdieping in historiese gebeurtenisse wat deur die hedendaagse politieke
dilemma merkwaardig eietyds klink, andersyds 'n doelbewuste eksploitasie van
geweld en menslike lyding as gevolg van 'n verwerplike politieke sisteem, al is die
apartheidspolitiek slegs ‘the metaphor that I want to use, to explain something, or to
get to grips with something which is much more important’, nl. die ‘essential
loneliness of people ... trying to communicate’ (ibid., p. 14).
Hierdie wending vind allereers op die gebied van die drama sy neerslag in die
Slagtersnek-tweeluik van 1970: Die verhoor (drie bedrywe), wat handel oor Frederik
Bezuidenhout se versuim om ná die klagtes van 'n slaaf oor mishandeling by die
Drostdy op Graaff-Reinet sy verskyning te maak en uiteindelik ná daadwerklike
verset teen die uitvoering van die wet doodgeskiet word; en Die rebelle (nege
episodes), wat die wraak van sy broer Hans as boustof het en eindig met die dood
van die tweede Bezuidenhout-broer terwyl die teregstelling van vier ander
opstandelinge aangekondig word. Vir albei dramas steun Brink op die gebundelde
argiefstukke van H.C.V. Leibrandt oor die Slagtersnekrebellie, al was dit - volgens
die ‘Historiese aantekening’ agterin Die verhoor - nie sy doel om ‘'n kroniekstuk te
skryf nie, maar slegs die geskiedenis as beginpunt te gebruik vir die soektog na 'n
‘mitiese waarheid’’. Vandaar dat die chronologiese gang van die gebeure in Die
verhoor heeltemal omvergegooi word en die stuk die vorm aanneem van 'n hofsaak
wat die hede verteenwoordig, terwyl die gebeurtenisse wat die verhoor voorafgaan,
gedramatiseer word en die gestorwe Frederik Bezuidenhout self by die saak aanwesig
is om kommentaar op die verrigtinge te lewer, regstreeks met persone in die hof
+

(Hg., 1.2.74), Odendaal (T.G., XIV: 3, September 1974) en D.F. Spangenberg (T.L., XIII:
4, November 1975); Toiings op die langpad deur Ronèl Johl (Tr., 8.12.79) en Anita
Lindenberg (Va., 29.5.80); en Die hamer van die hekse deur Abr.H. de Vries (Bu., 8.7.76)
en Hannes Horne (Hoof., 19.11.76).
+ Die verhoor word bespreek deur P.D. van der Walt (Tr., 23.2.70 en T.G., XI: 1, Maart 1971),
A.J. Coetzee (S.A. Beeld, 21.6.70) en L.B. Odendaal (T.G., XII: 2, Junie 1972), terwyl Van
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te praat, gesprekke oor die tyd heen met ander karakters in die herspeelde episodes
te voer en as verhewe regter uit te troon bo sy eie regters, wat tot poppe gereduseer
is. In Die rebelle neem die Goewerneur in 'n groot mate Frederik Bezuidenhout se
funksie in Die verhoor oor om die ruimte en tyd van die gebeure te oorskry,
kommentaar te lewer en direk met ander karakters te praat, al is hy as ‘onbetrokkene’
hier dramaties minder oortuigend as Frederik om wie alle gebeure in Die verhoor
draai. Alhoewel die inset en slot met die begrafnistoneel mooi na mekaar toe uitreik,
is Hans se kleinlike optrede, wat uit sy wraaksug spruit, te gering om die groter idee
van vryheid oor te dra. Daarteenoor word die botsing tussen persoonlike vryheid en
offisiële gesag in Die verhoor met die gebruik van allerlei tegniese truuks oortuigender
uitgebeeld, al voel 'n mens dat die hoofkarakter sy verhewe vryheidsbegrip algaande
verwring en verklein tot blote eiesinnigheid en astrantheid. Wat Brink in albei stukke
wou doen, was om die kontemporêre probleem van die botsing tussen vryheid en
gesag in die Slagtersnekgeskiedenis in te bed en daarmee die negentiendeeeuse
gebeure te onthistoriseer. Afgesien van die feit dat Brink se stem telkens deurskroei,
die dialoog plek-plek in 'n ideologiese debat ontaard en die karakters dikwels hoogs
onnatuurlik praat, ontstaan die vraag of hierdie stuk geskiedenis wat nog só betreklik
ná aan 'n hedendaagse leser en gehoor staan, op dié wyse geonthistoriseer en
gemitifiseer kán word sonder om die ongemaklike indruk van filosofiese inlegkunde
te wek. Ten spyte van hierdie bedenkinge bevredig veral Die verhoor egter deur die
besondere wyse waarop die tonele ingeklee word, die dubbele rol wat Bezuidenhout
(as karakter en regter) vervul en die aanbieding van die geheel as 'n hofsaak (waarmee
dit 'n ooreenkoms toon met Arthur Miller se After the fall en in Afrikaans met
gedeeltes van Adam Small se Kanna hy kô hystoe en Bartho Smit se Christine).
Camus se denke oor die universele opstand en Sartre se opvatting oor die vryheid,
wat reeds ten grondslag van die Slagtersnek-tweeluik lê, is nog sterker aanwesig in
Pavane (drie bedrywe; 1974), 'n drama wat teen 'n Suid-Amerikaanse agtergrond
afspeel, met aktualiteite soos 'n diktatoriale regering, aanhouding van 'n diplomaat
se dogter en die gebruik van politieke gevangenes as gyselaars werk, al is daar met
allerlei gegewens (o.m. die naam van die diktator) toespelings op die eietydse
Suid-Afrika. Met die basiese spanning tussen die waarde van die enkeling en die
belangrikheid van die ideologie of tussen brute geweld en tirannie aan die een kant
en menslikheid en redelikheid aan die ander kant toon Pavane 'n ooreenkoms met
die spanning tussen heerser en humanis in baie dramas van Van Wyk Louw, terwyl
die Suid-Amerikaanse milieu, die diktatoriale opset en rewolusionêre situasie
regstreeks aan Dagboek van 'n soldaat herinner. In teenstelling tot die
Slagtersnek-tweeluik, wat met die chronologiese spel en dubbele karakterrolle 'n
eksperimentele indruk maak, beweeg die gebeure in Pavane sonder die gebruikmaking
van dergelike tegnieke in 'n strak lyn vanaf die dramatiese binnekoms van die rebelle
met hulle gyselaar in die eerste bedryf, die verwikkeling as Baltasár by wyse van 'n
radiorede in die tweede
+

der Walt (T.G., XI: 1, Maart 1971) en Odendaal (T.G., XII: 2, Junie 1972) ook Die rebelle
bespreek. Oor albei dramas skryf Erika A. Pienaar (Beeld en bedryf, Pretoria, 1978).
+ Pavane word bespreek deur A.J. Coetzee (Ogg., 28.11.74) en L.B. Odendaal (T.G., XVI: 2,
Junie 1976), terwyl Rike Vaughan (St., XXX: 1, Februarie 1977) 'n uitvoerige en voortreflike
analise van die drama maak.
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bedryf sy plan van aksie bekend maak en die afloop in die derde bedryf wanneer
sowel Claudia as Mario aan die einde gewelddadig sterf. Om die gebeure tot 'n
universeler vlak te lig, wend Brink hier die pou en pavane as simbole aan, terwyl die
waansinnige non suster Teresa met haar prewelinge en Latynse gebede soos 'n klein
Griekse koortjie die handeling begelei, as Kassandra-figuur onmagtig is om die
gebeure 'n ander verloop te laat neem en as voortdurende ‘exempel’ van die gevolge
van die sinlose rewolusie en geweld dien. Daarby is sy 'n regstreekse skakel met die
analogie tussen Claudia en Christus se offerdood (vgl. ook die feit dat die gebeure
tydens 'n Paasnaweek afspeel), al voel 'n mens dat hierdie analogie enigsins geforseer
word en tesame met die elemente uit die Rooms-Katolieke mis reeds iets van 'n cliché
in Brink se werk is. Ten spyte van die bevredigende dramatiese opbou ontaard dele
van die dialoog, veral dié tussen Mario en Miguel, in 'n ideologiese debat wat die
handeling tot stilstand dwing.
Met die vyftal ‘betrokke’ romans wat hy in die sewentiger- en tagtigerjare publiseer.
bereik Brink die grootste internasionale bekendheid wat 'n Afrikaanse skrywer nog
te beurt geval het. Volgens sy eie verklaring het hierdie romans gelyktydig in
Afrikaans en Engels ontstaan. ‘Although I start writing my novels in Afrikaans,’ sê
hy in sy onderhoud met Avril Herber (Conversations, pp. 14-15), ‘I prepare the final
draft in English, which means that the novel is first finished in English. I then prepare
a final Afrikaans script from the English one.’ Daarby is die romans as gevolg van
die verskille tussen die twee tale nie presies identies nie. ‘Very often,’ gaan hy voort,
‘I find that not only do I have to tone down certain situations, when I prepare the
English version ... but have to leave out certain situations and create completely new
ones which would fit the demands of the language’ (ibid., p. 14).
In die sestigerjare werk Brink ná die voltooiing van Miskien nooit aan 'n roman
wat hy Die meisie en later Mirage noem, terwyl hy ook aan 'n verdere roman onder
die alternatiewe titel Ballade van die boer/Dood van 'n by skryf. Hierdie werke word
egter nooit gepubliseer nie. Dele van 'n roman wat aanvanklik Die saboteurs en later
Terug na die son heet, neem hy in gewysigde vorm op in Kennis van die aand waaraan
hy met onderbrekings agt jaar werk en wat in 1973 gepubliseer word. As 'n mens
hierdie roman met Brink se publikasies in die sestigerjare vergelyk, is dit opvallend
dat hy die vroeëre eksperimentering grootliks laat vaar en 'n werk skryf wat veel
meer tradisioneel en direk in sy vertelwyse aandoen, al maak hy nog steeds van die
agterna-perspektief en 'n spel met die chronologie gebruik. Teenoor 'n roman soos
+ +

+ Kennis van die aand word geresenseer deur Ampie Coetzee (Rap., 7.10.73), E. Lindenberg,
(Bu., 8.11.73), C.W. Malan (Vo., 27.11.73), P.D. van der Walt (Tr., 17.12.73), H.C.T. Müller
(Hg., 21.12.73), C. van Schalkwyk (T.L., XI: 4, November 1973), Elsa Nolte (Hoof., 1.2.74),
Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig) en George Weideman (Rap., 5.9.82).
Oor die karakterisering in die werk skryf J.P. Smuts (Karakterisering in die Afrikaanse
roman), terwyl T. Lijphart die omstandighede in verband met die ‘resepsie’, verbod en
1974-hofsaak van Kennis van die aand nagaan (St., XXXIV: 1, Februarie 1981) 'n ‘Versaakte
fragment’ van die roman verskyn in St., XXXV: 3, Junie 1982. Oor die geskiedenis van die
roman skryf Gerrit Olivier (Va., 25.11.82).
+ In 1973, kort ná publikasie, lê H.J. Terblanche, voorsitter van die Genootskap vir die
Handhawing van Afrikaans, 'n klag by die Veiligheidspolisie teen Kennis van die aand,
terwyl J.J. Swart, predikant van Parow, die boek by die Publikasieraad aanhangig maak.
Vroeg in Januarie 1974 word Kennis van die aand verbied, die enigste Afrikaanse literêre
werk waarmee dit ingevolge die 1963-wetgewing gebeur het en die eerste Afrikaanse boek
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Miskien nooit, wat op allerlei maniere doelbewus as ‘werklikheid’ aangebied word,
beklemtoon Brink in die nota voor in die eerste uitgawe van Kennis van die aand
die fiktiewe aard van die gebeure, benoem hy die werk op die titelbladsy eksplisiet
as ‘roman’ en is die ‘herkenbare werklikheid’ van die verhaal vir hom ‘nêrens as
sodanig ter sake nie, net die patrone en verhoudinge daar ónder’. Die verhouding
tussen werklikheid en fiksie waarop Brink hier pertinent die aandag vestig, is 'n
kardinale aspek van Kennis van die aand (en ook van die ander vier romans wat hy
in die sewentiger- en tagtigerjare publiseer). Die wyse waarop hierdie aspek in die
struktuur neerslag vind, is in 'n hoë mate bepalend vir die besondere vorm van
‘betrokke’ literatuur waarmee ons hier te make het, maar lei ook tot sekere probleme
wat die gehalte van die werk as roman in sy wese aantas.
Kennis van die aand word aangebied as die gevangenis-mémoires van die bruinman
Josef Malan, 'n procédé waarmee dit aansluit by die lang tradisie van dergelike
geskrifte deur Augustinus, Abélard, Sint Jan van die Kruis - na wie by herhaling in
die roman verwys word - Villon, Bunyan en Genet. Die roman neem 'n aanvang
enkele weke voor Josef Malan se teregstelling. Aanvanklik kry die leser flitse uit die
hofverrigtinge, daarna - terwyl die hoofkarakter in die dodesel is - volg 'n skets van
Malan se herkoms deur sy voorgeslagte heen en die volledige verhaal van sy skoolen
universiteitsopleiding, sy verblyf in Brittanje, sy terugkeer na Suid-Afrika en die
stigting van 'n toneelgroep. Met hierdie toneelbedrywighede wil Josef sy eie mense
bewus maak van hulle nood en die onreg wat hulle aangedoen word, maar deur die
polities ‘provokerende’ opvoerings kom hy in botsing met die Veiligheidspolisie.
Tussen dit alles deur ontmoet hy die Engelse meisie Jessica Thomson en ontstaan
daar tussen hulle 'n verhouding wat weens die sosiale bestel en apartheidswetgewing
in Suid-Afrika tot ondergang gedoem is. As die spanninge as gevolg van die
voortdurende verydeling van sy opvoerings en die geheimhouding van hulle liefde
vir hom te veel word, vermoor hy Jessica, gee hy hom oor aan die polisie, word hy

sedert Steenkamp se Helkampe, wat in die veertigerjare om politieke redes in die ban gedoen
is. Die verbod word gesteun deur kerkleiers soos J.D. Vorster, J.S. Gericke en D.P.M. Beukes,
terwyl letterkundiges soos D.J. Opperman, F.I.J. van Rensburg, H.C.T. Müller, Louis Eksteen
en C.N. van der Merwe daarteen reageer. Die Johannesburgse tak van die Skrywerskring
onder leiding van John Miles, Chris Barnard en Ampie Coetzee roep 'n skrywersfonds in die
lewe met die oog op 'n moontlike hofsaak en versoek A.P. Grové, T.T. Cloete en Merwe
Scholtz om uit die Publikasieraad te bedank, aangesien hulle funksie dáár nie versoen kan
word met die bevordering van die Afrikaanse letterkunde nie. Opvallend is die feit dat die
Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, wat in die verlede by herhaling uitsprake
oor sensuur gemaak het, geen verklaring in verband met die aangeleentheid uitgereik het
nie. In Augustus 1974 dien Kennis van die aand voor regter-president J.T. van Wyk en regters
M.A. Diemont en J.H. Steyn van die Kaapse Provinsiale Afdeling van die Hooggeregshof.
In stukke voor die hof verdedig o.a. D.J. Opperman, I.D. du Plessis en E. Lindenberg die
boek, terwyl A.P. Grové en T.T. Cloete Kennis van die aand kritiseer. In sy uitspraak keur
die regter-president die boek op godsdienstige, sedelike en politieke gronde af, o.m. weens
die ‘valse geheelbeeld’ wat dit van die blanke skep en die swak lig waarin ‘die polisie en die
metodes wat die polisie aanwend’, voorgestel word. Met hierdie bevinding stem regters
Diemont en Steyn nie saam nie, al voel hulle dat die boek in terme van die wet aanstootlik
is vir die godsdienstige oortuigings van die Afrikaanssprekende Christen.
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gevange geneem en volg die martelende ondervraging, hofsaak en
terdoodveroordeling. In die gevangenis stel hy dan sy herinneringe op skrif, maar
vernietig die manuskrip om uiteindelik slegs oor te bly met 'n reeks
Shakespeare-sonnette wat hy op sy geheue, in 'n foutiewe volgorde, en met opsetlike
foute in die teks aanhaal, gerangskik op so 'n wyse dat hulle gesamentlik die verhaal
van sy lewe vertel. (In die 1982-uitgawe van die roman is nog verdere foute
bygevoeg.)
Wat 'n mens allereers - naas oortuigende en aangrypende tonele, natuursienings
en effektiewe stukke dialoog - in die roman waardeer, is die hegte struktuur soos dit
uit die gang van die hoofstukke en die verstrengeling van verskillende verhaallyne,
temas en motiewe blyk. Hierdie verstrengeling lei in afdeling 4 tot 'n deureenskuiwing
van verskillende tye (waarin ook Josef se ‘voorgeskiedenis’ meespeel) en 'n belewing
van die intense ervarings by wyse van die bewussynstroomtegniek. Daarby het 'n
mens waardering vir die manier waarop Brink in die opbou van sy hoofkarakter van
Bybelse parallelle gebruik maak: aanvanklik tussen Josef en sy Ou-Testamentiese
naamgenoot wat deur sy ‘broers’ verwerp word, later veral in die hele gang van Josef
se lewe 'n verwantskap met Christus deur sy ouderdom, gevangeneming met Pase,
verraad van Richard as Judas-figuur en Derek de Villiers wat as versoeker in die
woestyn hom die verleidelike moontlikheid bied om na Londen uit te wyk. Die
verhouding tussen Josef en Jessica word telkens met die Nagmaal geassosieer en
‘haar liggaam’ gesien as iets wat hy ‘kan eet en drink tot brood en wyn’.
By die lees van Kennis van die aand is die leser egter telkens bewus van 'n sekere
oordadigheid wat hinderlik aandoen. Alhoewel dit die funksie van die lotgevalle van
die voorgeslagte in afdeling 2 is om Malan voor te stel as die prototipe van die lang
periode van onreg en vernedering en die onbetroubaarheid van die verteller in
+

+ In 1980 word die Engelse vertaling van Kennis van die aand vir heroorweging aan 'n Komitee
van Deskundiges bestaande uit Merwe Scholtz, Anna M. Louw, F.C. Fensham en I.L. de
Villiers voorgelê. Uitgaande van die ‘fictionality’-beginsel en Elize Botha se beskouing oor
die boek kom hulle tot die gevolgtrekking dat Brink met sy nota voorin die roman hom aan
'n ‘manipulation’ skuldig maak en 'n ‘egg-dance’ uitvoer wat tot ‘double-talk’ lei. Die
inleidende nota dwing die leser om die boek as 'n roman te sien, maar ‘Looking on darkness
does not, however, ... reach the sanctuary of literature. The Committee, too, is of the opinion
that the author in his note invokes the rules of a game which he fails to observe consistently
in the novel he leads the reader to expect. Looking on darkness is not only a very mediocre
novel, it is at times a ‘non-novel’, ‘non-literature’.’ Die Komitee van Deskundiges se
bevinding dat die tekstuur van die werk ‘‘thin’, without profundity or resonance’ is en nie
die ‘sanctuary of literature’ bereik nie, word volgens J.C. Kannemeyer in sy getuienis vir
die opheffing van dié verbod ‘geloënstraf deur die feit dat die oorspronklike Afrikaanse
uitgawe by sy verskyning en in die jare daarna telkens diepgaande beskouinge van
vooraanstaande kritici soos Ernst Lindenberg, Elize Botha, J.P. Smuts, H.C.T. Müller, Anita
Lindenberg en A.J. Coetzee uitgelok het ... Die aard en lengte van die genoemde kritici se
beskouinge - selfs in dié gevalle waar die waarde-oordeel uiteindelik negatief is - impliseer
dat hulle almal Looking on darkness sonder meer as literatuur sien. J.P. Smuts se beskouing
oor die roman verskyn in Karakterisering in die Afrikaanse roman (Kaapstad, 1975, pp.
88-94), 'n verhandeling wat in die jaar van publikasie vir die graad D. Litt. aan die Universiteit
van Stellenbosch ingelewer is. Die feit dat 'n prominente literator soos prof. D.J. Opperman
as die promotor en prof. H. van der Merwe Scholtz - voorsitter van die betrokke Komitee
van Deskundiges - een van die eksaminatore vir hierdie dissertasie was, is 'n verdere (eksterne)
bewys dat Brink se werk wel deeglik as literatuur gereken word.’ In sy uitspraak verwerp
J.C.W. van Rooyen, voorsitter van die Appèlraad van Publikasies, die gedagte dat Looking
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verband gebring word met die ‘mitiese moontlikheid’ wat waarder as die blote
feitelikheid kan wees, het 'n mens die gevoel dat die talle gewelddadige wedervaringe
wat met 'n Jobsgelatenheid aanvaar word, die verhaalgang te lank onderbreek en die
opeenstapeling van wandade en misdade die verhouding tussen werklikheid en fiksie
in die gedrang bring. Hierdie oordaad lei tot die oorlading van die hooffiguur, soos
'n mens ook kan sien in sy talle seksuele verhoudings, sy konfrontasie aan die begin
van afdeling 4 met amptenaarlike bruutheid en sy ontmoeting met 'n sensasionele
joernalis en ervaring van die hele apartheidsbestel. In die beskrywing van die motorrit
af Kaap toe in dieselfde afdeling word situasies gemanipuleer om die rassespanning
te illustreer, in so 'n mate dat die tonele in 'n bioskooptegniek ontaard. Daarby is
Jessica 'n voortsetting van Brink se bekende cliché-karakters en word haar
gewelddadige dood 'n herhaling van dié van Marie in Lobola vir die lewe en die
sy-figuur in Orgie. Die karakters in Kennis van die aand moet blykens die hele opset
van die roman die breë spektrum van die reaksie op die apartheidsbeleid
verteenwoordig en prototipes word van die liberale denke, uitgewekenes, Swart Mag
en Afrikaner-sakeman wat die situasie met geldelike skenkings probeer beredder. In
hierdie opsig neig die romanfigure eerder na verteenwoordigers van magte as na
werklike volwaardige karakters en word die dialoog by tye 'n eindelose gepraat oor
die rassesituasie en menswees in hierdie land, 'n tipe dialoog wat op sy ergste aan
die ideologiese debatte van W.A. de Klerk laat dink. Daarby gee die roman - soos
E. Lindenberg opgemerk het - in werklikheid nie 'n besonder wye spektrum van die
blanke karakters nie en ontbreek ‘die Afrikaner’, wat slegs deur die polisie en die
sakeman Willem verteenwoordig word, byna geheel en al. Afgesien van die
sentimentaliteit in die seksuele tonele raak die belangrikste besware teen die roman
die optrede en funksie van die hooffiguur. Die feit dat hy 'n bruin+ +

on darkness om politieke redes ongewens is en neem hy daarmee standpunt in teen die
1974-uitspraak oor Kennis van die aand. Verder vind hy die seksuele beskrywings nie
onbetaamlik of onwelvoeglik nie en is die boek ook nie godslasterlik nie. In teenstelling tot
die Komitee van Deskundiges se bevinding beskou die Appèlraad Brink se roman wel deeglik
as 'n bydrae tot die literatuur. Die verbod word egter gehandhaaf omdat die analogie tussen
die hoofkarakter en Christus, die ydellike gebruik van die Here se naam en die kru verbinding
van seks en godsdiens aanstootlik is vir die Christelike deel van die bevolking.
+ Ná bekendmaking van die uitspraak bedank I.L. de Villiers weens ‘drukke werk’ as lid van
die Komitee van Deskundiges, terwyl Elize Botha - wie se beskouing oor die roman as
addendum by die Komitee se verslag gevoeg is - as gevolg van ‘ander verpligtinge’ nie weer
haar dienste beskikbaar stel nie. In 'n skerp bewoorde verklaring (Rap., 21.12.80) noem Brink
‘die klein bende wat so eensgesind skuilgaan onder die patetiese benaming van ‘letterkundige
deskundiges’ ... die werktuie van 'n bedeling wat - selfs onder die dekmantel van godsdiens
- die leuen probeer bestendig, omdat hy dit nie kan verduur dat 'n roman die mens se geloof
in geregtigheid, vryheid en die waarheid bevestig nie.’
+ Ná 'n appèl deur die uitgewers bevind die Appèlraad vir Publikasies in 1982 dat Kennis van
die aand nie ongewens is vir volwasse lesers nie en vrygestel word onderhewig aan 'n
ouderdomsperk van twee tot agttien jaar. Die Appèlraad handhaaf in sy uitspraak die mening
van die Hooggeregshof in 1974 dat die analogie tussen die lydensweg van Christus en Josef
Malan nie op 'n ongewenste wyse behandel word nie, dat die boek nie godslasterlik is nie,
nie die Afrikaner veragtelik voorstel nie, nie nadelig is vir die staatsveiligheid nie en dat dit
'n meer beperkte leserskring het. Die naasmekaarstelling van geslagsgemeenskap en godsdiens
word met die oplegging van 'n ouderdomsperk in 'n ander perspektief geplaas en die
waarskynlike leserskring beperk (Beeld, 17.4.82; kyk vir Brink se reaksie Rapport, 18.4.82).
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man is, bly in laaste instansie 'n toevalligheid en wesentlik is hy met sy literêre
erudisie en seksuele bedrywighede 'n regstreekse voortsetting van François
Raubenheimer en die ander tipiese Brink-karakters uit die sestigerjare. Daarby kom
daar 'n tweespalt in die roman: enersyds is Kennis van die aand gekonsipieer as die
verhaal van Josef se onhoudbare posisie as mens binne 'n onaanvaarbare politieke
bestel, andersyds swaai die verhaal telkens weg hiervan in die rigting van Josef se
seksuele wedervaringe, wat ten spyte van die sakramentele stramien ten grondslag
daarvan betreklik goedkoop aandoen. Die siening van Josef as bruinman is dus nie
oortuigend nie. As karakter is hy - wat kragtens die leed en onreg teenoor sy
voorgeslagte by uitstek ‘uitverkies’ is om 'n prototipe te word - nie by magte om die
maatskaplike nood van sy groep te dra nie. En hierdie tweespalt in die hooffiguur is
saam met die sentimentaliteit en oordaad die belangrikste rede vir die mislukking
van die roman.
Alhoewel 'n Oomblik in die wind (1975) regstreeks met die tweede afdeling van
Kennis van die aand skakel wat die verwerking van die geskiedenis van die slawe
betref, situeer Brink in hierdie werk die eietydse problematiek in 'n agtiende-eeuse
konteks en kry hy daarmee 'n groter afstand van die onmiddellike aktualiteit as wat
die geval in Kennis van die aand was. Die verhaal handel oor die geskiedenis van
Elisabeth Larsson wat aanvanklik saam met haar man en 'n vriend die onherbergsame
Kaapse binneland intrek met die doel om die fauna en flora op te teken, betreklik
vroeg alleen gelaat word as die twee mans albei gewelddadig aan hulle einde kom
en uiteindelik met die hulp van die ontsnapte slaaf Adam Mantoor, met wie sy later
'n verhouding het, na die Kaap en die beskawing terugkeer. Met hierdie gegewe sluit
Brink aan by die ou reisbeskrywings en sit hy die tradisie voort van die
pioniersverhaal, soos beoefen deur G.R. von Wielligh, D.F. Malherbe en Karl
Kielblock, wat dikwels ook 'n spannende intrige teen die agtergrond van 'n vervloë
tydperk uit die vroeë geskiedenis van Suid-Afrika met 'n liefdesverhaal verbind. In
die besonder toon Brink se roman 'n ooreenkoms met Jan Rabie se Bolandia-tetralogie
waarin 'n hele stuk verlede uit die vroeë geskiedenis aan die Kaap ontgin word in 'n
poging om menslike verhoudinge in die hedendaagse Suid-Afrika na te speur.
Soos die liefdesdriehoeke in sy romans uit die sestigerjare 'n geykte gegewe was,
is ook die reis deur 'n onherbergsame en woeste wêrelddeel 'n ou patroon en by
herhaling in die verlede in romans verwerk en in films gebanaliseer. In teenstelling
tot die tradisionele pioniersverhaal, wat in hoofsaak op die uiterlike avontuur
+

+ 'n Oomblik in die wind word bespreek deur H.C.T. Müller en E. Lindenberg (albei Rap.,
14.12.75), Anna van Zyl (Vo., 18.8.76), Hilda Grobler (Hoof., 27.8.76), J.P. Smuts (Bu.,
9.9.76), Louis Eksteen (St., XXIX: 6, Desember 1976) en M.S. Mouton (Kl., XVII: 1,
Februarie 1982). In Rap., 5.12.76 skryf Brink self oor die ooreenkomste tussen 'n Oomblik
in die wind en Patrick White se A fringe of leaves, wat ongeveer gelyktydig verskyn en
regstreekse beïnvloeding derhalwe uitsluit. Volgens Brink is daar in die Suid-Afrikaanse
geskiedenis geen historiese grond vir die verhaal van 'n Oomblik in die wind nie, maar het
hy die ingewing vir die gegewe gekry uit die geskiedenis van die legendariese mev. Fraser
wat in die middel van die agttiende eeu 'n skipbreuk aan die Queenlandse kus oorleef, deur
Australiese inboorlinge aangehou word en uiteindelik met die hulp van 'n ontsnapte bandiet
na die beskawing terugkeer. Dieselfde gegewe dien as boustof vir White se roman.
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konsentreer, val die hoofaksent in 'n Oomblik in die wind egter op die verhouding
tussen die twee hooffigure en verdiep die geografiese ontdekkingsreis algaande tot
'n liggaamlike en erotiese verkenning. Die verhaal bou met die nodige konsentrasie
dramaties op na die seksuele ervaring in die middelstuk as sentrale gegewe en
sleutelmoment in die gang van die gebeure: 'n opgaan in die elementêre, elementale
van die aarde en die eie liggaam, 'n tipe bestaan waarin die paradyslike staat van
Adam en Eva as mitiese onderlaag bewustelik meespeel, o.m. in die wyse waarop
Adam vir Elisabeth die dinge van die aarde uitwys en benoem. Die beskrywings van
natuurgeweld, wat hierdie paradyslike staat voorafgaan, dra daartoe by om die
karakters tot hulle essensiële menslikheid te reduseer en in 'n suiwer verhouding
teenoor mekaar te stel. Teenoor die dramatiese opbou tot die seksuele oorgawe is
die beskrywing van die terugreis in die derde deel enigsins uitgesponne en staties,
al is die gerigtheid op 'n noodlottige eindbestemming, waarvan die afloop - kragtens
die inset van die verhaal - vir die leser geen geheim is nie, besonder indrukwekkend.
Met die gebruik van die terugflitstegniek om die verlede broksgewys op te roep,
groei Elisabeth in haar verwikkeldheid en uiteindelike verraad uit tot 'n
indrukwekkende en sterk figuur in vergelyking met Brink se stereotiepe nimfagtige
vrouefigure. Teenoor haar is Adam minder oortuigend, hoofsaaklik omdat sy poëtiese
denkwyse en fyn artikulasie nie strook met die gebrekkige kultuuragtergrond en
menslike ontwikkeling van 'n analfabeet nie, al is die besondere aanbod van die
gegewe as rekonstruksie en moontlikheid deur die verteller 'n ingeboude korrektief
hierop. Struktureel boei die wyse waarop Brink die illusie van historiese feitelikheid
en outentisiteit deur 'n beroep op argivale bronne met die doelbewuste aanbieding
van die verhaal as fiksie verbind, 'n tipe ‘pseudo-dokumentasie’ (H.C.T. Müller) wat
die tradisie van Marais en Langenhoven se spook- en avontuurverhale voortsit. In
vergelyking met Kennis van die aand is die wêreld van 'n Oomblik in die wind veel
kleiner en beperkter, maar deur die konsentrasie op die twee hooffigure en die
dramaties-stuwende, golwende gang in drie geledinge het dit 'n bevredigender roman
geword.
Ná die historiese ‘ekskursie’ van 'n Oomblik in die wind beweeg Brink met Gerugte
van reën (1978; tweede uitgawe in 1980 met uitbreiding van die toneel op pp. 255-256
oor die verdrinking van die swart seun) midde-in die politieke aktualiteit van die
hedendaagse Suid-Afrika deur die toespelings op die Soweto-onluste van 1976, die
Bernard Franken-figuur, wat heelparty raakpunte met Bram Fischer vertoon, en die
suggestie deur droogte-, water- en vloedbeelde (vgl. die slot van Leroux se
Magersfontein, o Magersfontein!) van 'n gewisse en noodlottige ondergang. Die
verhaal handel oor die ryk en leidende Afrikanersakeman Martin Mynhardt wat ná
die mislukking van 'n handelsending na die Ooste nege ‘verlore’ dae in Londen tot
+

+ Gerugte van reën word bespreek deur Jakes Gerwel (Bu., 14.9.78), A.J. Coetzee (Tr., 16.9.78),
E. Lindenberg (Beeld, 18.9.78), Anita Lindenberg (Ogg., 29.9.78), Fanie Olivier (Va., 29.9.78),
Hilda Grobler (Hoof., 29.9.78), Ronèl Johl (Vo., 1.11.78), Hans Ester (Trouw, 16.12.78),
Merwe Scholtz (Die teken as teiken, Kaapstad, 1978), Phil du Plessis (Buurman, Desember
1978), Hein Viljoen (Kl., XIV: 1, Februarie 1979), Gerrit Olivier (St., XXXII: 2, April 1979)
en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig).
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sy beskikking het. Hierdie nege dae wil hy gebruik om al skrywende vir homself
bestek op te maak van sy lewe, meer spesifiek die oproep en herbeleef van sy ervarings
tydens 'n herbesoek aan die familieplaas in die Oos-Kaap en die konsentrasie op die
verhouding met sy jeugvriend Bernard en sy minnares Bea. Uiteindelik daag die
insig ná hierdie terugtog in die verlede en soektog na eie identiteit dat sy hele siening
van die land gedateerd geraak het, die rewolusionêre magte besig is om oor te neem
en die nuwe ideale - vroeër reeds deur Bernard uitgespreek - nou in sy seun Louis
beliggaam is. Soos in sy vorige twee romans vorm die skrywerskap in Gerugte van
reën deel van die boustof en is die belydenis van die romantiese aard van sy werk
en feit van sy mislukking as kunstenaar terselfdertyd 'n ingeboude korrektief op alle
swakhede wat die roman as sodanig mag hê. In vergelyking met die dramatiese gang
van die gebeure en die verwikkelde Elisabeth-figuur in 'n Oomblik in die wind hinder
die konsipiëring van die onsimpatieke Martin Mynhardtkarakter, wat tot 'n karikatuur
van die Afrikaner gereduseer word, en is die ander karakters eensydig goed of boos
geteken. Die roman werk met die blote opstapeling en enumerasie van geweld en te
min met ligte suggestie, terwyl die satire op Koos Doos en prof. Pienaar haas geen
funksie in die konteks van die roman het nie en as karikatuurbeeld die satiriese effek
teenwerk. Soos Miskien nooit vroeër is Gerugte van reën met die Danteske raamwerk,
stereotiepe Bea-figuur, sentimentele liefdes- en sekstonele en soektog na die self as
sentrale gegewe 'n fasiele herhaling en flou eggo van motiewe en elemente uit Brink
se ander werk, sonder dat hulle enigsins tot nuwe lewe gewek word.
Op 'n hoër vlak is 'n Droë wit seisoen (1979), wat met verwysings na die
Veiligheidspolisie se optrede, briefbomme, deursoeking van huise en dood van
gevangenes tydens aanhouding (vgl. o.m. die Steve Biko-geval) nog veel meer as
Gerugte van reën met die eietydse Suid-Afrika as boustof werk. Die roman handel
oor die ‘onmerkwaardige’ Ben du Toit, onderwyser aan 'n Johannesburgse Afrikaanse
skool, wat sonder sy toedoen by die dood van twee swartmense tydens aanhouding
betrokke raak. In 'n poging om die naasbestaandes te help, kom hy tot die
gevolgtrekking dat die amptelike weergawe van die gebeure onvolledig en foutief
is en begin hy self ondersoek instel. Hierdie ondersoek is egter vir hom fataal, want
geleidelik word hy deur dreigemente, intimidasie, polisie-optrede en geweld geestelik
en fisiek afgetakel, sy gesinslewe vernietig, sy werk as onderwyser beëindig en sterf
hy in 'n ‘ongeluk’ wat klaarblyklik doelbewus deur sy teenstanders beplan was. Soos
in die geval van Brink se ander romans in die sewentigerjare word hierdie verhaal
egter nie regstreeks aangebied nie. Uit die voor- en nawoorde blyk dit dat die verteller
'n jeugvriend van Ben du Toit is aan wie hy kort voor sy skielike dood alle dokumente
in verband met die twee aangehoudenes verskaf. Die roman is dus wesentlik - soos
Multatuli se Max Havelaar - 'n rekonstruksie uit ‘'n soort Sjaalmanpak’ (Gerrit
Olivier, Standpunte, XXXIII: 5, Oktober 1980, p. 24), iets wat o.m.
+

+ 'n Droë wit seisoen word bespreek deur H.C.T. Müller (Beeld, 11.9.79), Hans Ester (Trouw,
15.9.79), J.P. Smuts (Bu., 27.9.79), Anita Lindenberg (Va., 25.10.79), Hilda Grobler (Hoof.,
17.11.79), T.T. Cloete (Rap., 2.12.79) en Gerrit Olivier (St., XXXIII: 5, Oktober 1980).
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blyk uit die afwisseling van die derdepersoonvertelling met regstreekse
dagboekaantekeninge om die illusie van outentisiteit te wek. Soos in die ander werke
uit die sewentigerjare, ‘onderskep’ hierdie vertellende skrywer by voorbaat alle
kritiek op die roman deurdat hy homself aanbied as middelmatige outeur van
‘spannende liefdesromans’, Brink se ekwivalent vir Leroux se knolskrywer. Alhoewel
die gebeure met 'n vaart vertel word, het 'n mens soos in Gerugte van reën die gevoel
dat Brink in so 'n mate gewelddadige situasies opstapel dat die roman se
geloofwaardigheid aangetas en die drakrag van die hooffiguur oorspan word. Daarby
is die Melanie-figuur die soveelste nimfagtige en stereotiepe vrouekarakter in Brink
se oeuvre, terwyl die geestige effek met prof. Flip Bruwer, soos dié met prof. Pienaar
uit Gerugte van reën, hopeloos oorskry word en tot banaliteit aanleiding gee. Ten
spyte van hierdie gebreke toon 'n Droë wit seisoen egter 'n hegte struktuur deur die
wyse waarop voor- en nawoord op mekaar aangewys is. Aan die einde word
gesuggereer dat die reeks gebeure met die voltooiing van die roman nie beëindig is
nie: die skrywer word reeds dopgehou en hy mag die volgende persoon wees om
met sy lewe te boet, al besef hy dat hy sy taak ‘om op te teken’, nie kan ontsnap nie:
‘Net om verslag te lewer. Sodat dit onmoontlik sal wees dat enigiemand ooit hierná
durf sê: ‘Ek het nie geweet nie.’’ In die konteks van sy oeuvre is 'n Droë wit seisoen
Brink se mees betrokke roman.
Terwyl 'n Oomblik in die wind geen historiese ekwivalent in die Suid-Afrikaanse
geskiedenis het nie, gaan Houd-den-Bek (1982) daadwerklik terug op 'n
geskiedkundige gegewe. Die roman steun op die weinig bekende ‘Bokkeveldse
Opstand’ onder die slawe van 1825 waaroor besonderhede te vinde is in Piet Retief
se lewe in die Kolonie deur J.L.M. Franken, Towards emancipation van Isobel
Edwards en die Records of the Cape Colony. Alhoewel die gegewe teruggevoer kan
word tot ‘geboekstaafde feit’, word dit - volgens 'n aantekening van Brink self aan
die slot - ‘uitdruklik aangebied as fiksie’ - vandaar die ‘vryhede’ wat hy homself
‘veroorloof ten opsigte van die topografie en van bepaalde historiese insidente of
personasies’. Ook met hierdie doelstelling sluit hy dus aan by 'n Oomblik in die wind,
al toon die gewelddadige ervarings van die slawe in Houd-den-Bek 'n ooreenkoms
met die onreg en vernedering van Josef se voorgeslagte in Kennis van die aand en
laat die gegewe van verset teen die koloniale regering 'n mens ook dink aan Brink
se twee Slagtersnek-dramas: Die verhoor en Die rebelle.
Wat by die lees van die roman allereers opval, is die hegte struktuur wat die geheel
vorm. Die roman begin met die klagstaat en eindig met die uitspraak, twee ‘historiese’
dokumente wat in die amptelike taal van die wetgewer met sy stilistiese onmag en
die noem van allerlei beuselagtighede die gebeure van die slawe-opstand saamvat.
Tussen die twee ‘dokumente’ ontvou die verhaal in vier dele: aanvanklik Piet van
der Merwe, die patriarg, wat die land tem, die geboorte van sy seuns en van die slaaf
Galant, die kinders wat saam grootword totdat Barend die voorneme het
+

+ Houd-den-Bek word bespreek deur H.C.T. Müller (Tr., 24.5.82), L.S. Venter (Vo., 15.6.82),
Henriette Roos (Va., 24.6.82), Johann Johl (Beeld, 28.6.82), Hans Ester (Z.A., Julie-Augustus
1982) en Charles Malan (Hoof., 20.9.82).
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om met die aangenome Hester te trou; in deel II die konsentrasie op die huwelike
van die twee Van der Merwe-seuns, die lewe van die slawe op die plaas en die
groeiende gevoel van opstandigheid by Galant, terwyl die breër konteks van die
wysiging in die slawewette en die optrede van die Britse bewindhebbers in hierdie
verband al hoe meer ter sprake kom; in deel III die gerugte oor die vrystelling van
die slawe, die sterker wordende verset by Galant en die beplanning van die opstand,
terwyl die Bokkeveldse gebeure (op enigsins geforseerde wyse) deur middel van die
Campher-figuur met die groter geheel van die Wes-Europese woelinge en die ideale
van die Franse Rewolusie in verband gebring word; en deel IV, wat die klimaks van
die gebeure by wyse van nabetragtings deur verskillende karakters gee. Die roman
toon 'n stadige gang en beweeg van insident tot insident, maar latere ontwikkelings
word deeglik voorberei en gemotiveer. So dateer die eerste gevoel van veronregting
by Galant reeds terug na sy kinderjare as hy nie erkenning kry vir sy deurslaggewende
aandeel aan die dood van die leeu nie en hy nie saam met die kinders mag swem
wanneer Hester ook by is nie. Ook die toenadering tussen Hester en Galant, wat in
die slottoneel kulmineer, toon 'n geleidelike ontwikkeling, vanaf die eerste ervaring
as kinders in die storm, deur die slangpik-episode tot by die martelingstoneel, wanneer
Hester vir Galant was, en sy besoek aan die plaas.
Die verhaal word - soos vroeër in bv. Arthur van Schendel se De wereld een
dansfeest, Hugo Claus se De Metsiers en Brink se eie Die ambassadeur - deur
verskillende vertellers aangebied. In teenstelling tot Die ambassadeur, waarin net
vyf sprekers voorkom, maak Brink egter in Houd-den-Bek van nie minder nie as
dertig vertellers gebruik. Die gevaar van verbrokkeling wat hiermee ontstaan - o.m.
ook omdat die vertellers telkens op die een of ander wyse 'n ‘persoonlike’ inset het
wat die verhaalgang onderbreek - word vir die grootste deel van die roman teengewerk
deurdat die hooffiguur Galant telkens die konvergeerpunt van die vertellings is. Die
sprekers neem die verhaal verder voort in die tyd of belig dieselfde situasie vanuit
'n ander perspektief, iets waardeur daar 'n reeks kruisverwysings dwarsdeur die boek
tot stand kom. Dit is asof hulle spieëlbeelde na mekaar toe kaats en op dié wyse 'n
klein wêreld opgebou word, terwyl bepaalde tonele - soos die inbreek van die
‘skillerhings’, wat 'n vergelyking met die aanvangstoneel van C.M. van den Heever
se Laat vrugte uitlok - by monde van verskillende sprekers deur die roman resoneer.
Deur die verskeidenheid vertellings was dit ook moontlik om verskillende verhaallyne
met hoof- en newemotiewe te ontwikkel, sodat die roman 'n breë opset het en met
die tradisionele, hardvogtige patriarg-figuur (vgl. ook die aanhalings uit die
Nederlandse Statebybel) by bekende patrone in die ouer Afrikaanse roman aansluit
en iets van 'n epiese dimensie vertoon. Oor die algemeen hanteer Brink die besondere
vertelwyse voortreflik en die oorgang van een verteller na die ander geskied meestal
onopsigtelik en met gemak; slegs in enkele gevalle, waar die skrywer met
eksposisionele probleme te kampe het, klink die vertelling na 'n droë opsomming en
dorre relaas. Terwyl die sprekers aan die begin en ook in die slotgedeelte hulle verhale
vanuit 'n agterna-perspektief aanbied, vertel hulle in dele II en III dikwels as 't ware
met die geskiedenis mee, iets wat 'n sekere diskrepansie in die aanbod bring, al is dit
in die groter konteks van die roman nie 'n belangrike beswaar nie.
Wat wel 'n beswaar word, is dat die roman - soos trouens ook 'n Droë wit seisoen
- met sy groot aantal verhaallyne en karakters 'n oordaad aan gebeure het en 'n
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sekere bontheid vertoon. Deur die groot verskeidenheid figure en die versnippering
van die perspektief is daar in Houd-den-Bek nie die konsentrasie op die verhouding
tussen mense soos in 'n Oomblik in die wind nie. Terwyl die geografiese
ontdekkingstog in laasgenoemde roman algaande tot 'n liggaamlike en erotiese
verkenning verdiep, bly die werklike verdieping in verhoudings in Houd-den-Bek
beperk tot enkele tonele, soos Nicolaas en Galant se gesprek in die nag op die berg
of Hester en Galant se toenadering tot mekaar aan die slot.
'n Belangriker beswaar is die feit, soos vroeër ook in 'n Oomblik in die wind en
Jan Rabie se Bolandia-tetralogie, dat die fyn artikulasie van die hooffigure (en ook
sommige van die ander) nie strook met die gebrekkige kultuuragtergrond en menslike
ontwikkeling van die karakters nie. In die slotgedeelte praat die figure met 'n profetiese
insig en selfs blyke van 'n historiese perspektief wat kragtens hulle hele menswees
nie as moontlikheid gegee is nie. Dit geld in die besonder vir die analfabete soos
Galant wie se gedagtes oor vryheid te intellektueel klink, terwyl Nicolaas se
eksistensiële nood die grense van die figuur oorskry en aan hom 'n wysgerige vrag
gee wat hy as mens nie kan dra nie.
Terwyl die roman as geheel 'n sterk eenheid vertoon, ontstaan daar in die laaste
afdeling probleme wat die struktuur skaad. Die snelle opeenvolging van sprekers lei
tot 'n versnippering en die herhaalde perspektiefverskuiwings laat die roman in
periferale aangeleenthede verloop. Die basiese probleem is dat die dramatiese
hoogtepunt van die boek - die moorde op die drie blankes - aanvanklik nie beskryf
word nie, maar slegs by wyse van 'n ‘verslag’ deur veldkornet Du Toit neerslag vind.
Die gevolg is dat elke spreker hier bewustelik vanuit 'n agterna-perspektief praat, 'n
procédé wat deur die talle vertellers iets dralerigs aan die roman gee en die
moontlikheid vir bespiegeling, ideologiese ballas en selfs profetiese toekomsblikke
bied. Om die gebeure te onthistoriseer en bewustelik te aktualiseer, is algemene
praktyk in die romankuns, maar in die geval van Houd-den-Bek lei dit soms tot
moralisasie en 'n te hinderlike toepassing van die gebeure. Die groeiende verhouding
tussen Galant en Hester word bevredigend en geleidelik ontwikkel en hulle seksuele
toenadering aan die slot is kragtens die hele struktuur van die boek, die karakterisering
van die twee figure en hul verhouding tot mekaar die logiese eindpunt. Tog stel 'n
mens 'n baie sterk vraagteken by die aanvaarbaarheid daarvan by so 'n geleentheid
en ontaard die twee afdelings in haas onhoudbare sentimentaliteit.
By 'n beoordeling van Brink se bydrae tot die Afrikaanse literatuur moet 'n mens
allereers rekening hou met die feit dat sy geweldige produksie 'n groot verskeidenheid
openbaar en hy op verskillende gebiede werksaam is. As woordvoerder, polemikus
en apologeet van Sestig help hy om misverstande uit die weg te kry en kennis en
begrip van die nuwe literatuur te verruim, terwyl sy kritiese geskrifte verrassende
insigte en 'n groot verwysingsveld openbaar en van sy trefseker oordeel getuig. As
vertaler stel hy talle belangrike literêre werke in verskillende Europese tale tot die
beskikking van die Afrikaanse leser, terwyl hy die Afrikaanse literatuur verryk mee
'n aantal goeie reisverhale. As romanskrywer en dramaturg verken hy nuwe weë deur
'n aansluiting by eietydse Wes-Europese strominge, eksperimenteer hy veral met die
verteller, chronologie en verskillende stylsoorte, en verruim hy die Afrikaanse
literatuur tematies deur 'n groter openheid ten opsigte van die seksuele
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en die verwerking van die Suid-Afrikaanse politieke aktualiteit. 'n Mens kan egter
by die lees van Brink se werk nie altyd van die indruk loskom nie dat van sy
eksperimente slegs ‘'n eerste in Afrikaans’ is en 'n groot deel van sy oeuvre navolging
is van wat ander kunstenaars reeds elders en beter gedoen het. Ná die eerste ervaring
van sy dikwels spannende maar wesentlik oppervlakkige verhale doen sy romans by
'n tweede lees meestal yl aan, ten spyte van die feit dat hy dikwels met behulp van
'n ideologiese dialoog (vgl, vroeër W.A. de Klerk) of verwysingstegniek die werk
literêr wil ‘laai’. Daarby hinder die sentimentaliteit, terwyl sy oeuvre as geheel 'n
neiging tot eenselwigheid van karakter en tema openbaar. Ten spyte van hierdie
besware lewer hy 'n bydrae tot die vernuwing van Sestig met Lobola vir die lewe,
terwyl Die ambassadeur en 'n Oomblik in die wind op die gebied van die roman sy
geslaagdste werke is. As dramaturg is sy bydrae kleiner, al bring hy iets besonders
met Elders mooiweer en warm, Die verhoor en - ten spyte van die ideologiese inslag
- Pavane. Al word sy werk soms te veelwoordig, moet 'n mens, soos in die geval van
Leroux, bewondering hê vir sy strukturele vermoë. As boeiende verteller van 'n
meesleurende verhaal word hy in die hedendaagse Afrikaanse roman nie oortref nie.

V. Chris Barnard
CHRISTIAN JOHAN BARNARD is op 15 Julie 1939 in die distrik Nelspruit gebore waar

hy in 1957 matrikuleer. Hy studeer aan die Universiteit van Pretoria en behaal die
graad B.A. in 1960. Daarna is hy werksaam as joernalis by Die Vaderland, aanvanklik
(1961) in Pretoria en vanaf 1962 in Johannesburg. 'n Gedeelte van die jare 1964 en
1965 bring hy in Parys deur, en daarna werk hy twee jaar as uitgewer by die
Afrikaanse Pers-Boekhandel voordat hy in 1967 tot die Transvaalse redaksie van
Die Huisgenoot toetree. In 1978 trou hy met die toneelspeelster Katinka Heyns, begin
hy voltyds as vryskutskrywer werk en maak hy dokumentêre rolprente vir televisie.
Van die begin van 1981 is hy woonagtig op sy plasie in die distrik Brits. Vir sy
novellebundel Bekende onrus word hy in 1961 met die eerste C.N.A.-toekenning
bekroon, terwyl hy dieselfde prys ook in 1968 vir Duiwel-in-die-bos ontvang. Verder
verwerf hy die A.P.B.-prys vir Jeuglektuur vir Boela van die blouwater (1962), die
+

+ 'n Bibliografie van die werke van Chris Barnard verskyn in Some Sestigers deur M.N. van
Erdelen (Universiteit van die Witwatersrand, 1970). A.J. Coetzee en J.P. Smuts gee 'n oorsig
oor sy hele oeuvre in Perspektief en profiel (derde en vyfde uitgawes, Johannesburg, 1979
en 1982 onderskeidelik), terwyl André P. Brink (Aspekte van die nuwe drama,
Pretoria/Kaapstad, 1974) en Smuts (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980)
oor sy dramas skryf. Oor sy prosa handel Brink in Aspekte van die nuwe prosa2
(Pretoria/Kaapstad, 1975). Onderhoude met hom word gevoer deur C.F. Rudolph (T.L., VIII:
I, Februarie 1970) en Coetzee (Gesprekke met skrywers 1, Kaapstad, 1971). Oor Die
ontluisteringsproses in enkele werke van Chris Barnard skryf M.M. Stapelberg
(ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1970), terwyl ‘syn’ en ‘skyn’
as aspekte in sywerk deur Ena Jooste nagegaan word (Syn en skyn as aspekte van die epiek
van Henriette Grové en Chris Barnard, ongepubliseerde M.A-verhandeling, Potchefstroomse
Universiteit vir C.H.O., 1975). 'n Studie van Chris Barnard se kortkuns is dié van J.M.
Zietsman (ongepubliseerde M.A-verhandeling, Universiteit van Suid-Afrika, 1978).
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S.A.U.K./B.R.T.- en Akademieprys vir hoorspele vir Die rebellie van Lafras Verwey
(1970) en die W.A. Hofmeyr- en Hertzogprys vir Mahala (1974 en 1973
onderskeidelik, lg. met inagneming van Duiwel-in-die-bos). Van sy manuskripte is
in bewaring by SENSAL in Pretoria.
Op die gevaar af van oorvereenvoudiging kan Barnard se werk in vier fases
afgebaken word, al is daar nie sprake van hermeties geslote eenhede nie. In die
periode 1958-1963 lê hy hom in hoofsaak toe op novelles waarmee hy aansluit by
die bekende motiewe uit die Afrikaanse realistiese tradisie (droogte, driflewe,
ondergang in die stad), terwyl die invloede van omgewing en erflikheid wat die lewe
in die hede bepaal, 'n verwantskap met die naturalistiese determinisme van Dolf van
Niekerk openbaar. In die jare 1964-1967 lewer hy met die figuur van die weinig
kommunikatiewe buitestaander, die meestal naamlose karakter, die siening van die
mens as 'n gevangene met 'n eksistensie-vrees, die wag en soeke, die simboliek en
allegorie, die spel met tye en hipoteses en die invloede van Steinbeck, Robbe-Grillet,
Beckett en Ionesco sy eie bydrae tot die vernuwing van Sestig op die gebied van
prosa en drama. In hierdie jare vertaal hy ook 'n vyfta1 werke van Louwrens Penning,
Man en muis (1965) van John Steinbeck, Vaarwel wapens (1965) van Ernest
Hemingway en 'n Pad loop dood (1966) van Chinua Achebe. In die jare 1968-1971
bereik Barnard met die publikasie van 'n bundel kortverhale en 'n roman 'n hoogtepunt
in sy oeuvre. In vergelyking met sy vroeër werk gaan die beeldende en verhalende
'n hegter verbinding aan, werk die simboliek of allegorisering nie steurend nie en
word die absurde in die uitbeelding van die mens as gekwelde en voortvlugtige met
die onontwarbare verstrengeling van verlede en hede verbygestreef. Reeds in 1970
publiseer hy 'n eerste hoorspel, en vanaf 1971 lê hy hom toenemend toe op die gebied
van die drama, terwyl hy ook 'n rubriek in Die Huisgenoot behartig waarin van die
beste joernalistieke en regionale prosa uit die sewentigerjare verskyn. Op die gebied
van die regionalisme sorg hy verder saam met verskeie medewerkers vir Die
Transvaalse Laeveld: Kamee van 'n kontrei (1975). In die jeugverhaalgenre publiseer
hy Boela van die blouwater (1962) met sy gevoelige verhoudings tussen mense,
Danda (1974) en Danda op Oudeur (1977).
'n Eerste (prysbekroonde) gedig van Chris Barnard verskyn in 1953 in Patrys, en
in Tydskrif vir Letterkunde, XI: 2, Junie 1961 verskyn van hom 'n aanta1 liefdes-,
‘filosofiese’ en ‘moderne’ stadsverse met 'n sterk aardse, agrariese beeldspraak wat
die invloed van Opperman en Watermeyer verraai. As student publiseer hy gedigte,
kortverhale en sketse in die Pretoriase universiteitsblaaie Trek, Stiebeuel en Die
Perdeby, terwyl die verhaal ‘Berdine in die môre’ in lnset, I: 2, Oktober 1961
opgeneem word.
In 1961 debuteer Barnard met 'n tweetal novelles onder die titel Bekende onrus,
al het die novelle Die houtbeeld, wat later dieselfde jaar gepubliseer word, reeds in
1958 ontstaan. Uitgaande van die motto voorin Bekende onrus uit D.J. Opperman se
+

+ Die houtbeeld word bespreek deur André P. Brink (Hg., 29.12.61), Abel J. Coetzee (T.L.,
XI: 4, Desember 1961), T.T. Cloete (Tg., Junie 1962) en Rob Antonissen (Spitsberaad,
Kaapstad, 1966), terwyl Bekende onrus geresenseer word deur W.E.G. Louw (Bu., 7.4.61),
J.P. Smuts (Ins., I: 2, Oktober 1961), Audrey Blignault (S.M., 8.11.61) en Antonissen
(Spitsberaad).
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‘Blom van die baaierd’ handel Naelstring, Muurspieël en Die houtbeeld onderskeidelik
oor ‘'n leed,/ 'n wellus of 'n donker vel’ waarmee ‘'n elk en ieder ... besmet (is)’. Naas
alle verskille toon die drie novelles dus 'n sekere tematiese samehang, terwyl die
titels telkens die primêre simbool van die verhaal uitlig. Die houtbeeld handel oor 'n
bruin onderwyser wat in 'n liefdesverhouding met 'n blanke meisie gewikkel is, al
word die hoofsaak algaande die drang by hom om as kunstenaar iets tot stand te bring
en uit hout 'n beeld van die gestorwe meisie te kerf. Met die verlede wat in die hede
meespeel en die aandag aan die viool het die novelle raakpunte met sowel die
naturalistiese as die romantiese tradisie. Ongelukkig word die verskillende drade nie
bevredigend verbind nie, bly die karakterbeelding newelagtig en vertoon die simboliek
'n element van opsetlikheid. Naelstring, die verhaal van 'n plaasmeisie wat van haar
benouende omgewing wegvlug, haar verlede wil negeer en uiteindelik in die stad
ondergaan, werk met 'n bekende gegewe van die ouer Afrikaanse prosa. Alhoewel
die toespitsing op die hoofkarakter hier vir 'n hegter eenheid as in Die houtbeeld
sorg, is die naelstring-simbool, waarmee Hanna telkens met haar eie ontredderde
self gekonfronteer word, nie strukturerend genoeg nie. Die yl gegewe en neiging tot
bespiegeling het 'n trae voortgang in die novelle tot gevolg. Met die verskuiwende
perspektief tussen die twee sentrale figure en die verskillende ontwikkelingslyne
toon Muurspieël 'n groter verskeidenheid wat gegewe betref en word die hoofkarakters
deur die invloed van omgewing en erflikheid dieper verken as wat die geval in die
ander twee novelles was. Tog gee die herhaalde verskuiwing van die fokuspunt iets
brokkelrigs aan die geheel en gebruik Barnard plek-plek (soos in die dansparty- en
brandende skuur-tonele) 'n gegewe wat al stereotiep in die ouer Afrikaanse prosa
geword het. Met die onvermoë tot kommunikasie by die karakters en die siening van
die mens wat psigies en liggaamlik deur sy verlede gekondisioneer en gedetermineer
word, toon Barnard se prosa in hierdie drie novelles 'n verwantskap met dié van Dolf
van Niekerk.
Ná sy eerste drie novelles skryf Barnard Die gekruisigdes, 'n werk wat hy egter
nooit publiseer nie. Tematies verwant aan Die houtbeeld is Man in die middel (1963),
al sluit die boustof van 'n huwelik tussen 'n blanke vrou en 'n bruin musiekdosent
eerder aan by die ‘try for white’-situasie in Regina Neser se Kinders van Ismael,
Abel Coetzee se ‘Waarheen, vader?’ en Tippy Verbrugh se Dokter Björgen se vrou.
Ten spyte van die oortuigende nagklubtoneel en die twee broers se nagtelike
dronkgedwaal na die hospitaal is die gegewe onoortuigend omdat die verhouding
tussen Leon Hugo en sy vrou vaag bly en die geheel by gebrek aan 'n sterk, stuwende
voortgang in 'n reeks herbelewings van 'n jeugtyd verval. Met die hoofkarakter
eksperimenteer Barnard egter vir die eerste keer met die ‘outsider’-figuur, terwyl
Ockert as aanstigter van die konflik en as ‘vreemdeling’ wat 'n situasie binnetree,
die eerste van baie soortgelyke karakters in Barnard se oeuvre is.
Met die vyftal novelles in Dwaal (1964) swaai Barnard weg van die realisties+

+ Besprekings van Man in die middel is dié van André P. Brink (Sest., I: 1, November 1963),
T.T. Cloete (St., XVII: 2, Desember 1963), F. Mulock-Houwer (Kril., II: 1, April 1964), Rob
Antonissen (Spitsberaad) en Charles Malan (T.L., XVII: 3, Augustus 1979).
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naturalistiese inslag van sy eerste werk en verken hy onder die invloed van Sartre,
Beckett en Robbe-Grillet die mens se eksistensiële belewing van 'n absurde en meestal
uitsiglose wêreld, In hierdie wêreld dwaal die oorwegend naamlose karakters rond
op soek na iets wat sin maak en gaan hulle ervaring van die realiteit dikwels op in
'n hallusinasie. Woestyn het die doellose woestyntog van twee oorlewendes ná 'n
vliegramp as realistiese vertrekpunt, maar telkens is daar sprake van 'n geboorte, 'n
val, 'n sondeval en ander reste uit die Christelike mite en van 'n kompas, flits en kaart
wat die mens in sy strompeling kan lei. Alhoewel daar weinig uitsig op oorlewing
is terwyl hulle al hoe dieper die woestyn indwaal, word die moontlikheid - hoe vaag
ook al - genoem van iemand met lewende water wat die vermoeides na hom uitnooi.
Teenoor hierdie metafisiese gerigtheid van die soeke handel Argipel oor die mens
se poging om kontak te maak met 'n medegevangene en daarmee met iets sinvols
buite hom, o.m. - soos in die geval van Brink se Lobola vir die lewe - deur die
afwisselende gebruik van 'n ek- en hy-verteller wat onderskeidelik die gedagtes en
emosies van die hooffiguur en die realiteit van sy bestaan as gevangene gee. Vertrek,
die verhaal van 'n geestelik verwarde man se herinnerings aan die verlede terwyl hy
toegesluit smag na die dinge en mense wat hy vroeër geken het, handel weer oor die
mens se wesentlike eensaamheid, al is daar allerlei besonderhede wat die simboliese
onderbou (die mens op soek na 'n vader) nie steun nie. Geboorte met sy verstrengeling
van hede en verlede teken die mens wat met 'n opdrag na die strydende wêreld gestuur
word. Alhoewel hy aan die slot sterf, eindig die novelle - soos Dolf van Niekerk se
Die son struikel - op 'n hoopvolle noot omdat die sterwe hier as 'n geboorte in 'n
nuwe wêreld gesien word. Meineed bestaan uit 'n reportage waarin 'n joernalis die
dood van 'n doofstom prostituut wil oplos. Twee hipoteses word aan die einde as
moontlikhede gegee: in die eerste 'n doelbewuste toespeling op drie moontlike
moordenaars deur die vervlegting van hulle herinnerings, in die tweede deur die
aanspreking van die gestorwene 'n weergawe - soos met die Reus in Leroux se Een
vir Azazel - van haar bewussynstroom. Al vyf verhale handel oor die mens se kondisie
in 'n uitsiglose wêreld en elkeen neig in die rigting van die allegorie of 'n soort
‘exempel’-kuns. Basies handel die verhale dus oor die mens te alle tye en te alle
plekke, nie oor 'n spesifieke indiwidu nie.
Barnard se eerste drama, Pa maak vir my 'n vlieër pa (1964, drie bedrywe; hersiene
uitgawe 1969) toon 'n neiging tot die allegoriese en die ‘exempel’-inslag en sluit met
die verbinding van werklikhéid en illusie aan by die uitbeelding van die absurde in
Dwaal. Onder die invloed van Beckett en Pinter werk die drama met die
+ +

+ Dwaal word bespreek deur André P. Brink (Sest., I: 4, Augustus 1964), M. Nienaber-Luitingh
(Krit., II: 4, Januarie 1965), A.P. Grové (Oordeel en vooroordeel2, Kaapstad, 1965) en Rob
Antonissen (Spitsberaad).
+ Pa maak vir my 'n vlieër pa word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad), P.D. van der
Walt (Mené tekél, Kaapstad, 1969), Madeleine van Biljon (St., XIX: 2, Desember 1965), P.J.
Conradie (Spanning en ewewig, Pretoria/Kaapstad, 1973) en L.B. Odendaal (T.L., XVIII: 2,
Mei 1980). Die uitvoerigste studie is dié van H.J. Vermeulen (Die idioom van die absurde
teater en Chris Barnard se Pa maak vir my 'n vlieër pa, ongepubliseerde M.A.-verhandeling,
Universiteit van Natal, 1973; hieruit die artikel in St., XXVIII: 5, Junie 1975). Oor die invloed
van Beckett skryf Eben Meiring in Bu., 1.9.66 en 6.9.66, terwyl L.B. Odendaal handel oor
‘Die drama van die absurde in Afrikaans’ (Beeld en bedryf, Pretoria, 1978).
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tipiese situasies en tegnieke van die Teater van die Absurde: die wag op 'n vreemdeling
wat die karakters se hele lewe bedreig, die onmag tot 'n daad wat hulle uit hulle
versukkelde en ellendige bestaan sal losskeur, die verbinding van ernstige en geestige
situasies en die dialoog wat dikwels in 'n gesprek-verby-'n-gesprek ontwikkel. In
Barnard se drama wag 'n ou moeder en haar seun Org op die aankoms van 'n
vreemdeling wat hulle by wyse van twee telegramme van sy besoek verwittig het.
Hulle meen hy is die skuldeiser aan wie hulle al twintig jaar lank maandeliks 'n bedrag
betaal omdat hy by geleentheid die moeder se lewe gered het toe sy wou selfmoord
pleeg. Om van hierdie skuldlas te ontkom, het sowel die moeder as Org hulself jare
lank verhul in 'n romantiese droom: die moeder deur op te gaan in die droom van 'n
roemryke verlede, iets wat uit haar herhaalde verwysings na die geskiedenis blyk;
Org deur op te gaan in die droom van 'n huis, vrou en kind wat hy eendag sal hê en
in die reise wat hy gaan onderneem (vgl. die herhaalde noem van aardrykskundige
name). Wanneer die vreemdeling uiteindelik opdaag, word Org gekonfronteer met
sy ware skuld: die besoeker is nie die jarelange skuldeiser nie, maar - in 'n boeiende
variasie op die tradisionele Verlore Seun-motief - die kind van die jongmeisie wat
Org lank gelede verlei en daarna in die steek gelaat het. Die besoeker funksioneer
dus as katalisator, konfronteer Org met sy eie verlede, wys hom op die futiliteit van
sy drome en dwing hom om die illusie op te hef en die werklikheid te aanvaar.
Aanvanklik verset Org hom en aan die einde van die tweede bedryf maak hy die seun
aan die dektoue vas. In die derde bedryf behaal die besoeker egter die oorwinning
en aanvaar Org sy skuld as hy, geestelik herbore, sy bereidheid verklaar om sy seun
as seun te erken en vir hom 'n vlieër te maak, 'n slot wat met die toneelaanduidings
(vgl. ‘toonloos’ en die donkerte wat toesak) nie heeltemal vreugdevol is nie en
verskeie interpretasiemoontlikhede inhou. Alhoewel die drama as geheel - ook in
die hersiene uitgawe - te veel herhalings van handelinge, woorde en sinsnedes toon
en die te uitgesponne eerste bedryf te min beweging het, is Pa maak vir my 'n vlieër
pa 'n voorbeeld van hoe 'n skrywer by 'n bekende literêre tradisie - in hierdie geval
die Teater van die Absurde - aansluit en daarop voortbou.
Direk ná Pa maakvir my 'n vlieër pa skryf Barnard Die koms van die generaal, 'n
drama wat nie gepubliseer word nie. In dieselfde jaar as die verskyning van Pa maak
vir my 'n vlieër pa skryf hy ook Iemand om voor nag te sê (twee bedrywe), 'n stuk
wat hy in 1967 en daarna weer in 1971 hersien en wat in 1973 deur TRUK opgevoer
maar eers in 1975 gepubliseer word. Tematies en tegnies sluit die drama ten nouste
aan by Barnard se eerste stuk, sonder dat die figuur van Dinges, as die katalisator
wat Paps en Mams se ‘geluk’ vernietig, die dwingende noodsaak en die dramatiese
krag van die vreemdeling in Pa maak vir my 'n vlieër pa het en sonder dat die tipiese
absurde van bv. Beckett se Endgame oorskry word. In die ban van die absurde en in
regstreekse
+

+ Iemand om voor nag te sê word bespreek deur Stephan Bouwer (Beeld, 26.1.76), Johann
Johl (Vo., 19.2.76), Anita Lindenberg (Ogg., 29.4.76), André P. Brink (Voorlopige rapport,
Kaapstad/Pretoria, 1976) en L.B. Odendaal (T.G., XVI: 2, Junie 1976). Die swanesang van
majoor Sommer word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad), P.D. van der Walt (Tg.,
Maart 1966) en Rialette Wiehahn (T.G., VI: 2, Junie 1966).
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aansluiting by Dwaal is ook die novelle Die swanesang van majoor Sommer (1965),
wat met die verstarring van karakterbeelding tot eendimensionaliteit, siening van die
mens in eksistensienood en onsekerheid oor doel en herkoms die inkwisisie van
Kafka met Beckett (vgl. lg. se Molloy-trilogie) verbind. Alhoewel die geleidelike
aftakeling van die oud-soldaat as hoofkarakter en die drie naamlose figure wat sy
besittings wegneem, aanvanklik sterk dramaties en beangstigend is, word die novelle
te lank uitgerek en die opeenstapeling van die treiterings op die lange duur vervelig.
Onmiddellik ná Die swanesang van majoor Sommer werk Barnard aan die nooit
voltooide Onderweg na Nerda, waaruit 'n fragment in Kol, I: 5, Januarie-Februarie
1969 opgeneem word.
Intussen skryf Barnard ook korter stukke soos ‘Die swaeltjies van Positano’ (in
Kompas, 1965) en ‘Op 'n dag in Rome’ (in Herinnering se wei, 1966; vgl. ook die
latere stuk oor Parys in Stad en stedelig, 1977) en ‘Die vallei van die goue lemoene’
(Son op die land, 1967), terwyl die kortverhaal ‘Vrydag’ as sy bydrae tot die Sestigers
se Windroos-versameling (1964) verskyn. Saam met 'n agttal ander verhale word
‘Vrydag’ opgeneem in Duiwel-in-die-bos (1968), wat die derde periode en die
hoogtepunt in Barnard se oeuvre inlei. In vergelyking met die verhale in Dwaal is
dié in Duiwel-in-die-bos strakker en meer verantwoord wat woordgebruik en simbool
betref, terwyl die bundel as geheel sowel 'n meer realistiese as 'n meer fantastiese
indruk as die vroeëre stukke maak. In sewe van die verhale gebruik Barnard die
eerstepersoonsvorm en soms maak hulle - soos dikwels in die ouer Afrikaanse
verhaalkuns - die indruk van 'n joernaal of 'n opgetekende verslag, 'n procédé wat
daartoe bydra om aan die dikwels buitengewone gebeure 'n geloofwaardigheid te
gee. Die bundel toon 'n hegte eenheid deurdat daar by herhaling sprake is van 'n
‘paradyslike opset’ (André P. Brink, Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde5, p. 39),
'n onskuldige ’woud’-lewe wat op die een of ander wyse deur 'n ‘duiwel’ in die bos
opgehef word, 'n tema waardeur die titel sowel in sy ‘verletterlikte’ as in sy botaniese
betekenis meespreek: 'n pragtige blom wat ‘net op plekke groei waar mense die aarde
omgedolwe het (,) ... 'n parasiet ... wat as gevolg van sy verskriklike wortelstelsel
allerhande ander plantegroei vernietig rondom hom’ en as ‘die destruktiewe, die
korrupte, die bose’ (Chris Barnard, Gesprekke met skrywers 1, p. 22) beskou kan
word. In ‘Vrydag’, wat nog ten nouste by die verhale in Dwaal aansluit, is daar sprake
van die afsondering, eensaamheid en stilte tussen twee mense in 'n
huweliksverhouding en neem die bose die gedaante aan van die eentonige reëlmaat
van hulle lewens en die gebrek aan kontak, gesuggereer deur die herhaling van
sinsnedes en die aksentuering van die broeiende, tropiese hitte wat die
nimmereindigende doolhof en die onhoudbaarheid van hierdie mense se situasie en
wêreld oproep. Ook in ‘Die lang kat’ en ‘Die gog’ is die hooffigure - soos in Dwaalnaamloses in 'n huweliksverhouding waarin die bose sy verskyning maak.
+

+ Duiwel-in-die-bos word bespreek deur Elsa Joubert (S.M., 26.3.69), P.D. van der Walt (St.,
XXII: 4, April 1969), Rosa Nepgen (Hg., 22.8.69). en Audrey Blignault (Hg., 14.11.69). Oor
die verhaal ’Bos’ uit hierdie bundel skryf J.D. Miles (Die Sestigers, Kaapstad/Pretoria, 1973).
Oor die bundel as geheel handel Ria Smuts (Blokboek, 1982).
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‘Die lang kat‘ is die verhaal van 'n verlamde maar sensuele man in 'n rolstoel (vgl.
‘Bitterbos’ van Dolf van Niekerk) wie se seksuele toenadering afgewys word terwyl
sy vrou al haar aandag op die kat toespits, in so 'n mate dat hy later die dier op 'n
afgryslike wyse van kant maak. In ‘Die gog’ word 'n fiktiewe dier soos in C.
Buddingh' se ‘De bosbezbozzel’ of Breytenbach se ‘Die boenk’ opgebou wie se
invloed in so 'n mate die verhouding tussen man en vrou beïnvloed dat hy aan die
slot as 'n voortdurende en durende aanwesigheid tussen hulle staan. In sowel ‘Skreeu’
as ‘Na aanleiding van 'n bietjie teenspoed’ groei die skynbaar anekdotiese inset van
die Paryse verblyf en die Italiaanse reis onderskeidelik uit tot 'n sekere droomkwaliteit
waarin die onderbewuste geprojekteer word: in ‘Skreeu’ tot die beskrywing van die
masturbasie wat aan die slot met die gil van die meisie saamval, in ‘Na aanleiding
van 'n bietjie teenspoed’ tot die feitlik hallusionêre verskyning van die dwergies.
In vier verhale bereik Barnard iets besonders wat sy eie oeuvre betref en lewer hy
'n belangrike bydrae tot die kortverhaalkuns in Afrikaans. Soos ‘Na aanleiding van
'n bietjie teenspoed’ het ‘Hoogsomernag’ die aanskyn van 'n reisjoernaal, al verkry
die kinderdrome van die ek-figuur reeds by die inset 'n besondere prominensie. In
sy voortreflike beskouing oor dié verhaal wys André P. Brink daarop dat twee wêrelde
geleidelik al meer verstrengel raak: ‘die “natuurlike” wêreld van koekoekhorlosies
wat presies die ure afmeet, en dié van die bos se koekoeke wat buiteseisoens hul
eensaamheid bronstig en nimmereindigend bly uitroep. Deur dié wêrelde beweeg
die verteller met sy presiese jeugherinneringe aan meisietjies én sy vaer fantasieë
oor sekseskapades; met sy drome oor die mistieke Swartwoud en sy ontdekking van
die banale werklikheid’ (Aspekte van die nuwe proso‘2, p. 140). Die primêre simbool
in die verhaal is die tuba wat die verteller vir die meisie huis toe dra, later aan die
ou vrou in die bed gegee word en sowel 'n verband met seks as dood het. ‘Uiteindelik,’
sê Brink, ‘is dit dié instrument wat, wanneer die ou vrou 'n dodemars daarop speel
terwyl verteller en meisie in presiese ewewig aan weerskante van die deur die knop
vashou, al die teenoorgesteldes verenig in 'n klein, magiese oomblik van volstrekte
balans’ (ibid., p. 141). Soos in ‘Brandoffer op Zondag’ uit Het plantaardig bewind
van Jacques Hamelink handel ‘Die swaar vrou’ en ‘Die dood van Julika von Schwabe’
oor die boosheid wat van kinders besit neem. In die pakkende inset van ‘Die swaar
vrou’ (wat herinner aan 'n toneel uit Fellini se 8½ werk die verteller aanvanklik met
die geheim van Berardo, terwyl die verhaal in sy verdere ontwikkeling afwisselend
op sensuele drome, realiteit van die kinders se daaglikse program en nagtelike
eskapades steun. Teenoor die vaste roetine van Skriflesing, gebed en sang groei die
begeerte by die kinders om Berardo se ervaring te deel en Lila nakend te sien. En as
die wreedhede aan die slot tot die vlammedood van Papasisto, vader Scarpone en
Lila lei, is die kinders uiteindelik bevry van die dwangbuis van die vormgodsdiens
en kan hulle die oggendlied vir die eerste keer ‘met oorgawe’ sing, in so 'n mate dat
hulle stemme ‘soet en helder ... teen die ontsaglike opkomende son’ klink. In ‘Die
dood vanJulika von Schwabe’, wat vertel word deur die vader van die twee kinders
vir wie die vermoorde non onderwys gegee het, groei die vreemde optrede van H.
en G. uiteindelik uit tot 'n helse, heidense ritueel in 'n boskerk waarvan ook die
bedekrale en beffie van die oorledene deel uitmaak. Soos ‘Die swaar vrou’ toon ‘Die
dood van Julika von
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Schwabe’ 'n vaart wat dit van die pakkendste kortverhale uit die sestigerjare maak.
Die hoogtepunt van die bundel is ‘Bos’, wat met sy hallusionêre gegewe en situering
in Afrika Sangiro se ‘Koors’ as verre voorloper het en aansluit by die broeiende,
tropiese wêreld van Elsa Joubert se Ons wag op die kaptein en Bonga. Met die gebruik
van terugkerende motiewe en die uitbuiting van die geheimsinnige, gevaarlike en
onheilspellende van Afrika werk die verhaal met 'n spanningsituasie wat tot 'n
metafisiese en eksistensiële belewing van 'n skuldbewussyn uitgroei. Die Kirst-figuur,
wat vir die verteller 'n bedreiging inhou en vir wie hy 'n feitlik namelose vrees het,
kan geïnterpreteer word as die ego wat sy alter ego of sy ware self ontmoet, as die
obsessie van iemand wat aan vervolgingswaan lei (en waardeur dit 'n verwantskap
toon met ‘Die swart luiperd’ van N.P. van Wyk Louw) of as die dood wat uiteindelik
sy opwagting maak. Die betekenis van die mens wat vlug van 'n onbepaalde,
ongedefinieerde gevaar of van 'n ongekwalifiseerde ‘misstap’ in die verlede en deur
die Kirst-figuur ‘ingehaal’ word, kan aan Kirst - ook deur die klankverwantskap verder die betekenis van Christus gee. Opvallend is die feit dat alles, die hele natuur
van Afrika, Kirst help in sy onverbiddelike naderkoms: ‘Die bos se hol voetpaaie
bring hom hiernatoe, oor 'n honderd riviere en net soveel vlaktes - elke rivier, elke
vlakte, elke nag se hiënas náder aan 'n godverlate oomblik.’ Al die plekke waar hy
moontlik Kirst kon gesien het, dek as 't ware die hele Afrika vanaf die Ooskus
(Zanzibar) tot die Weskus (Luanda), terwyl die vinnige verskuiwing van moontlike
plekke en die afwisseling van bekende en (vir die leser) minder bekende dorpe of
stede suggereer dat Kirst orals kan wees. Dat Kirst ‘soos 'n dief in die nag’ enige tyd
sy verskyning kan maak, lei tot die afwisseling van laatmiddag, nag en oggend as
momente vir sy koms. Uiteindelik gee die verhaal 'n beeld van die hele lewe as 'n
vlug sonder oorsaak. Vandaar dan ook dat die rede vir die vlug en vir Kirst se koms
nooit presies gekonkretiseer word nie. In laaste instansie is Kirst 'n vrye simbool met
baie interpretasiemoontlikhede.
Wat die verstrengeling van hede en verlede in Barnard se volgende werk, Mahala
(1971), betref, is die novelle Geboorte uit Dwaal die regstreekse voorloper, terwyl
die motief van die ‘skeur in die gaasdeur’ reeds in ‘Vrydag’ uit Duiwel-in-die-bos
voorkom. Met die tema van die angs, die karakter van die voortvlugtige Delport en
veral die figuur van Ritter, waarin die vrees van die hoofpersoon beliggaam word,
is Mahala in werklikheid 'n uitbouing van ‘Bos’. Kirst heet hier Ritter, en die hele
roman is 'n verdere uitwerking van die Beckettiaanse wag-situasie, die oomblik van
afrekening en konfrontasie wanneer Ritter sy verskyning sal maak en in wie die
+

+ Mahala word bespreek deur Rob Antonissen (Verkenning enkritiek, Kaapstad/Pretoria, 1979),
J.P. Smuts (St., XXV: 2, Desember 1971 en Karakterisering in die Afrikaanse roman,
Kaapstad, 1975), F.I.J. van Rensburg (Bu., 22.10.71), A.J. Coetzee (Hg., 19.11.71), Anna
van Zyl (Vo., 2.12.71), Edith H. Raidt (Hg., 28.1.72), André P. Brink (St., XXVIII: 8,
Desember 1973 en Voorlopige rapport), John Miles (Ogg., 28.5.73) en Elize Botha (Die
Afrikaanse literatuur sedert Sestig). Oor ‘Mahala of die mite van Siva’ skryf Luc Renders
(T.L., XVII: 3, Augustus 1979). Chris Barnard se rede by die aanvaarding van die W.A.
Hofmeyr-prys verskyn in Bu., 13.11.75, terwyl hy in T.L., XI: 3, Augustus 1973 'n onderhoud
oor Mahala en Die rebellie van Lafras Verwey voer. Die motivering vir die toekenning van
die Hertzogprys word gelewer deur E. Lindenberg (Bu., 30.6.73 en Jrb. Ak., 1973), terwyl
Barnard self in Rap., 13.5.73 oor sy skryfwerk uitwei.
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skuld verpersoonlik word wat Delport nege jaar lank met hom saamdra. Selfs Delport
se hele ervaring van Afrika word deur die Ritter-figuur bepaal. Terwyl Rodrigue,
kaptein van die rivierboot, kan sê ‘Afrika ... is 'n wagkamer vol vreemdelinge op 'n
vreemde stasie (en) almal wag en almal verlang huis toe’, sien Delport Afrika en die
wêreld as 'n ‘godverlate plek’: ‘Hy het soveel duisend kriekende nagte onthou; tussen
skemeraand en skemerdag soveel duisend muskiete se gesing, en tromme wat byna
onhoorbaar ver die donker in pols, en 'n groen liggie wat flikker oor vreemde tale en
fado's uit 'n onbekende land. Soveel duisend dae se sonne en sondes het in sy lyf
gebrand, terwyl hy gewag het en bang was en soms dapperder - gewag het op 'n deur
wat sal oopgaan, 'n struik wat skielik sal roer en oopgaan voor die gesig van 'n man
vir wie hy n\'og soms lief wou wees.’ Dit gaan dus in hierdie roman nie, soos by Elsa
Joubert, om 'n belewing van Afrika met sy sosiaal-maatskaplike problematiek nie,
maar as 'n uiteindelik ‘toevallige’ konkretisering van 'n universeel-menslike situasie,
soos ook die tipies absurde van die wag in 'n groter verband opgeneem word.
Mahala is konsekwent in die verlede tyd geskryf, en alhoewel die opstapeling van
die hulpwerkwoord plek-plek tot stilistiese hinderlikhede lei, is die roman as geheel
'n demonstrasie dat Rob Antonissen se teorie oor die verband tussen die afwesigheid
van 'n verskeidenheid verlede-tydsvorme en groot epiese romankuns in Afrikaans
(Spitsberaad, pp. 6-8) nie aanvaarbaar is nie. Die tydstrukturering is trouens een van
die boeiendste aspekte van die roman. Alles is gereduseer tot 'n verlede wat geleidelik,
soos die roman ontwikkel, onthul word, en as die verteller die stadium bereik waar
hy eksplisiet oor An en die kind se dood praat, het hy met die herhaalde verwysing
na die gaatjie in die gaas hierdie gebeurtenis reeds deur sy hele vertelling
heen‘vooruitgeweet’. Die verhaal is tegelyk prospektief deur die afwagting op die
verskyning van Ritter en retrospektief deur die onthulling van 'n hele stuk verlede,
maar nie een van hierdie twee lyne word vir die leser ‘bevredigend’ deurgetrek nie.
Wat die roman gee, is die voortdurende verstrengeling en wisseling van hede, verlede
en toekoms in die bewussyn van Delport. Basies werk die roman met 'n ‘hede’ wat
begin met die bootreis op die Mahala waartydens Delport kennis maak met Malia
Domingo, 'n periode van ses dae waarin die driehoeksverhouding tussen hom, die
meisie en An ontwikkel. Tegelykertyd is daar telkens sprake van 'n ‘verlede’ van
verraad, moord en vlug wat as droombeelde tussendeur skuif en met Delport, An en
Ritter in 'n driehoeksituasie. Dit alles word beleef deur Delport as die sentrale
ervarende figuur van die roman: ‘Hy was die middelpunt daarvan; alles het om hom
gedraai soos om 'n as.’ Soos verlede en hede en toekoms eindeloos verstrengel word,
so is ook werklikheid en illusie 'n onontwarbare geheel. 'n Mens kan bv. die vraag
stel of Ritter werklik bestaan en of hy bloot Delport se alter ego is. Dat daar 'n sterk
hallusionêre element in Delport se waarneming is, word duidelik uit die feit dat hy
by tye in Rodrigue se gesig en in die masker wat die meisie koop, vir Ritter herken,
terwyl An weer meen dat die masker Delport se eie gesig het. Delport se ervaring
van die werklikheid word dus gekleur deur sy hele verlede, deur sy vrese en angste
en deur die wêreld waarvan hy droom. As geheel is die roman 'n manjifieke beeldende
voorstelling van 'n angstoestand. Die enigste wat hieraan enigsins afbreuk doen, is
die feit dat 'n mens die derdepersoonsverteller, wat die chronologiese gang van die
verhaal dikteer, as 'n te sterk organiese sentrum vir die
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gebeure ervaar. Agter die fokus op Delport en sy verwardheid staan dus 'n verteller
wat die verhaalgang fyn struktureer en ‘manipuleer’ (Elize Botha, Die Afrikaanse
literatuur sedert Sestig, p. 373).
Ná hierdie hoogtepunt op die gebied van die kortverhaal en roman lê Barnard hom
in die sewentigerjare hoofsaaklik toe op die hoorspel en die verhoogdrama. 'n Keur
uit sy rubriek in Die Huisgenoot verskyn in twee bundels as Chriskras (1972) en
Chriskras - 'n tweede keur (1976) en bevat van sy fynste prosa. Die titel slaan sowel
op die joernalistieke herkoms as op die persoonlike en outobiografiese inslag van
die stukke. Deels is hulle essays of sketse en deels vertellings wat oor 'n uiteenlopende
aantal onderwerpe handel: die burokrasie, die stoere Afrikaner met sy uitlandse
gewoontes, huislike dinge, satire op teateraande en sosiale byeenkomste,
reminissensies oor 'n jeugtyd, verlange na die ongekompliseerdheid van plaas en
platteland, oproep van 'n eertydse leefwyse (boerekombuis, kerslig, knipmes, karwats),
tekening van stedelike karakters en - in aansluiting by Leroux se Tussenspel en die
sketse van Brink - 'n soort regionale prosa in die sketse oor sy plasie Dwaal en die
karakters (bv. Jan Baard) van dié streek. Van die beste stukke is vertellings (soos
‘Kafee in die Karoo’ en ‘Wie glo aan spoke?’) en veral stukke in die ‘on something
on nothing’-tradisie van die Engelse essayiste (soos ‘Om te kla of nie te kla nie’ en
‘Stop van myne’), terwyl ‘Ek het gesoek na Afrika’ met die beeld van die eertydse
vasteland en die effektiewe herhaling van refreine regstreeks aansluit by Mahala
(vgl. o.m. die inskakeling ‘op soveel en soveel megahertz’ en die soeke na Afrika
‘met al sy name’). Met die skryf oor die nietighede van elke dag sluit Barnard aan
by Audrey Blignault, terwyl die lerende inslag en die tegniek om 'n algemene
verskynsel met mense se verskillende reaksies daarop te teken, 'n verwantskap met
Langenhoven openbaar. Met die didaktiek verkry Barnard 'n groter substansie in sy
essays as Brink se enigsins oppervlakkige en burleske rubriekstukkies, al ontkom hy
nie altyd aan die gevaar wat die vermanende en vingerwysende literatuur vir 'n
skrywer inhou nie.
Van die vyf dramas wat Barnard in die laat-sestigerjare skryf, is drie hoorspele.
'n Stasie in die niet (1970; reeds in 1969 uitgesaai) handel oor 'n man wie se huwelik
in 'n doodloopstraat beland het en wat 'n verhouding met 'n jonger meisie aanknoop
(vgl. Claude Lelouch se rolprent Un homme et une femme). In hoofsaak bestaan die
spel
+ +

+ Chriskras word bespreek deur Hennie Aucamp (Bu., 12.10.72), André P. Brink (Rap., 21.1.73)
en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig), terwyl Chriskras - 'n tweede keur
geresenseer word deur Anna van Zyl (Vo., 3.11.76), Brink (Rap., 19.12.76), Renske Koen
(Hoof., 10.1.77) en Louise Viljoen (St., XXXII: 1, Februarie 1979).
+ 'n Stasie in die niet word bespreek deur E. Lindenberg (Hg., 9.4.71), P.P. van der Merwe
(Rap., 20.6.71) en P.D. van der Walt (T.G., XI: 1, Maart 1971); Die rebellie van Lafras
Verwey deur Sebastiaan Brill (Bu., 12.3.71), Van der Merwe (Rap., 13.2.72), Anna van Zyl
(Vo., 25.8.72), André P. Brink (Voorlopige rapport), L.B. Odendaal (T.G., XIII: 3, September
1973), Hilda Grobler (Kl., XI: 1, Mei 1976) en Erika A. Pienaar (Beeld en bedryf); en Op
die pad na Acapulco deur Johann Johl (Vo., 17.3.76), Anita Lindenberg (Ogg., 29.4.76), Van
der Walt (Tr., 5.6.76), H. le R. Slabbert (Kl., X: 4, Februarie 1976) en Brink (Voorlopige
rapport). Oor die hoorspel as genre skryf Barnard self in 'n Stasie in die niet, J.C. Kannemeyer
(Krit., II: 2, Julie 1964), L.C. Eksteen (Bu., 27.11.64) en Jan Schutte (Beeld en bedryf).
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uit die dialoog tussen Hy en Sy (vgl. Brink se Orgie) tydens 'n naweek wat hulle
saam in 'n hotel by die see is, maar telkens word die hede deur revokasies of terugflitse
uit die verlede aangevul. Barnard maak effektief gebruik van byklanke om die
droewige van die hele situasie op te bou, iets waaroor hy in die verantwoording oor
die hoorspel as genre aan die einde teoreties uitwei. Die enigsins yl dialoog word
verder versterk deur die gebruik van simbole soos die trein en die stofsuier wat die
gevoel van afskeid en gebrek aan kommunikasie moet oordra, terwyl die verhaal van
die boot met pelgrims en die kaptein wat uitspring as hy sien dat hulle op die rotse
sal vergaan, uitgroei tot 'n ‘exempel’ of embleem wat as analogiese geval die
hoofhandeling te opsigtelik didakties begelei. Belangriker is Die rebellie van Lafras
Verwey (1971), die verhaal van 'n patetiese, onsuksesvolle staatsamptenaar van agt
en dertig jaar wie se dagdrome sulke verbeeldingsvlugte aanneem dat hy glo dat hy
as agent vir rewolusionêre aktiviste optree, nog eendag 'n groot komponis en
uitvoerende kunstenaar gaan word en as renjaer sukses sal behaal. In sy
verbeeldingswêreld is Verwey telkens in 'n leidende en toonaangewende posisie, in
die besonder as hy as militaris die doodstraf uitspreek oor mense wat hom in die
werklike lewe verneder het. Soos in die geval van Delport in Mahala bestaan die
grens tussen werklikheid en illusie vir Verwey dus feitlik nie meer nie en kry hy iets
van die eienskappe van die anti-held in James Thurber se ‘The secret life of Walter
Mitty’. Die drama werk met 'n sterk dramatiese stuwingslyn tot die slot waar Verwey
in die ‘oorlog’ noodlottig verwond word, telkens met die effektiewe gebruik van
byklanke om die oorgang van verbeelding na realiteit te suggereer en met die knap
aanwending van vooruitflitse om aan die einde ironies Verwey se trots oor sy aandeel
aan die rewolusie oor te dra. Die wyse waarop hierdie slot met sy saaklike afloop
gestruktureer is, maak van Die rebellie van Lafras Verwey een van die geslaagdste
hoorspele in Afrikaans, al stuit 'n mens teen die onwaarskynlikheid dat 'n persoon
met so 'n psigiese samestelling twintig jaar lank sy werk sal kan behou en dat 'n
smokkelbende so 'n persoon vir sy werk sal kan gebruik. Op die pad na Acapulco
(1975) verbind die tipies absurde van naamlose karakters en die Sisuphos-daad van
twee mense op reis na 'n nie-bestaande geluksoord met 'n toekomstige aktualiteit van
'n Suid-Afrika in 'n staat van oorlog en verwoesting. Soos in die vorige stuk is die
grens tussen illusie en werklikheid weer besonder dun en bereik Barnard iets besonders
met die doeblering van rolle waardeur die bykarakters gegroepeer word. Die aktuele
toespelings is egter òf te vaag òf groei nie genoegsaam uit tot allegorie nie, die
opeenvolging in die swerftog van die twee hooffigure mis noodwendigheid en die
illusionêre van die uiteindelike oord van bestemming word gedeeltelik opgehef soos André P. Brink en J.P. Smuts aangetoon het - deur die ooreenkoms met die
pleknaam Acapulco de Juarez in Mexiko.
Van die twee verhoogdramas wat Barnard in die sewentigerjare publiseer, het 'n
Man met vakansie (1977; vier tonele) reeds so vroeg as 1967 in sy eerste ontwerp
ontstaan. Die voltooiing in sy finale vorm is egter vertraag deurdat die dramaturg
die te opsigtelike elemente van die Teater van die Absurde wat Pa maak vir my 'n
vlieër pa en Iemand om voor nag te sê kenmerk, wou wegwerk. Die drama werk met
die tema van die diaboliese sirkelgang van die magswellus: iemand wat diktatoriaal
oor 'n klein gemeenskappie regeer, word by wyse van 'n rebellie uit sy leiersposisie
gelig, maar die nuwe magshebber skep só 'n skrikbewind dat sy mag aan die einde
weer
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deur 'n volgende persoon bedreig word. Soos die drama in sy voltooide vorm daar
uitsien, het dit raakpunte met die allegoriese van Orwell se Animal farm of Smit se
Putsonderwater en die aktuele van Brink se Pavane. Die toespelings op die
Suid-Afrikaanse aktualiteit is soos in Op die pad na Acapulco doelbewus vaag, terwyl
die realistiese inslag van die drama weer te sterk is om daarvan 'n volgehoue allegorie
te maak. 'n Mens kan die vraag stel of die verbinding van hierdie twee dramatiese
tradisies nie tot 'n tweeslagtigheid in die stuk lei nie, soos ook die invoeging van
Martha as tipiese absurde karakter saam met die visventer Tollie met sy realistiese
taalgebruik wat raakpunte met Small se maatskaplike probleemdramas het. Die
titelfiguur, wat as besoeker op die dorpie aankom en gaandeweg die bewind oorneem,
is die tipiese katalisator uit Barnard se Pa maak vir my 'n vlieër pa en Iemand om
voor nag te sê, al word hy hier met groot dramatiese krag aangewend, soos blyk uit
die konfrontasie tussen hom en Meester in die tweede toneel en veral in die vierde
toneel waar hy sy oorwinning oor die ander karakters uitspeel.
Soos 'n Man met vakansie speel Taraboemdery (1977, drie tonele; reeds in 1976
opgevoer) af teen die agtergrond van 'n klein gemeenskappie, maar nou sonder enige
herkenbare absurde of allegoriese kenmerke. Die toneelkonstruksie met sy winkel,
plaastelefoon en petrolpomp herinner aan die kleinrealistiese opset van sommige
Fagan-spele en veral aan die tipiese milieu van die ouer realistiese verhaalkuns.
Kamagas lê êrens onderweg na Keetmanshoop, waar die naaste poskantoor en
polisiestasie geleë is, en die winde wat waai, beklemtoon die leegheid en eensaamheid
van hierdie plek waar die mense op hulself aangewys is. Met die koms van die
vreemdeling Koot Venter teen die skemeraand van 'n dag so verlate en uitsigloos
soos alle ander dae word die angste en drifte in die inwoners van Kamagas egter
blootgelê en die kleinrealistiese opset van die drama deurbreek. Die joviale en
geselserige Koot maak Fransien, wat met 'n impotente man getroud is, bewus van
haar erotiese verlangens en haar begeerte om uit die klein benouende dorpie te ontsnap
na 'n wêreld van kaviaar en goeie wyn met pêrels en robyne om haar hals, terwyl hy
Buks se klein, wankelrige sekerheid laat wegkalwe en hom konfronteer met sy
ontoereikendheid as man. In sy joviale omgang ken hy sy teenspelers deur en deur
en kan hy ook by die oujongnooi Breggie vergete drome oproep en die idiotiese
Ewert tot belydenis van onderdrukte begeertes dwing. So lê hierdie katalisator-figuur,
wat vaagweg aan Jakes in P.G. du Plessis se Siener in die suburbs herinner, die
innerlike van sy antagoniste bloot totdat hy aan die einde - in 'n besondere toespeling
op die ‘boem boem boem’ van die temaliedjie - deur Buks doodgeskiet word. Deur
die natuurlike en effektiewe dialoog dwarsdeur die spel, die volgehoue onsekerheid
of Koot slegs 'n opgeruimde kuiergas of in werklikheid 'n swendelaar en
+ +

+ 'n Man met vakansie word bespreek deur Kerneels Breytenbach (Bu., 21.7.77), Digby Ricci
(Ogg., 25.8.77), L.B. Odendaal (T.G., XVII: 4, Desember 1977), André P. Brink (Tweede
voorlopige rapport) en Roy Pheiffer (Oor skrywers en boeke, Johannesburg, 1982).
+ Taraboemdery word bespreek deur Tim Huisamen (Rap., 25.9.77), Abr. H. de Vries (Bu.,
29.9.77), Ronèl van der Merwe (Vo., 24.11.77), Hilda Grobler (Hoof., 1.12.77), L.B. Odendaal
(T.G., XIX: 1, Maart 1979), Tjaart Potgieter (T.L., XVII: 2, Mei 1979) en André P. Brink
(Tweede voorlopige rapport).
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bedrieër is, die toneel waarin Buks oor sy impotensie bieg en die geslaagde ommekeer
in die Fransien-figuur is Taraboemdery Barnard se beste drama uit die sewentigerjare.
Die twee televisiedramas Nagspel en Piet-my-vrou, wat Barnard onderskeidelik
in 1977 en 1981 skryf, word in 1982 saam in boekvorm gepubliseer.Nagspel bestaan
vir die grootste gedeelte uit die gesprek tussen die vrou van 'n polisiesersant by 'n
verlate grenspos en 'n ontsnapte moordenaar en diamantsmokkelaar wat haar in die
enkele nag van hulle samesyn deur middel van 'n spel, waardeur albei hulle eie
armsaligheid en ellende probeer ontvlug, iets van haar menslikheid en waardigheid
laat ontdek. Piet-my-vrou is die verhoor, maar met herhaalde terugflitse na die verlede,
van 'n musiekonderwyseres wat op 'n aanklag van abduksie van haar talentvolle
sestienjarige leerling teregstaan. Basies wil die drama illustreer dat 'n eerlike en
opregte belangstelling soos dié van die onderwyseres - al is dit dan met 'n groot mate
van naïwiteit in haar optrede - nie deur die maatskappy en die ‘siek’ wêreld waardeer
word nie. Alhoewel die spel boeiend en dramaties verloop, klink die seun in sy
argumente nie na die genie met 'n IK van meer as een honderd en vyftig soos hy
voorgehou word nie, is Krisjan se hantering van die saak in die hof veel voortrefliker
as wat 'n mens normaalweg van 'n middelmatige advokaat kan verwag en is Johanna
Verster se vertoning in die getuiebank in teenspraak met haar andersins intelligente
optrede.
Na 'n aarselende begin in die Afrikaanse realistiese tradisie lewer Barnard onder
invloed van veral Robbe-Grillet en Beckett sy eie bydrae tot die vernuwing van Sestig
op die gebied van prosa en drama deur die ‘outsider’-figuur, eksistensievrees, wag
en soeke en simboliek wat tot allegorie uitgroei. Dit is egter met Duiwel-in-die bos,
Mahala, sommige van die Chriskras-stukke en die dramas van die sewentigerjare
(veral Taraboemdery), waarin hierdie invloede organies verwerk is en in groter
wêrelde opgaan, dat hy sy beste werk skryf. Onder die Sestigers is hy met sy fyn
taalvermoë een van die beste stiliste.
+

+ Piet-my-vrou en Nagspel word bespreek deur André P. Brink (Rap., 6.2.83), Ben de Koker
(Vo., 16.2.83), Gerrit Olivier (Va., 24.2.83) en J.P. Smuts (Beeld, 21.3.83).
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Hoofstuk 7
Eksistensiële en maatskaplike betrokkenheid in die drama
Naas Henriette Grové, Barnard Gilliland, Ingrid Jonker, George Louw, Adam Small,
Dolf van Niekerk, André P. Brink, Chris Barnard, Hennie Aucamp, M.M. Walters,
Wilma Stockenström en Karel Schoeman, wie se dramas deur belangriker werk in
ander genres oorskadu word, word die tradisionele temas van die ouer Afrikaanse
drama deur 'n hele stroom skrywers ná 1955 voortgesit. Tom Weber se Bitter einde
(1958) word gesitueer teen die agtergrond van die Anglo-Boereoorlog met getroue
en ontroue Afrikaners en 'n geykte oupa-figuur as karakters, terwyl Jac. J. Brits se
Seun van vertroosting (1961) die swaarkry en smart van 'n edele Voortrekkermoeder,
van wie drie seuns reeds gesneuwel het, in die laaste jare van die Groot Trek uitbeeld.
Later skryf Brits Die eiland (1966), wat teen die agtergrond van die voos
laat-Romeinse keiserryk (maar met parallelle na Suid-Afrikaanse toestande) afspeel,
vier eenbedrywe wat deur onoortuigende karakterbeelding, hinderlike dialoog en
woordrykheid ontsier word (Die drie weë, 1970) en Bagasie sonder bestemming
(1973), 'n armblanke gesinsdrama met huweliksprobleme en rusies as gevolg van 'n
alkoholiese vader as motief. Ewe konvensioneel en met 'n sterk dosis melodrama by
is Die hoë drif (1963) van Joan Retief, die uitbeelding van 'n jongmeisie wat die
verstikkende atmosfeer van haar tuisdorp verlaat, by 'n toneelgroep aansluit en deur
die hoë kunstenaarsdrang voortgedryf word. Geslaagder is haar komiese Die
bekonkelde Krugers (1970) en Ai tog, die vroumense! (1971), wat albei van 'n vlot
dialoog gebruik maak, al is dit nie sonder clichés en maniërismes nie. Politiek, die
intimiteite van die slaapkamer en 'n begrafnis is die temas van die viertal stukke wat
Louis de Villiers in Die kongres en ander eenbedrywe (1970) versamel, terwyl 'n
huisgesin se uiteenlopende reaksies op die rassesituasie in Suid-Afrika in Jan M.
Perold se Winde van verandering (1966) op 'n geestig-satiriese wyse ter sprake kom.
'n Late en swak voortsetting van die Bybeldrama in verse is Gerard Seymore se Mag
is 'n vandaal (1970) oor die sondes van koning Saul.
Enkele dramas uit hierdie tydvak styg uit bo die middelmaat en toon tekens van
belofte deur geslaagder dialoog en karaktertekening of deur behandeling van nuwe
temas en die beïnvloeding van die tydgenootlike Wes-Europese literatuur. In Die
ondernemer (1970) van Daan Retief - oorspronklik as hoorspel geskryf- vind ons 'n
voortsetting van die uitbeelding van die kleindorpse mens se ambisies, al is die
dialoog meer verantwoord as in die stukke van Brits of Joan Retief. Eweneens as
hoorspele geskryf, is As van Straten - ook outeur van die romans Daar's 'n gaatjie
in die middel van die see (1969) en Die wenner (1970) - se Pendoring (Edms.) Bpk.
(1976) en Pendoring en Kie (1978), wat taalsuiwerheid op moraliserende wyse en
met 'n onoortuigende taalspel hekel.
Naas die skrywers wat in ander hoofstukke ter sprake kom, word die belang-
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rikste dramas sedert 1955 geskryf deur Bartho Smit, wat as teoretikus en
eksperimenteerder met verskillende tegnieke 'n leidende posisie inneem en 'n
eksistensiële problematiek in sy werk openbaar, en P.G. du Plessis, wat met sy
sprankelende dialoog die speelbaarste stukke lewer en die maatskaplike
probleemdrama vernuwe.

I. Bartho Smit
is op 15 Julie 1924 op Klerkskraal in die distrik
Potchefstroom gebore. Sy hoërskoolopleiding ontvang hy op Standerton en daarna
studeer hy aan die Universiteit van Pretoria. In 1949 tree hy in die huwelik met die
toneelspeelster Kita Redelinghuys. In die jare 1952-1957 is hy in Parys en München,
waar hy hom in die Wysbegeerte verdiep en as leerling-regisseur werk. In Parys het
hy ook kontak met die Nederlandse Vijftigers. Terug in Suid-Afrika is hy met sy
organisatoriese bedrywighede as kunsredakteur van Dagbreek en Sondagnuus,
uitgewer by die Afrikaanse Pers-Boekhandel (later Perskor), redakteur van 60 (en
later Kol) en ‘ondergrondse’ redaksie-sekretaris van Sestiger 'n leidende figuur in
die aanvangsjare van Sestig. Vir die Engelse vertaling van Die verminktes ontvang
hy in 1960 die Encyclopaedia Britannica Award en vir Die keiser in 1979 die
Perskorprys, terwyl hy in 1978 bekroon word met die Hertzogprys vir Drama, in die
besonder vir Moeder Hanna, Die verminktes, Putsonderwater en Christine.
Bartho Smit se eerste publikasie is die verhaal ‘Outa Lukas, die natuurkind’, wat
in Naweek van 27 Maart 1941 verskyn. In die veertigerjare publiseer hy verhale en
gedigte in Die Ruiter, Die Brandwag en Die Huisgenoot. In 1949 debuteer hy met
die digbundel Mure, waarin hy aansluit by die idioom van Dertig en die tipiese
modewoorde van N.P. van Wyk en W.E.G. Louw klakkeloos oorneem, al werk hy
die sterk belydende inslag teen met die gebruik van gestaltes waarin die eensaamheid
en lyding van die mens geprojekteer word. ‘Dood van die mot’ vorm 'n interessante
maar swak teenhanger vir Langenhoven se ‘Die mot en die kers’, terwyl die
verwerking van die Beatrijs-legende, die omvangrykste siklus in die bundel, 'n geval
is van ‘misdoen/ in die skoene van die grotes’. Die geslaagdste vers is ‘Kastalia’, al
is die poëtiese taal van Dertig ook hierin aanwesig. In die vyftigerjare publiseer Smit
BARTHOLOMEUS JACOBUS SMIT

+ +

+ 'n Bibliografie van die werk van Bartho Smit word saamgestel deur Rina Jacobs (SENSAL,
1982). 'n Onderhoud deur Chris Barnard met hom verskyn in Gesprekke met skrywers 1
(Kaapstad, 1971). Oorsigte oor sy werk word geskryf deur Rialette Wiehahn (Perspektief en
profiel5, Johannesburg, 1982), André P. Brink (Aspekte van die nuwe drama,
Pretoria/Kaapstad, 1974) en J.P. Smuts (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad,
1980). J.W. Schutte maak 'n studie van Situasie en appèl in enkele dramas van Bartho Smit
(ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., 1980) en J.F.
Smith van Gesag en onderdanigheid in die dramas van Bartho Smit (ongepub1iseerde
M.A.-verhandeling, Universiteit van Wes-Kaapland, 1981). Die motivering vir die Hertzogprys
vir Drama word gelewer deur Merwe Scholtz (Jrb. Ak., 1978).
+ Mure word bespreek deur Gerhard J. Beukes (Hg., 5.5.50), A.P. Grové (O.E.B., XVI: 3),
G.A. Watermeyer (Jrb. Skr., 1950) en Rob Antonissen (St., VI: 1, Oktober 1951).
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'n aantal gedigte in Standpunte wat deur die losser bou 'n kontras vorm met die werk
van die Opperman-epigone in dié tyd en 'n voorspel is op Ingrid Jonker en Breyten
Breytenbach in die sestigerjare, al skiet hierdie poësie nog grotendeels te kort wat
vormgewing betref. Hierby sluit aan die vertalings uit die werk van die Belgiese
skrywer Henri Michaux, wat saam met 'n opstel oor sy werk in Standpunte gepubliseer
word en wat van belang is vir die korter prosa van Rabie en Breytenbach. Hierdie
verse en vertalings word opgeneem in Losgoed (1974), waarin ook twee ander
geskrifte van Smit uit die vyftigerjare verskyn: die eenbedryf Meisies van veraloë
jare, wat soos Die glasdeur van Henriette Grové oor 'n aantal oumense se wag op
die koms van 'n jong seun handel, en ‘Die krisis van ons werklikheidsbeeld in drama
en epiek’, wat - ten spyte van sy eensydigheid en ideologies-wysgerige inslag - 'n
belangrike sleutelopstel is vir die nuwe siening van die mens in sy anonimiteit,
abstraksie en gesigloosheid soos dit in die werk van Leroux, Barnard en Smit self
voorkom. In die vyftigerjare vertaal Smit ook Molière se Jakkalsstreke van Scapino
(1958; gepubliseer 1962). Later publiseer hy vertalings van Dürrenmatt se Teenspoed
(1961) en Die besoek van die ou dame (1962), Dostojewski se Klaagsang van 'n
sagmoedige (1966), Emmanuel Robbe's se Montserrat (1968), Gert Hofmann se Die
burgemeester (1969) en August Strindberg se Dodedans (1969).
As dramaturg debuteer Bartho Smit in 1955 met Moeder Hanna (twee bedrywe;
oorspronklik in Standpunte, 1959 in boekvorm), wat - soos Blum se Steenbok tot
poolsee op die gebied van die poësie en Leroux se Die eerste lewe van Colet en Rabie
se Een-en-twintig op die gebied van die prosa - die vernuwing in die Afrikaanse
drama inlei, al is hierdie vernuwing nie so verrassend en beslissend as dié in die
ander genres nie. Die drama, wat in werklikheid 'n eenbedryf in twee fases is, speel
af teen die agtergrond van die Anglo-Boereoorlog, maar in teenstelling tot die meeste
werke wat oor dié tema handel, val die aksent in Moeder Hanna in die eerste plek
op die aard en samestelling van die hoofkarakter, wat in haar onversetlikheid, weiering
om 'n ander perspektief op sake te verkry en selfs onredelikheid die vroulike pendant
van Van Melle se Bart Nel is. Teenoor haar is Oupa, vir wie die voortgang van die
geslag en die naam Harmse van die allergrootste belang is, 'n simpatieker figuur wat
sy skoondogter se sienswyse alleen tot 'n bepaalde punt kan steun. Die vernuwing
wat Smit hier in vergelyking met die ouer Afrikaanse dramaliteratuur bring, kom
met die gebruik van die terugflits in die tweede bedryf as Hanna weer die besoek
van Ouboeta herbeleef. Dramaties verteenwoordig hierdie toneel die hoofpersoon
se emosionele ineenstorting, wat psigologies as herbelewing in haar bewussyn
+ +

+ Losgoed word bespreek deur André P. Brink (Rap., 16.2.75), P.D. van der Walt (Tr., 22.3.75),
L.C. Eksteen (Hg.9.5.75), C.W. Malan (Vo., 22.5.75), Abr. H. de Vries (Ogg., 29.5.75) en
D.F. Spangenberg (T.L., XIV: 2, Mei 1976).
+ Moeder Hanna word bespreek deur M.P.O. Burgers (Hg., 7.8.59), R.M. (T.L., IX: 4, Desember
1959), Rob Antonissen (Kern en tooi, Kaapstad, 1963), J.C. Kannemeyer (Die stem in die
literêre kunswerk, Kaapstad, 1965), Anna van Zyl (Vo., 19.10.70) en J.A. de Coning (Kl.,
VI: 1, Junie 1971). Oor die herhaalde voorkoms van die naam Bart Harmse in sy werk verstrek
Bartho Smit self inligting (Gesprekke met skrytoers 1).
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geregverdig word deurdat sy reeds in dié stadium 'n vae besef van skuld openbaar.
Daarby het die toneel as parallel van die vader se tuiskoms in die eerste bedryf 'n
belangrike strukturele funksie ten opsigte van die drama as geheel. Oorspronklik het
Moeder Hanna ontstaan onder invloed van Guy de Maupassant se verhaal ‘Mère
Sauvage’ (wat as ‘Ou Moeder Woestaard’ deur G. Dekker in Afrikaans vertaal is)
en het dit die vorm van 'n eenbedryf aangeneem. Daarna het Smit sewe variante in
Europa geskryf voor die finale teks van 1955. In sy uiteindelike vorm toon die
hoofkarakter 'n verwantskap met Brecht se Mutter Courage en is dit as studie van 'n
karakter tot in daardie stadium in die Afrikaanse prosadrama net vergelykbaar met
Die heks van Leipoldt.
In teenstelling tot Moeder Hanna is Don Juan onder die boere (1960; drie bedrywe)
'n klugtige blyspel oor 'n rondloperige vryersklong wat deur 'n groep tantes hokgeslaan
en getem word. In hulle optrede is die vrouens 'n geestige variant van die Griekse
noodlotsfigure of skikgodinne, terwyl die voorstelling van die groep mans wat almal
onder die pantoffelregering staan, by die eeue-oue boustof van die Middeleeuse
klugte aansluit. Wat veral opval, is die nuwe wyse waarop die Don Juan-figuur as
die persoon wat gejag word (in plaas van self jagter) hier sy verskyning maak. Die
effektiewe gebruik van die koor sorg met die herhaalde uitroep ‘Waenhuis toe’ feitlik
vir 'n halfrefrein in die tweede bedryf. As besware kan genoem word die gebrek aan
proporsie in die lengte van die bedrywe en die duifieblom-taal van die hofmaaktonele
wat selfs vir die konteks te goedkoop en sentimenteel raak. Die verminktes (1960;
aanvanklik drie bedrywe met 'n proloog en 'n naspel, in die hersiene uitgawe van
1976 vyf bedrywe) is saam met Langenhoven se Die laaste van die takhare en Krige
se Die ryk weduwee by uitstek dié voorbeeld in die Afrikaanse dramaliteratuur van
hoe 'n skrywer 'n swak stuk dramaties hersien en ten goede gewysig het. Die drama
handel oor 'n ‘try for white’-situasie waarin Frans Harmse, buite-egtelike kind van
'n senator by 'n bruin vrou, 'n liefdesverhouding aanknoop met sy aangenome blanke
suster. In die hersiene uitgawe is daar in elke bedryf heftige konfrontasies tussen
karakters wat vir sterk dramatiese situasies sorg, al is die laaste bedryf, waar Frans
en Elize in gesprek met mekaar is, minder oortuigend en het die slot 'n element van
melodrama deur die onoortuigende want onvoorbereide aanwending van Kleurlingtaal
en die selfmoord van die vroulike hoofkarakter. Smit maak egter effektief gebruik
van moderne tegnieke soos stemme op 'n band, simultane tonele en, soos in Moeder
Hanna, die terugflits. Die terugflits waarin Frans se besoek aan sy Kleurlingmoeder
onmiddellik ná sy terugkoms in Suid-Afrika gegee word, is nog 'n maklike poging
om die eksposisie op te los. In die vierde bedryf word die terugflits egter aanneemlik
gemaak deur die suggestie dat
+ +

+ Don Juan onder die boere word bespreek deur Ernst van Heerden (T.L., X: 4, November
1960), M.P.O. Burgers (Hg., 18.11.60), Rob Antonissen (Kern en tooi) en J.H. Senekal (Beeld
en bedryf, Pretoria, 1978).
+ Die verminktes word bespreek deur Rob Antonissen (Kern en tooi), J.C. Kannemeyer (Die
stem in die literêre kunswerk), Ninon Roets (Ogg., 23.12.76), Hannes Horne (Hoof., 31.12.76),
Abr. H. de Vries (Bu., 3.3.77), Ronèl van der Merwe (Vo., 3.3.77), P.D. van der Walt (Tr.,
26.3.77), André P. Brink (Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980) en H. le R. Slabbert
(Kl., XII: 4, Februarie 1978).
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Harmse iets in Frans se koffie gooi om hom te verdoof. Die terugflits is dan 'n
droombeeld waarin hy terugkeer na sy sesde jaar toe Harmse hom by sy
Kleurlingmoeder kom haal het en verteenwoordig dié moment wanneer Frans uit sy
moeder se huis weggeneem en uitgelei en 'n nuwe wêreld vir hom oopgesluit word.
Die hede wat die vierde bedryf aanbied, verteenwoordig daarteenoor dié moment
wanneer Frans deur Harmse teruggelei en die wêreld weer vir hom toegesluit word,
sodat Frans se ‘begin’ en ‘einde’ in een sterk dramatiese toneel saamgevat word. In
vergelyking met die eerste versie het Smit in die tweede uitgawe van Die verminktes
die moraliserende proloog, letterlike kastrasietoneel en parallel met Abélard en
Héloïse uitgeskakel, die rol van Barnard aansienlik gewysig en Skollie as afperser
ingevoeg om Harmse se vrese as 't ware te konkretiseer. Ten spyte van die
onbevredigende afloop in die vyfde bedryf is die hersiene uitgawe dus 'n radikale
verbetering.
Veel sterker as Moeder Hanna is Smit se volgende drama, Putsonderwater (1962;
vier bedrywe), 'n deurbraak wat die vernuwing in die Afrikaanse drama betref.
Enersyds werk hierdie stuk met die herkenbare wêreld van 'n Afrikaanse dorp met
sy kerk en polisiestasie en sy magspel tussen tipiese karakters in die hiërargie van
die platteland. Andersyds verrys agter hierdie realistiese wêreld die groter en
universeler plan van die allegorie deurdat die anonieme Dominee, Koster, Sersant
en Dokter die mag en gesag van Kerk, Staat en Wetenskap onderskeidelik
verteenwoordig met die mens Maria as middelpunt. Binne hierdie groter plan is
Putsonderwater soos die Middeleeuse misteriespele - in die woorde van André P.
Brink - ‘'n stryd tussen die wêreldmagte om die siel van 'n mens: en 'n stryd in daardie
siel om die geloof te behou‘ (Aspekte van die nuwe drama, p. 138), 'n tema ingegee
deur Georges Bernanos se Sous le soleil de Satan met sy visie van die diaboliese
karakter van die wêreld waarin die redding van die siel slegs op die uiterste moment
deur die ingryp van God se genade verseker kan word. Binne hierdie wêreld staan
Maria met haar vaste sekerhede en verlangens: die siening van die kerkhof as ‘die
poort na die hemel’ en die braksloot waar die goddeloses begrawe word, die hiënas
jou uitgrawe en die aasvoëls jou opvreet; die ideaal om eendag in die Goudstad te
mag woon, Johannesburg wat na die apostel Johannes heet en waar die strate en huise
van
+ +

+ By sy verskyning word Putsonderwater geresenseer deur W.E.G. Louw (Bu., 17.5.63; waarop
Jan Rabie in Bu., 28.5.63 - vgl. ook Polemika, Kaapstad, 1966 - reageer), H.W. Truter (Hg.,
26.4.63), André P. Brink (Krit., I: 1, April 1963), Rabie (Sest., I: 1, November 1963) en Rob
Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966). Verdere studies oor dié drama is dié van Koos
Meij (Sest., II: 1, November 1964), Erika A. Pienaar (Beeld en bedryf), J. Meyer (Kl., X: 3,
November 1975) en Ina Altena (Nuwe rigtings in die Afrikaanse drama in die sestigerjare,
ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Kaapstad, 1972). In Losgoed neem
Smit twee vroeë steekproewe van Putsonderwater op.
+ In sy resensie van die drama is W.E.G. Louw besonder negatief en het hy beswaar teen die
swak dialoog en die karakters wat slegs ‘vae ‘simboliese’ figure (is) wat op simplistiese,
kwasie-poëtiese wyse met mekaar praat’. Aan die einde van die resensie noem hy dit 'n ‘prul’.
Hierteenoor is Fred Engelen op die stofomslag besonder hooggestem en noem hy dit 'n werk
wat ‘ongetwyfeld later 'n belangrike datum (sal) blyk te wees in die geskiedenis van die
Afrikaanse drama’. In sy bespreking praat Rob Antonissen daarvan as, ‘'n toneelwerk ... wat
waardig is om 'n nuwe, 'n moderner fase in ons dramaliteratuur in te lei’. Veel later noem
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goud is. Maria is egter 'n vermenging van die goeie en die bose: sowel onskuldige
kind as teef, sowel verleidster en uitlokster as iemand wat deur die ander vir hulle
vleeslike luste gebruik word. As sy 'n kind verwag, is dit onmoontlik om enige blaam
te werp, omdat sy - soos Lila in Leroux se Een vir Azazel - by almal geslaap het en
elkeen dus die vader van haar ongebore kind kan wees. Daarom weier hulle dan ook
om enige skuld te aanvaar en plaas hulle die verantwoordelikheid op haar vader Jan
Alleman wat haar vir die ‘braksloot’ grootgemaak het. As die Dominee aan die einde
van die eerste bedryf vir Maria op die ‘wysie’ van die Hooglied probeer verkrag - 'n
toneel waarin 'n oerteks, soos telkens by Brink en Leroux, in die woorde meespreek
en teerheid en wellus fyn vermeng word - stamp sy hom na sy dood in die put. As
sy daarna deur gewetenslas en skuld gekwel en deur die gees van die Dominee uit
die put tot bieg gemaan word, weier al die karakters - agtereenvolgens die Koster,
Jan Alleman, die Sersant, die Seun en die Dokter - om haar skuld te aanvaar. In 'n
wêreld sonder geloof kan ook die belydenis van sonde nie aanvaar word nie en moet
die mens geleidelik van al sy illusies ontslae raak. Daarom dat Maria tot die
ontdekking kom dat die verskil tussen kerkhof en braksloot blote skyn was en dat
die wurms ook in die kerkhof as ‘die poort na die hemel’ die mens opvreet. Ook
Johannesburg, wat sy as die hemelse Stad van Goud en die stad van die apostel
Johannes gesien het, word oorheers deur die dood en is geen oord van bestemming
vir die mens nie. Maar sonder illusies kan die mens nie leefnie. Daarom dat sy aan
die einde glo dat sy geboorte gaan skenk aan ‘dalk die wonderlikste man wat nog
ooit op die aarde geloop het’, 'n man ‘wat al die antwoorde ken waarna ons so lankal
soek - die man wat met een flits van sy brein die dood kan oorwin en ons almal
gelukkig maak’. Binne die woestyn sal daar dus nuwe lewe kom as Putsonderwater
'n Paradys en 'n Goudstad met goue huise word. Daarom dat die stuk met 'n wiegelied
vir hierdie ongebore Messias sluit.
Putsonderwater is nie sonder ernstige gebreke nie. Te veel tonele funksioneer nie
op die realistiese of allegoriese vlak nie en soms bots die twee vlakke met mekaar,
iets wat vertroebelend ten opsigte van die geheelervaring van die stuk werk. Ná die
sterk eerste bedryf kry die herhaalde pogings tot belydenis in die tweede en derde
tonele 'n sekere eenselwigheid, al kulmineer dit in die aangrypende toneel met die
Dokter in die derde bedryf. Soms, soos aan die slot waar die ou mans met Maria
saamsing, is die simboliese betekenis nie duidelik genoeg nie. Ten spyte van hierdie
besware moet 'n mens egter waardering hê vir wat Bartho Smit hier aangedurf het.
Smit se volgende drama, Die man met 'n lyk om sy nek (drie bedrywe, 1967;.in
1969 deur Anthony Dawes in Engels vertaal en in 1971 met weglating van enkele
kragwoorde vir skoolgebruik uitgegee as Die man met die alibi), heet in die subtitel
‘'n Moord-komedie‘ en is in die trant van Robert Thomas se Trap for a lonely man
'n uiters spannende opbou van 'n verwikkelde situasie wat kragtens die vindingryke
slot tot nagmerrie gereduseer word, iets wat binne die komiese opset van die stuk
aanvaarbaar is. Wat 'n mens veral opval, is die subtiele oorgang van werklikheid na

André P. Brink dit ‘die eerste werklik belangrike stuk van die Nuwe Drama in Afrikaans’
(Aspekte van die nuwe drama, p. 137).
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+ Die man met 'n lyk om sy nek word bespreek deur P.D. van der Walt (Tg., November 1967)
en Eisa Joubert (S.M., 31.1.68). Oor Die man met die alibi skryf L.B. Odendaal (T.G., XII:
2, Junie 1972).
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droom, die karakterkontraste en die vinnige tempo waarin die gebeure ontwikkel.
Smit se verwikkeldste drama wat verskeidenheid tegnieke - verskillende ruimtes
en tye en doeblering van rolle - betref, is Christine (1971; vier bedrywe). Die
toneelagtergrond vir die hele duur van die drama is nie net beperk tot Paul Harmse
se woonstel met sy verdeling in woonkamer en slaapvertrek (wat ook dien as
skildersateljee) nie, maar bestaan wesentlik uit vier ruimtes: die getuiebank by die
voorste venster waar Harmse hom telkens tot die onsigbare regter rig, die
kloostertonele by die agterste venster waar Paul die jong nonnetjie Christine ontmoet,
die woonstel van die pas getroude Paul en Christine in 'n Duitse stad (vermoedelik
Berlyn), en die woonstel van Paul jare later in 'n Suid-Afrikaanse stad waar hy saam
met die jong verpleegster Magda woon en waar die ouer Christine hom uiteindelik
weer opspoor. Daarnaas is daar verskillende vlakke in die tyd: die hede waarin Paul
Harmse sy ‘saak’ verdedig voor 'n regter wat op bepaalde punte in die drama verhef
word tot 'n Regter; 'n verre verlede wat afspeel in Duitsland en waar Paul, as
ondersteuner van die Nazi's, 'n verhouding het met die jong Christine, later met haar
trou en - ná die ontdekking dat sy van Joodse afkoms is - verraad pleeg deur haar
aan 'n SS-offisier uit te lewer; 'n onlangse verlede, vermoedelik in Suid-Afrika, waar
die ouer Paul 'n verhouding het met 'n jong verpleegster; en 'n nog meer onlangse
verlede (wat met die vorige deurkruis) wanneer die ouer Christine terugkeer, haar
intrek by Paul neem en hy gedryf word tot drie aanslae op haar lewe, wat uitloop op
sy dood (volgens die eerste slot) of sy moontlike aanvaarding van die situasie (volgens
die alternatiewe einde). Ten nouste hiermee verbonde is die problematiek van die
tyd. Paul sien elke uur sonder die ouer Christine as ‘iets kosbaar’ en hy wil uit die
‘woestyn’ van sy lewe ontsnap ten einde ‘elke dag, elke minuut’ saam met die
jeugdige Magda te kan leef. Wesentlik vlug Paul egter nie vir Christine nie, maar vir
sy bestaan in die tyd waarvan hy nie kan ontsnap nie, selfs al probeer hy as kunstenaar
om dinge tot 'n ewige stilstand op die doek te bring. Daarom is die doeblering van
rolle so uiters funksioneel, want in wese bly Paul dieselfde persoon as vroeër en is
dit telkens dieselfde ‘mag’ wat sy lewe beïnvloed.
Deurdat die hede van die spel Paul Harmse se verantwoording van sy dade voor
'n regter of Regter is, speel al die gebeure eintlik in die bewussyn van die hoofkarakter
af en toon die geheel 'n ooreenkoms met die struktuur van die dramatiese monoloog.
Dit is Paul Harmse se verhaal wat teen verskillende tye en agtergronde aangebied
word, dit is sy geskiedenis en sy eerlike worsteling om tot 'n duidelike
+ +

+ Christine word bespreek deur Rob Antonissen (Verkenning en kritiek, Kaapstad, 1979), J.C.
Kannemeyer (Konfrontasies, Pretoria/Kaapstad, 1977), André P. Brink (Voorlopige rapport,
Kaapstad/Pretoria, 1976), A.J. Coetzee (Bu., 29.7.71), John Miles (Va., 3.12.71), Abr. H. de
Vries (Hg., 3.12.71), L.B. Odendaal (T.G., XII: 2,Junie 1972), Michael Rice (St., XXVIII:
8, Desember 1973), P.J. Conradie (St., XXXI: 5, Oktober 1978) en Charles Malan (Beeld en
bedryf). Oor Tyd as struktuurfaktor in Christine van Bartho Smit skryf H.E. Vermeulen
(ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1978).
+ Christine is oorspronklik vir KRUIK geskryf met die bedoeling om dit as inheemse
openingstuk vir die Nico Malan-teater in 1971 op te voer. Kort voor die opvoering sou
plaasvind, is dit egter sonder opgaaf van redes afgelas. 'n Dergelike behandeling tref ook
Smit se latere stuk Bacchus in die Boland in 1975 (kyk vir foto's van die kleedrepetisie van
hierdie nooit verwerklikte produksie die tweede uitgawe van die drama), terwyl die eerste
uitgawe van Die verminktes nooit en Putsonderwater eers betreklik laat opgevoer is.
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insig te kom in verband met sy optrede in die verlede. In hierdie opsig is die aanvang
van Christine, waar Paul die eed neem om niks anders as die waarheid te vertel nie,
'n belangrike sleutel tot die verstaan van die gebeure wat by wyse van terugflitse,
vooruitflitse, waarskynlikhede, moontlikhede en werklikhede (kyk Bartho Smit,
Gesprekke met skrywers 1, pp. 88-89) aangebied word, maar wat alles, volgens hierdie
struktuurpatroon, binne die raamwerk van die hede van die hofsitting moet plaasvind.
Met hierdie spel van moontlikhede, waarskynlikhede en werklikhede volg die
drama geen strakke chronologiese lyn nie, maar word verskillende verledes - soos
dit in die bewussyn van Paul Harmse afspeel - deureengestrengel. Dié tipe struktuur
maak dit nie alleen vir Smit moontlik om waarskynlikheid en werklikheid (soos bv.
die twee aanbiedings van die tweede moordpoging in die derde bedryf) naas mekaar
te stel en om deur die herhaling van dieselfde situasie (bv. die gesprek met Günter
oor Christine se ras - tot drie maal toe) telkens die feite nader te presiseer en as 't
ware die hoofpersoon tot 'n belydenis van die naakte werklikheid te dwing nie, maar
dit skep vir hom ook die geleentheid om verskillende verledes naas mekaar te plaas
sodat die een dikwels die ander op treffende wyse kan ‘begelei’ (soos bv. Christine
se verhaal van die naakte ou vroutjie wat ‘dans vir haar liefde’, teenoor die ‘verraad’
van Christine deur Paul). Op dié wyse is dit dus ook moontlik om telkens tussen die
verskillende verledes assosiatiewe verbande te lê - soms deur 'n enkele woord, soms
deur bepaalde frases of selfs tonele in 'n ander verband te herhaal - of om teenstellings
of polêre spanninge tussen tonele te bewerkstellig (soos die bekommernis oor die
gewonde hondjie en Paul se verraad). Ten nouste met hierdie polariteit verbonde is
die verskillende moordpogings van Paul, wat deur Christine as vrywillige slagoffer
telkens in selfmoordpogings omskep word.
Ten spyte van hierdie boeiende tegnieke toon die drama tog ernstige gebreke
waarvan die gerigtheid op die regter 'n fout is wat basies ingryp op die hele struktuur.
Kragtens die inset van die stuk en die herhaalde gerigtheid op die regter, later ook
op die Regter, dring die drama as geheel die illusie van 'n raamvertelling op. Afgesien
van die feit dat hierdie gerigtheid nie genoegsaam aanwesig is om die gehoor
voortdurend van dié belangrike raamwerk bewus te hou nie, het die verheffing van
regter tot Regter die gevolg dat die realistiese vlak van die drama plek-plek vergete
raak, soos die opgeskorte vonnis ná Paul se derde moordpoging, wat juridies volkome
onaanneemlik is. Daarby kom die probleem dat nie een van die twee slotte aan die
raamvertelling reg laat geskied nie. Die eerste slot sluit wel, deur die terugverwysing
na die pot-toneel en die kruisiging, aan by die tweede bedryf, maar die dood van die
hooffiguur laat die hede van die spel (die verhoor) volkome in die niet verdwyn. Ook
die alternatiewe einde sluit met die moontlikheid wat die dokter bied dat Christine
hom verlaat het teenoor die werklikheid van haar terugkeer, mooi aan by die spel
van fiktiewe toekoms en realiteit wat telkens in die drama voorkom, net soos die
slot, waar die ouer Christine by Paul in die bed klim en hy met die woorde wat hy
aan die einde van die tweede bedryf teenoor die jonger Christine gesê het, die
suggestie skep van 'n volkome aanvaarding van die situasie en 'n vereenselwiging
van die twee figure, alhoewel die perspektief op die regter nog steeds verlore gaan.
'n Verdere beswaar is die feit dat die Christelike parallelle (Christine - Christus, Paul
- Paulus) en die kruisigingsgedagte nie konsekwent of op

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

437
enige logiese wyse deurgevoer word nie. Dit doen enigsins verliteratuurd aan teen
die agtergrond van die reeks ‘vervalle’ Christusfigure en Christelike parallelle in die
Afrikaanse literatuur sedert Sestig. Die eenvoudige verhaal van die mislukte huwelik
tussen Paul en Christine en die beperkende agtergrond van die Tweede Wêreldoorlog
en die Nazi-regime is ook nie by magte om die eksistensiële nood van die mens
Harmse oor te dra en aan die problematiek 'n universeler drakrag te gee nie.
Bacchus in die Boland (1974; vyf bedrywe), Smit se derde komedie, handel oor
die aankoms van die god Bacchus by die hardvogtige Bolandse wynboer Willem
Adriaanse, die uitdaging tot 'n drinkwedstryd waarin Bacchus die oorhand kry en
Adriaanse tot kneg op sy eie plaas reduseer in 'n poging om hom die gelykheid en
broederlikheid van alle mense te leer en hom tot medemenslikheid te laat onwikkel,
die terugkeer van die ou bestel en Adriaanse se mislukte poging om altruïsties sy
plaas te verdeel in 'n land wat weens sy maatskaplike en politieke klimaat nog nie
ryp daarvoor is nie. Alhoewel Bacchus dus vir Adriaanse 'n les wil leer en die
didaktiek iets natuurliks in die spel is, lewer die drama naas sy geestige uitbundigheid
ook nadruklik kommentaar op die Suid-Afrikaanse gemeenskap. Met die
Bacchusfiguur - god van die wyn én van die drama - kom daar ook die moontlikheid
van toneelspel, iets wat hier uitgebuit word omdat die karakters vir 'n groot deel van
die drama letterlik hulle rolle speel. In die tweede bedryf het die bruinmense se
beskrywing van en kommentaar op die drinkwedstryd iets van 'n kooreffek, terwyl
die wedstryd self voorgestel word as 'n verbinding van 'n perdewedren en 'n
boksgeveg. Met allerlei toespelings spreek die geskiedenis van Willem Adriaan van
der Stel as vroeë despoot ook mee in die burleske petaljes op die Bolandse plaas,
terwyl die inset van die drama - maar nou met omgekeerde rolle - vindingryk in die
vierde bedryf herhaal word, soos die karakters ook dieselfde situasie in die vyfde
bedryf 'n tweede keer speel - alles aanduidend van die sterk spelelement in die stuk.
Alhoewel Adriaanse se uitbarsting aan die slot te teatraal is en die drama
onbevredigend eindig, is Bacchus in die Boland as komedie geslaagder as Don Juan
onder die boere.
Die kontras tussen skyn en werklikheid wat prominent in Don Juan onder die
boere is en in gevarieerde vorm reeds 'n belangrike motief in Putsonderwater en
Christine was, vorm ook skering en inslag van Die keiser (vier bedrywe, 1977;
hersiene uitgawe 1980). Die drama is 'n variasie op Hans Christian Andersen se
sprokie oor ‘Die keiser se nuwe klere’ (kyk Versamelde sprokies, deel 1, vertaal deur
Marié Opperman, Kaapstad, 1963), maar Smit situeer die gebeure in Ekwator, 'n
tropiese Afrika-land waarin korrupsie, bedrog, magspel van politici en ambisie
duidelike toespelings op
+ +

+ Bacchus in die Boland word bespreek deur Hannes van Zyl (Bu., 17.4.75), P.D. van der Walt
(Tr., 26.4.75), C.W. Malan (Vo., 30.4.75), Ninon Roets (Ogg., 1.5.75), Hannes Horne (Hoof.,
2.4.76), Abr. H. de Vries (Bu., 24.6.76), Anita Lindenberg (Ogg., 28.10.76), L.B. Odendaal
(T.G., XVI: 2, Junie 1976) en André P. Brink (Voorlopige rapport). 'n Onderhoud met Smit
oor dié drama verskyn in Bu., 10.4.75.
+ Die keiser word bespreek deur Fanie Olivier (Bu., 23.2.78), Ronèl Johl (Vo., 30.4.78), L.B.
Odendaal (T.G., XIX: 1, Maart 1979), Tjaart Potgieter (T.L., XVII: 2, Mei 1979), André P.
Brink (Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980), Charles Malan (Die keiset - 'n Analise,
Johannesburg, 1981) en Réna Pretorius (Oor skrywers en boeke, Johannesburg, 1982).
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'n moderne aktualiteit is. In hierdie land heers 'n hooggeëerde Keiser wat sy vyftigste
verjaardag op die troon op 'n luisterryke wyse wil vier. Omdat klere ten spyte van
die haas ondraaglike hitte in hierdie land naas statussimbool ook 'n ‘borswering teen
die barbarisme’ is en die Keiser meen dat al sy onderdane wel geklee en goed gevoed
daar uitsien, laat hy hom ompraat om die wondergewaad van 'n tweetal wewers - in
werklikheid leiers van die gistende rewolusie onder die volk - vir die feesoptog aan
te trek. Wat 'n fyn strik van die rebelle was om die troon te verower, word egter 'n
triomftog vir die Keiser as hy tussen sy in vodde geklede en honger onderdane uitstap
met net 'n onderbroek aan en hulle hom as heilige Keiser vereer wat deur sy naaktheid
sy medemenslikheid en begrip vir hulle nood betoon. Meer as in enige ander drama
van Smit word die struktuur van die spel gebaseer op die polariteit van skyn en syn:
die leuens van die Ministers teenoor die werklikheid waarmee die Keiser uiteindelik
gekonfronteer word, die utopiese weelde van die volk wat in der waarheid honger
ly en feitlik nakend loop, die droomkostuum wat eintlik net 'n onderbroekie is. In
hierdie ironiese opset van die spel is die Hofnar van kardinale belang, een van die
boeiendste karakters in Smit se hele oeuvre en 'n figuur waarmee hy aansluit by die
eeue-oue tradisie van die ‘fool’ en harlekyn in die drama. Teenoor die bedrog,
oneerlikheid en kleinmenslike ambisie van die ander karakters staan die Hofnar wat
hulle aan die kaak stel as bedrieërs, die Keiser met die werklikheid konfronteer en
die skyn ophef, al deel hy sy waarheid onopvallend, verhul, paradoksaal, grotesk en,
getrou aan sy rol, altyd geestig mee. Die epistemologiese problematiek waarmee die
Keiser worstel en wat in die derde bedryf in 'n persoonlikheidskrisis ontwikkel, lei
in die vierde bedryf tot die sterk biegtoneel waarin die Hofnar feitlik 'n soort confidant
van die Keiser word teenoor wie hy sy vertwyfelinge en onsekerhede openbaar: wat
is waarheid, hoe kan 'n mens seker wees dat jou perspektief op 'n saak jou nie dalk
dinge laat sien wat nie bestaan nie? Reeds aan die begin van dié bedryf word
Shakespeare met 'n toespeling op Hamlet in die spel betrek, en deur die hele biegtoneel
heen resoneer Lear se woorde ‘Who is it that can tell me who I am?’, net soos die
Keiser in sy triomftog iets van Lear se gestalte in die verbinding van die komiese of
burleske en die tragiese of patetiese kry (vgl. die Hofnar se woorde: ‘kýk hoe loop
hy daar tussen sy volk! Elke dúim 'n Keiser’ met dié van Lear: ‘Ay, every inch a
king’). Die slot van die drama, waar die volk die Keiser toejuig, wys terug na die
einde van die tweede bedryf. Teenoor die illusie van 'n verering en van 'n
droomkostuum deur 'n klomp bedrieërs word nou egter gestel die werklikheid van
die ware liefde en medemenslikheid en van nakend loop tussen die skare.
Bartho Smit se dramas word soms ontsier deur 'n wysgerige ballas en oortollige
of weinig funksionele tonele wat die hegtheid van die struktuur in die gedrang bring.
Daarteenoor eksperimenteer hy egter met durf en eerlikheid en met 'n verskeidenheid
tegnieke, sluit hy by uiteenlopende dramatradisies aan en hanteer hy ewe gemaklik
geestige en ernstige situasies. In geen ander Afrikaanse dramaturg se werk het die
eksistensiële problematiek van die mens met sy soeke na 'n selfbeeld en 'n werklikheid
waaraan hy hom kan heg, so aangrypend en met so 'n verskeidenheid fasette gestalte
gekry nie. Dat hy by herhaling die vernedering moes verduur dat sy stukke nie
opgevoer word nie of kort voor produksie afgelas is, moet as 'n ernstige aanklag teen
die betrokke toneeloutoriteite se hantering van sake beskou word.
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II. P.G. Du Plessis
PIETER GEORG DU PLESSIS,

gebore op 14 Julie 1934 op Boshof, gaan op Cornelia
skool, matrikuleer op Heidelberg en studeer aan die Universiteite van Pretoria en die
Witwatersrand. Ná 'n tyd as onderwyser in Johannesburg word hy dosent by die
Johannesburg College of Education en later aan die Universiteit van die
Witwatersrand, waar hy in 1966 onder N.P. van Wyk Louw promoveer met 'n
verhandeling wat in 1968 as Die verwysing in die literatuur gepubliseer word. As
literator skryf hy naas resensies artikels in Standpunte en stel hy Halfeeu (1966) en
Hoogtepunte (1967) saam, bloemlesings uit onderskeidelik die verhale en artikels
wat in die eerste vyftig jaargange van Die Huisgenoot verskyn het. In 1970 word hy
Direkteur van die Instituut vir Taal, Lettere en Kuns van die R.G.N. in Pretoria,
daarna is hy joernalis by Die Transvaler en redakteur van Hoofstad. Vir sy dramas
Die nag van legio en Siener in die suburbs ontvang hy in onderskeidelik 1970 en
1973 die W.A. Hofmeyr-prys, terwyl hy die C.N.A.-toekenning in 1971 en die
Hertzogprys in 1972 vir Siener in die suburbs kry.
Du Plessis skryf aanvanklik gedigte en publiseer verhale, maar debuteer as
skeppende kunstenaar in 1969 met Die nag van legio (twee bedrywe). Die gebeure
in hierdie drama speel af in 'n inrigting vir sielsiekes (vgl. Die Physiker van
Dürrenmatt en Weiss se Marat-De Sade), meer spesifiek in 'n saal waarin vier pasiënte
met verskillende afwykings gehuisves word. In die loop van die aand sluit 'n vyfde
‘pasiënt’, Dogoman, by hulle aan, ten spyte van die proteste van Dirk Jooste, een
van die inwoners. As die ligte afgeskakel is en die dokter en verpleër vertrek het,
begin 'n reeks gebeurtenisse wat uiters dramaties op mekaar volg. Uit die gesprekke
blyk dit dat Dogoman en Dirk mekaar reeds ken sedert hulle saam in die Gemeente
van die Getuiebroeders aanspraak gemaak het op die genesing van siekes, maar dat
Dirk die oneerlikheid nie langer kon verduur nie en in die inrigting kom skuil het.
In dié nag waarin daar dan tussen dié twee mense ‘gemeet’ word, kry Dogoman
geleidelik die oorhand, haal hy met slinkse metodes die ander inwoners oor na sy
kant en loop dit daarop uit dat Dirk aan die slot deur een van hulle vermoor word.
Wat 'n mens, naas die effektiewe dialoog en ratse gebruik van woord en
wederwoord, veral in hierdie drama opval, is die hegte, gekonsentreerde bou en die
balans tussen die twee bedrywe. In die eerste bedryf is dit Dogoman wat deur die
ander
+ +

+ Chris Barnard verskaf biografiese besonderhede oor P.G. du Plessis (Hg., 7.1.77), terwyl
John Miles 'n onderhoud met hom voer (Gesprekke met skrywers 3, Kaapstad, 1973). Oorsigte
oor sy dramas is dié van André P. Brink (Aspekte van die nuwe drama, Pretoria/Kaapstad,
1974), J.P. Smuts (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980), H.P. van Coller
(Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982) en M.H.S. Britz (Die dramakuns van P.G. du
Plessis, ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., 1977).
J.H. Senekal stel 'n foto- en meningsbeeld oor Du Plessis saam (Johannesburg, 1981).
+ Die nag van legio word bespreek deur F.I.J. van Rensburg (Vo., 23.2.70), P.J. Conradie (Bu.,
27.2.70), Rosa Nepgen (Hg., 7.8.70), L.B. Odendaal (T.G., XII: 2, Junie 1972), J.C.
Kannemeyer (Konfrontasies, Pretoria/Kaapstad, 1977), Henning Snyman (Verkenningsvlugte,
Johannesburg, 1981) en Charles Malan (Beeld en bedryf, Pretoria, 1978).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

440
vasgekeer en met die dood gedreig word, terwyl die situasie in die tweede bedryf
presies omgekeerd is: Dogoman kom op 'n behendige wyse los en lei die ander stap
vir stap daartoe om Dirk te beskuldig en met die dood te dreig. Aan die einde van
die spel is dit juis Charley - dié een wat end-uit by Dirk gestaan het - wat die
instrument word waarmee Dogoman sy doel bereik. Met die geleidelike oplaaiing
van die spanning deur die onthullings heen, boei die drama tot aan die einde, terwyl
die ontmaskering van Charley, waar Dogoman met behulp van Oubaas Menge die
geskiedenis van die seksmoord onthul en Charley eers aan die einde gebroke aan die
woord kom, een van die mees dramatiese fragmente in die Afrikaanse toneelliteratuur
is. Terwyl dié ontmaskering dramaties mooi voorberei word deur Oubaas Menge se
herhaalde verwysings daarna en deurdat die mes so 'n groot rol in die drama speel,
kom die onthulling van die heksesabbat en die deelname van Dirk se moeder daaraan
te onverwags en ervaar die gehoor dit as iets wat buite die drama lê. Dit geld ook vir
die ommekeer in Oubaas Menge, wat te onverwags kom as hy saam met die ander
in die koor meedoen. Die aanwending van duiwelskunste en heksery sorg vir 'n groot
deel van die dramatiese spanning in die stuk, maar die beswaar is dat Du Plessis dit
nie konsekwent aanwend nie. Aan die een kant is Dogoman die hele tyd besig om
met behulp van die swartkuns die ander karakters na sy kant oor te haal, soos bv. sy
verskrompelde hande, wat hy herlei tot die rooi lyn om Dirk se pop, en die moesie,
wat hy as 'n teken van die duiwel sien en waarmee hy Charley se onskuld wil bewys
- alles dinge wat hy verder kan bevestig deur uit sy boek voor te lees. Aan die ander
kant word hierdie elemente egter ook aangewend om Dogoman self as 'n wesentlik
bose figuur voor te stel, soos 'n mens kan aflei uit die maan wat hy by die venster
laat inskyn en die aanroep van die bose magte. Hierdie magte is dus nie net dinge
waarmee Dogoman pretendeer nie, waarop hy hom beroep om Dirk in die oë van
die ander skuldig te laat lyk nie; in die loop van die drama word hierdie magte ook
'n eie dinamiese krag wat aktief werksaam is. Dit het bv. tot gevolg dat die gordyne
wat Dogoman beveel om te groei, inderdaad - volgens die toneelaanduidings - langer
word. Du Plessis hou dus nie rekening met die perspektief van Dirk (en die gehoor)
wat saam met die ander karakters op die toneel aanwesig is en die bose nie as 'n
werklike mag aanvaar nie. Die gebruik van die duiwelskunste is ook verantwoordelik
vir die mislukking van die slot, waar die bose magte teen mekaar werk, iets wat nie
logies voortvloei uit die gebeure nie, selfs al sê Dirk aan die einde vir Dogoman dat
sy eie koor hom nog self in die nag sal dompel. Die slot is 'n epiloog wat nie organies
verbind is met die voorafgaande handelinge nie, die gebeure nie tot hulle noodwendige
einde voer nie en die katarsis by Charley laat misluk.
Siener in die suburbs (drie bedrywe; 1971), Du Plessis se tweede drama, speel af
in die armoedige suidelike voorstede van Johannesburg en sluit aan by die tradisie
van die maatskaplike probleemdrama van Grosskopf, Fagan en Schumann, veral lg.
se uitbeelding van die tragiek van die verworde, verstedelikte Afrikaner en die
aanpassing van die dialoog by die spreektaal van die mense in Hantie kom huis toe.
In teenstelling tot die ouer stukke het Du Plessis se drama 'n veel groter wêreld deur
die menslike problematiek en die verwikkeldheid van die karakters en is die dialoog
getoets aan die spraakwerklikheid van die Johannesburgse suidelike voorstede. Naas
die voortreflike dialoog en die pragtige eksposisie waarin die een motief
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gemaklik in die ander oorgaan, toon Siener in die suburbs, soos Die nag van legio,
'n hegte bou deurdat die drie bedrywe telkens oploop na 'n dramatiese episode
(agtereenvolgens die onthulling van Tiemie, die ‘gesig’ van Tjokkie en die moord of aanranding? - op Tiemie, gevolg deur Tjokkie se selfmoord).
In vergelyking met die dramas van Grosskopf, Fagan en Schumann handel Siener
in die suburbs nie primêr oor 'n maatskaplike situasie nie, maar oor mense in hulle
verhoudings tot mekaar: Giel en Ma, Tjokkie en Fé, en veral Jakes en Tiemie. Die
verwikkeling in die drama kom as Giel in finansiële nood verkeer en die uitslag van
die volgende dag se perdewedren op Turffontein moet weet om hom oor die ergste
heen te help, en as Tiemie vermoed dat sy in die ‘ander tyd’ mag wees met Jakes as
die moontlike vader. Hiervoor is Tjokkie die katalisator: hy moet ‘sien’ ten einde
die regte perd te voorspel en Tiemie uit haar onsekerheid te verlos. Sy ‘gesig’ aan
die einde van die tweede bedryf bring egter 'n verdere verwikkeling mee wat haas
al die karakters ingrypend beïnvloed, terwyl hy self die volgende dag 'n siek man is
wat net mompelend kan rondloop. Uit wat Tjokkie sê, is dit nie uitgesluit dat 'n ander
(ouer) man die vader van Tiemie se ongebore kind kan wees nie, terwyl die moontlike
terugkeer van ‘oorlede Pa’, versterk deur Ma se reaksie daarop, in die vooruitsig
gestel word en 'n uitwerking op sowel haar as Giel het. Die verwardheid in die
karakters vind ook sy neerslag in die dialoog.
Met Tjokkie se ‘gesig’ aan die einde van die tweede bedryf bereik Du Plessis een
van die sterk dramatiese momente in sy stuk, maar daarmee ontstaan ook sekere
probleme wat haas almal tot hierdie kardinale toneel herlei kan word, veral as die
uitslag van die ‘race’ die bewys lewer dat Tjokkie se voorspelling, sover dit die perde
betref, korrek was. Daarmee wek Du Plessis die verwagting dat die ander twee
segmente van Tjokkie se ‘gesig’ (dié oor die ‘ouer’ man en oor ‘oorlede Pa’ se
terugkeer) ook bewaarheid gaan word. En inderdaad keer ‘oorlede Pa’ aan die slot
terug, al is dit dan nie op die wyse wat Ma en Giel dit interpreteer nie. Die
voorspelling oor Giel wat vertrek, word aan die slot van die drama 'n werklikheid,
terwyl Tjokkie deur sy selfmoord en Tiemie deur haar (waarskynlike) dood met die
gestorwe vader verenig word - iets wat Tjokkie, al is dit dan op 'n dubbelsinnige
wyse, in die vooruitsig stel as hy sê dat hy na die man in die uniform gaan en vir
Tiemie versoek om saam met hom te kom. Wat hy dus in werklikheid voorspel, is
hulle gelyktydige dood. In die lig hiervan is die onsekerheid oor die ware toedrag
van sake, wat Tiemie betref, uiters onbevredigend. Afgesien van die feit dat dit uit
die teks nie duidelik is of sy aan die slot sterf of net aangerand word nie, bly die
onsekerheid oor haar swangerskap end-uit voortbestaan, al is daar tog - ten spyte van
haar ontkennings - die suggestie dat een van die ‘dandies’ by die werk met
+

+ Siener in die suburbs word bespreek deur E. Lindenberg (Rap., 5.12.71), P.D. van der Walt
(Tr., 24.1.72), Abr. H. de Vries (Hg., 14.4.72), L.B. Odendaal (T.G., XII: 2, Junie 1972),
H.P. van Coller (Kl., VIII: 4, Februarie 1974), André P. Brink (Voorlopige rapport,
Pretoria/Kaapstad, 1976), J.C. Kannemeyer (Konfrontasies) en Erika A. Pienaar (Beeld en
bedryf). Na aanleiding van Helize van Vuuren se Blokboek oor dié drama (Pretoria/Kaapstad,
1980) ontstaan daar 'n polemiek tussen haar en Van Coller (T.L., XVIII: 3, Augustus 1980
en XIX: 1, Februarie 1981). In 'n onderhoud laat Du Plessis homself uit oor die drama as 'n
‘ekskursie in die liefde’ (Bu., 2.11. 71).
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haar gemeenskap gehad het en dat sy van dié man - wat buite die handelingsverloop
van die drama staan - 'n kind verwag. Hierdie volgehoue onsekerheid is steurend,
omdat die ander twee dinge wat Tjokkie voorspel, wel bewaarheid word.
Ten nouste hiermee verbonde is die geforseerde ‘verdieping’ in Jakes se karakter.
Terwyl die onthulling van Tiemie aan die einde van die eerste bedryf tot die
ontroerendste toneel van die hele drama lei, word die ‘verdieping’ in Jakes se karakter
gebaseer op sy verlange om van sy milieu los te kom en om met Tiemie te trou omdat
sy ‘klas’ is en vir hom 'n ‘laaitie’ kan gee. Hierdie motivering word versterk deur
Jakes se verwysing na sy eie pa en veral deur die byhaal van die Sybilgeskiedenis,
die vrou met wie hy op agttienjarige leeftyd tien maande lank getroud was. Afgesien
daarvan dat dié geskiedenis buite die handelingsverloop van die spel lê en eers in
die derde bedryf ter sprake kom, reduseer dit Jakes se verhouding met Tiemie tot 'n
blote poging om homself van sy manlikheid te oortuig. Daarmee kom daar 'n tweespalt
in die eintlike rede vir sy brutale optrede: hy wil ‘klas’ word en met 'n meisie van
‘stand’ trou en hy wil 'n ‘laaitie’ hê sodat hy ook soos 'n man kan voel. Verdere
besware is Giel se verdwyning met koffer en al wat 'n te gemaklike oplossing is vir
die verhouding tussen hom en sy ‘meisie’, die Albertus-karakter wat weinig meer as
'n figurant word, Fé wat te vroeg in die derde bedryf afgaan en van wie se verhouding
met Tjokkie weinig in die drama teregkom, en die melodramatiese byhaal van die
kanseldoek aan die slot as 'n poging om die problematiek van die drama te verdiep.
As 'n geheel is Siener in die suburbs 'n vooruitgang op Die nag van legio, maar dit
bevat nie een toneel wat met die ontmaskering van Charley vergelykbaar is nie,
terwyl te veel drade aan die slot loshang wat die eenheid van die drama skaad.
Soos in die geval van Die nag van legio, wat met sy boustof uit die wêreld van
duiwelskunste en heksery op 'n lang literêre tradisie steun, het Du Plessis in sy derde
drama, Plaston: DNS-kind (twee bedrywe, 1973), 'n tipe boustof verwerk wat al in
die verlede by herhaling gebruik is, nl. die Faustiaanse verlange om lewe te skep
deur die totstandkoming van die homunculus of die klein proefbuismens en die mites
van die Frankenstein-monster en die Nietzscheaanse droom van 'n Übermensch. Soos
N.P. van Wyk Louw in Asterion wend Du Plessis egter die geykte boustof op 'n nuwe
wyse aan deurdat Plaston - afgelei van die Grieks wat beteken ‘die ding wat gemaak
is’ - 'n volkome gefabriseerde, kunsmatige wese is in wie niks monsteragtigs of
gedrogteliks is nie, maar wat juis 'n diep begeerte het om mens te word, pyn en liefde
te ervaar en probeer om bo sy programmatiese self uit te styg. Die gegewe steun dus
nie op legendariese en mitiese figure nie, maar op die wetenskaplike navorsing op
die gebied van die molekulêre biologie, meer spesifiek op die werk van James Watson
en Francis Crick, wat met hulle ondersoek bewys het dat die geheime van afkoms,
groei en moontlik ook intelligensie en geheue in die
+

+ Plaston: DNS-kind word bespreek deur D.H. Steenberg (Va., 13.12.73), P.D. van der Walt
(Tr., 17.12.73), E. Lindenberg (Ogg., 31.1.74), C.W. Malan (Vo., 21.2.74), Fanie Olivier
(Hg., 1.2.74), Robert Mohr (Bu., 7.3.74), L.B. Odendaal (T.G., XIV: 3, September 1974),
C.J. Reinecke (St., XXVIII: 1, Oktober 1974), André P. Brink (Voorlopige rapport) en J.C.
Kannemeyer (Konfrontasies). Oor die drama voer Elize Botha 'n onderhoud met die skrywer
(T.L., XIII: 1, Februarie 1975).
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deoksiribonukleïnesuur aanwesig is en wat daarin geslaag het om die DNS in 'n
proefbuis te laat dupliseer.
Met hierdie vernuwing in die tradisionele boustof het Du Plessis inderdaad groot
moontlikhede vir homself geskep, maar die beswaar is juis dat hy 'n ‘onmoontlike
werklikheid’ aanneemlik probeer maak. Die drama handel oor 'n naamlose professor
wat saam met 'n sosioloog en 'n rekenaartegnikus na die dorpie Aardendal kom om
'n eksperiment uit te voer, nl. om vas te stel hoe Plaston, die DNS-kind wat die
professor se eie skepping is, op mense gaan reageer. Uit die dialoog blyk dit dat die
professor hierdie proefneming in die geheim gedoen het en dat Plaston by die aanvang
van die drama reeds negentien jaar oud is, dat daar ook ander wesens in die
laboratorium geskep is, maar dat hulle almal misluk het en dat hy - as hy merk dat
Plaston ‘ontrou’ begin raak aan die eksperiment deurdat hy sekere geheime verklap
- die optrede van Eerwaarde Genopen en die inmenging van die Kerk in sy
wetenskaplike werk vrees. Binne die realistiese opset wat die drama in die eerste
plek wil bied, is hierdie voorstelling van sake volkome onaanvaarbaar. Daarby bly
die vraag oor wat vir die hele duur van die drama met die drie wetenskaplikes in die
solder aan die gang is, end-uit onbeantwoord. Hulle werk koorsagtig aan ‘die grootste
eksperiment in die mens se geskiedenis’, maar 'n mens staan skepties hierteenoor as
jy verneem dat die sosioloog, dr. Ganske, maar 'n dag of twee tevore by die
eksperiment betrek is en nie eens die kodenommers ken nie. Die hooftema van die
drama is die konfrontasie tussen Plaston as die onskuldige en onkundige wat deur
sy aankoms op Aardendal die gemeenskap aan hom toon soos hy werklik is, nl.
oneerlik, huigelagtig en vuil, as 'n maatskappy wat bv. owerspel duld solank daar
net nie openlik na seks verwys word nie, wat voortdurend die waarheid verdoesel,
omdat hy met onvervalste eerlikheid opgeskeep is. Die drama is realisties én allegories
gekonsipieer: die gebeure speel af op Aardendal, wat 'n soort deursneegemeenskap
van die menslike ras moet verteenwoordig, terwyl die name van enkele van die
karakters allegoriese byklanke het. Hierdie allegoriese vlak is egter slegs gedeeltelik
aanwesig en nie bevredigend met die realistiese vlak geïntegreer nie. Aardendal word
deur konkrete besonderhede soos die uitgewerkte diamantmyn geografies te veel
beperk, en die allegoriese word deels onvolledig en deels te simplisties en opsigtelik
ervaar. Agter die gebeure ontbreek 'n stuk ‘filosofie’, 'n groot substraat as grondslag.
Daarby toon die drama min van 'n spanningslyn en is daar geen boeiende
wisselwerking tussen die wetenskaplikes en die inwoners van Aardendal nie, terwyl
daar haas nie sprake van enige karakterontwikkeling is nie. Plaston word bv.
voorgestel as iemand wat onkundig is omtrent die menslike lewe, terwyl hy in ander
opsigte weer besonder goed op hoogte is, iets wat tot inkonsekwensies in sy optrede
lei. Du Plessis wou Plaston voorstel as iemand sonder 'n ‘referential aspect’, maar
telkens skroei sy menslikheid deur. Sy ‘sondeval’, nl. dat hy 'n leuen vertel, is te
gering vir die slot waar hy in die woestyn voortstrompel. In vergelyking met die
dood van die Reus in Leroux se Een vir Azazel mis 'n mens by hierdie sondebokfiguur
die dimensie van grootsheid as gevolg van sy tweeslagtige aard, sy bestaan as
geprogrammeerde wese en as mens. Sy persoonlike ‘tragiek’ is te klein en te episodies
uitgewerk om die medelye van die gehoor op te wek, terwyl die gegewe as geheel
yl en fragmentaries aandoen.
Soos in N.P. van Wyk Louw se Koning-Eenoog spot Du Plessis in die satiriese 'n
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Seder val in Waterkloof (drie bedrywe, 1977) met die akademici se ydel strewe en
vertoonsug, maar die voorstelling van die gewone familie wat onverwags kom kuier
juis as die hoofkarakter besig is om hom in die voorsitterskap van die Akademie in
te manipuleer, is oordrewe en vergesog, selfs vir so 'n komiese opset. Ten spyte van
die sprankelende dialoog steur die ongemotiveerde invoering van Poppie Olivier as
karakter en is J-D se plotselinge ommekeer aan die einde nie deur die gebeure
voorberei nie. In Koöperasie-stories op Donderdag (1980) bundel Du Plessis 'n keur
van sy verhale wat hy vir 'n rubriek in Die Transvaler geskryf het en lewer hy, soos
Brink en Barnard voor hom, met die uitbeelding van tipiese plattelandse karakters
'n bydrae tot die kleinrealistiese prosatradisie, al bestaan die gevaar dat die sappige,
idiomatiese Afrikaans te veel aandag opeis en die leser van die verhaal weglei.
+

+ 'n Seder val in Waterkloof word bespreek deur Abr. H. de Vries (Bu., 17.11.77), Jakes Gerwel
(Ogg., 27.7.78), Tjaart Potgieter (T.L., XVII: 2, Mei 1979), L.B. Odendaal (T.G., XIX: 1,
Maart 1979) en André P. Brink (Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980).
Koöperasie-stories op Donderdag word bespreek deur Joan Hambidge (Va., 28.8.80) en
Renske Bornman (T.L., XIX: 3, Augustus 1981).
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Hoofstuk 8
Verfyning van die korter prosa
Naas Henriette Grové en die talle skrywers wat in hoofstuk V behandel is en wat
buite die Beweging van Sestig staan, word die korter prosa in die tydvak sedert 1955
verfyn deur Abraham H. de Vries, Hennie Aucamp en 'n aantal skrywers wat
chronologies ná hulle kom. In 'n essay oor die werk van Aucamp gebruik Ernst van
Heerden die term ‘kortkuns’ as sambreelwoord vir die kortverhaal, skets, essay en
vertelling, en sedertdien word dit deur heelparty letterkundiges aangewend om dié
tipe werk te benoem. Tog is die begrip minder gelukkig, omdat dit korter vorme soos
die sonnet, ballade of eenbedryf uitsluit en geen genre-onderskeid aandui nie. Daarom
sal daar hier eerder van korter prosa gepraat word.

I. Abraham H. De Vries
is gebore op 9 Februarie 1937 op Ladismith, Kaap.
Ná matrikulasie op sy tuisdorp studeer hy in die jare 1955-1958 op Stellenbosch,
werk daarna in die Provinsiale Biblioteek in Kaapstad en gaan na die Gemeentelijke
Universiteit van Amsterdam, waar hy die doktoraal in Afrikaanse Taal- en Letterkunde
met Nederlands en Perswetenskap as byvakke behaal. In die jare 1963 tot 1965 is
hy kunsredakteur van Die Vaderland in Johannesburg, daarna reis hy anderhalwe
jaar lank in die buiteland (Nederland, Griekeland, Israel) en doseer aan die Universiteit
van Port Elizabeth en die Rhodes-universiteit. Sedert 1969 is hy verbonde aan die
Universiteit van Natal, eers in Pietermaritzburg en daarna in Durban. Vir sy eerste
drie bundels ontvang hy in 1962 die Reina Prinsen Geerligs-prys, terwyl Vliegoog
in 1967 met die Eugène Marais-prys en Briekwa in 1974 met die Perskorprys bekroon
word. Hy vertaal Die blinde uil (1965) deur Sadegh Hedayat, Jojakim van Babilon
(1967) deur Marnix Gijsen, Die ou sprokieskis (1969) deur Els Stam, Die vonnis
(1968) deur W. Somerset Maughan en Zorba, die Griek (1968) deur Nikos
Kazantzakis, terwyl hy ook die samesteller is van Kort keur
ABRAHAM HERMANUS DE VRIES

+

+ 'n Bibliografie van die werk van Abraham H. de Vries is opgeneem in M.N. van Erdelen se
Some Sestigers (Universiteit van die Witwatersrand, 1970). Chris Barnard en Hans Ester
voer onderhoude met De Vries (Gesprekke met skrywers 3, Kaapstad, 1973 en Literair
Paspoort, Maart/April 1980), terwyl Anita Lindenberg oorsigtelik oor sy werk skryf
(Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982). Die commendatio vir die toekenning van die
Eugène Marais-prys word gelewer deur C.J.M. Nienaber (Jrb. Ak., 1967). Kort keur word
bespreek deur R.H. Pheiffer (Bu., 21.7.77) en Die Afrikaanse kortverhaalboek deur Tim
Huisamen (Ogg., 31.8.78) en Gerrit Olivier (St., XXXII: 4, Augustus 1979).
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(1977) en Die Afrikaanse kortverhaalboek (1978). Onder die pseudoniem Thys van
der Vyver skryf hy die spanningsverhale Die swart sikkel (1961), Mense agter glas
(1965) en Alibi van 'n verdagte (1972).
Abraham H. de Vries se eerste publikasie is die verhaal ‘Bert die jagter’ wat in
1953 in Die Huisgenoot verskyn, terwyl gedigte van hom in die vyftigerjare in Rooi
Rose opgeneem word. In 1956 debuteer hy met die bundel Hoog teen die
heuningkrans, wat in 1958 met Verlore erwe en in 1961 met Vetkers en neonlig
opgevolg word. In hierdie bundels versamel De Vries verhale wat meestal teen die
landelike agtergrond van die Klein Karoo afspeel en waarin die aksent in hoofsaak
val op die persoonlike en amusante anekdote in die alledaagse lewe van die lokale
mens. In ‘Alles vir die klein dingetjies’ uit die eerste bundel is die hooffiguur 'n
voortsetting van die tipe onderontwikkelde, halfidiotiese karakter wat Ampie (Van
Bruggen) en Faans (Malherbe) was, 'n tipe wat hy ook in ‘Ver liggies’ gebruik. Die
eerste verhaal bly in sy eerste gedeelte in hoofsaak 'n uitgerekte karakterskets met
heelwat wydlopige besonderhede, terwyl die eenheid van die tweede verhaal - ten
spyte van die mooi voorbereiding van die dood - versteur word deurdat die
begrafnistoneel nie funksioneel is ten opsigte van die twee lyne in die verhaal nie.
Sterker is ‘Die rooi vaas’, waarin iets van 'n geheimsinnigheid aan die slot deurskemer,
terwyl die ek haar aanvanklike gehegtheid aan die vaas ontgroei en besef dat sy in
die aanskyn van die dood vrywillig afstand daarvan sou gedoen het. ‘Bert die jagter’
met sy wisselende fokuspunt oortuig veral deur die slot, waar die hooffiguur sy
patrone vir sy jonger boetie gee. Naas motiewe soos die jag en die bywoner met die
dood as voortdurende aanwesige sluit De Vries ook in ‘Na-vrugte’ met die
Oupa-figuur wat 'n tweede huwelik oorweeg en ‘Dood van die boer’ by die
tradisionele patrone en temas van die ouer Afrikaanse prosa aan. In ‘Dood van die
boer’ werk hy met die motief van die man wat van sy grond ontfutsel is, terwyl die
makabere dood van die hooffiguur 'n verwantskap toon met die slot van Van Melle
se ‘Oom Karel neem sy geweer saam’. Ten spyte van die boerse woordgebruik en
agrariese beeldwêreld dra die eenvoudige karakter by De Vries dikwels op sy manier
'n universele waarheid oor, soos in ‘En hadde de liefde ...’ in Verlore erwe. In ‘Pêrels
voor die swyne’ ontbreek iets in die karakteruitbeelding en teenstelling tussen die
twee vroue, terwyl ‘'n Brief vir Giepie, Meester’ weer met die tipiese karakter van
die plattelandse onderwyser werk en ‘Israeliet’ van Bybelse beelde gebruik maak.
In ‘'n Kloof soos Varingkloof’ is die sentrale karakter die bekende figuur wat ontuis
voel in 'n nuwe wêreld en die veranderinge nie kan aanvaar nie, terwyl ‘Geld wat
krom is ...’ (in Volmoed se gasie verander na ‘Geld wat stom is ...’) met een van die
‘vreeslike’ karakters van die Klein Karoo werk. Soos telkens by De
+

+ Hoog teen die heuningkrans word bespreek deur Abr. H. Jonker (Hg., 31.12.56), Elizabeth
Tredoux (pseudoniem van Rykie van Reenen; S.M., 13.12.57) en Rob Antonissen (Kern en
tooi, Kaapstad, 1963), terwyl Verlore erwe geresenseer word deur A.P. Grové (Hg., 6.6.58)
en Tredoux (S.M., 3.9.58). Besprekings van Vetkers en neonlig is dié van W.E.G. Louw (Bu.,
24.2.61), F.V. Lategan (Hg., 30.6.61) en Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966) wat ook
Proegoed (Kern en tooi) resenseer. Die verhaal ‘Die matras’ uit Vetkers en neonlig word
bespreek deur M.J. Prins (Kl., III: 4, Mei 1968). Resensies van Volmoed se gasie is dié van
Hennie Aucamp (Bu., 14.12.72) en P.D. van der Walt (Tr., 29.1.73).
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Vries is die verhaal 'n uitgerekte karakterskets en word die teenstrydige in Klaas se
persoonlikheid tot aan die einde mooi volgehou. Oor die algemeen toon die verhale
in Vetkers en neonlig 'n hegter bou as sy vroeëre stukke, soos die herhaalde
teleurgestelde verwagting en mooi afwikkeling in ‘Die matras’. ‘Spioene’ boei deur
die werklikheid wat insny in die spel van die kinders en deur die teenstelling tussen
kinderlike naïwiteit en angs. Daarteenoor word ‘Die turksvyrand’ deur die inleidende
paragraaf te doelbewus tot verhaal of anekdote gereduseer, terwyl ‘Sy laaste
weddenskap’ op tradisionele wyse 'n beeld gee van 'n ou oom wat sy laaste jare in
die stad geniet en ‘Vader en seun’ met die gebruik van die werklikheidsillusie soos
by Langenhoven en Marais 'n bekende Afrikaanse legende (vgl. C.M. van den Heever
se gedig ‘Waar ruwe rotse’) oorvertel. In drie verhale styg De Vries uit bo die klein
lokale wêreld wat sy kuns tot in daardie stadium in hoofsaak begrens. In
‘Afrika-toonbank’ teken hy 'n vrou wat as gevolg van 'n oorheersende man nie vreugde
in haar werk as reklamekunstenares vind nie, haar wêreld skik soos haar man dit sou
wou hê en haar identiteit algaande verloor, maar juis uit frustrasie 'n kleptomanie
ontwikkel en voorwerpe steel waarvan haar man nie sal hou nie. In ‘Die gusooi’ boei
die sterk teenstelling tussen die kinderlose vrou met haar haat teen die lewe om haar
wat alles ‘dragtig besmet (is), vol van ongebore lewe wat bars om uit te kom’, terwyl
sy self moet bestaan ‘in 'n huis waar daar 'n koel en skoon stilte is’ en gedryf word
tot 'n haas onmenslik wrede daad van verset. En in ‘Skoenmaker, diepe water’ kry
die verhaal 'n misterie-element verby die realistiese by as die skoenmaker skoene vir
'n ander dimensie maak waarmee hy uiteindelik op die water sal kan loop. Wat hier
veral opval, is die verbinding van fantasie en geloof met 'n doodnugter, saaklike
vertelling in die ek-vorm. In Volmoed se gasie (1972) maak De Vries 'n keuse uit sy
eerste drie bundels tesame met 'n paar ander stukke. Twee verhale verskyn hier vir
die eerste keer in boekvorm: die boeiende vertelling ‘Rooikoos Willemse is soek’
oor 'n man wat so babelaas word dat hy aan sy identiteit begin te twyfel, en ‘Fisante
tussen die rose’, die vermaaklike verhaal van 'n predikant se gebabbel nadat hy tydens
'n operasie te veel verdowingsmiddels ingekry het. In Proegoed (1959) bundel De
Vries 'n aantal volkse verse in die trant van Boerneef en maak die Paai-figuur uit
Ladismith se wêreld (vgl. die latere streekboeke) - 'n volksdigter van wie sommige
rympies hier opgeteken word - die eerste keer sy verskyning.
In aansluiting by 'n verhaal soos ‘Skoenmaker, diepe water’, waarin die hooffiguur
as 't ware uit sy realistiese wêreld wegwandel, toon De Vries se volgende twee
bundels, Dubbeldoor (1963) en Vliegoog (1965), toenemend 'n verfyning wat tegniek
en struktuur betref, terwyl die lokale wêreld van die Klein Karoo algaande verruim
word tot 'n Europese milieu waarin die aktualiteite van die Tweede Wêreldoorlog,
+

+ Dubbeldoor word bespreek deur J.C. Kannemeyer (St., XVII: 5, Junie 1964; waarop De
Vries antwoord, St., XVIII: 1, Oktober 1964), L.C. Eksteen (Krit., II: 2, Julie 1964), André
P. Brink (Sest., I: 4, Augustus 1964), R. Schutte (T.G., IV: 3, September 1964) en Rob
Antonissen (Spitsberaad), wat in dieselfde bundel ook Vliegoog resenseer. Verdere
besprekings van Vliegoog is dié van F.I.J. van Rensburg (Vo., 4.11.65) en W.E.G. Louw
(Bu., 26.11.65). Oor die verhale ‘Stamme vir die ruimte’ en ‘Huisbesoek van 'n grapjas’
skryf P.A. du Toit ('n Ondersoek na Afrikaanse beskouings oor die kortverhaal,
M.A.-verhandeling, Rhodes-universiteit, 1974), terwyl J.D. Miles ‘In die huis van my Vader’
vlugtig ontleed (Die Sestigers, Kaapstad/Pretoria, 1973). Oor die ‘Brood’-verhale in hierdie
twee bundels en in Twee maal om die son skryf Hennie Aucamp (‘Die verskuilde redakteur’,
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Jodevervolging en Hitler-regime meespreek en waarin verwikkelder karakters as die
eenvoudige landelike tipes van vroeër optree, al word motiewe uit die eerste bundels
nog verder uitgebou. Die titel Dubbeldoor kan slaan op die plaaslike en Europese
wêrelde wat die bundel tot milieu het, maar kan ook betrekking hê op die
tradisioneel-realistiese en ‘fantastiese’ tipe verhale wat De Vries hier beoefen. In
‘Die moeder’ is Gusta gebind aan die plaas met haar sterwende moeder as ‘'n soort
naelstring ... (,) die versekering dat al die dinge van Die Dal wat sy ken, sou
voortbestaan’, terwyl Jan deur die ingeperkte en vertroude dinge vasgebind voel en
eers ná die dood van die moeder die reën ervaar as iets ‘wat die smoorlug bros en
vry maak’. In ‘Houtbaai-blues’ roep De Vries 'n beeld op van Jan Wolfrokkie wat
hom oorgee aan drank en vrouens en word die spanning end-uit volgehou tot aan die
slot, waar Jan by die ‘grave-yard’ afklim. ‘Twee vriendinne’ gee die futlose gesprekke
van twee vrouens oor die bioskoop en die opera met die herhaalde verwysing na die
man wat hulle albei liefgehad het, iets wat die aanvanklike kameraderie op 'n gespanne
verhouding laat uitloop. In ‘Die verjaardagbesoek’, een van die verhale wat teen 'n
Nederlandse agtergrond afspeel, is daar telkens subtiele verwysings dat Kees Muizen
al hoe meer ‘net soos 'n kind’ word deur sy geneul oor Henk wat hom nie kom
gelukwens nie en deur sy uitnodiging aan die ‘openbare vroutjie’ Bella om saam met
hom te kom vier, net om dan tydens die fees aan die slaap te raak. Die verhaal word
bevredigend opgebou, al kom die wending in die verhaal deur middel van 'n
Nederlandse idioom wat die verteller te opsigtelik agterna moet verklaar. ‘Brood’,
wat met die uitsteltegniek, twee tye en agtergronde, toehoorder en bepaalde
gebeurtenis waaroor die vertelster 'n skuldkompleks het, duidelike ooreenkomste
met die dramatiese monoloog vertoon, is die verhaal van 'n vrou wat te midde van
die ellende van die oorlog op selfsugtige wyse brood van 'n kind weerhou en as
gevolg daarvan deur gewetenskwellings gedryf word, al praat sy in die eerste plek
oor die wreedhede van die Duitsers teenoor die Jode. Veral in drie verhale met
versteurdes as hooffigure breek De Vries met die realistiese wêreld van sy eerste
verhale. In ‘Die muise’ is 'n episode uit Hitler se Mein Kampf die ‘vertrekpunt’, al
word dié gegewe uit sy oorspronklike konteks gehaal en in 'n nuwe verband
ingeskakel. Hoofsaak is die verbeelde wêreld wat Adolf met die winkelpop as vrou
vir hom opbou, terwyl die bruinman algaande 'n bedreiging vir hierdie wêreld word.
Aan die einde kan die ‘bruin gesig’ sowel dié van 'n muis as dié van die bruinman
wees en val ‘simbool’ en ‘werklikheid’ in die verwarde gemoed van die hooffiguur
saam. Teenoor die leë omgewing van die dramaturg Karel Breda in ‘'n Bietjie pyn’
staan die werklikheid van sy seun se dood in 'n motorongeluk, 'n realiteit wat telkens
deur die fasade van die literêre wêreld en die futlose gesprekke met ‘vriende’ en sy
oppervlakkige vrou skroei. In ‘Stamme vir die ruimte’ is die verteller 'n soort
Diogenes-figuur wat met sy lantern voorbeeld

Kort voor lank, Kaapstad, 1978). ‘Jy moet jou by kry voor die kanon skiet’ word ontleed
deur Peet van der Merwe (T.L., XVIII: 1, Februarie 1980).
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word van die mens wat dinge in die proefbuis moet meet en wetenskaplike sekerheid
moet hê, terwyl Heinrich die meer sintetiese denker is wat die bekende ruimte en tyd
wil oorskry en in ander dimensies wil dink, iets waardeur hy ooreenkomste met die
Christus-figuur toon. Terwyl die verteller wil vasklou aan die lig van sy lantern, wys
Heinrich daarop dat die mens sy perspektiwiese wete en insig moet oorkom om na
'n ander ruimte en bestaanswyse deur te breek.
Nog sterker as in Dubbeldoor swaai De Vries in Vliegoog weg van die lokale
wêreld van sy eerste bundels en val die aksent op die mens in sy verskriklikheid en
ontwrigting wat aan die werklikheid dikwels 'n vreemde aanskyn gee. In ‘In die huis
van my vader’, weer 'n verhaal wat teen die agtergrond van die Tweede Wêreldoorlog
en die Jodevervolging afspeel, word 'n kort bestek van die lewe van Ilse K. by wyse
van terugflitse gegee, in die besonder haar verhouding met twee Nederlandse Jode
vir wie se dood sy verantwoordelik was en wie se getatoeëerde borste in lampkappe
‘verewig’ is nadat hulle hulself aan haar oorgegee het met die verwagting dat sy hulle
sou help om te ontvlug. In twee verhale speel die Suid-Afrikaanse aktualiteit mee:
in ‘Die meisie met die bra pistool’ word die rassespanninge subtiel gesuggereer binne
'n hipermoderne maar sinlose partytjiebestaan, terwyl in ‘Jy moet jou by kry voor
die kanon skiet’ - 'n uitbouing van die volksverhaal ‘Die wegraak van die bontby’
(kyk Pieter W. Grobbelaar, Die mooiste Afrikaanse sprokies, Kaapstad, 1968) - die
verhouding tussen wit en bruin feitlik sprokiesagtige vorm laat aanneem. ‘Vlieë soek
nie’ met 'n motto uit Van Gogh handel oor die mens se wesentlike vreemdelingskap
en eensaamheid, terwyl die waansinnige in ‘Passenger in transit’ (vgl. ‘Die muise’
uit Dubbeldoor) 'n partytjie met winkelpoppe as gaste in sy kamer hou en in die nag
op 'n verbeelde reis gaan. Ook in ‘Stasie’ word skyn en werklikheid onontwarbaar
verbind. ‘Brood 2’ - soos die eerste ‘Brood’-verhaal uit Dubbeldoor 'n dramatiese
monoloog, in hierdie geval dié van 'n prostituut teenoor 'n toehoorder in 'n
Amsterdamse kroeg - het die besettingstyd met sy verskrikkinge as agtergrond, terwyl
‘Die prys van 'n klein geskenkie’ oor 'n hooghartige vrou handel wat nie elementêre
beleefdheid teenoor 'n minder-gegoede bewys nie. ‘Winterreën’ - weer teen die
agtergrond van die Duitse besetting van Nederland, in dié geval die versetsbeweging
- het met die vraagstelling ‘Wie is ons?’ 'n identiteitskrisis as sentrale gegewe, maar
die verhaal word ontsier deur 'n te lukraak afwisseling van die ek- en hy-vertellings.
‘Huisbesoek van 'n grapjas’ is weer, soos talle verhale uit hierdie en die vorige bundel,
'n vermenging van droom en werklikheid teen die milieu van die Tweede
Wêreldoorlog, 'n soektog ‘wat al dieper die onsekerheid inloop en bestemmingloos
in die niet verdwyn (,) 'n klein reis in die groter peregrinasie van die gees, téén sin
en wil ín, teen die tyd in en teen die stilte in: dit is die onontkombare dualisme van
‘passenger in transit’, in die kringloop van weggaan en tuiskom’ (P.A. du Toit, 'n
Ondersoek na Afrikaanse beskouings oor die kortverhaal, p. 244).
Met Kruispad (1966), die dagboek van 'n getroude, plattelandse predikant wat 'n
verhouding met 'n verwagtende, ongehude vrou aanknoop, eksperimenteer De Vries
met die langer novellestruktuur. Die krisis wat die predikant deurmaak, is vergelykbaar
met dié van die Ambassadeur in Brink se roman, en die dagboek is die verslag van
sy soeke na waarheid en selfidentiteit, al voel 'n mens dat die verhouding tussen die
dominee en sy geliefde te vaag bly, sy funksie as predikant te periferaal is
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en die religieuse simboliek en skuldgevoel van buite af op die verhaal afgedruk word.
Geslaagder is De Vries se verslag van 'n reis deur Israel in Die rustelose sjalom
(1965) met sy afwisseling van belewing en feitelike inligting, terwyl Afspraak met
eergister (1966) deur 'n massa informasie ontsier word, al slaag hy ook hier om die
antieke wêreld van Griekeland op te roep. In Joernaal uit 'n gragtehuis (1968) teken
De Vries op gevoelvolle wyse verskillende aspekte van die stad Amsterdam wat hom
tydens 'n verblyf van etlike jare getref het. In drie publikasies gee hy - soos in sy
eerste bundels, maar nou meer ‘volwasse’ en ‘ryper’ gesien - 'n verkenning van sy
Heimat, die Klein Karoo. In Dorp in die Klein Karoo (1966) - oorspronklik deels
geskryf vir Dolf van Niekerk se Land van ons vadere en deur Chris Barnard
saamgestel - word 'n tiental sketse oor Ladismith, die lewenswyse en gebruike, die
vertellings en karakteristieke eienaardighede van die mens gebundel, voorafgegaan
deur ‘Op pad Sjina toe’, 'n verbeeldingspel uit die kindertyd (oorspronklik in
Herinnering se wei). Briekwa (1973) word aangebied as 'n brief van 'n vriend met
volkse stukke oor die wêreld van die skrywer se jeug daartussen. Terwyl die
vertellings die lewe van die mense uit die Klein Karoo uitbeeld, besin De Vries in
die briefgedeeltes oor sy taak as skrywer, dink hy na oor wat hy besig is om te doen
en stel hy van die verhale wat gaan volg, in die vooruitsig. In Die Klein Karoo: 'n
Legkaart (1977; met foto's deur Paul Alberts) verken De Vries sy wêreld geografies,
geskiedkundig en kultuurhistories, terwyl hy ook die gebruike en leefwyse, legendes
en opsienbarende gebeurtenisse (moorde) nagaan. Soms sluit hy hier woordeliks aan
by dele uit die ander twee streekboeke.
In drie verdere bundels - Twee maal om die son (1969), Bliksoldate bloei nie (1975)
en Die uur van die idiote (1980) - sit De Vries die rigting van Dubbeldoor en Vliegoog
voort, alhoewel nie alle verhale ewe verwikkeld is of 'n vermenging van werklikheid
en illusie toon nie.
In Twee maal om die son - 'n titel wat verwys na die periode van twee jaar wat dit
geneem het om dié verhale te voltooi - neem De Vries 'n aantal ‘Kort verhale in die
eerste persoon’ met België en Hillbrow as agtergrond op waarin fantasie en
werklikheid dikwels vermeng word. In ‘Die vader’, 'n verhaal oor 'n liefdesverhouding
wat deur 'n vader afgekeur word, maak hy gebruik van die collage-tegniek deur naas
die hede in die kafee by Zandvoort in kursiewe gedeeltes 'n herbelewing
+ +

+ Kruispad word bespreek deur P.D. van der Walt (Mené tekél, Kaapstad, 1969). Die rustelose
Sjalom word bespreek deur Pirow Bekker (St., XIX: 1, Oktober 1965) en F.R. Gilfillan (T.G.,
IV: 1, Desember 1966); Afspraak met eergister deur H.J. Truter (T.G., VII: 4, Desember
1967); en Joernaal uit 'n gragtehuis deur George Louw (Hg., 1.11.68), J.C. Kannemeyer
(Bu., 20.9.68) en M. Nienaber-Luitingh (Kl., IV: 4, Mei 1969). Dorp in die Klein Karoo
word bespreek deur Van der Walt (Tg., Maart 1967), Elsa Joubert (S.M., 2.8.67) en R. Schutte
(St., XXI: 1, Oktober 1967); Briekwa deur Anna van Zyl (Vo., 10.4.74), Hennie Aucamp
(Hg., 12.7.74) en André P. Brink (Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1976); en Die
Klein Karoo: 'n Legkaart deur Aucamp (Beeld, 6.3.78) en Anita Lindenberg (Ogg., 31.3.78).
+ Twee maal om die son word bespreek deur Anita Moodie (Rap., 7.2.71) en P.D. van der Walt
(Tr., 9.3.70); Bliksoldate bloei nie deur Anna van Zyl (Vo., 18.12.75), R.H. Pheiffer (Bu.,
18.12.75), Van der Walt (Tr., 31.1.76), André P. Brink (Voorlopige rapport) en Louis Eksteen
(St., XXIX: 6, Desember 1976); en Die uur van die idiote deur J.P. Smuts (Bu., 12.12.80),
Marié Heese (Tr., 18.5.81), Anita Lindenberg (Va., 27.8.81), H. Ester (Z.A., Junie 1981) en
Rialette Wiehahn (T.L., XIX: 4, November 1981).
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van die verlede in die ek-vorm te gee. ‘Soms op 'n reis’ is die verhaal van die verteller
se ontmoeting met 'n meisie, die poging om die eensaamheid te besweer en die besef
dat hulle in hulself geslote bly: ‘Elke reisiger bly homself, en die reis kan dit nie
genees nie.’ Die romantiese in die verhaal is die ‘iets heel liefs’ wat 'n mens soms
ondervind, terwyl die Lorelei-motief aan die slot die gebeure in die rigting van die
irrealistiese stuur. Die vermenging van droom en werklikheid lei in ‘Die voorbode’
tot die herhaalde herbelewing van die ongeluk waarin Nicole gedood word, terwyl
die dood van 'n direkteur in die maatskappy in ‘Ek is hier, ja’ so sterk beleef word
dat hy aan die einde sy verskyning maak. In ‘Kanker’ is daar met die lees van 'n
verhaal reeds 'n bemoeienis met die ontstaan van 'n kunswerk, maar die sterk gevoel
van die vrou teenoor haar man word nie genoegsaam uitgebou nie en die slot bly
onbevredigend. Hierteenoor maak De Vries op verrassende wyse in ‘Terug na die
natuur’ gebruik van 'n moderne tegniek om van sy vroeëre verhale op te roep. Die
situasie is dié van Thys van der Vyver (pseudoniem van De Vries vir sy speurverhale)
wat 'n rolprent gaan maak op 'n scenario van Abraham H. de Vries met die doel om
‘eendag 'n prent (te) maak oor 'n man wat goeters sien wat niemand anders sien nie’
(vgl. ‘Stamme vir die ruimte’ uit Dubbeldoor). Die gebruik van voetnote het hier 'n
relativeringsfunksie en die verhouding tussen werklikheid en fantasie is sentraal in
die verhaal, want anders as die verbeelde reis wat Walter in ‘Passenger in transit’
aflê, word dié van Thys van der Vyver werklikheid waar hy aan die einde self in 'n
oerdier verander. In ‘Brood 3’ (vgl. vir 'n vroeëre versie Kol, I: 2, September-Oktober
1968) is 'n bruinman met Bybelse verwysings en beeldspraak ontleen aan die
visserswêreld aan die woord wat vertel hoe sy moeder daartoe gekom het om op te
hou treur oor die verlies van haar seun. Soos in die ander twee ‘Brood’-verhale dra
die spreker hier 'n stuk waarheid oor, want ten spyte van die wyse waarop God in
die situasie ingryp, weet hy dat die armes eers ná hulle dood genoeg brood sal hê.
Bliksoldate bloei nie (1975) - 'n variasie op 'n versreël van George Louw uit die
gedig ‘Hitler hou kajuitraad met homself’ - bestaan uit 'n reeks ‘kort verhale’ - soms
eerder sketse - oor die Klein Karoo en sy mense wat regstreeks by De Vries se
streekboeke aansluit, terwyl die eerste deel 'n vyftal verhale bevat waarin veral die
kleurmotief domineer. ‘Jou wil’ is weer 'n monoloog wat tot 'n hoorder gerig is en
algaande by wyse van suggesties tot 'n sterk slot oploop, terwyl die ‘understatement’
in ‘Een vlees’ miskien net-net te fyn word. ‘Vang vir Johnny’, die verhaal van 'n
dominee se terugkeer na sy geboortedorp om sy bruin speelmaat van baie jare terug
op te soek, eindig met ontnugtering as die maat die onbehoorlike optrede teen die
verbod op Kleurlinge by 'n filmvertoning goedkeur en ten gunste van apartheid praat.
Soos in Opperman se gedig ‘Draaiboek’ is die motief van twee kinders uit dieselfde
gesin wat as gevolg van huidskleur na verskillende skole moet gaan, die sentrale
gegewe in ‘Skool’, waarin die probleem aanvanklik uiters subtiel gesuggereer word,
die leser eers ná 'n tyd kan agterhaal waaroor dit eintlik gaan en 'n regstreekse
aanduiding uiteindelik in die laaste paragraaf kom. En in ‘'n Bos lang swart hare’
met die afwisselende gebruik van 'n hy- en ek-verteller lei die hoofkarakters se
probleme om 'n verklaring oor die ras van 'n gesin van die eertydse predikant te kry
tot die dokter se uitbundige maar ironiese aankondiging van die geboorte van 'n
‘bulkalf ... (met) 'n bos lang swart hare’.
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Ook vier van die verhale in Die uur van die idiote (1980) het op die een of ander
wyse te make met die kleurproblematiek. In die monoloog ‘Werf’ speel die aktualiteit
van die Kaapse opstande onder die bruinmense deur tot by die geboorte van die kind
aan die slot, terwyl ‘Doodloopspoor’ oor die onhoudbaarheid handel van ‘klein’
apartheid vir die gemeenskap en vir die persoon wat dit moet toepas. ‘Skool (2)’
skakel regstreeks met die eerste ‘Skool’-verhaal in Bliksoldate bloei nie en bou met
die afwisselende ek- en hy-verteller op tot 'n verrassingslot, maar kry 'n verdere
dimensie by deurdat daar in ‘Raam’ na die skryfproses van hierdie ‘Skool’-verhaal
verwys word, iets wat dit duidelik reduseer tot 'n ‘storie’ (vgl. die motto van die
bundel). Daarteenoor wil die skrywer ‘Raam’ doelbewus aanbied as ‘werklikheid’:
nie alleen deur die terugverwysing na ‘Skool (2)’ nie, maar ook deur die dagboekvorm,
deur die opdrag aan twee van die karakters in die verhaal en aan ‘diegene wat van
stories die waarheid verwag en vir almal wat hoop verbeelding kan iets doen aan ons
verlatenheid’ en deur die uitspraak dat ‘(h) ierdie winter ... nie 'n storie-winter (is)
nie, (omdat) die werklikheid ... aan elke stukkie fantasie (vreet)’. Deur die
dagboekvorm, die terugverwysings na ‘Skool (2)’ en die geleidelike ‘ontwikkeling’
van die kleiner geskiedenis wat vertel word, maak die verhaal die indruk van
doelbewuste improvisasies en word die gebeure telkens in 'n rigting gestuur wat nie
tradisioneel van die kortverhaal verwag word nie - alles tegnieke om die
werklikheidsillusie te verhoog en die verhaalaard van die geheel te ontken. Die
wisselwerking tussen die twee verhale is iets besonders in De Vries se oeuvre en die
Afrikaanse kortverhaalkuns as sodanig, vergelykbaar met ‘Terug na die natuur’ in
Twee maal om die son. Die verhaal ‘Diewe’ speel af tydens 'n reis in Griekeland en
handel basies oor die verhouding tussen twee mense, al speel die mitiese materiaal
(Prometheus) in 'n collage-tegniek ook mee. Wat opval, is die omdop van 'n situasie:
terwyl die vrou aanvanklik die man daarvan beskuldig dat hy haar sekerheid gesteel
het, is dit sý wat aan die einde letterlik die dief is en haar eie sekerhede deur 'n droom
heen verwerf. Die hoogtepunt van die bundel is die titelverhaal, waarin uiteenlopende
materiaal soos die kwynende verhouding tussen man en vrou, die literêre verwysing
na Hemingway, die skryf van 'n verhaal en 'n koerantberig oor 'n moord sinvol
geïntegreer word. Die tekening van die oppervlakkige partytjie met die opstapeling
van bywoordelike bysinne van tyd is hier besonder effektief, terwyl die visioenêre
beskrywing van die swetende liggame in die gimnasium en die winkende jong meisie
een van die hoogtepunte in De Vries se oeuvre is.
Ná 'n betreklik onopvallende begin met regionale prosa verdiep De Vries se werk
deur die verruiming van sy wêreld en deur die beoefening van die verwikkelde,
meervlakkige verhaal waarin dikwels afwykendes as hoofpersone optree. Daarmee
lewer hy sy eie besondere bydrae tot Sestig en is hy die eerste beoefenaar in Afrikaans
van 'n tipe kortverhaal wat nie altyd op die eerste sig sy betekenis ondubbelsinnig
uitsê nie. Ook stilisties toon sy werk 'n suiwerheid en verfyning wat deur min van
sy generasiegenote oortref word.
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II. Hennie Aucamp
is op 20 Januarie 1934 op Dordrecht,
Kaapland gebore. Hy word groot op die plaas Rust-mijn-ziel in die distrik Jamestown,
waar hy in 1951 matrikuleer. Daarna studeer hy aan die Universiteit van Stellenbosch,
waar hy in 1959 die graad M.A. behaal met 'n studie oor Die poësie van Ernst van
Heerden. Ná 'n periode as tydelike lektor op Stellenbosch en in Kaapstad en as
onderwyser op Cradock en in Rondebosch studeer hy letterkunde-onderwys op hoër
skole aan die Universiteit van Leuven. Sedert middel 1964 is hy dosent en sedert
1983 departementshoof in Opvoedkunde aan die Universiteit van Stellenbosch, waar
hy in 1974 promoveer op 'n Ondersoek na die doeltreffendheid van die eksterne
eksaminering van voorgeskrewe letterkunde vir Afrikaans Hoër in die Kaaplandse
Senior Sertifikaat. By herhaling onderneem hy reise na Europa en in 1979 maak hy
'n studie van skryfkursusse vir professionele en kreatiewe skryfwerk aan die
Columbia-universiteit in die V.S.A. Vir sy bundels Hongerblom en Wolwedans
ontvang hy die W.A. Hofmeyr-prys in 1974, terwyl hy in 1982 die Hertzogprys vir
al sy prosawerk kry. Uit sy werk stel Elize Botha die bloemlesing In een kraal (1979)
saam.
Aucamp se oeuvre bestaan uit reissketse, essays, kortverhale, regionale prosa,
lirieke vir pop en kabaret en eenbedrywe, alhoewel - soos Elize Botha opmerk - ‘die
geobjektiveerde ek-vertelling, die essay en die anekdote in sy latere tekste saamgroei
in 'n nuwe vorm’ (inleiding tot In een kraal, p. 8). In sy eerste werk roep hy nostalgies
die plaas- en dorpswêreld van die Stormberge met die seun Wimpie as sentrale
ervarende karakter op, 'n wêreld wat ook in sy latere werk telkens sal terugkeer, wat
vir 'n reeks konstantes (o.m. terugkerende figure) in sy verhale sorg en waarmee hy
die streekskuns van Boerneef en C.G.S. de Villiers en die vertellings van M.E.R.
verder uitbou. Sy latere werk word tematies verruim deur die situering teen 'n
Europese wêreld met die gestalte van die reisende karakter en toenemend die figuur
van die eensame, sonderlinge enkeling met sy frustrasie en ontgogeling en sy futiele
poging tot kontak met die medemens, dikwels ook 'n aarselende, onmaatskaplike,
hiperbeskaafde intellektueel, die manlike of vroulike prostituut en die homoHENDRIK CHRISTOFFEL LOURENS AUCAMP

+

+ 'n Bibliografie van die werk van Hennie Aucamp is saamgestel deur Elise du Toit (Universiteit
van Stellenbosch, 1975). 'n Onderhoud met hom word gevoer deur J.P. Smuts (Gesprekke
met skrywers 1, Kaapstad, 1971). Die volledigste studies oor Aucamp se werk is dié van
Ernst van Heerden (Die ander werklikheid, Kaapstad, 1969), Leendert Dekker (Rondom
Sestig, Kaapstad, 1977), Elize Botha (inleiding tot In een kraal, Kaapstad, 1979; ook
opgeneem in Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980) en P.A. du Toit
(Perspektief en profiel 5, Johannesburg, 1982). 'n Korter oorsig is geskryf deur J.P. Smuts
(Beeld, 7.4.82), terwyl ‘Die masker en sy manifestasies in die prosa van Hennie Aucamp’
nagegaan word deur M.J. Prins (T.L., XX: 2, Mei 1982). Ongepubliseerde M.A.-studies oor
Aucamp se werk is dié van S.F. Potgieter (Hennie Aucamp se kortkuns, Potchefstroomse
Universiteit vir C.H.O., 1971), K. Malan (Die ek-verteller in die kortkuns van Hennie Aucamp,
Universiteit van Pretoria, 1976) en S.E. Joubert ('n Literêre evaluering van Hennie Aucamp
se sosiale kommentaar met spesifieke verwysing na Hongerblom, Wolwedans en Dooierus,
U.O.V.S., 1976). Die motivering by die toekenning van die W.A. Hofmeyr-prys word gelewer
deur Edith Raidt (Bu., 5.6.75), terwyl Aucamp se antwoord in T.L., XIII: 3, Augustus 1975
verskyn. Huldigingswoorde deur Elize Botha en Charles Fryer by die toekenning van die
Hertzogprys verskyn in T.L., XX: 3, Augutsus 1982 en Jrb. Ak., 1982.
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erotiese mens. Alhoewel Aucamp se verhale nie so eksperimenteel is as dié van De
Vries nie en hy - met die uitsondering van 'n tweetal Kafkaäanse tipe simboliese
verhale - veel minder aan die vernuwing meedoen, dra hy tog by tot die eksperiment
van Sestig met sy verkenning en uitbuiting van die ek-figuur, die satiriesironiese
perspektief van 'n onbetrokke en emosielose verteller, die opbou van 'n hegte
bundeleenheid en die besondere afgestemdheid op die werklikheid deur herhaling
of vervatting van temas en situasies uit vroeër verhale en deur die gebruik van die
outobiografiese illusie. Onder die hedendaagse skrywers is hy die indringendste en
simpatiekste teoretiseerder oor die korter prosa (vgl. Kort voor lank, 1978). Daarby
skryf hy sensitiewe beskouings oor die werk van Preller, De Vries en H.C. Bosman,
verrig hy 'n belangrike ‘bewaringstaak’ deur minder bekende en vergete verhale te
bloemlees (Bolder, 1973 en Blommetjie gedenk aan my, 1978) en stel hy keuses saam
uit die werk van C.G.S. de Villiers (Die sneeu van anderjare, 1976) en die prosa van
Uys Krige (Met ander oë, 1980).
Aucamp se eerste publikasies is kindergedigte wat so vroeg as 1946 in Die
Jongspan verskyn, terwyl sy eerste verhale vanaf 1949 in Naweek, Die Huisgenoot
en Die Huisvrou gepubliseer word. Uit hierdie verhale stel hy in 1963 Een
somermiddag saam, 'n agttal landelike vertellings met die seuntjies Wimpie en Tatties
as kontinuerende figure (vgl. Alba Bouwer se Rivierplaas-stories) en met die
chronologiese gang in die ontwikkeling van Wimpie van seun tot jeugdige volwassene
as strukturerende element. Alhoewel dié sketsverhale los van mekaar staan, het hulle
onderling tog 'n verband en handel hulle almal oor die daaglikse lewe op die plaas
(voëleiertjies uithaal, voëltjie-skiet, oorbly by die grootmoeder, besoek aan 'n
buurplaas, teensinnige hulp by die plaasarbeid e.d.m.). 'n Groot vooruitgang op die
debuutbundel is Die hartseerwals (1965; hersiene uitgawe 1972). Die situasies
waarvan Aucamp hier gebruik maak, is nog in 'n groot mate die tipiese gegewe van
die ouer Afrikaanse prosa, soos die gebruiklike byeenkomste tydens die
Nagmaalsnaweke (‘'n Man soos Johannes’), die wewenaar wat by 'n jongmeisie kom
kuier (‘Die hartseerwals’) en die dansparty op 'n plaas (‘Die Caledonner’), lg. tereg
deur Ernst van Heerden Aucamp se ‘Nuwejaarsfees op Palmietfontein’ (Die ander
werklikheid, p. 75) genoem. Ten spyte van hierdie geykte gegewe slaag Aucamp
+ + +

+ Kort voor lank word bespreek deur Anna van Zyl (Vo., 1.6.78), Merwe Scholtz (Bu., 15.6.78),
Hilda Grobler (Hoof., 30.6.78), Johann Johl (Ogg., 27.7.78) en André P. Brink (Rap., 30.7.78);
Bolder deur J.P. Smuts (Bu., 1.11.73), A.J. Coetzee (Rap., 25.11. 73), P.D. van der Walt (Tr.,
10.12.73), Abr. H. de Vries (Hg., 22.2.74), C.W. Malan (Vo., 27.2.74); Blommetjie gedenk
aan my deur Roy Niemann (Bu., 22.11.78), Johann Botha (Beeld, 23.11.78), Brink (Rap.,
26.11.78), Van Zyl (Vo., 14.12.78), Grobler (Hoof., 28.12.78), Ronèl Johl (Tr., 3.2.79), Anita
Lindenberg (Ogg., 26.3.79), Marié Heese (T.L., XVII: 3, Augustus 1979) en Gerrit Olivier
(St., XXXII: 4, Augustus 1979); en In een kraal deur Van Zyl (Vo., 13.2.80), Grobler (Hoof.,
16.2.80) en P.P. van der Merwe (Bu., 24.4.80).
+ Een somermiddag word bespreek deur Lina Spies (Krit., II: 1, April 1964). ‘Die les’ uit dié
bundel word ontleed deur J.P. Smuts en Ria van Rensburg (Mosaïek, Kaapstad, 1965).
+ Die hartseerwals word bespreek deur W.E.G. Louw (Bu., 7.5.65), Rialette Wiehahn (T.G.,
V: 4, Desember 1965) en P.D. van der Walt (Tr., 17.7.72).
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daarin om die tradisie te verfyn: in die titelverhaal deur die raak weergawe van die
reaksies van die karakters, die opbou van die situasie en die effektiewe slot, al kan
'n mens vra of die betreklike lang inleiding met die Trees-karakter wat nie weer
verskyn nie, funksioneel is; en in ‘Die Caledonner’ deur die bont beweeglikheid en
die uitbeelding en karakterisering van 'n poserende Casanova wat tot die besef van
sy ouderdom gedwing word. In twee verhale word die wêreld van die plaas en dorp
verbreed tot ervarings in 'n Londense skool (‘Die rooi deur’) en van 'n hospita (‘'n
Bars loop deur die wasbak’), terwyl twee verdere verhale 'n voorspel is tot latere
ontwikkelings in Aucamp se werk: in ‘Afia se middag’ die fyn satiriese tekening van
die dekadente wêreld van kuns en salon met die teenstelling tussen die oppervlakkige
sosiale verkeer en die suiwer verhouding tussen 'n kind en 'n sterwende kunstenares;
en in ‘Die laaste skooldag’ 'n sensitiewe letterkunde-onderwyser se wedervaringe
op 'n kleindorpse skool.
Met Spitsuur (1967), 'n titel wat ‘hoogspanning en gedrongenheid’ suggereer en
die wêreld van die grootstad oproep (Gesprekke met skrywers 1, pp. 6-7), kry Aucamp
se kuns 'n groter verskeidenheid en kom die problematiek van die indiwidu
aangrypend aan die orde, terwyl sy waarnemingsvermoë, taalgebruik en
karakteriseringstegnieke nog verder verfyn word. 'n Mens sien dit in die meesterlike
‘Portret van 'n ouma’, een van die eerste ek-verhale van Aucamp waarin hede en
verlede mekaar subtiel afwissel terwyl die verteller mymerend by die vervalle huis
van sy grootmoeder ronddwaal en in die vrugbare hen met haar eiers iets van sy
ouma se aanklag teen sy eie onvrugbaarheid ervaar. Veel moderner van inset in
vergelyking met die vroeëre kinderherinnerings is ‘Tennis om drie’, al is die situasies
'n bietjie los van mekaar en maak die slot 'n onaf indruk. Ná hierdie herinneringe uit
'n verre verlede beweeg die twee verhale in die tweede afdeling van die bundel op
'n simbolies-allegoriese vlak, toon hulle met die Kafkaäanse sfeer en die naamloosheid
van die figure 'n verwantskap met die Mens-alleen-wêreld van Jan Rabie of Elsa
Joubert se Die Wahlerbrug en kry ons - vir die eerste en enigste keer in Aucamp se
oeuvre - 'n regstreekse aansluiting by die eksperimentele fase van Sestig. Die derde
afdeling gee 'n vyftal beelde van eensame mense, soos ‘Kafee aan die straat’, waarin
die ek-figuur alles sorgvuldig waarneem en die kafee-eienares tot 'n eerbiedwaardige
gesagsfiguur in sy lewe verhef, ‘Au clair de la lune’ oor die eensaamheid van 'n vrou
wat 'n kind verwag en deur 'n man in die steek gelaat is, ‘Sop vir die sieke’ oor die
verhouding tussen 'n wit en bruin vrou, ‘Terloops’ oor die eensaamheid van 'n kind
en ‘Liefde sonder vrees’ oor die sensuele Juffrou Verhaag - 'n voorstudie vir die
latere tant Nonnie - se eensaamheid. Die laaste afdeling bevat 'n drietal verhale teen
'n Europese agtergrond. ‘When the saints go marching in’ handel oor die swart
sangeres suster Gloria se frustrasie omdat die evangeliese boodskap blykbaar nie
haar gehore bereik nie en haar ‘blues’ genees word deur 'n bier in 'n enigsins vulgêre
kafee. ‘Ma petite Négresse’ val veral op deur die subtiele verhoudings en
+

+ Spitsuur word bespreek deur W.E.G. Louw (Bu., 1.12.67), A.J. Coetzee (Die Nataller,
19.1.68), Chris Barnard (S.A. Beeld, 25.2.68), George Louw (Hg., 19.4.68), Elsa Joubert
(S.M., 17.7.68) en Ernst van Heerden (St., XXI: 5, Junie 1968).
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spanninge tussen die karakters. Saam met ‘Portret van 'n ouma’ is ‘My tante wat in
Chelsea woon’ die hoogtepunt van die bundel, 'n stuk wat skynbaar 'n reisverslag is,
maar algaande tot 'n verwikkelde verhaal ontplooi waarin die verteller reminisserend
terugkyk op 'n stukkie bedrog toe hy neëntien was en wat hy nou as ryper mens vir
die eerste keer werklik kan begryp.
Tot die bundel Rooi (1965) dra Aucamp vier essays by, terwyl hy in Karnaatjie
(1968) sketse en essays oor sy reise na Ierland, Spanje, Oostenryk, Vlaandere en
Italië versamel. In twee stukke uit dié bundel, ‘Winter op die Stormberge’ en ‘In die
Vloorvlei’, skryf hy ook oor streke in Suid-Afrika. Soos in Spitsuur speel die eerste
afdeling van 'n Bruidsbed vir tant Nonnie (1970) af teen die vertroude omgewing
van die Stormberge, al is dit nie in alle gevalle eksplisiet nie. In ‘Die dassie’ keer
die Wimpie-figuur van Een somermiddag terug in die kind se eerste ervaring van
dragtigheid, swangerskap en dood, terwyl ‘'n Boer sê tot siens’ die hooffiguur se
afskeid van die wêreld tydens 'n ernstige siekte en voor 'n naderende operasie as
boustof het. Die hoogtepunt van hierdie afdeling is die titelverhaal, wat handel oor
'n afgetakelde, sewentigjarige tante wat haar intrek by die verteller se ouers moes
neem en genadebrood eet, maar wat nog steeds die sensuele inslag en liefde vir die
wêreldse en erotiese verraai wat lewenslank haar rigsnoere was. Terwyl die ouers
wil hê dat Nonnie haar ‘sondes’ moet oordink en beween, wil die verteller telkens
die verhale van haar ervarings in al hulle glorie en ekstase hoor, 'n kontrastering wat
dwarsdeur die verhaal volgehou word soos die tante se blaai deur die foto-albums
vir haar in 'n ‘herkenningsparade’ ontwikkel. As beeld van 'n bejaarde vrou is dit
vergelykbaar met ‘Portret van 'n ouma’, maar deur die feit dat tant Nonnie nog lewe,
skep dit die moontlikheid van dialoogsituasies waardeur die verhaal aan lewendigheid
wen. Die tweede afdeling het as boustof die teleurgestelde liefde, die eensaamheid
en verlatenheid en die poging om 'n eertydse geluk te agterhaal. ‘Die terras’ is soos
De Vries se ‘Brood’-verhale 'n monoloog waarin twee mense wat hulle lewens verslyt
het, tevergeefs probeer om by mekaar uit te kom, terwyl in ‘Op 'n Dinsdag as dit
reën’ 'n afwesige minnaar voortdurend in 'n volgehoue alleenspraak aangespreek
word. ‘Ek groet jou, Bertien’ handel oor die wanhopige liefde van 'n jong meisie vir
'n Rooms-Katolieke priester, ‘Die brief’ oor die eensaamheid van 'n vrou wat deur
haar gigolo-man verlaat is en ‘Miss Hanna lui die klokkie’ oor die eensaamheid van
'n oujongnooi wat 'n tyd lank die geselskap van haar avonturier-broer gegun is. Die
hoogtepunt van dié afdeling is ‘Steven en Fay’, die eerste van Aucamp se ‘gay’
verhale waarin die homoseksualiteit as tema - soos vroeër by I.D. du Plessis en
Johannes Meintjes - ingevoer word. Die ek-verteller, 'n vrygesel en geëmansipeerde
wêreldburger, belewe op Oukersaand 'n ervaring met 'n eietydse Josef en Maria wat
geen slaapplek vir die nag kan kry nie en op uitnodiging na sy woonplek gaan waar
hy hulle weelderig op eksotiese disse onthaal en slaapplek vir die nag aanbied, al is
sy Samaritaanskap nie werklik barmhartigheid nie, maar bloot die
+

+ Karnaatjie word bespreek deur George Louw (Hg., 22.3.68), Chris Barnard (S.A. Beeld,
4.5.69) en P.D. van der Walt (Mené tekél, Kaapstad, 1969). 'n Bruidsbed vir tant Nonnie
word bespreek deur Van der Walt (Tg., Maart 1971), A.J. Coetzee (S.A. Beeld, 4.6.70), Rosa
Nepgen (Hg., 4.9.70), T.T. Cloete (St., XXIV: 2, Desember 1970) en André P. Brink
(Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1976).
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bevrediging van 'n skielike ingewing om te sien hoe die mense op sy ‘gasvryheid’
sal reageer. Die klimaks in die verhaal kom as die man uit erkentlikheid vir die gulle
ontvangs homself seksueel as beloning aanbied, terwyl die skrille teenstelling tussen
die beskaafd-dekadente wêreld van die verteller en die minder verfynde leefwyse
van sy twee gaste end-uit volgehou word. Die bundel word afgesluit met die
verwikkelde ‘Armed vision’ oor 'n man wat kontaklense kry, 'n gegewe wat met
herhaalde ‘assosiatiewe verspringings’ (P.A. du Toit, 'n Ondersoek na algemene
beskouings oor die kortverhaal. p. 183) verbind word met Van Wyk Louw se gedig
en via die De Goede-figuur uit Een vir Azazel en Die derde oog met Leroux self en
vir die hele duur van die verhaal 'n ‘‘essay’ in selfironisering’ (Aucamp, soos
aangehaal deur Du Toit, op. cit., p. 190) word.
Aucamp se belangstelling in sy streek van herkoms blyk verder uit Op die
Stormberge (1971), wat hy - soos Chris Barnard oor die Transvaalse Laeveld - met
'n aantal medewerkers onderneem, terwyl hy saam met Margaret Bakkes in 'n Baksel
in die more (1973) 'n vyftal ‘Boerestories uit die Stormberge’ bundel wat tereg 'n
soort ‘fiksiebylaag’ (André P. Brink) tot hierdie ‘vertolking van 'n streek’ genoem
kan word, weer met die Wimpie- en Ouma-figuur wat opnuut optree, lg. in die
skitterende ‘Want kyk, die bruidegom is hier’. 'n Drietal verdere bundels, Hongerblom
(1972), Wolwedans (1973) en Dooierus (1976) vorm gesamentlik in sekere opsigte
'n ‘drieluik’. In Hongerblom en Dooierus oorheers die ‘elegiese rustigheid’ in die
betraging van verlede en hede en van 'n genadelose wêreld, terwyl die spot, satire,
humor en grimmig-ironiese kyk op 'n verworde bestaanswyse in Wolwedans oorheers.
Teenoor die rubriserende verdelings van Die hartseerwals, Spitsuur en 'n Bruidsbed
vir tant Nonnie vorm dié drie bundels elk 'n hegte komposisionele eenheid deur die
toonaard en die perspektief van die dramatiese spreker.
Hongerblom word in die subtitel ‘Vyf elegieë’ genoem, en die elegies-liriese
toonaard met die verlange na 'n vervloë landelike jeugtyd en die bewuswees van die
naderende ouderdom en dood oorheers die hele bundel. In ‘Voor die winter kom’
groei die reisindrukke - 'n bont stoet, van Griekse gode tot Amsterdamse seksteaters
- uit tot 'n ontsettende weemoed oor menswees en die besef dat mense mekaar
hoogstens kan troos maar nie kan red nie. In ‘Wolf, wolf, hoe laat is dit?’ (kyk vir
die dramaverwerking hiervan P.J. du Toit en A. Kloppers, Tema en tegniek, Pretoria/
+ +

+ Op die Stormberge word bespreek deur J.C. Steyn (Hg., 14.4.72), P.D. van der Walt (Tg.,
Oktober 1972) en Elize Botha (T.G., XIII: 4, Desember 1973); 'n Baksel in die more deur
André P. Brink (Bu., 18.10.73), A.J. Coetzee (Rap., 25.11.73), A.P. Grové (Hoof., 7.12.73)
en Abr. H. de Vries (Hg., 12.7.74). Oor die verhaal ‘Armed vision’ uit dié bundel handel
P.A. du Toit ('n Ondersoek na algemene beskouings oor die kortverhaal, ongepubliseerde
M.A.-verhandeling, Rhodes-universiteit, 1974).
+ Hongerblom word bespreek deur H.P. van Coller (Va., 8.9.72), Lina Spies (Bu., 14.9.72 en
St., XXVI: 3, Februarie 1973), John Miles (Rap., 22.10.72), Ernst van Heerden (Hg., 1.12.72)
en André P. Brink (Voorlopige rapport); Wolwedans deur A.J. Coetzee (Bu., 6.12.73), Anita
Steenkamp (Ogg., 25.4.74), C.W. Malan (Vo., 3.5.74), P.D. van der Walt (Tr., 21.1.74), Abr.
H. de Vries (Hg., 10.5.74), Elize Botha (Hoof., 23.8.74) en Brink (Voorlopige rapport); en
Dooierus deur Ronèl van der Merwe (Vo., 11.11.76), Renske Koen (Hoof, 7.1.77), Botha
(Bu., 27.11.77), Coetzee (Ogg., 28.4.77), Louise Viljoen (St., XXXII: 1, Februarie 1979),
Brink (Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980) en F.I.J. van Rensburg (Oor skrywers

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

458
Kaapstad, 1980), belewe 'n aantal oues van dae in 'n tehuis vir bejaardes met behulp
van 'n paar drankies opnuut hulle uitgelate jeug, net om daarna 'n kinderspeletjie met
dodelike gevolge te speel. Teenoor die tydsbewussyn met die knellendspeelse vraag
in hierdie stuk is daar in ‘Die res is swye’ aanvanklik die verlange by die verteller
om soos ‘Die Akteur’ wat hy ontmoet, 'n leeftyd lank ‘in rol na rol’ van sy beperkte
self te ontsnap, terwyl ‘Die Akteur’ op sy beurt van die toneelspel wil loskom en net
homself wil wees. In ‘Rust-mijn-ziel: 'n Aandgesang’ (reeds eerder in Op die
Stormberge) word die mense en natuur van die streek, met liefde opgeroep, terwyl
die gestorwe ooms in ‘Die nag van die ooms’ tydens 'n nagwaak soos 'n stoet hulle
herverskyning in die bewussyn van die verteller maak, telkens met die aksent op die
eenvoud van hulle leefwyse. Teenoor hierdie elegiese ingesteldheid word Wolwedans
as 'n lighartige revue met 'n vinnige opeenvolging van en deureenskuiwing van tonele
en stylsoorte - satiries, geestig, hekelend, ironies, bytend, grynsend - en met 'n
verskeidenheid literêre vorme - kortverhale, sketse, ‘poësie’, ‘scenario’ en selfs 'n
eenbedryf - aangebied. Met hierdie mengelmoes vorme en stylsoorte word die hele
skouspel van menswees en spesifiek Afrikaner-wees (rassewrywing,
kleinburgerlikheid, selfingenomenheid, kortsigtigheid, liefdeswêreld) blootgelê in
al sy geveinsdheid en bedrog en gaan dit basies ‘om die momentele ontbloting van
die mens agter sy konvensionele maskers’ (André P. Brink, Voorlopige rapport, p.
50). Van die beste stukke in die bundel is ‘Georgie’ en ‘Die prys’, wat meer
tradisionele verhale is, terwyl ander - soos ‘Maja Desnuda of Krisjan, Krisjan waar
is jy?’, ‘Die blou lunsriem’ en ‘Scenario: 'n oop party’ te los van bou is, al word dit
miskien deur die revue-karakter van die geheel geregverdig. Oor die algemeen is die
‘poësie’-gedeeltes yl en onaf. .Die titel Dooierus kan - soos Berta Smit in die flapteks
aantoon - op stagnasie, die rus van die dooies, slaan, maar kan ook die presiese aanlê
van die skut op die kol beteken. Soos in vroeër verhale is die eensaamheid en angs
van gefrustreerde wesens en die boerewêreld van die Stormberge die belangrikste
tematiese gebiede. Soms word hierdie temas in Dooierus
+ + +

en boeke, Johannesburg, 1982). Oor lg. bundel verskyn ook 'n onderhoud met die outeur in
Bu., 4.10.76.
+ By die aanvaarding van die W.A. Hofmeyr-prys vir Hongerblom en Wolwedans (T.L., XIII:
3, Augustus 1975; vgl. ook Kort voor lank, Kaapstad, 1978, pp. 3-4) reageer Aucamp teen
die ‘voorskriftelikheid’ op literêre gebied, teen skrywerskollegas wat pleit en eis: ‘Skryf oor
Afrika’, ‘Skryfoor die eietydse mens’, ‘Skryf betrokke’, ‘Skryf verlig’. ‘Individuele emosies
en persoonlike sentimente is skynbaar taboe. Nostalgie is verdag. Almal moet van hier-en-nou
wees, by voorkeur vryheidsvegters op papier, of hulle nou die geneigdheid of die talent
daartoe het of nie.
+ ‘'n Skrale vyftien, twintig jaar gelede sou dit onwaarskynlik geklink het dat 'n skrywer moes
pleit om te mag skryf oor dié dinge wat hom as mens die intiemste en die sterkste raak. Maar
dis presies wat vandag gebeur. Ek haal Arnold Wesker aan: ‘Do you want me to feel for
starving children? I feel for them. Do you want me to protest at wars that go on in the
mountains? I protest. But the heart has its private aches. You must allow the heart its private
aches.’
+ ‘Ek glo dat The House of Fiction baie woninge het; kamers vir betrokkenheid van watter
aard ook al. Ek glo dat dit kamers vir aanbidding het, maar ook kamers vir wellus en brassery;
sale vir die groot universele gebaar, maar ook kamers vir klein, intieme sentimentjies.’ - Kyk
oor hierdie uitspraak André P. Brink se resensie oor Kort voor lank (Rap., 30.7.78) en die
daaropvolgende polemiek tussen hom en H.C.T. Müller (Rap., 6,13,20 en 27.8.78).
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verder uitgebou en verfyn, terwyl ander weer deur vroeër verhale oorskadu word,
iets wat 'n sekere eenselwigheid in Aucamp se oeuvre tot gevolg het. ‘Vir my vriende
is ek Fons’ is die karakterstudie van 'n akademikus en ‘skrywer’ wat iewers langs
die pad agtergebly het en hom nou oorgee aan drank en herinnerings aan vervloë
vreugdes. Terwyl die verteller hom tydens die jaarlikse byeenkoms om 'n puntelys
te onderteken, gedistingeerd distansieer, kom die oomblik van onthulling as Fons
homself via 'n verhaal wat doelbewus emblematies funksioneer, op 'n ‘oblique’ wyse
openbaar en is hy sowel naby as ver verwyderd van die ek, ‘'n man wat uiteindelik
gesê het wat hy jare reeds wou sê’. In ‘Met pers en groen geteken’ is die
skryfhandeling deel van die gegewe, maar dan as 'n doelbewuste terapie, aangesien
die verteller - en dít blyk eers uit die slotsin - in 'n gestig is. Vir die grootste deel van
die verhaal is die verteller die seun-in-die-ouer-man wat by wyse van 'n presisering
van sy verhaal probeer om die verhouding tussen hom en die jong prinsipaal enersyds
en die kunsdosente op universiteit andersyds presies te beskryf: die foltering wat die
man as gevolg van die verhouding ondergaan en die onbetrokke berekendheid in die
verteller se benadering van menslike verhoudings. Aan die einde, as hy met die
ouderdom en onvervuldheid as eindresultaat sit, breek die insig van Jeanette by hom
deur: ‘Want géé is al verwerkliking’ en reik hy uit na iemand vir wie hy ‘lief kan
wees ... (en) lyf’. Teenoor hierdie twee verhale wat 'n besliste wins is, laat die
karakterskets van 'n oujongnooi in haar eensaamheid in ‘Smilin' through’ te veel aan
vroeër voorbeelde dink, terwyl ‘As die wind net gaan lê’ die wêreld van die dekadente
homoseksueel na ‘Georgie’ nie aanmerklik verder belig nie en die kroegsituasie in
‘Die moeders’ te veel aan ‘Armed vision’ laat dink. ‘In die leegte’ word weinig meer
as die weergawe van 'n anekdote, terwyl Aucamp die Ouma-figuur na ‘Portret van
'n ouma’ verder uitbou in ‘Hoe ry die Boere sit-sit so’ en aan die Stoffel-karakter in
‘Die goue vlies’ 'n nuwe dimensie gee, al kan 'n mens hier die vraag stel of die seun
binne die wêreld waarin hy beweeg en sy nog steeds beperkte register reeds in dié
stadium soveel van die dekadente homoseksueel in hom kan beliggaam.
Soos in die eerste verhaal in Hongerblom staan die eensame mens op sy
eenrigtingalleenreis deur 'n troostelose wêreld die dood in sentraal in Enkelvlug
(1978). In ‘Swart-ys’ koop Jean-Jacques 'n pelsjas as beskutting vir die winter terwyl
hy van sy vrou vervreemd is, in ‘Vloek gerus’ waan die manlike prostituut in
Amsterdam dat hy vertroosting aanbied terwyl hy self medelye soek, in ‘Tussen
bedrywe’ wend 'n getroude man wat in konflik met sy vrou lewe, hom periodiek tot
die ‘gay’ lewe van New York, in ‘Troostyd vir 'n bang gemoed’ lei die eensaamheid
van 'n weduwee tot 'n volgehoue monoloog wat tot die afwesige gerig is en in
‘Altweibersommer’ rebelleer 'n ou vrou teen die ouderdom in 'n hotel wat hoofsaaklik
uit ‘ou tewe’ bestaan. Twee verhale, ‘'n Stillewe met blomme’ en ‘'n Skryn langs die
+

+ Enkelvlug word bespreek deur Johann Botha (Beeld, 6.11.78), Ampie Coetzee (Tr., 18.11.
78), Anna van Zyl (Vo., 22.11.78), F.I.J. van Rensburg (Bu., 30.11.78 en Oor skrywers en
boeke), Hilda Grobler (Hoof., 14.12.78), André P. Brink (Tweede voorlopige rapport), Gerrit
Olivier (St., XXXII: 4, Augustus 1979) en Marié Heese (T.L., XVII: 3, Augustus 1979).
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pad’, speel weer af teen die vertroude landelike agtergrond; in lg. resoneer heelparty
vroeëre verhale van Aucamp (o.m. ‘Portret van 'n Ouma’). In ‘'n Storie oor 'n storie’
word 'n vroeëre verhaal uit Contrast in die geheel ingebou en gerelativeer. Die beste
verhaal in die bundel is ‘Die uitsettingsbevel’, waarmee Aucamp by die problematiek
van J.C. Steyn in Op pad na die grens en Dagboek van 'n verraaier aansluit. Dit is
die verhaal van 'n besoek aan die Verenigde State, meer spesifiek aan The Museum
of the American Indian en daarna aan 'n Powwow in New York. By wyse van die
collage-tegniek kom daar egter telkens afwisseling in die aanbod: naas besonderhede
oor die besoek aan die Museum is daar ook - terwyl die ek-verteller reminisserend
ander ‘beelde’ laat oorneem - 'n besoek aan 'n ‘vrywillige balling’ wat sy verse in
Engels vertaal, 'n telefoongesprek met 'n veramerikaanste Suid-Afrikaner, 'n
herinnering aan 'n voorval uit Nederland en 'n besoek aan die Ouer Digter. Die
verteller se standpunt is dat Afrikaans sy ‘baarmoeder’ is, 'n gedagte wat verder
gevoer word in die afwisseling van die twee feeste: teenoor die Indiaanse vertoning
wat 'n beeld gee van mense ‘not very much unlike yourselves’, is daar die ‘saamtrek’
van die ekspatriate waartydens die verteller besef sy ‘bestaan, ... identiteit, ... kern,
... alles lê opgesluit in Afrikaans’: ‘My wesenlike vaderland, as ek Camus mag
aanhaal, is my taal. Ek bestaan net in die taal; net vir die taal ...’ Dit is dieselfde taal
wat deur een van die ekspatriate tot ‘The Taal’ en ‘het aardig taaltje’ gereduseer
word, 'n ‘uitsettingsbevel’ wat die verteller nie vir homself kan of durf gee nie.
Volmink (1981) - 'n titel waarin die woorde ‘volmaak’ en ‘vermink’ verbind word
- toon 'n veel groter tematiese verskeidenheid as bv. Dooierus en Hongerblom, terwyl
daar minder van die ek-verteller en die outobiografiese illusie gebruik gemaak word
en bekende konstantes in sy werk meer in ander kontekste of gestaltes opgaan.
Sommige van die stukke, soos ‘Die hangkas’, het feitlik 'n essayistiese inslag of is
'n uitgebreide karakterskets waarin die homoërotiek van vroeër terloops neerslag
vind (‘Op Moedverloor se pleine’), terwyl ander weer na optekeninge van 'n
baasverteller klink, soos in ‘Twee stories oor sensuur’, waarin die collagetegniek in
die geval van die tweede verhaal die werklikheidsillusie verhoog. In vergelyking
met vroeër bundels is hier minder 'n gepraat oor die eensaamheid van die mens en
meer 'n regstreekse uitbeelding van die mens wat in sy teleurstelling na seksuele
genot gryp (‘Fantasie vir 'n howeling’) of wat aan die einde van 'n mislukte lewe die
Sokratiese insig het dat hy niks weet nie (‘Sou dalk kan wees’). In twee gevalle wyk
die teks af van die tradisionele kortverhaal: in die geval van ‘Vaslav in die sneeu’,
waarin daar met die appèl na bepaalde bronne die geskiedenis van 'n balletdanser
opgebou word wat ten spyte van sy kuns tot die waansin kom, en in die geval van
‘Susanna en die ouderlinge’ deur die ‘toevallige’ vertrekpunt van die deurblaai deur
'n ou Bybel, die terugdink aan 'n Rembrandtskildery en - soos vroeër Gijsen - die
voortborduur op die bekende apokriewe
+

+ Volmink word bespreek deur J.P. Smuts (Bu., 26.11.81), L.S. Venter (Vo., 9.3.82 en Hoof.,
15.3.82), Fanie Olivier (Tr., 22.3.82), Hans Ester (Z.A., Maart 1982 en Trouw, 19.4.82) en
Ia van Zyl (T.L., XX: 3, Augustus 1982).
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verhaal. In ‘'n Heilige met huisbesoek’ maak Aucamp op verrassende wyse van die
transponeringstegniek gebruik en word die bekende konstante van die manlike
prostituut geestig in die verhaalopset ingebou. ‘Vir vier stemme’ -die verhaal van 'n
boeregrap wat op 'n tragedie uitloop - is feitlik soos 'n musiekstuk met tema en
variasies gekomponeer deurdat dieselfde verhaal allereers vertel word deur 'n spreker
wat op oom Toon Lourens as baasverteller gefokus is, terwyl die tweede gedeelte
op een van die karakters gekonsentreer word. In dele 3 en 4 van die verhaal word
die gebeure voortgesit, agtereenvolgens uit die perspektief van die twee persone wat
die liefde nie gehad het nie, o.m, met 'n verrassende ander siening van die gebeure
in die derde gedeelte.
In aansluiting by die revue-inslag van Wolwedans beoefen Aucamp in Die lewe
is 'n grenshotel (1977) ‘ryme vir pop en kabaret’, terwyl hy in Met permissie gesê
(1980) die eerste volwaardige kabaretteks in Afrikaans publiseer. Die liedjies sluit
met hulle talle woordspelings en vernuftighede aan by die literêre kabaret in die
Franse tradisies met sy protes teen burgerlike selftevredenheid en ydelheid, terwyl
die sosiale kommentaar in Met permissie gesê humoristies-satiries teen 'n
verskeidenheid dwaashede in die volkslewe gerig is. In Papawerwyn en ander
verbeeldings vir die verhoog (1980) bundel Aucamp 'n aantal dramatiese tekste
waarin hy o.m. elemente uit die ballet en sprokieswêreld verwerk.
Soos in die geval van De Vries begin Aucamp met 'n konvensionele tipe
streeksprosa wat hy gaandeweg met ander tematiese velde en geografiese gebiede
verruim, al bly die ‘streeksverhaal’ in 'n nuwe gedaante steeds in sy werk terugkeer
en al is sy werk nooit so sterk eksperimenteel as dié van De Vries nie. Van alle
prosadebutante uit die sestigerjare is sy werk stilisties die fynste. Met sy verkenning
van randfigure soos die homoërotiese mens verruim hy tematies die wêreld van
Sestig.
+

+ Die lewe is 'n grenshotel word bespreek deur A.J. Coetzee (Ogg., 24.11.77), Jan Rabie (Bu.,
15.12.77), Hilda Grobler (Hoof., 9.2.78) en Johann Johl (Vo., 16.2.78); Papawerwyn deur
Rita Elferink (Bu., 18.12.80), Grobler (Hoof., 31.1.81), H.J. Schutte (Tr., 16.2.81), Ronèl
Johl (Vo., 22.4.81), D.J. Hugo (Va., 1.5.81) en P.P. van der Merwe (Beeld, 23.7.81); en Met
permissie gesê deur Elferink (Bu., 5.3.81) en P.H. Swanepoel (Va., 1.5.81).
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Hoofstuk 9
Breyten Breytenbach en die digkuns van die sestigerjare
Ná die bundels van Ingrid Jonker en George Louw en die satiriese protespoësie van
Adam Small beweeg die Afrikaanse digkuns onder invloed van die Nederlandse
Vijftigers en die Franse poësie van Éluard en die surrealiste sterker in die rigting van
die vrye vers. Aanvanklik kom hierdie stroming tot uiting in die tydskrifwerk van
Wilhelm Knobel, wat reeds in die tweede lustrum van die vyftigerjare in Stellenbosse
studenteblaaie debuteer, al verskyn sy gebundelde verse eers later. In die sestigerjare
word hy gevolg deur D.P.M. Botes, George Weideman, Henk Rall, Stephan Bouwer
en Antjie Krog, terwyl Pirow Bekker en M.M. Walters 'n tipe poësie beoefen wat
tussen die vrye en gebonde vers beweeg. Die poëtiese toneel ná die metereologiese
verskyning en verdwyning van Peter Blum word egter oorheers deur Breyten
Breytenbach, wat 'n jaar of wat ná Knobel in Kaapstadse studenteblaaie publiseer
maar wie se debuut in boekvorm reeds in 1964 verskyn. Met hierdie debuut kry die
Afrikaanse poësie die sterkste nuwe inset ná Blum en word nuwe moontlikhede
oopgeskryf, terwyl Breytenbach se invloed ook gou blyk uit die groot aantal epigone
en navolgers wat by sy werk aansluit. Eers met die verskyning van Wilma
Stockenström in 1970 word die meer gebonde poësie van die Oppermanrigting sinvol
voortgesit en die wêreld van Afrika met sy besondere bodemgesteldheid en
moontlikhede vir beeldspraak verder verken.

I. Breyten Breytenbach
is op 16 September 1939 op Bonnievale gebore en word
groot op sy geboortedorp, in die distrik Riversdal en op Wellington, waar hy hoofseun
aan die Hoërskool Hugenoot is en in 1957 matrikuleer. In die jare 1958-1959 studeer
hy aan die Universiteit van Kaapstad, sowel aan die Michaelis-skool vir Skone Kunste
onder die leiding van Lippy Lipshitz as in die Departement van Nederlands en
Afrikaans onder die leiding van J. du P. Scholtz, Boerneef en Opperman. Sy eerste
verse, o.m. ‘Na-nag’ en ‘Terminus’, en vroeë prosastukke,
BREYTEN BREYTENBACH

+

+ Bibliografieë van Breyten Breytenbach verskyn in M.N. van Erdelen se Some Sestigers
(Universiteit van die Witwatersrand, 1970) en in J.A. Jordaan se Breyten Breytenbach
(Universiteit van Stellenbosch, 1973). Outobiografiese gegewens is opgeneem in Seisoen in
die paradys (Johannesburg, 1976), terwyl biografiese artikels oor hom geskryf is deur J. du
P. Scholtz (Oor skilders en skrywers, Kaapstad, 1979) en Chris Barnard (Hg., 29.7.77, 5.8.77,
12.8.77 en 19.8.77). 'n Onderhoud met Willem M. Roggeman verskyn in De Vlaamse Gids,
LVIII: 6, Junie 1974, terwyl die Mei 1975-uitgawe van Babel in sy geheel aan Breytenbach
gewy word. Oor die twee hofsake handel Jack Viviers in Breyten (Kaapstad, 1978), terwyl
Martin Welz oor die tweede hofsaak skryf (Breyten en die bewaarder, Johannesburg, 1977).
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o.m. ‘Drie halwes maak een hele’, verskyn in die studenteblad Groote Schuur in
1959. In Januarie 1960 vertrek hy oorsee om die wêreld te verken, reis rond in
Portugal, Spanje, Frankryk en Engeland, werk as kok op 'n weelderige jag en gaan
dan na Noorweë, waar hy ses maande lank Engels by 'n skool doseer. Junie 1961
keer hy terug na Parys waar hy as skilder werk en in 1962 met die Viëtnamese Hoang
Lien (Yolande) in die huwelik tree. Al het hy as skilder 'n karige inkomste, word sy
werk uitgestal in die Galerie Espace in Amsterdam en in Edinburg, Parys,
Minneapolis, Rome, Berlyn, Brussel, Rotterdam, Le Havre en Groningen. In 1965
word die A.P.B.-prys vir Die ysterkoei moet sweet en Katastrofes aan hom toegeken,
terwyl hy die C.N.A.-toekenning vir Die huis van die dowe, Kouevuur en Lotus, die
Nederlandse Van der Hoogt-prys vir Skryt, die Perskorprys vir Voetskrif en 'n spesiale
prys van die Jan Campert-stichting ontvang en in 1978 met 'n spesiale toekenning
deur die komitee van die International Publisher's Prize vereer word. Ná sy huwelik
woon hy en sy vrou in 'n woonstelletjie in die Rue Malebranche in Parys en raak hy
- o.m. nadat 'n visum vir sy vrou om Suid-Afrika te besoek, geweier word - al hoe
meer betrokke by anti-apartheidsorganisasies. In 1967 besoek hy Suider-Afrika,
hoofsaaklik Swaziland. In 1972 word 'n visum vir Suid-Afrika aan sy vrou toegestaan
en in Desember van daardie jaar kom die egpaar vir 'n verblyf van etlike maande na
Suid-Afrika en tree Breytenbach in Februarie 1973 in die lesingreeks oor die Sestigers
voor die Kaapstadse Somerskool op. Op 19 Augustus 1975 word hy op die lughawe
Jan Smuts in hegtenis geneem nadat hy enkele weke tevore die land met 'n vals
paspoort binnegekom het. Hy word skuldig bevind van deelname aan terroristiese
bedrywighede wat die wet en orde in die Republiek in gevaar stel en tot nege jaar
gevangenisstraf veroordeel. In die loop van 1977 word hy 'n tweede keer verhoor op
grond van pogings om te ontsnap en om deur gesprekke met een van die bewaarders
die doelstellings van die geheime organisasie Okhela te bevorder, maar op die meeste
van dié aanklagte word hy onskuldig bevind. Tydens
+

+ Die beste oorsigte oor Breytenbach se werk is André P. Brink se Die poësie van Breyten
Breytenbach (Reuse-Blokboek nr. 8, Pretoria/Kaapstad, 1971; daarna telkens aangevul; kyk
hieroor E. Lindenberg, Rap., 14.11. 71) en sy hoofstuk in Perspektief en profiel5 (Johannes
burg, 1982; vgl. ook St., XXI: 1, Oktober 1967 en XXI: 2, Desember 1967, Hg., 29.12.67
en Raster, VI: 2, Somer 1972). T.T. Cloete bespreek al die digbundels (Die Afrikaanse
literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980), terwyl Hans Ester oor ‘Sekularisatie als poëzie’
skryf (Kritisch Akkoord 1978, Brussel/Amsterdam, 1978). Oor Aspekte van ballingskap en
vaderland in die poësie van Breyten Breytenbach skryf S.P. (Fanie) Olivier (ongepubliseerde
M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch, 1972; vgl. ook St., XXVI: 2, Desember
1972). Die anormalisering in die poësie van Breyten Breytenbach word ondersoek deur H.M.
Viljoen (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1974), terwyl J.R.
Verster Taal en beeld in die poësie van Breyten Breytenbach nagaan (ongepubliseerde
M.A.-verhandeling, U.O.V.S., 1968). In sy ongepubliseerde D. Litt.-verhandeling oor Die
nie-metriese vers in Afrikaans (Universiteit van Stellenbosch, 1973) bring D.F. Spangenberg
Breytenbach se poësie ter sprake, terwyl F.C.J. Galloway oor Die sinestetiese beeld in die
poësie van Breyten Breytenbach (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, U.O.V.S., 1976) skryf
en L.M. de Klerk 'n studie van Poësie, prosa en mengvorme met 'n aantekening oor Breyten
(ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch, 1975) maak. Die
volledigste ondersoek van die hele oeuvre is A.M. (Annari) van der Merwe se ongepubliseerde
Ph.D.-verhandeling Paradoks as poësie (Rhodes- universiteit, 1975; vgl. ook St., XXVI: 6,
Augustus 1973). Oor die ‘ontluisteringstendens’ in sy poësie skryf H. du Randt (St., XXVI:
4, April 1973 en XXVI: 5, Junie 1973), terwyl Ammarensia Robinson Breytenbach behandel
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sy aanhouding wend die Afrikaanse Skrywersgilde by herhaling pogings aan dat
Breytenbach toegelaat moet word om in die gevangenis te skryf en te skilder en om
sy vonnis versag te kry. Alhoewel nuwe werk van hom nie tydens aanhouding
gepubliseer kon word nie, verkry hy internasionale bekendheid deur die verskyning
van sy poësie in Babel, De Populier, De Vlaamse Gids, Raster en die stencils van
Poetry International, die versameling van sy gedigte in 'n Nederlandse uitgawe (Het
huis van de dove en Met andere woorden, 1976-1977), die vertaling van bundels
(Skryt met Nederlandse vertaling deur Adriaan van Dis, 1976; Sinking ship blues,
vertaal in Engels deur André P. Brink, 1977) en die verskyning van bloemlesings:
Feu froid deur Georges, Marie Lory (1976), Kreuz des Südens, Schwarzer Brand
deur Rosi Russink (1977), In Africa even the flies are happy onder redaksie van
Dennis Hirson (1978), And death white as words met 'n inleiding deur Ampie Coetzee
(1979) en Solank daar water in die water is met vertalings in Portugees deur Mário
Cesariny (1979). In Suid-Afrika stel A.J. Coetzee, Ernst Lindenberg en John Miles
die bundel Blomskryf (1977) saam waarin ook ongebundelde verse opgeneem word.
In 1980 verskyn Vingermaan in Nederland, tekeninge van Breytenbach met gedigte
oor hom deur H.C. ten Berge, Rutger Kopland, Gerrit Kouwenaar, Lucebert en Bert
Schierbeek. Op 2 Desember 1982, nadat hy iets meer as sewe jaar van sy vonnis
uitgedien het, word Breytenbach vrygelaat en vestig hy en sy vrou hulle weer in
Parys.
Met sy poësie en prosasketse verteenwoordig Breytenbach 'n nuwe inset vir die
Afrikaanse letterkunde deur die vryer, uitgesproke erotiek in die uitbeelding van die
vreugdevolle samesyn van man en vrou in 'n dikwels winterse wêreld en deur die
temas van ballingskap en betrokkenheid wat in sy werk groter dimensies as in enige
Afrikaanse literatuur van vroeër aanneem. Baie gedigte word geskryf vanuit 'n
wintersituasie waarin die mens dikwels in 'n kamer ingehok word, van waar hy
eksistensiële vrae oor sy menswees vra en waaruit hy 'n somerse wêreld en jeugperiode
evokeer. Die doodsvrees lei tot 'n intense belewing van die mens in sy aftakeling en
verrotting en elementale syn van stank, slym en ontbinding, wat alles egter essensieel
is vir die nuwe groei en lewe. Vandaar die poging om die oomblik te verewig deur
die liefde en om die verganklikheid met die skryfdaad van die kunswerk op te hef.
In die ‘politieke’ gedigte is daar sprake van 'n ek-figuur wat in
+

in haar ongepubliseerde skripsie oor Aspekte van die poësievernuwing in Afrikaans na 1950
(M.A.-verhandeling, Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., 1971). Oor ‘Breyten se halwe
woarde’ skryf T. Lijphart (Spektator, I: 7-8). ‘Tien boeken van Breyten Breytenbach’ word
bespreek deur Adriaan van Dis (De Vlaamse Gids, LVIII: 6, Junie 1974). Oor ‘Die
veelvuldigheid van nul: Taal en wêreld by Breyten Breytenbach’ skryf P.P. van der Merwe
(Woorde teen die wolke, Johannesburg, 1980) en oor sy werk as skilder en die skilderende
inslag in sy poësie Ingrid Winterbach (Art and articles: In honour of Heather Martienssen.
Kaapstad, 1973). N.P. van Wyk Louw, D.J. Opperman en F.I.J ..van Rensburg se motiverings
vir die toekenning van die A.P.B.-prys verskyn in Krit., III: 1, April 1965.
+ Blomskryf word bespreek deur Jeanne Goosen (Hoof, 25.2.77), André P. Brink (Rap., 27.3.77)
en Annari van der Merwe (Ogg., 27.10.77).
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ballingskap die vervreemding van sy land ervaar, graag wil hê dat normale menslike
verhoudings in sy land moontlik moet wees en die mens in sy volle menslike
waardigheid daar tot sy reg moet kom.
Onder die invloed van Rimbaud, Éluard, die Nederlandse Vijftigers en die
Suid-Amerikaanse digters skryf Breytenbach 'n vrye vers wat deur die spreekritme,
niemetriese patrone en afwesigheid van vaste versvoete bepaal word, 'n tipe poësie
wat sy groot verrukkings en verrassings deur die beeldspraak kry. Teenoor die
Dertigers met hulle ek-gesentreerdheid het 'n mens hier te make met 'n self-poësie
wat wel die ek in sy animaliteit betrek maar nie primêr oor die self handel nie deurdat
die grense tussen die ek en sy wêreld opgehef word. Deur die ongewone woordorde
en die verrassend nuwe konteks word die normale woordbetekenis dikwels radikaal
gewysig en as nuut ervaar, iets wat versterk word deur die aktivering van Bybeltaal,
kinderliedjies, fragmente uit Gesange en Hallelujaliedere, idiomatiese uitdrukkings
en deur die gesprek met ander digters wat dikwels tot 'n inskryf teen die voorbeeld
lei. Die taalspel waarin die alledaagse konvensies verontagsaam word, lei soms tot
'n spel met klank en foneme of tot 'n bewustelike ontginning van die morfeem
waardeur hy ‘die uitgeteerde woordjies/ splyt en poleer’, ander kere weer tot 'n
saamdig van disparate dinge en woorde. Die tegnieke wat Breytenbach in sy poësie
aanwend, is die paradoks, dubbelsinnigheid van woorde, sintaktiese ontwrigting,
enumerasie, verletterliking van die woordbetekenis, woordherhaling, literêre
verwysings en soms 'n ironiserende toon. Met dit alles gee Breytenbach 'n nuwe
impuls aan die Afrikaanse digkuns.
Ná die jeugwerk in Groote Schuur publiseer Breytenbach in die jare 1961 tot 1964
verse en prosasketse in Contrast. Die eerste werk wat hy in Parys in die najaar van
1963 voltooi en daarna in 1965-1966 herskryf,* verskyn in 1971 as Om te vlieg: 'n
Opstel in vyf ledemate en 'n ode, terwyl die korter prosasketse uit dié jare in De boom
achter de maan (1974), Die miernes swel op (1980) en Katastrofes (1964) versamel
word. Volgens Annari van der Merwe en Adriaan van Dis is die manuskrip van die
eerste Om te vlieg (tans in besit van Van Dis) 'n meer koherente geheel en het dit 'n
samehangende diepere sin. Die gepubliseerde teks is die verhaal van die sentrale
+

*

Oor die presiese chronologie van Breytenbach se poësie heers daar onsekerheid. Dit is bv.
bekend dat dele van Lotus vroeër as Die ysterkoei moet sweet geskryf is, terwyl heelwat van
Breytenbach se vroeë werk nog in manuskripvorm bestaan. Die onsekerheid geld ook vir
die tekste van Voetskrif en Seisoen in die paradys wat as gevolg van sy gevangenisstraf nie
deur Breytenbach nagegaan of geoutoriseer kon word nie.
+ Om te vlieg word bespreek deur Chris Barnard (Bu., 13.4.72) en André P. Brink (Voorlopige
rapport, Kaapstad/Pretoria, 1976; kyk ook St., XXI: 5, Junie 1968). I.G. Winterbach doen
'n Ondersoek na enkele struktuuraspekte van Om te vlieg van Breyten Breytenbach
(ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch, 1974), terwyl Annari
van der Merwe en Adriaan van Dis die oorspronklike manuskrip met die gedrukte teks
vergelyk (Woorde teen die wolke). Die miernes swel op word bespreek deur Fanie Olivier
(Tr., 1.12.80), J.P. Smuts (Bu., 12.12.80) en Annari van der Merwe (Va., 18.12.80) en
Katastrofes deur J.L. Steyn (Va., 18.12.64), W.E.G. Louw (Bu., 9.4.65), Brink (Krit., III: 1,
April 1965 en St., XXI: 2, Desember 1967), Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966),
J.P. Smuts (Bu., 17.9.81) en André le Roux (Beeld, 25.11.81). Oor ‘Fascistiese pampoen’
uit dié bundel skryf J.A. du Plessis (Kl., XV: 3, Oktober 1980), terwyl T.T. Cloete ‘Die
boenk’ ontleed (St., XXXIII: 2, April 1980). Oor sy prosa skryf verder Hein Viljoen (Rondom
Sestig, Kaapstad, 1977), H.C.T. Müller (T.L., XIX: 1, Februarie 1981 en XIX: 2, Mei 1981)
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verteller-karakter Panus ('n samestelling van Penis en Anus) se begeerte om te vlieg
en strek oor 'n periode van vyf seisoene en eindig met ‘'n Ode aan 'n uitgesuigde
karakter’. Panus bevind hom in Slagterstad wat herkenbare trekke van Parys en
Kaapstad vertoon en in 'n staat van oorlog verkeer. Die begeerte om te vlieg, hang
saam met sy begeerte om te skryf: 'n verlange om die siekte en dood, ontbinding en
wording, lewe en groei te ontvlug, om die self volkome te verwesenlik. In haar
insiggewende verhandeling oor Om te vlieg wys I.G. Winterbach daarop dat die
epiese vertelwyse en tydsverhoudinge volkome geparodieer word. Sommige gedeeltes
van die verhaal word op so 'n wyse aangebied dat twee potensieel verskillende
gedeeltes deur die feitlik woordelikse herhaling as variante of alternatiewe van mekaar
gelees kan word. Deur die teenstrydigheid in die dubbelperspektief van Panus as
verteller en as karakter word ook die rol van die verteller geparodieer deur die dikwels
spottende aard van die kommentaar wat Panus lewer. Dit is dus 'n werk wat heeltemal
afwyk van die konvensionele verhalende prosa en wat 'n fantasiewêreld skep waarin
die makabere en kosmiese 'n verbinding met mekaar aangaan. De boom achter de
maan (waarvan die oorspronklike Afrikaanse tekste blykbaar verlore gegaan het) en
Die miernes swel op bevat hoofsaaklik stukke wat reeds vroeër in Sestiger, Contrast
en De Vlaamse Gids verskyn het en kom merendeels uit die manuskrip van
Katastrofes, al is dit oor die algemeen werk van mindere kwaliteit. Basies is die
grondtoon - die gepynigde ek wat met 'n absurde wêreld waarin alles aan die ontbind
is, gekonfronteer word - dieselfde as dié van Katastrofes, net soos die tegnieke assosiatiewe skakels, gebruik van fantasie, simbool en groteske, verbrokkelde sinsbou
en groot beeldende vermoë - ooreenkom met dié van Breytenbach se prosadebuut
uit 1964. Soos in die geval van Om te vlieg breek Breytenbach in al drie bundels met
die gewone vertelpatrone en gee hy ‘momentopnames’ (André P. Brink) van werklike
katastrofes wat die mens bedreig of van angste wat sy lewe oorheers. Die gevolg is
dat die sonderlingste gebeurtenisse - o.m. deur die meesterskap van die verteller meestal met 'n sin vir die lagwekkende as die gewoonste werklikheid aangebied word
of dat 'n sprokieswêreld algaande 'n reële aanskyn kry. ‘Oopmaak’ is bedoel as inset
tot Katastrofes (soos die slotstuk duidelik die bundel tot 'n einde bring) en gee 'n
beeld van 'n ek wat waarnemend vanuit sy kamer lewe, ‘'n spioen, elke dag uitgestuur
op 'n nuwe verkenningstog, vermom onder hoed en baard en pyp en idees en redes
en vel’. ‘Kersverhaal’ is 'n voortreflike evokasie van wreedheid tydens 'n
(Oos-Europese?) oorlogsituasie in die sneeu en die ys, vertel deur 'n jong dogtertjie
met repeterende patrone en die meespeel van sprokiesgegewens en Bybelse
verwysings. In ‘Bergen’ oorheers die dood en vrees vir die dood deur die wêreld wat
bedreig word deur seemeeue, terwyl Breytenbach in ‘Die boenk’ (vgl. Buddingh' se
‘De bosbesbozzel’) 'n fiktiewe dier met behulp van logiese afmetings en rekenkundige
vermoëns tot surrealistiese proporsies opbou, 'n

en C.N. van der Merwe (Die wegbreek van die realisme in die Afrikaanse verhaalkuns,
ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch, 1967).
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snaakse dier wat laggend neerkyk op die snaakse gedoentes op die aarde. In
‘Selfmoord l’ is die afspring in 'n skeur in die aarde 'n meer enkelvoudige katastrofe,
terwyl die surrealistiese oorheers in ‘Wedren’ met die beskrywing van 'n tog per
trekker die golwe in vanaf Stockholm na Duitsland. In ‘Geel gevaar’ is die katastrofe
die huis wat deur kakkerlakke ingeneem word, in ‘Die geheim van die besondere
soldaat se hoed op (militêre) skouers’ tree feitlik 'n figuur uit Hieronymus Bosch te
voorskyn en in ‘Sin vir waardes ho! mannekyne’ neem 'n dier die huishouding in en
begin hy geleidelik die ek oorheers deur sy enorme vermoë om urine af te skei. ‘Die
heer Kleks se kamer’ is die verhaal van 'n man wat sy kamer as 'n landgoed waan en
wie se besittings ná sy dood ondersoek word om sy geheime lewe bloot te lê, terwyl
daar in ‘Troebel dobbelsteentjies’ iets van 'n eindoordeel in die trant van Kafka of
Vestdijk se De kellner en de levenden meespeel. Hierdie prosasketse toon 'n
verwantskap met Rabie se Een-en-twintig en Henri Michaux (van wie Bartho Smit
enkele stukke in Afrikaans vertaal), maar in die uitbeelding van die ontluisterde mens
teen 'n surrealistiese agtergrond, die opbou van 'n sprokiesfeer waarin onskuld en
geweld makaber verbind word, die vermenging van dodelike erns en die lagwekkende,
die verbluffende beeldende vermoë en die meeslepende verteltrant is Breytenbach
se ‘prosas’ in 'n hoë mate iets unieks in Afrikaans.
Volgens André P. Brink is die titel van Breytenbach se eerste digbundel, Die
ysterkoei moet sweet (1964), afgelei van 'n ou Zenspreuk: ‘Om die groot Niet te kan
vertrap, sal die Ysterkoei moet sweet.’ Die‘ysterkoei’ kan hier op die
vrugbaarheidsmotief slaan, terwyl die ‘sweet’ die arbeidsmotief in die bundel inlei.
'n Mens kan ook die ysterkoei wat moet sweet, as 'n tikmasjien lees met spene wat
melk gee en die ongewone moet doen: elke gedig is 'n poging om die onmoontlike
te verwesenlik; waar daar niks was nie, sal 'n klein skepping deur die woord heen
tot stand kom. Die opdrag van die bundel ‘Vir my vriende in tronke met tande’ is in
sy meegevoel dubbelsinnig: dit kan sowel op die grynsende vriende agter tralies
slaan of op die bedreigende van die tronk self. Hierdie dubbelsinnigheid word
algaande 'n belangrike struktuurpatroon in die bundel.
Die bundel is verdeel in drie afdelings. Die eerste, ‘Die maer man met die groen
+

+ By sy eerste verskyning word Die ysterkoei moet sweet gunstig geresenseer deur Ernst van
Heerden (Dagbreek, 20.12.64), W.E.G. Louw (Bu., 26.2.65), André P. Brink (Krit., III: 1,
April 1965), Rob Antonissen (Spitsberaad) en T.T. Cloete (Kaneel, Kaapstad, 1970), terwyl
N.P. van Wyk Louwen D.J. Opperman hulle waardering in die motiverings vir die A.P.B.-prys
uitspreek, al het Opperman sekere voorbehoude en slaan hy Katastrofes hoër aan as Die
ysterkoei moet sweet (Krit., III: 1, April 1965; Opperman se stuk is ook opgeneem in
Verspreide opstelle, Kaapstad/Pretoria, 1977). R. Schutte (Va., 5.2.65) en F.I.J. van Rensburg
(Vo., 21.1.65) toon weinig begrip vir die bundel; Van Rensburg het bv. beswaar teen die
‘volgehoue ekshibisionisme, ... die degradering van die skryfdaad, ... die volgehoue neiging
om te skok, ... 'n uitmekaarheid van die vers en 'n gebrek aan noodwendigheid van samehang
van die verskillende materiale waaruit die vers aanmekaargesit word (,) ... die oornemery uit
die Franse letterkunde van die afgelope vyftig, sestig jaar’. In sy artikel oor ‘Tendense in die
hedendaagse Afrikaanse poësie’ (St., XX: 5, Junie 1967; kyk die reaksie hierop deur Adam
Small, St., XXI: 3, Februarie 1968 en Abr. H. de Vries, St., XXI: 5, Junie 1968) sien A.P.
Grové Breytenbach se bundel as 'n ‘modeverskynsel’ wat ‘'n byna sieklike belangstelling in
en vertoning van ... eie anatomie’ openbaar, 'n tipe poësie waarin die ek aan die leser opgedring
word. By herhaling lê hy in die artikel gedigte van N.P. van Wyk Louw teenoor voorbeelde
uit Breytenbach se werk om 'n ‘korrekter’ digterlike instelling en geslaagder verse te illustreer,
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trui’, is die verslag van die ek se ervaring van die wêreld, hoe dit daar uitsien, sy
vrees vir die ontbinding en die ‘haarlose engel wat wit verby die ruite’ , al is dit
moontlik dat die dood deur die verewiging in die kunswerk opgehef kan word.
‘Bedreiging van die siekes’, die insetgedig, is 'n selfportret met 'n selfopdrag waarin
daar stelling ingeneem word teen die ou romantiese opvatting van die geïnspireerde
poësie, want hierdie ek wat sy leser direk aanspreek, ‘hamer sy langwerpige kop om
.../ 'n gedig te fabriseer’. Teenoor hierdie ‘seremoniemeester’ (Brink) wat Breytenbach
aan die lesers voorstel en afsluitend genade vir die ‘skadelose’ man vra, is daar in
die ‘voorbeeld’ wat hy van sy poësie gee, 'n ek-spreker aan die woord wat oor al die
siekes van Parys en sy vrees vir die donker en die dood praat. Die ‘bleek mense’ wat
hy in die hospitale waarneem, vergelyk hy met die Bybelse engele in Nebukadnésar
se oond, terwyl die dood feitlik biologies belewe word in die strate wat ‘afgeslag en
glyerig’ is. Naas hierdie glibberigheid van die aarde is die ‘blare en oorryp blomme
gekleur en geknak’ en dus verganklik, sodat die eie doodsvrees op die omgewing
geprojekteer word, al weier hy om hierdie dinge met sy oë te negeer. Met die gebruik
van die voël-beeld het hy dan in strofe 3 'n visioen van sy eie begrafnis as die spreeus
en bome in die ritueel meeleef en hy tot die laaste die aarde hoor in die geluide wat
die modder aan die stewels van die begrafnisgangers maak. Hierdie begrafnis beteken
egter nie 'n absolute dood nie. Die ek wil nie begrawe word nie, maar (strofe 4) op
'n heuwel ge- ‘plant’ word sodat hy met die hulp van bemesting kan voortleef in die
leeubekkies en kan weier om die ‘swart tong’ van die dood te aanvaar.
Ná hierdie insetgedig waarin die doodsvrees, wat 'n sentrale motief in die bundel
gaan word, prominent aanwesig is, kan 'n mens ‘Verslag’ beskou as 'n
joernalistiek-impressionistiese reportage van indrukke wat 'n enumerasie vorm, in
so 'n mate dat dit met die afwesigheid van alle interpunksietekens sintakties oor die
versreël stoot en 'n sekere noodwendigheid in die opbou ontbeer. Die gedig werk
basies met die kontras tussen die katalogiserende opnoem en die weinige wat onthou
word, 'n subtiele variasie op die verganklikheidsmotief. Die refrein, waarin hierdie
laaste gedagte telkens 'n herbevestiging kry, het iets van die Franse ballade, behalwe
dat dit hier deur die uitbreiding oor twee en 'n halwe reël en deur die nadruklike
herhaling aan die slot aan emfase wen.
In ‘Dood begin by die voete’ is die doodsvrees weer markant aanwesig. Teenoor
die ou romantiese opvatting van die dood as 'n insluimering stel die spreker die
‘wetenskaplike’ teorie dat die bewussyn ná die dood voortbestaan, iets wat hy by

iets wat Louw in 'n ongedateerde brief uit 1968 aan Grové laat opmerk: ‘As laaste puntjie
wil ek sê dat 'n besonder onaangename onderdeel van jou artikel die gebruik van my werk
was om jongeres te betig. Ek weier om teen jongeres gebruik te word soos Celliers en Leipoldt
se werk indertyd teen óns gebruik is.’ Oor Die ek-spreker in Die ysterkoei moet sweet van
Breyten Breytenbach (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Pretoria, 1978)
skryf P.H. Roodt, terwyl hy die gedig ‘Breyten bid vir homself’ in T.L., XVIII: 2, Mei 1980
bespreek. Oor ‘Die ‘ek’ in die voorstellingsgedig van Breyten Breytenbach’ skryf Pirow
Bekker (St., XXIII: 2, Desember 1969), terwyl Francis Galloway 'n beskouing lewer oor
‘Blomme vir boeddha’ (St., XXXII: 1, Februarie 1979). Oor die gedig ‘Ikoon’ skryf H. le
R. Slabbert (T.L., XIX: 2, Mei 1981).
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wyse van 'n enumererende en topografies inspringende reeks vergelykings voorstel.
Soos vroeër by Blum begin strofe 2 dan met 'n vraag in verband met die dood as
insluimering. Reeds in die duiseligheid ervaar hy iets van die sterwe wat soos 'n vlies
water of 'n hand oor die keel op hom afkom, terwyl die ‘rondtas na verbeelding’ op
'n vroeë poëtiese dood kan slaan. Dan noem hy voorbeelde van die dood: die asters,
die angeliere en die rose, onderskeidelik pragtig voorgestel as ‘kletsende papegaaie’,
‘geknikte ou vrouens’ en ‘afgebinde vuiste’. Teenoor die wyse waarop hierdie reeds
gepersonifieerde blomme doodgaan, sterf mense in strofe 5 ‘gewoonlik plat op hulle
rûe’ en word hulle in die proses soos diere en plante (‘hase’ en ‘botsels’). Ná die
herhaling van die slotreël van die eerste strofe kom hy dan by die eksistensiële ‘My
voete’ waarvan hy die dood met omgewikkelde lappe wil weghou, aangesien hy nog
nie gereed vir die dood is nie. Die gedig werk mooi met die teenstelling tussen die
dood as insluimering en die wegvrot, voos word, verdorring en stank, maar die
Bybelse verwysing aan die slot is 'n te maklike oplossing om die vers te beëindig en
nie geïntegreer met die voorafgaande nie. Ook ‘Harige vrugte, nivellerende water’
handel oor die sterwe van dinge, maar nou sterker in verband gebring met die skep
van die gedig. Die simbool word eksplisiet gesien as 'n samepersing van selle, 'n
verrassende beeld wat onmiddellik daarna uitgebrei word deur die assosiasie met die
skepping van die mens uit klei en stof. Hierdie simbool is egter nie net klei en stof
nie, maar ‘been en bloed en are’, iets wat reeds ingelei word deur die ‘vlesige asters’
waarvan daar aan die begin sprake was. Die vrees kan alleen oorkom word deur
liefde (‘kopuleer’) en skepping. Vanuit die vertrekkende beeld van die asters, wat
bewustelik tot simbool gereduseer word, dy die gedig dus uit: die asters is nie net 'n
‘hoop selle’ nie, maar - via klei en stof - iets vleesliks wat wil lewe deur menslike
dade en liefde. In die tweede strofe keer die spreker terug na die vertrekpunt: die
asters is nou ‘stink en slymerig’, iets wat die ‘suiwer angs’ weer laat posvat en hom
laat vra dat die ‘soet water’ nivellerend oor hom moet vou, dat alles moet sterf solank
hierdie angs - gekonkretiseer in die verskyning van die doodsengel - maar net
verbygaan. In ‘Ikoon’ is daar sprake van die ‘oorlewing’ deur middel van die
verewiging in die kunswerk, al bereik hierdie verewiging nooit voltooidheid nie.
Strofe 1 gee 'n globale tekening van die ikoon: 'n houtpaneel met olie waarteen 'n
‘ingelegde wêreld’ gloei, 'n woord wat die assosiasie met die degraderende, spottende
vergelyking ‘soos perskes’ voorberei en die inlegwerk van die kunstenaar beeldend
voorstel. Vandaar dat - met 'n toespeling op die kruiswoord - ‘volbringing’ nie kan
plaasvind nie, ‘gesuspendeer’ is en alle ‘aksie puur en rou afgeskil (is)/ tot sinlose
stellings’, metafories voorgestel as ‘koekoekklokke in 'n ruimteskip’: iets wat
heeltemal sonder funksie en buite hul normale milieu is en daarom die humoristiese
vergelyking met die ‘perskes’ in strofe 1 voortsit. Alle handeling is met ander woorde
stopgesit, sodat die statiese toestand vergelykbaar is met dié in Van Wyk Louw se
‘Suiwer wiskunde’, strofe 12 van D.J. Opperman se ‘Dennebol’ en John Keats se
‘Ode on a Grecian urn’. Strofe 3 gee dan 'n feitlik Brueghelagtige beskrywing van
die ikoon, met telkens die aksent op die futiele aktiwiteit van mense en dinge in die
voorstelling. Blykens strofe 4 word die hele toneel oorheers deur ‘'n spykerige jesus’
met ontbinding ewig uitgestel, iets wat deur die mossie-beeld weer doelbewus
gebanaliseer en lagwekkend voorgestel word. Die reeks spottende voorstellings in
die gedig word afgesluit met die vergely-
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king ‘soos marilyn monroe’ in die slotstrofe, die ewig-onbereikbare uit die
sekulêrseksuele wêreld wat nou toegepas word op die ‘leë koel graf’. In teenstelling
tot ‘Harige vrugte, nivellerende water’ wat van dood en ontbinding spreek, is hierdie
gedig dus 'n klag oor die ontoereikendheid van die kuns: die figure van strofe 3 en
die ‘spykerige jesus’ van strofe 4 vind nie voltooiing in die dood nie.
Die gedagte van ontbinding is ook sterk aanwesig in ‘Bekommernis’, wat
geïnterpreteer kan word as 'n hallusionêre belewenis terwyl die spreker 'n hoë koors
het, homself inbeeld dat sy bed omring is deur lydendes as waakengele en in sy
waanvoorstelling die wywater oor homself sproei. ‘Stukkende gedig’ begin, soos
telkens by Breytenbach, met die situasie van die spreker in sy kamer terwyl dit buite
winter is. Die ‘om’-inset wat telkens herhaal word, suggereer die wil-tot-handeling
terwyl die handeling self nog afwesig is. Die digter is hier 'n tabula rasa wat niks
registreer behalwe die koue en die elementêre behoefte van die derms nie en slegs
die oomblik van die hede belewe. Terwyl hy probeer om te skryf en die ‘oomblik te
... definieer’, is die verval en ontbinding aan die gang en lei die Leipoldtiaanse vraag
na die sin van sy bestaan (‘wat soek jy hier’) tot 'n verwysing na die presiese uur en
plek waar hy hom bevind. Teenoor hierdie nulpunt, hierdie niks, stel hy dan die
‘iewers’ wat kontrasterend by wyse van 'n katalogus die poëtiese moontlikhede, die
aktiwiteit, die soeke na vervloë ryke, die outydse leefwyse, die vreugde en geluk,
die sinvolle navorsing en die gewyde diens noem. Ná hierdie moontlikhede keer hy
terug na die eksistensiële vraag en is daar weer, soos in strofe 2, sprake van die
‘verval van (die) lyf’, iets wat hom lei tot die selfopdrag om wakker te word, oor te
gaan tot die skryf en só sin te gee aan ‘hierdie moment’. ‘Skrywende nou en van
agter tot voor’ illustreer weer die aromantiese aard van Breytenbach se poësie in die
nag wat doodgewoon swart is, nie blou, groen of poëties nie. Soos in die vorige gedig
verkeer die ek in 'n kamer, nou met die slapende liggaam van sy vrou langs hom,
terwyl alle ander dinge om hom tekens van verval toon. Ook sy skryfwerk is blykens
strofe 2 in 'n staat van verval, aangesien ‘die fontein van sêmaarso’ verslyk het, al
kan die bedrogspel van die woord, die ‘vars verneuk’, weer opnuut begin. In die
volgende strofe maak hy hom as 't ware gereed vir die digaksie waarin hy steun op
sy verlede en die geluk van sy jeug, aangesien dit ‘vermoeiend (is) om uit die hede
te skryf’ soos hy in die vorige gedig gedoen het. Teenoor die winterlandskap stel hy
dan die somerse wêreld wat hy en sy vrou twee weke tevore besoek het om dan uit
te kom by die vraag wat die toekoms sal bring. Na hierdie strofe, wat in werklikheid
die ‘gedig’ ‘van agter tot voor’ is (vgl. die titel en die reël ‘dit maak nou reeds twee
verse vir vanaand’), keer hy terug na die ‘nou’ van die eerste drie strofes: die
bemoeienis met die digaksie en die nag wat net nag is. Met die voltooiing van die
‘twee verse’ is die stilte opgehef en die statiese toestand van die hede (‘nou’) verbreek,
soos die vorige gedig kon eindig met die versugting dat ‘hierdie moment ... in 'n stom
kreet’ moet oopbreek. Die teenstelling tussen 'n winterse en somerse wêreld beheers
ook die struktuur van ‘Vir Wilhelm’, terwyl ‘Elemente van 'n rus 'n onrus’ weer
vanuit 'n wintersituasie geskryf is. Die kontras tussen winter en somer beheers verder
‘Ek het amper vergeet, maar met die sigaar’, 'n gedig waarin die hele belewing ervaar
word terwyl die spreker besig is om 'n sigaar te rook (vgl. ‘Die vuurhoutjie’ van Peter
Blum). Teenoor die figuurlike, simboliese winter waarin hy reeds agt en dertig maande
lank woon, voer die sigaar hom terug na sy
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somerlewe en die pragtige oproep van die ouerhuis. Aan die einde keer hy terug na
die sigaar wat nou klaar gerook is en neergesit word, terwyl hy as 't ware die
‘prenteboek van (sy) somer’ toemaak, al herinner die kappertjies op sy vensterbank
hom nog daaraan.
Binne sy hele oeuvre is die gedig ‘Breyten bid vir homself’ die eerste voorbeeld
waarin Breytenbach bewustelik 'n gesprek aanknoop met 'n ouer digter. Voorbeelde
van hierdie procédé is reeds vroeër by Opperman aanwesig, soos die gedig ‘Pandora’,
wat Marais se ‘Die towenares’ ‘parodiërend’ navolg. Nog vroeër is Celliers se ‘Die
vlakte’ en Totius se ‘Die besembos’ deur die personifikasie, strofebou en rym- en
metriese skema 'n navolging van Shelley se ‘The cloud’. Die nuwe wat Breytenbach
in hierdie procédé bring, is dat sy vers 'n doelbewuste inskryf téén die voorbeelde
is, in hierdie geval Van Wyk Louw se ‘Ignatius bid vir sy orde’ en ‘Die Aquinaat
bid vir homself’ in Nuwe verse. In strofe 1 ontken Breytenbach Van Wyk Louw se
uitspraak, o.m. deur spottend Louw se gebruikmaking van hoofletters, wat 'n soort
‘verdieping’ moet bring, na te volg en selfs 'n minder belangrike woord soos
‘Daarsonder’ met 'n hoofletter te skryf. In strofe 2 gee hy toe dat vervulling alleen
deur die dood gevind kan word, maar vra hy vrywaring teen verrotting en ontbinding
en - by wyse van 'n kortsluitende metafoor - oorgawe aan die liefde. In strofe 3 bid
hy, as uitbreiding op strofe 2, vir sy ingewande en harsings en vra hy dat die mens
'n vry en onbekommerde lewe mag geniet. In aansluiting by reël 1 van strofe 2 kom
daar in strofe 4 die besef van verganklikheid, al vra hy weer (vgl. reël 1 van die
gedig) dat pyn ver van hom moet bly (in teenstelling tot Van Wyk Louw wat sê: ‘laat
daar aan ons gepynig word,/ maar ons nooit pyn maak nie of klae’). Hierop volg 'n
enumerasie van die soorte pyn wat ander kan ly, in die besonder opsluiting van
verskillende soorte, verbanning ‘tot die einde van hul dae’ (vgl. Van Wyk Louw) en
verrotting waarteen hy in strofe 2 gebid het. Met die slotreël, waarin ‘klae’ as 'n
selfstandige naamwoord gebruik word, sluit Breytenbach regstreeks aan by Van Wyk
Louw, terwyl hy met die teenstelling tussen die ‘hulle’ en ‘Ek’ Van Wyk Louw se
gebruik van die hoofletter effektief verder voer. Teenoor die ‘mededeelsaamheid’
van Van Wyk Louw se Ignatius is ‘breyten’ volkome ek-gesentreerd, sonder dat die
gedig, soos die vroeë poësie van die Dertigers, narcissisties raak.
Twee van die geslaagdste verse in die eerste afdeling van die bundel is ‘Wat die
hart van vol is loop die mond van oor’ en ‘'n Brief van hulle vakansie’, wat
Breytenbach onderskeidelik tot sy moeder en vader rig. In ‘'n Brief van hulle vakansie’
is daar die siening van die ouers wat die kind opdra aan God en word die ortodokse
geloof van 'n ouer geslag pragtig gesuggereer deur ‘Gij Here God’ met sy assosiasies
met die Hooghollandse Bybel, terwyl die teenstelling tussen die spreker met sy
volwasse, uitgeswelde lyf en die vertroude dinge van vroeër die gang van die eerste
twee strofes bepaal. Die verering van die vader lei in strofe 4 tot 'n katalogus van die
dinge wat hy alles is, terwyl die dooie hond wat in strofe 5 begrawe word, as ‘saad’
en bemesting vir die aarde gesien word, 'n gedagte wat by herhaling by Breytenbach
terugkeer. Basies het die gedig 'n sterk elegiese klank en is dit 'n treurlied oor die
skeiding en die stille eenvoud van die ouers, iets wat in die slotstrofe weer tot die
kontras tussen die hede en verlede lei. In ‘Wat die hart van vol is loop die mond van
oor’ word die moeder vir die hele duur van die gedig op 'n vererende,
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hoofse wyse aangespreek, wat 'n sekere afstand tot gevolg het. Alhoewel dit die mode
is om die moeder te verwerp, die ‘sandkastele van kinderjare’ om te skop en die
‘grafte’ van die voorvaders te verwerp, kan die spreker dit ‘juis om die dood’ nie
doen nie, aangesien die moeder wat aan hom geboorte geskenk het, hom aan die
dood laat dink. Daarom breek die liefde deur en word sy oë tranerig by die gedagte
aan haar. Telkens kom daar in die gedig 'n herbevestiging van wat die ‘u’ vir hom
is, o.m. (strofe 6) die ‘swart bome’ en ‘stroewe kuste’ waarin die speelplekke en
vakansies van die kinderjare met die moeder geassosieer word. Teenoor hierdie
verlede roep hy dan die hede op wanneer die moeder verwyder is van die seun en hy
- as 'n variasie op die bekende idioom - soos 'n ‘gansvoël’ lyk waarvan die ‘regtervlerk
... verdor (is) van rumatiek’. Telkens, feitlik by wyse van 'n sirkelbeweging, werk
die gedig op tot die ‘dood’ as hy eers die periode van die swangerskap en die moeder
se trane oor die fetus (vgl. die vasvangbeelde) oproep, daarna die leegheid van sy oë
en die wind wat waai in verband bring met die dood, al laat die moeder hom telkens
dink aan die ou vertroude dinge van sy jeug. En die gedig sluit met 'n herbevestiging
van sy liefde waarin die moeder as ‘vyeboom’ en voortplantingsimbool en hy self
as die ‘vrot vrug’ gesien word.
Die tweede afdeling van die bundel, ‘Kopatlas’, bevat verse oor die ek se
slampampergang deur die lewe en die dinge wat hy daagliks ondervind, weer eens
vanuit 'n wintersituasie waargeneem. In ‘Blind b’ is daar sprake van die ondraaglike
koue buite terwyl die mense binne in die ‘hitte en lig’ sit en die geweld van wind en
weer feitlik as 'n agtervolger, 'n bedreiger gesien word. Dieselfde ingehoktheid van
die mense kom voor in ‘As 'n ruiter deur dié strate sou galop’ met sy teenstellings,
terwyl die spreker in ‘Afskryf’ praat oor die Arabiere wat hulle heimwee in sange
voor sy venster kom uitsing. In ‘Alarm’ is dit die geluid van die sirenes wat die hele
stad deurpriem en sinesteties die ons ‘spikkeltjies’ voor die sneeuval laat sien, terwyl
alles in ‘Versoening’ aangetas is deur die winter en die ek as 't ware in sy lyf klim
om hom te beskerm teen die koue. Teenoor hierdie verse praat ‘Plastiese snykunde’
van 'n somerse situasie en word die liggaam van die ek van ‘deursigtig wit’ tot ‘'n
pienk orgaan’ soos hy volledig deur die see getransformeer word. ‘Nirvana’ steun
op die voorval in Boeddha se lewe toe hy onder 'n bodhiboom gaan sit en sy eie self
afgesweer het en onderneem het om nie weer op te staan voordat hy die gawe van
die Derde Oog besit waarmee hy die heelal op 'n nuwe wyse kon waarneem nie
(André P. Brink, Die poësie van Breyten Breytenbach3, p. 9). En as die gawe dan
aan hom geskenk word, kan hy die lug liefkoos en soos 'n beminde blomme in die
aarde se hare steek. Meer as in die eerste afdeling het baie van die verse in ‘Kopatlas’
'n sterk surrealistiese inslag, soos die reste van die ek se drome in ‘Die maaltyd’ met
sy beelde van ontbinding, en ‘Stillewe’, waarin die voorstelling al hoe ‘onmoontliker’
raak. In ‘Blomme vir boeddha’ word die in- en uit-beweging van die asem deur die
tipografiese rangskikking gevoed en word die disparate dinge (somer, stilte, alles)
aan die einde saamgevoeg soos die ek deur die geestelike oefening al hoe meer die
sin en samehang sien. In ‘Wy’, die slotgedig van die afdeling, bely die ek sy
gehegtheid aan die Bolandse jeugwêreld met die gebruik van alliteratiewe en
assonerende effekte in reël 3, die kontraswerking van strofes 3 en 4 met die beeld
van die wilde, promiskue lewe in strofe 4 en die herbevestigende herhaling in die
slotstrofe.
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Soos telkens in die eerste twee afdelings word die liefdesverse in die derde afdeling,
‘Die mond is te geheim om pyn nie te voel nie’ ('n aanhaling uit ‘Bedreiging van die
siekes’), vanuit 'n wintersituasie geskryf waarin die minnaar die vreugdes van die
somer vir die geliefde noem (‘Wintertroos’), dinge waarneem en vrees dat die geliefde
beseer mag word (‘Trap hoog uit die aardbol’). ‘Donker bloeisel’, waarin die minnaars
nagte lank lê en luister na die ‘fluisterende reën’, is feitlik musikaal gekomponeer
met inset en herhaalde herbevestiging van die tema, die assosiatiewe aanteel van
klankverwantskappe en die ontwikkeling in die betekenis, terwyl die afwisseling van
die lang en kort reël hier uiters funksioneel is deurdat die lang reël dikwels net 'n
variasie van en uitbreiding op twee kort reëls is. Een van die hoogtepunte in die
bundel is ‘Nagmaal’, waarin die geliefde ná die liefdesmoment aangesê word om te
slaap terwyl die minnaar oor haar waak en die seksdaad met 'n toespeling op die
nagmaalsritueel opnuut opgeroep word om die geweld van die elemente buite en die
onvermydelike ontbinding wat reeds aan die gang is, te besweer. ‘Herfsaand’ beskryf
'n wandeling terug huis toe met die ontwikkeling van ‘my vrou’ tot die Bybelse ‘my
beminde’, uiteindelik die ‘afskil’ van die vrou en die uitreik na ‘die vensterbank tot
op die eerste blink nok/ en dan die maan’ in die vervoering van die liefde. Terwyl
‘Liggaamsoefeninge’ 'n hegte eenheid vorm deurdat die slotstrofe teruggryp na die
inset, verloop ‘Agter vensters’ 'n bietjie, vloei die slotreël van ‘Seisoenegids’ nie
logies uit die voorafgaande nie en klink ‘Verwoesting, die wrak’ onaf ten spyte van
die ekstra lading deur die Bybelse verwysings. Daarteenoor skryf Breytenbach in
‘Ek wag in my hart’ doelbewus teen die tradisie in en gee hy 'n oorspronklike siening
van die ‘hart’ in die uitbeelding van iemand wat nooit kom nie, terwyl die vrou in
‘Ook jou toeklede slaap met my’ deur middel van foto's teruggevoer word na haar
vroeër stadia, hier - met verwysing na die ‘selakante’ - gesien as 'n terugdelf in die
ewolusieproses, telkens met die aksent op die magteloosheid van die minnaar om
die essensie van die meisie te vang. In ‘Iets om aan te peusel in my igloo’ met sy
seksuele suggestie in strofe 2 word die getjilp van die voëltjie pragtig nageboots deur
die herhaalde gebruik van ‘klein’ en die verkleiningsvorm wat drie keer voorkom.
En in die slotgedig van die bundel, ‘Co la’, 'n Viëtnamese liefdesvers in die betekenis
van ‘die reier sweef’, lei die spel van herhalings en variasies tot 'n hegte
korrespondensie tussen die twee strofes.
In Die huis van die dowe (1967) - 'n verwysing na die skilder Goya se huis in
Madrid, maar ook 'n toespeling op die digter se buitelandse verblyf waardeur sy oor
minder met die Afrikaanse klanke gevoed word en die ‘doofheid’ geleidelik toeneem
- bou Breytenbach sy gebruik van klank- en taalspel en die Afrikaanse idioom verder
uit, maar die beeldrykheid het tot gevolg dat sommige gedigte te uitgesponne raak,
die nodige binding mis en 'n amorfe indruk maak. Dit geld in die besonder vir die
meestal politieke verse van die derde afdeling wat oor die algemeen
+

+ Die huis van die dowe word bespreek deur E. Lindenberg (The Cape Argus, 5.10.67 en St.,
XXI: 2, Desember 1967), Chris Barnard (S.A. Beeld, 8.10.67), F.I.J. van Rensburg (Vo.,
2.11.67), Edith Raidt (Bu., 1.1.68) en Elsa Joubert (S.M., 28.2.68). Oor die gedig ‘Muisval’
skryf H. le R. Slabbert (Kl., X: 4, Februarie 1976).
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swak vertoon in vergelyking met die res van die bundel, al boei hy met die subtiele
spel tussen ‘rose’, ‘stokke’ en ‘stokroos’ in ‘Ritselende blou blare’, die ironiese
siening in ‘My kontrei’, die singende gang van ‘Testament van 'n rebel’ met sy late
aanwending van die ‘gee my’ -kultus, ‘Diep buig, afskei’ met sy wrang alternatief
vir Leipoldt se ‘Vrede-aand’, en ‘Soos gebluste kalk’, wat met sy refrein 'n
inkanterende klank kry soos hy aldag noodgedwonge die Afrikaanse taal verder
afsterf. Die beste gedig in dié afdeling is ‘Klein plengoffer’ met sy verwantskap met
Boerneef en die Mediterreense wêreld van Van Wyk Louw se Tristia, 'n gedig waarin
gepraat word oor die beswerende krag van die kitaar, olyf, brood en druif wat die
pyn, wanhoop, honger en dood kan ophef.
Die eerste afdeling van die bundel, ‘Eet my woorde, trooswoorde (vir Yolande)’,
bevat liefdesverse waarin hy telkens, soos in Die ysterkoei moet sweet, vanuit 'n
kamer in die winter waarneem en die motiewe van verrotting en sterwe wat deur die
liefde en die digaksie teengewerk word, dominerend is. ‘Swart saad’ is 'n uitbreiding
op die motto uit Van Wyk Louw, maar in die derde strofe val die twee vlakke van
die gedig - die liefde en die kunswerk - nie meer saam nie, terwyl die spreker in
‘Brief vir vrou in die maan’ met sy sluitende slotstrofe wat terugspeel op die inset,
die vrees vir sterwe besweer met die gedigte wat hy vir die geliefde opdroom. In
‘Die afstand tussen die blom en die mond’ word daar gepraat oor die onmagtige taal
wat net ‘kepies van tekens en klanke op ruimte’ is, maar wat tog geweldige dinge
kan doen omdat ‘agter al die tale wat ons skei/ lê die ekke, lê 'n jy’. In ‘Bedewete’
wil hy die geliefde in die nag besit voordat die dag met sy ontnugteringe kom, terwyl
die uitbeelding van die seksdaad in ‘Vleiswiel’ weer met die kontras tussen dag en
nag werk. Sommige gedigte spreek van vreugde en geluk, soos ‘Die somer’, ‘Met
'n bossie bergblomme’ en ‘Die skoelapper en die slak’, laasgenoemde met sy refrein
wat in sy onvolledigheid soms tot 'n stameling word. Die sterflikheid van die dinge
is weer dominerend in ‘Die afvrot van die staat’, waarin daar sprake is van die liefde
en ‘'n ouderwetse ... oplase/ gedig’ as die ‘één skyn (wat) ... nooit (sal) versomber
nie’, terwyl die onmag van allerlei verdowende middels en selfs die woord om die
mens te troos, in ‘Stil, nou’ gestel word teenoor die liefde as die enigste krag wat dié
moontlikheid het, soos hy ook in ‘kwaksalwer’ die dood en vrees met die liefde wil
besweer. Deur die herhaling van die ‘as ek’- en ‘sou ek’-wendinge verkry ‘As ek 'n
prins was’ 'n hegte struktuur, terwyl ‘My broed van gaas tot geur’ 'n klein subtiele
klankspel op die woord ‘bruid’ is en ‘Muisval’ deur sy spel met die rym boei. In
‘Slaap klein beminde’ word die bedreiging van die geliefde weggewens en sê die
spreker op watter wyse hy haar sal beskerm, 'n gedig wat van wiegelied tot liefdeslied
ontwikkel. En in ‘My vrou’ word die noukeurige beskrywing van Yolande se hare,
oë, neus, mond en tong onderbreek deur 'n aanspreking van die ‘dom donders’ wat
op die spreker en sy vrou se privaatheid wil inbreuk maak, terwyl die gedig daarna
voortgaan met die beskrywing wat met die netjiese ryme en die gebruik van die
hoofletter in ‘Vrou’ op 'n hoofse verering van die geliefde uitloop. Die belangrikste
gedig in die afdeling is ‘Drome is ook wonde’, wat bestaan uit veertien driereëlige
strofes met 'n refreinreël wat met variasies terugkeer. In die eerste strofe is daar
sprake daarvan dat die spreker van die droom verslag wil doen by wyse van 'n brief,
maar in die oggend is dit net ‘rofies ink’ wat in argiewe weggebêre word en wat die
woorde nie
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genees nie. Met 'n voortsetting van die bloed-beeld en die gedagte dat rofies nie die
wonde genees nie, sê hy dat die ‘bloed bly blom’, 'n rewolusie agterlaat op die laken
‘of die borreling van liefde in tuine’, 'n stelwyse waarin ‘Boorde’, wat 'n mens
normaalweg by ‘tuine’, en ‘laken’, wat 'n mens by ‘liefde’ verwag, plekke verwissel.
Soos die ons van die gedig toegelaat word om hulle ‘geheime briewe’ te skryf, word
die dowe, malle en blinde (vgl. Peter Blum) die geleentheid gegee om iets te doen.
Niks genees egter nie en die pyn kneus die mens tot 'n herfskleur, 'n gedagte wat
gevolg word deur die versugting oor die groen voëls en geverfde son van die jeug.
En met 'n variasie in die refrein word daar nou gesê dat die ‘sneeu’ wat alles toewinter
en gelykskakel, ook nie genesende krag het nie. Die bevolkte wêreld is ryk aan dinge
soos vrees, haat en verlange wat 'n mens juis nie graag begeer nie. Soos Van Vyk
Louw vroeër gepraat het oor die bedrog van die diepte en teruggedraai het na die
aarde, sê ook Breytenbach dat ons enigste redding op die aarde lê (‘want híér is ons
enigste ewige paradys’). Teenoor die pseudorykdom van die konings van strofe 5
stel hy in strofe 7 die rykdom-in-armoede van die visser wat die vis teruggee aan die
see sodat hy die eenvoud kan ken (kan praat soos eiers en sing soos golwe). Volgens
strofe 8 het almal 'n sekere verwagting, wil hulle dinge oopdroom en blomme besit
wat ook geen genesing bring nie. En - met 'n wending waardeur die gedig as 't ware
bewus word van homself - noem hy in strofe 9 selfs 'n papegaai wie se klag ook nie
help nie en wie se lied nie genees nie. Dan (strofe 10) keer die ek na homself en sê
hy dat die aanwesigheid van die geliefde in sy nagte nie beteken dat sy 'n litteken
(die roof van strofe 1) vir hom sal wees nie, want die mens is (strofe 11) een en al
bloed. In 'n pragtige saamval van die liefde en die poësie kan die ek in strofe 12 nooit
'n roof hê nie, vloei hy nagliks leër en bly hy 'n ‘bedmaarskalk’ wat sy ink uitpars.
Aan die slot van die gedig is daar 'n vooruitwysing na die dood as die liggame verdor
en die mens in sy droomlose toestand sy drome in die nuwe werklikheid vir die eerste
keer ontmoet. En die gedig eindig met die refrein wat deur die verdubbeling as 'n
slotakkoord en sluitsteen funksioneer.
Soos die tweede afdeling van Die ysterkoei moet sweet bevat afdeling 2 van Die
huis van die dowe (‘Ons maande is ou lemoene vol donker sagte skywe laat ons die
pitte bêre in die kelders van seisoene’) verse oor die ek se daaglikse gang deur die
lewe en sy ervarings van vreugde, pyn en verlange. ‘Wysiging’ is 'n uiting van
vreugde by die blootstelling aan die son, see en wind en die klein geluk wat die mens
so verkry, terwyl die waarneming van blou lug, groen velde, blomme en 'n koei in
‘Kodisil van blom tot koei’ tot 'n concatenatio van woorde lei en die ek in ‘Dag op
land, 'n uitstappie en opgeefsel’ met sy pragtige heelde 'n verbeelde reis uit sy kamer
onderneem waarin die oë soos ‘verkleurmannetjies’ uitkruip om die dag te aanskou.
In ‘Êrens word dit aand’ (vgl. Knobel se vertaling van Quasimodo in Bloedsteen)
met sy bewuste vraagstelling oor die geslaagdheid en moontlikheid van die beelding
(vgl. ‘kan 'n mens so sê?’ en ‘hoe kan 'n mens sê’) dien die rustigheid van 'n
Mediterreense sonsondergang as boustof, terwyl hy in ‘Ver in die wêreld Kitty’ in
die ruik van die aarde aan die ouerhuis herinner word. ‘Landskap met dooie skaap’
volg feitlik die procédé van 'n skildery wat van die algemene waarneming (die
verbygaande somer, die naderende herfs en die vertrekkende voëls) tot die besondere
(vrae oor die verganklikheid van alles) kom, 'n gedig waarin 'n fyn reeks
korrespondensies tussen die twee strofes opgebou word. Alhoewel ‘Die gat in die
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lug’ aanvanklik die beeld van'n gelukkige huis gee waarin die reën nie 'n ‘vastrapplek’
kry nie, raak die prentjie al hoe ongunstiger as daar sprake is van 'n doellose lewe,
verrotting, aantasting van die huis en die raarste dinge wat met mense en wêreld
gebeur, alles aanduidend van die wankelrige situasie van die ek, wat nogtans telkens
refreinmatig sy geluk herbevestig. Soos in ‘Muisval’ en ‘My broed van gaas tot geur’
maak Breytenbach in ‘God boer’ en ‘Woordkasteel’ weer van die klank- en woordspel
gebruik. Teenoor die ‘mooi gedig ... / met hoofletters en malvas op balkonne’ wil
hy in ‘God boer’ 'n gedig skryf waarin hy ‘die uitgeteerde woordjies/ splyt en poleer,/
een vir een’, 'n proses wat lei tot 'n klankspel waarin hy die woord ‘koekemakranka’
in kleiner betekeniseenhede opbreek en daarna oorgaan tot 'n verdeling in morfeme
waaruit die woord ‘ongehoordhede’ nie saamgestel is nie. ‘Woordkasteel’ word met
die gebruik van Afrikaans, Frans, Engels, Duits en later ook Portugees, Noorweegs
en Italiaans 'n spel met vreemde woorde, maar wesentlik ten grondslag van dit alles
is die verlange na Suid-Afrika, iets wat blyk uit die gebruik van idiome en die
ortodokse gebooie van 'n ouer geslag. Die terugkeer huis toe is egter bedrog, want
dit moet blykbaar plaasvind met behulp van 'n skilpad, 'n posduif en 'n vliegtuig wat
nie verder kom as die stereotiepe reklameplaat (‘Fly by South African Airways’)
nie. Een van die hoogtepunte in die bundel is die spel met herhalings, variasies en
korrespondensies in die drieluik oor die vrugteboom. In die eerste gedig (‘Hoe om
'n gedig te skryf onder vrugteboom in die reën’) word die elemente beskryf wat
aanwesig moet wees ‘voor jy oor kan gaan/ tot die skryf/ en die beskrywing’, terwyl
die tweede gedig (‘Ek skryf 'n gedig onder vrugteboom in die reën’) teenoor die
imperatiewe stelwyse en toekomsgerigtheid van die eerste vers die feitelike toedrag
van die proses in die presens gee en die derde gedig (‘Die gedig onder vrugteboom
in die reën’) die resultaat van die hele procédé is.
Die oorspronklike manuskrip van Kouevuur (1969) - Breytenbach se derde bundel
poësie - het ook die negetal gedigte bevat wat in 1970 in 'n beperkte oplaag as
Oorblyfsels verskyn het. In die heruitgawe van Kouevuur (1981) is Oorblyfsels as
die eerste van die vyf rubrieke van die bundel opgeneem, al maak André P. Brink
die opmerking dat die gedigte in Oorblyfsels hoofsaaklik tot die afdeling ‘Ek skuus
oorblyfsels’ behoort (Die poësie van Breyten Breytenbach3, p. 20). Soos in sy vorige
bundels is die motief van lewe en dood, geboorte en verrotting, groei en ekskresie
weer dominant, maar nou ten nouste verbind met die reismotief, wat 'n werklike reis
na Suider-Afrika tydens die somer van 1966-1967 as vertrekpunt het, maar wat
algaande groei tot ‘die pelgrim se ... (reis) na 'n tydelike’, tot 'n ontdekkingsreis van
die ek op soek na sy wêreld en eie identiteit en wat in verse neerslag vind.
Die motiewe van lewe en dood en groei en verval word in die afdeling ‘Oorblyfsels’
hoofsaaklik, soos André P. Brink opgemerk het, in 'n religieuse of politieke
+

+ Kouevuur word bespreek deur Edith Raidt (Bu., 1.1.68), F.I.J. van Rensburg (S.A. Beeld,
1.3.70) en Rob Antonissen (Verkenning en kritiek, Kaapstad, 1979). Die gedig ‘Tot siens,
Kaapstad’ word bespreek deur E. Lindenberg (Taal-kundige literêre teorie en kritiek,
Johannesburg, 1972), terwyl Hein Viljoen na aanleiding van ‘Tiberius se grot digby sperlonga
in latium’ skryf (T.L., XVII: 1, Februarie 1979). Oor ‘En toe het hy homself gekritiseer’
skryf Ampie Coetzee (Rap., 7.12.75).
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konteks gesien. ‘Op aarde en in hemel’ is met die bywerking van grepe uit die ou
Gesang 7 'n lied oor die mens in sy vreugdevolle en verliefde staat, maar ook met sy
afgryslike onderwerping en uitbuiting van medemense, terwyl ‘Bid vir Hanoi’ (vgl.
Krige se ‘Lied van die Fascistiese bomwerpers’) tot 'n gebed vir 'n gebombardeerde
stad en vir die beëindiging van die oorlog ontwikkel. In ‘Nie met die pen nie maar
met die masjiengeweer’ word die vraag gestel wat die ek aan die Messias van sy land
kan vertel, 'n land wat - blykens die jukstaponerende katalogus in strofe 2 - ‘onskuldig’
mooi is maar waarin vreeslike dinge in Christus se Naam gedoen word. Die
indrukwekkendste gedig in die afdeling is die feitlik betogende ‘Bruin reisbrief’, wat
begin met 'n reportage oor 'n reis deur die Mediterreense suide van Europa met - soos
vroeër Leipoldt en Opperman - die noem van plekname wat tot 'n hele spel ontwikkel,
daarna 'n transponering na die Suid-Afrikaanse landskap van Karoo en Namakwaland
wat soos die suidelike Italië orals tekens van nuwe ontwikkelings en nedersettings
toon. Dan swaai die vers terug na Italië en word daar gepraat oor die samestelling
van die volk uit verskillende volkere wat ‘verbaster en gebruin’ is soos hulle ‘saam
gesuiwer (is) in die smeltkroes van die eeue’. En dan word, feitlik as 'n emblematiese
procédé, 'n toepassing gemaak op die ooreenkomstige situasie in Suid-Afrika se met 'n toespeling op A.G. Visser - ‘(r)yk verlede’ en sy toekoms wat ‘ryker en swarter’
voor is, word die vraag gestel wat gaan oorbly van die poging om die ras suiwer te
hou, hoop die spreker vir 'n Mediterreense mildheid vir die land (waarmee hy aansluit
by Van Wyk Louw se woorde uit ‘H. Petrus’) en eindig hy met 'n grootse visioen
vir land en volk as die Afrikaner sy rassistiese self afsterf, tot 'n nuwe besinning kom
en mens word.
Die tweede afdeling van die bundel, ‘Bloed aan die deurposte’, handel hoofsaaklik
oor 'n terugkeer na Suider-Afrika, die oproep van natuurtonele, die terloopse en
vlugtige kennismakings met die land van sy geboorte, die dubbelslagtige gevoel van
haat en liefde tegelyk en die uiteindelike terugkeer na die koue van Europa. ‘Toe
suiderkruis toe’ beskrywe die reis per vliegtuig vanaf die Europese vasteland met sy
stede na Afrika, maar ontwikkel na 'n soektog van die ek na homself wat hy uiteindelik
met Afrika identifiseer, want dié vasteland moet vir hom van 'n ‘abstraksie’ af
omgebuig word tot iets konkreets. ‘Oggendlied’, ingegee deur Van Ostaijen se ‘Marc
groet 's morgens de dingen’, ontwikkel dramaties oor 'n sestal strofes vanaf sien,
vorm, kleur, verbeelding, besef tot ‘pitpyn’ wat intussen ook al ontwaak het, terwyl
die mens vir wie dié dinge slegs bestaan as hy hulle sien, in die slotstrofe aangespreek
word: die mens wat soos Icarus probeer om ‘klapbeen te vlieg’, maar ‘vernietig
tuimel as dié wete uit (hom) vaar’. ‘Uitvaart’ handel skynbaar oor die afskeid van 'n
land waarvan die kleure, geure en klanke soos in Blum se ‘Man wat blind word’
ingeprent en waarvan die beelde in die ‘oë-agter-oë,/ die onthou-oë’ opgeneem moet
word. Uiteindelik is daar egter ook sprake van die uitvaart die dood in, die slytproses
waardeur die mens tot die essensie gereduseer word, ‘tot die skille van die hart val’
en hy ‘met ouderdom se vinnige stappies/ ... oor die werf’ uitstap. In ‘Die swart stad’
word die swart kind aangespreek wat hom nie aan die bitterheid moet oorgee nie,
maar die vreugde en geluk deelagtig moet wees totdat die son bevrydend oor die see
opkom. In ‘Tot siens, Kaapstad’ met sy blik vanaf 'n vertrekkende boot terwyl berg,
stad en see ineenvloei, is daar 'n poging om Kaapstad óm te sing tot iets anders as
hy is, maar die stad bly eers ‘mond en tong’,
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daarna 'n ‘wond’ en uiteindelik net ‘kaap’, 'n procédé waardeur daar 'n kontinuering
in die refrein kom. Die hele gedig spreek van 'n ambivalente houding van die spreker
teenoor Kaapstad: dit is ‘mý kaap, menskaap, kaaplief, hartkaap’, maar ook 'n ‘lieflike
oerhoer/ slet flerrie sloerie feeks’, nie 'n moeder nie, maar ‘'n selfmoord in aborsie’;
dit is - met 'n toespeling op die bekende woorde van Francis Drake - die ‘fraaiste
kaap in die hele omtrek’ met die ‘geelste son’ en die ‘blouste wind’, maar ook 'n
‘beskawingswrak met jou rotte nog aan boord/ en die dood in die water’. En terwyl
daar noordwaarts gevaar en die Mediterreense lande van Europa met die oproep van
plekke wat historiese assosiasies wek, besoek word, lei die herinnering aan 'n hele
lewe en verlede in Afrika tot die pragtige onthou-vers ‘Septembersee’ waarin die
suidelike strande van die Kaap nostalgies terugkeer. Die struktuur van die gedig word
bepaal deur die verskil tussen die twee seë aan die begin (strofe 2) en die slot
(voorlaaste strofe), die outhou-strofes en die kontras tussen die verlede saam met die
broer en vader (‘ons’) en die hede terwyl die ek alleen is op sy ‘reise na die
wieweetwaar’.
Die herinnering aan 'n eertydse tuiste kom ook terug in die gedig ‘In exile from
exile’ uit die derde afdeling van Kouevuur wat die opskrif ‘Ek skuus oorblyfsels’
het, terwyl ‘die appel van die liefde’ die visieene van 'n eenvoudige, ongekompliseerde
lewe (met die verwerking van 'n Hallelujalied se woorde) teenoor 'n verwikkelder
maar eerliker leefwyse (met die herhaling van elemente uit die eerste strofe) stel.
‘Luistervink’, 'n ballingskapvers opgedra aan Etienne Leroux, werk in die eerste
strofe met die vraag-en-antwoord-tegniek en ambivalensie soos die ek sy reaksie op
sy situasie gee. In die eerste strofe gee hy te kenne dat hy te jonk is vir ‘bittere verset’
en te oud vir ‘wysheid of berusting’ en word hy algaande deel van die ‘heerskare
van uitgewekenes’ met 'n ‘spraakgebrek’. Ten spyte van die moontlikheid dat die ek
hom ‘hier’ kan tuis voel, ervaar hy in strofe 2 die eensaamheid en word hy gekwel
deur oorgeblewe herinneringe, verlang hy na ‘nuus van die huis’, leef hy in die
herinnering (‘onthou jy’) en hoop hy dat die toekoms (‘een van die dae’) iets sal
oplewer. In strofe 3 ontken hy egter die hoopvolle elemente van strofe 2 en gaan hy
op in die anonimiteit en die verlange, terwyl strofe 4 'n verdieping van die begrip
‘ballingskap’ bring: hy is nou nie alleen ‘verban’ van 'n land nie, maar van die Dood
waarna die mens weldra terugkeer. En in die slotstrofe begin hy die begrip
‘ballingskap’ verstaan, en daarmee ook die menswees as sodanig. Soos telkens vroeër
in sy werk gee ‘Knotgedagtes’ weer daaglikse indrukke soos die ek sy
slampampergang deur die lewe voer, terwyl ‘Nagwrak’ 'n droombeeld gee met die
gebruik van 'n reeks volgehoue see- en skeepsbeelde, sommige (soos ‘eb en gedy’
en ‘liefdesbreuk gely’) aangepas by die situasie waaroor hy skryf. ‘Die hand vol
vere’ (vgl. ‘Die hand vol piep’ in Seisoen in die paradys) praat van 'n verbeelde
terugkeer in die toekoms as hy sy ouerhuis soos 'n Oosterling met sy gevolg besoek,
telkens met die vernuwing van idiome en verrassende taalgebruik. Aan die einde
keer elemente uit die eerste strofe terug wat 'n hegte sluiting aan die gedig gee: die
hond Wagter, Fritz Kreisler wat nie van verre reise hou nie en Dog (waarmee daar
'n toespeling kom op die gesegde: Dog het 'n veer geplant en toe dog hy daar kom
'n hoender op). Soos ‘Breyten bid vir homself’ uit Die ysterkoei moet sweet steun
‘Die pragtige slagter’ op 'n ander gedig, in hierdie geval op ‘Die kranksinnige’ van
S.J. Pretorius. In teenstelling tot ‘Breyten bid vir homself’, wat voortborduur op die
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‘tema’ van Van Wyk Louw, is dit hier egter 'n presiese ‘parodie’ met behoud van
rym en strofebou en neem die gesprek met Pretorius die vorm aan van 'n inskryf teen
die betekenis in sodat Breytenbach se slagter 'n maller indruk maak as Pretorius se
kranksinnige. Die ‘parodie’ werk hoofsaaklik met woorde wat klankooreenkomste
met dié van Pretorius het: sel-bel, vel-hel, mense-lense, gek-ek, kerm-derm, gil-ril,
stil-bril, veg-vleg, krag-prag, luid-uit, vertrek-bestek en vlees-vrees.
In die kort vierde afdeling, ‘Mensverse’, is die gedig ‘Aandmense’ 'n voortborduur
op Totius se ‘Die wêreld is ons woning nie’ en 'n terugdraai na die aarde wat aan die
mens behoort. ‘Walvis in die berg’, opgedra aan die Griekse komponis Theodorakis,
handel oor die gevangene wat gekwel word deur die vryheid wat ongeneeslik en
aansteeklik aanhoudend aan die mens vreet. In ‘Sestiger’ kom Breytenbach se
haat-liefde-verhouding weer eens tot uiting in die beeld van die skrywer wat die
‘passasies op kaarte’ aanstip en van sy reise oor ‘oseane van die dood’ aan 'n
kwasie-opperwese verslag doen. Elkeen is geobsedeer deur sy eie boek wat soos 'n
‘stoelgang’ is, iets wat hoogstens van ‘veranderde insigte’ getuig. Tog is al ons
skrywers ‘gatlekkers van die burgery’ en lojaal aan die kapitalisme, iets wat hom
aan die slot met 'n spottende aanspreking van die Sestiger laat eindig (vgl. die
aanspreek van die leser aan die slot van die opdraggedig in Baudelaire se Les fleurs
du mal). Die bundel sluit met die lang titelvers ‘Kouevuur: Slaap onder lede’, 'n
gedig waarin heelparty motiewe uit die bundel verweef word.
Kort voor die verskyning van Kouevuur vertaal Breytenbach Die geheim van die
houtbene (1968) deur Griselda Gifford, terwyl hy in 1970 ook vertalings publiseer
van Helen Acker se Die skooltrein en Shakespeare se Titus Andronicus. In dieselfde
jaar verskyn Lotus, Breytenbach se volgende bundel, onder die pseudoniem Jan
Blom, 'n toespeling op janblom, volkse naam vir 'n platanna. Dit word opgedra aan
Hoang Lien, die Viëtnamese naam van Yolande wat Koninklike Lotus beteken.
Daarmee word daar dus 'n verhouding gelê tussen Hoang Lien en Jan Blom, tussen
die lotus en die padda, 'n verhouding wat die hele struktuur van die bundel bepaal.
In sy beskouing oor Lotus wys André P. Brink daarop dat die nege afdelings van die
bundel saamval met die nege letters van die naam Hoang Lien en die nege kroonblare
van die lotus wat ook sinspeel op nege as die Boeddhistiese getal van die Volmaakte.
Met hierdie rubrisering toon die bundel dus 'n groter eenheid as Kouevuur en speel
heelparty verse op mekaar in, al is die struktuur nie so dwingend as bv. dié van Komas
uit 'n bamboesstok nie en al bevat die bundel naas suiwer verse met sterk beelding
ook heelwat wat 'n yl indruk maak en fasiel verloop. In vergelyking met Kouevuur
word haas die hele Lotus gewy aan die liefde en die liefdeservaring, iets wat vir
intense gedigte sorg maar wat langsamerhand iets eenselwigs in Breytenbach se werk
bring.
In die eerste afdeling, bestaande uit drie gedigte, word die geliefde soos in die
tradisionele Meivers uitgenooi om saam met die minnaar te gaan stap, binne te
+

+ Lotus word bespreek deur Tina van Rensburg (S.A. Beeld, 1.11.70) en André P. Brink
(Voorlopige rapport), terwyl F.I.J. van Rensburg die huldigingsrede by die toekenning van
die C.N.A.-prys lewer (Bu., 3.4.71).
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gaan en die liefdespel te bedryf, al kan die versoek om ‘op (sy) tong’ te kom lê, ook
gelees word as 'n uitnodiging om vers, deel van die gedig, te word. Daarna, in die
tweede gedig, word die geliefde aangespreek met bevestiging van die kennis (vgl.
die refrein ‘en ek ken jou’) wat hy van haar het, alhoewel sy tog moet pleit vir die
bietjie liefde wat sy kry omdat daar by die spreker 'n onvermoë bestaan om te gee.
Die derde gedig toon met woord en beeld 'n duidelike analoë ooreenkoms met die
tweede, maar in plaas van die bevestigende refrein van vroeër kom nou die
vraagstellende van Van Wyk Louw se ‘Ballade van die Bose’: ‘maar ken jy jou?’ In
vergelyking met die slot van die tweede gedig kom daar nou 'n omdop van die situasie:
nou is dit die vrou wat die gegewe ‘bietjies’ wegneem en is dit die minnaar wat op
sy knieë na haar soek, geïntensiveer deur die futiele herhaling van ‘want ek ken jou’,
wat in teenspraak is met die vraagstellende refrein van die gedig en die onvermoë
van die ek om die geliefde te ken, ironies bevestig.
Die gedigte in die tweede afdeling, ‘Te laat vir trane’, omskryf Breytenbach self
as ‘Ongepubliseerde juvenalia’ en bevat gedigte wat vóór Die ysterkoei moet sweet
geskryf is. Opvallend is die wyse waarop die sintaksis in 2.2 oor die einde van die
versreël stoot sodat die ruspunt voortdurend verskuif, die versreël sy semantiese
eenheid verloor en 'n ambivalensie in die bymekaar-hoort van frases ontstaan. Daar
kom verder 'n sekere interafhanklikheid tussen die gedigte wat bevestig word deur
die kontinuerende sintaksis (vgl. veral 2.4 e.v.) en die herhaalde waarneming van
die vrou wat in die bed lê terwyl die spreker met haar praat. Die hoogtepunt van die
afdeling is ‘2.1 (ek het 'n nagtegaal)’ met sy funksieverwisseling van woorde en
uitbeelding van die geluk wat die spreker in die winter saam met sy vrou ervaar.
Die liefdesverse in die derde afdeling, ‘Skulp vir reën’, staan onder 'n motto uit
Han-sjan, die monnik van die Koueberg, en is gesamentlik as 't ware 'n beskermende
skulp vir die minnaar teen die vallende reën. In 3.1 word die verhouding tussen die
ek en die jy in terme van 'n sigeuner-Pierrot-bestaan gegee, iets waarmee Breytenbach
aansluit by die eeue-oue voorstelling in die Commedia dell' arte. Die minnaars gaan
hulle bedelgang deur die lewe, en al wat hulle bestaan sinvol maak, is die liefde en
die feit van hulle verhouding tot mekaar, 'n verhouding wat so sterk is dat hulle
vergeet van die naarhede van die lewe en opgaan in hulle ‘spasmas (as) 'n ewige
tydverdryf’. Sommige gedigte, soos 3.2 en 3.3, gee die belewenisse van elke dag:
die fluit van 'n trein wat ‘die slikslote van die liefde’ kom oopspoel of die soek na
‘sin/ en frases van 'n bed’ vir die geluk van die volgende dag. 3.4 maak gebruik van
'n hoofs-vererende aanspreking van die geliefde en 'n outydse deftigheid en swier,
bevestig deur die dans (menuet), musiekinstrument (spinet), aanhaling uit 'n
Hallelujalied en die Nijhoviaanse uitleef van die sinne (vgl. De wandelaar). 3.6 werk
met 'n spel van teenstellings (bv. swaeltjie teenoor meeu) wat uitloop op die herhaalde
bevestiging van die koms van die lente, terwyl 3.7 die aanbreek van die nuwe seisoen
met die verskyning van 'n swaeltjie inlei, en 3.10 'n visioenêre beeld van geluk uit
klein besonderhede van 'n stuk jeugwêreld opbou. 3.15 is met die gebruik van die
imperatiewe vorm van die werkwoorde 'n opdrag aan die geliefde om gereed te maak
vir 'n reis terug ‘huis toe’, 'n spel waarin die verbeelding algaande sy rol speel tot
die versoek om ten slotte ‘net nog enige ou see’ te kry. 3.19 is weer 'n voorbeeld van
hoe die gedig hom met homself bemoei deur die ‘nadenke’ oor die woord ‘lumier’
waarin ‘lig’ en ‘sluimer’ verbind word. Teenoor die reis
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deur 'n woestyn in hierdie gedig handel 3.20 oor 'n reis die berg uit terwyl die naam
van die geliefde hom inspireer om ‘al hoe yler al hoe witter skuinstes uit (te kruip)’.
Die afdeling ‘Refleksies’, wat op hierdie liefdesverse volg, bevat gedeeltelik 'n
soort ‘prosavers’ wat soos die stukke in Katastrofes in volsinne geskryf is maar 'n
sterk beeldende inslag met 'n sekere klankrykheid vertoon en tipografies deur die
wisselende lengte van die reëls die versvorm ‘benader’. Die beste gedig in dié afdeling
is 4.11, ‘Allerliefste, ek stuur vir jou 'n rooiborsduif’, waarin die boodskap van die
liefde 'n duif is wat soos die son word, die volgende oomblik die son met sy opkoms
en ondergang is, 'n son wat die oseane laat skitter, die bome laat groen word en die
vel van die geliefde bruin kleur. En hierdie duif as simbool van die liefde is altyd by
die geliefde soos 'n bestendige engel met wit vlerke.
Die kort vyfde afdeling, ‘Skemertaal’, neem die middelposisie in die bundel in en
bestaan uit nege verse wat gesamentlik 'n beeld gee van die man wat homself verloor
in sy self of in die geliefde, 'n oorgawe aan die liefdespel maar ook aan die niet. Die
hele reeks werk met die herhaling en sirkulering van temas en toon 'n konsentriese
beweging, soos 5.1 en 5.9, wat in woord en beeld met mekaar korrespondeer. Oor
die saamval van erotiek en konkrete betekenis (vgl. die motto: ‘Dis nie versmaak nie
maar synloop’) skryf André P. Brink soos volg: ‘‘Skemertaal’ is 'n letterlike vertaling
van die liturgiese taal van die Tantriese (veral Tibetaanse) Boeddhisme: dit is die
taal wat erotiese en konkrete betekenisse toeken aan terme wat gewoonlik abstrak
en mistiek is. In hierdie taal (sandhábásá) beteken die woord padma (lotus) bv. vulva;
bodhicitta beteken én sperm én 'n bepaalde vorm van meditasie, 'n denke verlig deur
goddelike insig; linga dui sowel op die manlike fallus as op 'n sekere metode van
meditasie - en dit is weer verwant aan die weerlig’ (Die poësie van Breyten
Breytenbach3, p. 32).
Afdeling 6, ‘Die hart se streke’, bevat weer liefdesverse en wissel van 6.8 met sy
balladeske gang deur die vraag-en-antwoord-tegniek tot die feitlik bewerende 6.10.
In 6.4 is die Franse digter Arthur Rimbaud aan die woord. Basies is dit 'n gedig oor
die eensaamheid. In die alleenheid kan die ek nie homself wees en sy volle self
verwesenlik nie, 'n gedagte wat lei tot die vraag oor die skoonheid van die skoelapper
wat lê in sy ‘vlinderende vlug’, nie in sy stilsit - sy ‘trilsit’ - wanneer hy bloot
geanaliseer word nie. Op sy beurt lei hierdie ‘voorbeeld’ tot 'n analise van sy
verhouding tot die geliefde. Kontak met die geliefde bring korrupsie mee, is iets van
die daglig wanneer die vrou nie vlerke het nie. Daarom mag hy haar nooit besit nie,
want dit lei tot die opbreek van die geliefde en tot 'n verwonding deur woorde. Wat
dus absoluut is, is sy eensaamheid, al is dit moontlik dat hy deur sy liefde met die
hulp van die vrou ‘tot skreeuende bestaan verlei’ kan word.
Die sewende afdeling, ‘Ek is’ - met 'n motto uit ‘Verwoesting, die wrak’ uit Die
ysterkoei moet sweet -, word oorheers deur die tema van die ‘deurdrenk van die
liefde’ en ‘stink van die liefde’ (vgl. 4.19) met die motiewe van die nonnetjies en
dwerge wat telkens terugkeer. Die afdeling mond uit in ‘Ons milde God van alles
wat soet en mooi is’, soos vroeër by William Blake, Ernest Hemingway en D.H.
Lawrence en in Afrikaans by André P. Brink en Lina Spies 'n ‘parodiëring’ van die
‘Onse Vader’, nou met mens en aarde in die middelpunt (Vgl. vroeër: ‘want híér is
ons enigste ewige paradys’ in Die huis van die dowe). In teenstelling tot die Bybelse
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ervaar, terwyl hy homself wil verlos van die bose wat beliggaam is in ‘die skuld van
eeue/ Se opgebergde uitbuiting’. Met behoud van die struktuur van die Bybelse gebed
en met klankooreenkomste tussen die gedig en die oorspronklike teks (vgl. bv. die
subtiele verband tussen ‘Amen’ en ‘Aa mens!’ aan die einde) word ‘Onse milde God’
sowel 'n veraardsing van Bybelse waardes as 'n toespeling op allerlei aktuele toestande.
In die agtste afdeling vind, soos André P. Brink opgemerk het, die verowering van
die Niet plaas. Die enigste ontmoeting van die ek met homself en van die aflê van
die self loop egter blykens 8.2 deur die vrou, 'n gedig wat 'n mens laat besef hoe ver
Breytenbach staan van W.E.G. Louw se ‘Sonder jou liefde bestaan geen God vir my’
(‘Belydenis’ in Die ryke dwaas). En in die negende afdeling - soos afdeling 1
bestaande uit slegs drie gedigte - is daar weer sprake van die onmoontlikheid van
die minnaar om die vrou behalwe in die dood aan hom te bind (9.1), 'n waarneming
van die vrou by die venster terwyl die buitewêreld deur die raam sigbaar is en 'n
voorneme om vir die vrou 'n ‘wit wip’ te stel ‘as perke vir die duif’ (9.2.). En
uiteindelik wil die ek so nederig as moontlik wees, niks meer as ‘'n rilling in die lig’
nie, maar met die mag om soos 'n kunstenaar ‘die tekens van die lig/ te mag teken’
(9.3).
Skryt: Om 'n sinkende skip blou te verf (1972), gedigte en tekeninge uitgegee in
Nederland in die ‘Poetry International Serie’ met 'n nawoord deur die Nederlandse
digter H.C. ten Berge, is volgens die opdrag ‘'n eerbetoon ... aan die volk van
Suid-Afrika aan wie 'n burgerskap in hul geboorteland ontsê word’ en is as sodanig
Breytenbach se mees betrokke bundel, al is die betrokkenheid veral beperk tot die
eerste afdeling (‘Gekleurde verse’) en al bevat die tweede afdeling (‘Verse vir ander’)
ook bv. liefdesverse wat nie regstreeks met betrokkenheid te make het nie. Die woord
Skryt in die titel is, soos Ten Berge opmerk, 'n neologisme wat o.m. skryf, stryd,
skreeu, kryt en skyt oproep.
Die verse in die tweede mengelafdeling mis oor die algemeen 'n hegte binding en
voer ook nie beeldend mee nie. Uitsonderings is die drie liefdesverse: ‘Die wit perd’
met sy effektiewe refrein ‘nou kan niks of niemand ons liefde skend nie’, ‘1 Februarie
1972’ met sy opstapeling van ‘dat’-sinne wat die versugting van die
+

+ By die publikasie van Skryt verskyn 'n onderhoud met Breytenbach in Rap., 24.9.72, terwyl
André P. Brink die bundel resenseer (Voorlopige rapport). As die Hertzogprys vir Poësie in
1974 toegeken moet word, beveel E. Lindenberg in 'n minderheidsverslag van die Akademie
se bekroningskormitee aan dat Breytenbach dit op grond van Skryt en Met ander woorde
moet kry. Lindenberg se verslag verskyn in Rap., 28.4.74, terwyl A.P. Grové en T.T. Cloete
se repliek namens die meerderheid in dieselfde uitgawe gepubliseer word. Die besluit van
die Akademieraad om die prys aan Uys Krige toe te ken, lei tot Lindenberg se uittrede uit
die Akademie. As Skryt in 1975 verbied word, verstrek C.P. Mulder, indertydse Minister
van Binnelandse Sake, die redes vir die verbod in Bu., 4.12.75, terwyl Jaap Steyn in Rap.,
22.6.75 op die ‘onnodigheid’ van die verbod wys. Die insiggewendste beskouings oor
Breytenbach-gedigte is geskryf na aanleiding van voorbeelde uit Skryt: André P. Brink se
analise van ‘Brief uit die vreemde aan slagter’, E. Lindenberg oor ‘Die woorde teen die
wolke’ en A.J. Coetzee oor ‘Dar es-Salaam: hawe van vrede’ (al drie in Voorde teen die
wolke, Johannesburg, 1980), wat ook oor ‘Die lewe in die grond’ (hoofstuk VII van Poësie
en politiek, Johannesburg, 1976) en ‘Vlerkbrand’ (Rap., 24.2.74) skryf.
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minnaar weergee, en ‘Eendeweer’ waarin hy weer die ‘roekelose ritme’ in die vers
probeer vang. In ‘Die blindes luister met die oë’ word Eugène Marais se teorie oor
die termiete in Die siel van die mier effektief ingebou. Die hoogtepunt van dié afdeling
is ‘Die woorde teen die wolke’. Enkele woorde van die Israeliese digter Yehuda
Amichai word hier saamgedig tot 'n hegte vers, feitlik soos Leopold se ‘Oinou ena
stalagmon’ steun op die skynbaar nietige fragmente van Chrysippus en Sappho. Soos
in die geval van Leopold is woorde, selfs die enkele woorde wat hy ‘opgetel’ het, in
werklikheid myne wat baie later iemand ‘ten hemele’ kan blaas of ‘woestynrose’
wat stand hou ‘teen die sagte ontploffings van sand en tyd’.
Die eerste afdeling bevat verse wat ontstaan het tydens en ná 'n besoek aan
Tanzanië, maar handel ook spesifiek oor die moederland verder suid met sy
verskrikkinge en wreedhede. In ‘Vlam’ word Afrika geassosieer met vuur en vlam,
terwyl die vliegtuig, soos vroeër in ‘Toe suiderkruis toe’ in Kouevuur, suidwaarts
gaan en die spreker nie visioene sien nie ‘maar onthullings en herkenninge’. Teenoor
hierdie verkenning van Afrika met behulp van vroeë reisigers (sir Richard Burton)
en vegters (generaal Gordon) is die vraag in ‘Die heiden in die heining’ wat die taak
van die digter te midde van al die wreedhede van Afrika moet wees, hoe hy ‘uit die
baie dooie gisters/ ... die voedsel (moet) put/ wat (sy) inkhart sal laat baar/ of bloei’.
In ‘Bagamayo’ verwerk Breytenbach Swahili-spreekwoorde en -raaisels en word die
gedig enersyds 'n loflied op die stad, terwyl daar andersyds weer sprake is van die
afgryslikhede van die dood: skedels, slawe in kettings en graftes as ‘die bakens van
sy reis’ wat hy op sy besoek vind. Teenoor die romantiserende, sussende besinging
van Bagamayo as sy ‘oord van geluk’ wat met sy ‘weelde’ alle sorge vergete laat
bly, stel hy dus die wrede werklikheid van hede en verlede, iets wat hom teenoor die
sang van ‘'n baie ou Swahili-lied’ die vraag laat stel hoe hy poëties gestalte kan gee
aan al dié wreedhede (‘o my hart, waar is jou tong’). In ‘Dar es-Salaam: hawe van
vrede’ word een dag van vroegoggend tot nag uitgebeeld, weer eens met die gebruik
van Swahili-spreekwoorde. Nou is daar egter nie meer sprake van sy verhouding tot
die wreedhede van die verlede wat hy moet verwoord nie, maar ten opsigte van die
vryheidsvegters wat 'n nuwe toekoms vir die mens wil oopveg. Die basiese teenstelling
is dié tussen die ‘hawe van vrede’ en die planne vir 'n toekomstige oorlog, tussen
die stad met sy ‘soet aarde’ en die ‘broers in ballingskap, met net verbittering as
aarde’ en met ‘wapens en met vrees’. Dan gaan die reis in die verbeelding voort
suidwaarts na ‘Die beloofde land’, 'n gedig waarin teenoor die poëtiese van die
woestyn met sy (doelbewus retoriese) ‘bloesende gelaat’ die realiteit van die stad
Johannesburg as ‘vagevuur’ en ‘hel’ gestel word. Die sterk gedig ‘Die lewe in die
grond’ is in drie bewegings 'n besinging met behulp van 'n aanhef uit Christus se
Saligsprekinge en (in die derde strofe) 'n toespeling op Exodus 20 van dié kinders
van ‘Welcome Valley, Limehill en Stinkwater’ wat as gevolg van ‘siektes,
ondervoeding, armoede’ nie 'n normale lewe kan voortsit nie en onder die grond
moet lewe as voedsel vir ‘wurms en die miere’, terwyl hulle graftes met ‘speelgoed
en leë melkbottels’ versier word. Dit is 'n gedig waarin De Roovere se ‘Vander
mollenfeeste’ en Leipoldt se ‘'n Nuwe liedjie op 'n ou deuntjie’ meespreek, op so 'n
wyse dat dit 'n klag oor die onreg as sodanig word. Soos in ‘Luistervink’ in Kouevuur
kontempleer ‘Balling, verteenwoordiger’ met die volgehoue selfaanspreking oor die
rol en funksie van die balling,
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terwyl ‘Brief uit die vreemde aan slagter’ vanuit 'n tronksel 'n besinning op die optrede
van sowel die gevangene as die ‘slagter’ bring. In hierdie gedig - die hoogtepunt van
die bundel - praat die gevangene in 'n dramatiese volgorde wat vanaf ‘sê’ deur
‘beweer’ tot ‘beken’ loop oor sy eie lyding wanneer hy die eerste tekens van verval
en verrotting (‘'n eerste vlieg’) waarneem, hom gereed maak vir die reis na die dood
as sy ‘drome finaal vergruis is’ en hy bereid is ‘om bewend in die grond/ die insekte
te voer’. Die dood kom as 'n verlossing wanneer hy - met 'n toespeling op die geval
van die politieke gevangene Timol - ‘tuimel uit die tiende verdieping van die hemel/na
verlossing op 'n straat tussen mense’. Dan volg die aanspreking as die gevangene
vra of die ‘slagter’ ook emosie toon as ‘die eerste babbelende skreeu uit die
prisonier/gepers word’ en hy aan die ‘gebluste ledemate vat/met dieselfde hande wat
oor (sy) vrou se geheime gaan streel’. Aan die einde is daar sprake van die bordjies
wat verhang word as die slagter ‘voor die herrese gevangenes van Afrika mag pleit’.
Soos ‘Die lewe in die grond’ is ‘Vlerkbrand’ 'n gedig in drie bewegings, telkens
ingelei deur ‘wanneer jy dink aan jou land’. Te midde van die verwaarlosing,
verwoesting en ontbinding van die hedendaagse Suid-Afrika, spesifiek ‘die duisend
heuwels van Natal’ waar die swart krygers in die verlede verdelg is, hoor 'n mens
nou ‘klein soos 'n gerug’ die koor stemme van die ontwakende massa van die volk.
Volgens Brink (Woorde teen die wolke, p. 4) moes die lys name van die gestorwenes
die eerste afdeling afgesluit het, maar is dit vanweë 'n tegniese flater op die verkeerde
plek afgedruk. Hierdie lys funksioneer met die gebruik van die hoofletters waarin
die name geset is, as die eintlike opdrag van die bundel en word deur die slotwoorde
‘ons sal onthou’ regstreeks verbind met die opdraggedig ‘Aan almal wat voorafgegaan
het’ in Leipoldt se Oom Gert vertel en ander gedigte. Wat Breytenbach eintlik wil
sê, is dat óók hierdie dapper helde - soos hulle voorgangers, die gestorwenes van die
Anglo-Boereoorlog - rustig moet slaap (vgl. die tweede-laaste reël van Leipoldt se
gedig). En die lys name word doelbewus in die middel van die bundel geplaas om
die skeiding tussen kuns en werklikheid te ontken.
Die gedigte in die eerste afdeling verskyn dus in 'n geografiese volgorde vanaf
Egipte, deur Tanzanië tot 'n globale kyk op Johannesburg. Dit word gevolg deur die
treurlied oor die dooies van die hervestigingskampe en 'n besinning oor die balling,
gevangene en ‘slagter’ in die tronksel, en word afgesluit met 'n laaste vergesig op
Suid-Afrika en die lys name van gevangenes wat ‘geboorte aan hul dood (moes)
gee’.
Die klein bundeltjie Met ander woorde: Vrugte van die droom van stilte (1973),
bestaande uit vyf en veertig meestal ‘kleengedichtjes’, is volgens die inleidende brief
aan ‘Beste André’ die resultaat van die Zen-Boeddhistiese ervaring van ‘zazen’: om
te sit en mediteer. In teenstelling tot Leipoldt, wat in sy slampamperliedjies oor die
lewe mymer en vrae oor die misterie van die menslike bestaan stel, of Van Wyk
Louw, wat in Tristia 'n wye verskeidenheid ervarings en terloopse invalle verwoord,
wil Breytenbach hier ‘fragmentariese min-of-meer chronologiese noti+

+ Met ander woorde: Vrugte van die droom van stilte word bespreek deur A.J. Coetzee (Ogg.,
5.2.73 en Bu., 8.2.73), C.W. Malan (Vo., 9.8.73) en André P. Brink (Voorlopige rapport).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

485
sies (gee) van (sy) eie vaart tot dusver’. Die gedigte beskryf volgens hom nie die
‘werklikheid’ nie maar alleen 'n ‘ervaring’, en baie gedigte wil die mistieke belewing
van die stilte verwoord. Die doel is dus ‘om voortdurend/ van woorde/ dyke teen
stilte te bou’, terwyl die gedigte self ‘ervaring op skrif (is)/ en niks meer/ of net nét
duskant die stilte’. Tog gee heelparty verse ook indrukke van die seisoene en 'n
besinning oor die menslike lewe en veral die dood, dikwels met die gebruik van die
selfaanspreking, paradoks, surrealistiese en regstreekse bewering. Die hoogtepunt
van die bundel is ‘Op reis na die Suide’, waarin die kinderlike benoeming van die
suidersterre tot 'n spel met name lei, telkens met die gebruik van uitwysende woorde
soos ‘kyk’, ‘dié een’ en ‘dààr’ wat die verrukking moet verwoord totdat dit uitmond
in die ekstatiese ‘o ek bid jou dit aan’. As eksperiment in die verwoording van die
stilte is Met ander woorde 'n boeiende bundel, al lei dit tot 'n veryling van die vers
en soms 'n tekort aan bindingsmiddele, iets wat saamhang met die paradoksale
doelstelling om 'n mistieke ervaring, wat wesentlik onsegbaar is, weer te gee.
'n Seisoen in die paradys (1976) - 'n toespeling op Rimbaud se Une saison en enfer
- verskyn onder die pseudoniem B.B. Lasarus en is 'n gedeeltelike dagboekverslag
van Breytenbach en sy vrou se besoek aan Suid-Afrika in 1972-1973. Algaande groei
die verslag van die reiservarings egter met die gebruik van neologismes, woordspel,
weergawe van komiese insidente en tipering van mense uit tot die herontdekking
van 'n hele jeugwêreld, rekenskap van sy besondere kyk op die digterskap en soeke
na menslikheid en menswaardigheid in die Suid-Afrikaanse samelewing. Die boek
is in Nederlands vertaal deur Hans Ester en Adriaan van Dis en in Engels deur Rike
Vaughan.
Tydens sy aanhouding in 1975, en voordat die vonnis gevel is, skryf Breytenbach
die bundel Voetskrif (1976), 'n titel wat - na analogie van ‘handskrif’ - op die
ongewone manier van skryf soos deur 'n gestremde slaan en na die gevangeskap van
die digter heendui. Die bundel bestaan uit twee afdelings: die titelreeks, waarin naas
liefdesverse en besinnings oor die aard van die woord en die digterskap veral gedigte
oor die gevangenis, die situasie van die ek en die karige indrukke van die buitewêreld
opgeneem word, en die NS, wat motiewe uit die eerste afdeling saamvat en indrukke
in 'n reeks reisgedigte weergee. Soos in Die ysterkoei moet sweet is daar in Voetskrif
ook twee gedigte vir die vader en moeder onderskeidelik: ‘Vir Oub’ met sy
Ou-Testamentiese woordgebruik om die harde lewe van die ‘binnelanders’ uit te
beeld, en ‘Vir Oun’, wat 'n bietjie wydloperig eers oor die grootvader uitwei en
daarna op die moeder toespits. 'n Beduidende aantal verse handel oor
+ +

+ Seisoen in die paradys word bespreek deur Abr. H. de Vries (Bu., 6.1.77), Anna van Zyl
(Vo., 23.2.77), D.F. Spangenberg (T.L., XV: 1, Februarie 1977) en André P. Brink (Tweede
voorlopige rapport, Kaapstad, 1980).
+ Voetskrif word bespreek deur Abr. H. de Vries (Bu., 18.3.76), P.D. van der Walt (Tr., 3.4.76),
Gerrit Olivier (Beeld, 5.4.76), Johann Johl (Vo., 29.4.76), Hester Kloppers (Va., 29.4.76),
Annari van der Merwe (Ogg., 27.5.76), P.P. van der Merwe (Hoof., 18.6.76), André P. Brink
(Voorlopige rapport) en F.I.J. van Rensburg (Oor skrywers en boeke, Johannesburg, 1982).
Oor die bundel skryf P.J.J. Conradie 'n ongepubliseerde M.A.-verhandeling ('n Ondersoek
na die tydruimtelike aspek in Voetskrif van Breyten Breytenbach, Universiteit van Kaapstad,
1981).
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die afwesige geliefde wat nogtans 'n belangrike kontak met die buitewêreld is. In
‘Soos 'n jagter wat met die dou uitry’ word die juistheid van die beelde om die eerste
waarneming van die vrou weer te gee, telkens ontken, terwyl gedig nr. 11 met die
gedagte dat sy liefde vir die vrou groter is ‘as enige gedig’, feitlik na 'n antwoord op
die voorafgaande ‘Klein liefdesgedig vir my vrou’ klink. Nr. 23 is geskryf ná ontvangs
van 'n brief van die geliefde en maak gebruik van Psalm 23 as oerteks, soos hy vroeër
in Lotus die ‘Onse Vader’ as verwysing aangewend het. In ‘Die vrees het op hom
gekom’ praat die spreker in drie bewegings - agtereenvolgens gerig tot die vrou, die
skoen en die mier - oor sy vrees vir vernietiging, dat hy nie meer sal eksisteer nie en
vir niemand sal bestaan nie en wend hy in die aanspreking van die geliefde woorde
uit die Hooglied as verering aan. Die hoogtepunt van die liefdesverse is nr. 5: ‘(Vers
as boodskapper)’. Die verlange van die spreker na die geliefde groei in die eerste
strofe verby die katalogus dinge van die gevangenis wat hulle van mekaar skei, terwyl
hy in die tweede strofe die geliefde se vergeefse wag op hom in Rome oproep en
haar vlug langs die strate as daar geen nuus kom nie. Aan die slot hervat hy die
gedagte van strofe 1 (‘die man vir wie jy wag/ sal nie hierdie ek wees nie’) en word
die geliefde toenemend en by herhaling aangespreek. Terwyl hy aan die einde van
strofe 2 met die woord ‘bergskilpad’ gespeel het, lei die ervaring van die geliefde
aan die einde van die voorlaaste strofe tot 'n pragtige assosiasiespel wat deur die
klank en betekenis van die woorde ingegee word.
Soos in sy vroeër bundels is daar in Voetskrif telkens gedigte waarin die
skrywerskap en die woord ter sprake kom, maar nou moet sy ‘skamele woorde’ en
‘Alles wat búíte is vlieg’ help om die vryheid opnuut te verower, in aansluiting by
die vliegbeelde in die gedig voorgestel as ‘my blerrie muiskuiken’. Die drang na
vryheid lei hom daartoe om telkens ander kunstenaars in vergelykbare situasies te
betrek of aan te spreek en op dié wyse kommunikasie te laat plaasvind. Met die
gebruik van die vraagtegniek waarmee hy in gesprek wil tree met ander skrywers,
word agtereenvolgens Lorca, Mandelstam en Han-sjan in gedig nr. 4 betrek in die
soeke na kommunikasie en die drang na vryheid. Die grootse ‘(Mikpunt - 'n - Canto
vir E.P.)’ bestaan uit drie bewegings wat gemarkeer word deur die verwysing na die
mik in die pad en die see, waarmee daar 'n toespeling op die begin van Dante se
Inferno kom. Deur die volgehoue gesprekstoon wil hy Ezra Pound - soos hy ook 'n
politieke gevangene - ‘opsluit/tot dialoog dwing binne hierdie vers’, wil hy - met 'n
toespeling op Hamlet - hê dat Pound ‘soos die Prins/ se vader se gees ... deur die
staal en stene loop’ en sy woorde ‘klein soos miere spleet/ sodat hulle deur die tralies
mag glip’. Hierdie gedagtes lei dan in die derde beweging tot die herinnering aan
familielede, die ‘skare’ kunstenaars met wie hy 'n verwantskap het en die geliefde
wat - in aansluiting by die Dante-raamwerk van die gedig - as 'n ‘stralende Beatrice’
uit die Paradiso haar verskyning maak. En aan die einde word die gedig doelbewus
oopgelaat as 'n gespreksmoontlikheid vir Pound. Die uitreik van die spreker na die
geliefde, ouers, vriende en mede-skrywers en die drang na kommunikasie met die
mens as sodanig bereik 'n hoogtepunt in die gedig ‘Mens’ met sy teenstellings tussen
die mens as 'n ‘halfdooie god’ en ‘naakte aap’, tussen die ‘onvolmaakte volmaakte’
en 'n wese wat ‘dierliker as die dier’ is, 'n kontras wat in strofe 4 tot 'n hele reeks
teenstellings lei en in strofe 6 in die Jesus- en Judas-figuur saamgevat word. Dan
kom die vraag wat mense aan mekaar bind en of dit net in die
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seksdaad is dat die ‘kleinbestaan vir 'n ewige oogwink opgehef word’. Die antwoord
kom dan in strofe 8 met 'n uitwerking van Martin Buber se ‘I-thou’-verwantskap:
‘die mens is die dimensie van die mens’. Alhoewel die ‘argument’ aan die einde 'n
bietjie verloop, bevat die gedig pragtige momente, o.m. die indrukwekkende
voorstelling van hoe lank 'n ‘kalpa’ is.
Naas hierdie begeerte tot kommunikasie en vryheid handel die grootste deel van
Voetskrif oor die gedagtes, ervarings en waarnemings van die ek in die gevangenis,
terwyl die enkele impulse van buite die afgesonderdheid beklemtoon en tot die inspan
van die herinnering as poëtiese boustof lei. Die ek se posisie in die sel bring mee dat
sy dimensies beperk word en hy sy ‘veldtog’ moet voortsit ‘oor vlakte en berg van
hierdie tafel’ (nr. 2). Enkele kere probeer hy 'n gesprek aanknoop met iets wat
toevallig binne sy perspektief verskyn, soos met die voëltjie onder die afdak in nr.
9, terwyl die sang van die veroordeeldes op pad na die galg tot 'n treurlied aanleiding
gee waarin Lorca se ‘Klaaglied vir Ignacio Sánchez Mejéas’ in die derde strofe en
die Nagmaalsritueel in die slotstrofe meespreek (nr. 14). By geleentheid van sy
verjaardag op ‘die sestiende van die neënde’ skryf hy vir homself 'n gedig (nr. 13)
wat die vorm van 'n surrealistiese anekdote in die trant van Katastrofes aanneem en
waarin hy allerlei ‘skraapsels en raapsels’ moet verbind omdat - met 'n toespeling
op die drieluik oor die vrugteboom in Die huis van die dowe - ‘byna/ alle elemente
... droewiglik ontbreek’. En in ‘(Gedig op toiletpapier)’ is die vertrekpunt die konkrete
situasie in die ‘groot rooi gebou’ waarin hy woon en wat algaande 'n ‘klooster’ word,
'n wending wat die deurgang gee tot die beoefening van 'n religieuse ritueel in die
sel. Die gedigte in Voetskrif toon, in vergelyking met Breytenbach se vroeëre werk,
'n afname in visuele beelding as gevolg van die beperkende dimensies en enger
perspektief en 'n neiging tot 'n regstreekse seggingsvers. Alhoewel nie alle gedigte
op dieselfde peil is nie, bereik hy tog iets besonders met die betogend-argumenterende
verse, terwyl Voetskrif 'n belangrike aantal nuwe liefdesgedigte aan sy oeuvre toevoeg.
In die versamelbundel Met andere woorden (1977) word Breytenbach se verspreide
gedigte uit die jare 1969-1975 volledig opgeneem, ook dié wat in Seisoen in die
paradys gepubliseer is en vroeër in tydskrifvorm verskyn het. Weens wetlike
voorskrifte kon sy werk wat sedert die vonnis van 1975 in die gevangenis ontstaan
het, nie voor sy ontslag gepubliseer word nie.
Breytenbach se poësie het soms 'n amorfe element en al sy bundels bevat gedigte
wat onbevredigend sluit of te uitgesponne raak. In sy beste werk buit hy egter die
moontlikhede van die vrye vers uit en bou hy hegte strukture op, terwyl hy in sommige
bundels van 'n fyn samespel van gedigte gebruik maak. Met sy besondere ‘saamdink’
van disparate elemente, verbluffende beeldspraak, uitbuiting van die woordbetekenis
en taalspel was hy in staat om iets nuuts aan die tradisie van die vrye vers toe te voeg,
terwyl hy met sy uitgesproke erotiek en animaliteit en die motiewe van ballingskap
en betrokkenheid die Afrikaanse poësie tematies verruim. Alhoewel sy verse 'n
verwantskap toon met Franse en Spaans-Amerikaanse modelle, is sy werk verrassend
nuut in die Afrikaanse konteks en kan slegs Uys Krige met sy beoefening van die
vrye vers en Jan Rabie met sy surrealistiese prosa as sy literêre voorlopers en
‘peetvaders’ beskou word. Met dit alles is Breyten Breytenbach die belangrikste
Afrikaanse digter van die sestigerjare.
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II. Poësie tussen navolging, amorfisme, tekens van belofte en 'n nuwe inset
Die poëtiese toneel ná die verskyning van Breytenbach in 1964 toon 'n geweldige
toename in die aantal debute, in so 'n mate dat 'n mens in die lig van die soms
bedenklike gehalte van die indiwiduele bundels van 'n oorproduksie, onkritiese
aanvaarding vir publikasie en neiging tot poëtiese inflasie kan praat, al is daar ook
onder dié skrywers digters wat tekens van belofte toon en plek-plek met iets
verrassends en nuuts kom. Hierdie poësie word enersyds bedreig deur die
kwatryndreun, patroonmatigheid en kriptiek van die Opperman-epigone, andersyds
deur 'n amorfe tipe vers met die afwesigheid van logiese bou, uiterlike bindmiddels
en prosodiese reëlmaat, sonder dat die afwesigheid hiervan dermate deur 'n treffende
woordgebruik of meevoerend assosiatiewe beeldspraak vergoed word.
Greta Sauerman, wat met die romans Die lelie van Sebulon (1961), Somer van die
Rooi Gariep (1967) en Die roep van die riviervoëls (1969) Bybelse boustof verwerk
of kinderlektuur beoefen, skryf in Die fluitspeelster (1964) persoonlike en natuurverse,
dikwels met die Griekse mitologie, die Bybel of die letterkunde as raamwerk. PIROW
(PETRUS JAKOBUS) BEKKER (1935-), wat met 'n proefskrif oor Die titel in die poësie
(1970) promoveer en daarna 'n Blokboek oor Die kwatryn (1974) skryf, toon in sy
drie digbundels Die klip sing (1965), Toekomstige betrekkinge (1975) en Definisies
deur die bloed (1978) by tye 'n treffende beheer oor die woord, gebruik geykte idiome
en gesegdes op 'n nuwe wyse en beoefen soms die satiriese vers met aktuele
toespelings en 'n hekelende of ironiese inslag. Sy beste werk lewer hy met die kort,
epigrammatiese tipe vers of met 'n soort joernalistieke poësie van iemand wat dinge
en gebeurtenisse waarneem, dikwels met 'n sterk anekdotiese inslag. Te veel gedigte
van Bekker bly egter vassteek in blote vernufspel en kriptiek, toon 'n horterige ritme
of verval in niksseggendhede. In Die peerboom en ander verhale (1975) en Vangs
(1977) bundel Bekker sy kortverhale wat soms te lank uitgerek word en 'n neiging
tot melodrama toon, maar in die beste stukke 'n mooi evokasie van die seunswêreld
en
+ +

+ Bykans al die digters wat in hierdie afdeling ter sprake kom, word behandel deur T.T. Cloete
in Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig (Kaapstad, 1980), terwyl André P. Brink hulle
werk beknopter in Perspektief en profiel5 (Johannesburg, 1982) onder redaksie van P.J.
Nienaber oorskou.
+ Die klip sing deur Pirow Bekker word bespreek deur R. Schutte (Va., 9.9.65), P.G. du Plessis
(Sondagstem, 19.9.65), W.E.G. Louw (Bu., 12.11.65), T.T. Cloete (Hg., 10.12.65) en Rob
Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966); Toekomstige betrekkinge deur Merwe Scholtz
(Bu., 11.12.75), Helize van Vuuren (Ogg., 30.9.76), Johann Johl (St., XXIX: 5, Oktober
1976) en André P. Brink (Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1975); Definisies deur die
bloed deur Henning Snyman (Bu., 29.6.78), Johan van Wyk (Ogg., 30.6.78), George
Weideman (Tr., 15.7.78), Johl (Vo., 24.8.78), Hilda Grobler (Hoof., 24.8.78) en Brink (Tweede
voorlopige rapport, Kaapstad, 1980); Die peerboom en ander verhale deur Helene de Villiers
(Bu., 17.7.75), P.D. van der Walt (Tr., 6.9.75), Brink (Voorlopige rapport), Henriette Grové
(Hoof., 9.1.76), Elsa Nolte (Hoof., 9.1.76), Louis Eksteen (St., XXIX: 6, Desember 1976),
N.J. Snyman (Kl., XII: 4, Februarie 1978) en Hennie Aucamp (Kort voor lank, Kaapstad,
1978); Die liefdeskronieke van Basilika deur Abr. H. de Vries (Bu., 5.2.76); Trap sag terwyl
jy hardloop deur Chris Karsten (Vo., 31.12.81), E.C. Britz (Bu., 4.2.82) en Ia van Zyl (T.L.,
XX: 3, Augustus 1982). Die sentrum deur Scholtz (Bu., 28.7.77) en Brink (Rap., 21.8.77);
en Manna Kommering deur Ronèl Johl (Vo., 18.2.81), Sarah Müller (Va., 26.3.81) en Wium
van Zyl (Bu., 23.4.81).
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die ontwikkeling tot volwassene gee. In Die liefdeskronieke van Basilika (1975)
versamel hy 'n aantal onsin-stukke en in Trap sag terwyl jy hardloop (1981) 'n reeks
sketse. Die roman Die sentrum (1977) word ontsier deur die spronge in die fokus
soos die verhaal van situasie tot situasie en van karakter tot karakter wissel. Geslaagder
is Manna Kommering (1980), waarin die kinder- en jeugjare van 'n skoolbende by
wyse van 'n reünie vyftien jaar later opgeroep word en hede en verlede teenoor mekaar
te staan kom.
Ná gedigte in Stiebeuel 2 (1965) publiseer P.(A.) de W. (aal) Venter die bundel
Kiem (1965), waarin soms wel iets moois soos ‘Die maraboe’ verskyn, maar wat
deur die onbevredigende eksploitasie van die wetenskaplike woord na 'n nuwe retoriek
en bombasme neig. Soos Breytenbach toon Venter 'n belangstelling vir die fisiese
en biologiese, maar wesentlik is dit ek-gesentreerde poësie met weinig beeldende
vermoë. Pols (1977) bestaan uit liefdesverse vir die vrou en kind, gedigte oor die
driftige, sensuele en liggaamlike, en natuurverse, en toon deur die ‘normaler’
woordgebruik en die gehalte van gedigte soos ‘Oom Freud, oupa Pithecanthropus’
en ‘Kartografies, my seun’ 'n vooruitgang op die eerste bundel. In Klawer (1966)
verskyn van Venter se gedigte saam met dié van Menno Stenvert en DAVID PETRUS
MATTHIJS BOTES (1937-), skrywer van Wat is 'n gewone man (1965), Klein grys
telegramme van die wêreld (1967) en Psalms van David (1973). Hierdie vrye verse
oor die liefde en die menslike kondisie sluit aan by Jonker en Breytenbach en toon
'n selfstandige beeldende vermoë, maar werk met weinig bindingselemente, bly
vassteek in die enkele verrassende vonds, maak telkens van die van-konstruksie
gebruik om die metafoor te verdiep en toon plagiariese ooreenkomste met buitelandse
voorbeelde (kyk vir laasgenoemde R. Schutte, ‘Moderne Sweedse poësie in
Afrikaans’, Standpunte, XXII: 5, Junie 1969 en Botes se reaksie in XXII: 6, Augustus
1969). In Eenhoring (1966) skryf Jacques Loots ongevoelige verse in tradisionele
en vryer vorme oor die liefde, dood en troosteloosheid van die stad, terwyl Freda
Plekker gedigte oor die liefde, natuur en digterskap met 'n amorfe element en
baldadige beeldspronge in Petisie van 'n loodsoldaat (1966) en Menner (1972) bundel.
+ + +

+ P.(A.) de W. (aal) Venter se Kiem word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad), P.G.
du Plessis (Sondagstem, 16.1.66), F.I.J. van Rensburg (Vo., 20.1.66), R. Schutte (Va., 28.4.66),
J. Kromhout (Tr., 16.5.66) en W.E.G. Louw (Bu., 18.11.66), terwyl Pols geresenseer word
deur Abr. H. de Vries (Bu., 10.11.77), André P. Brink (Rap., 27.11.77), Johann Johl (Vo.,
24.12.77) en Tim Huisamen (Ogg., 23.2.78).
+ D.P.M. Botes se Wat is 'n gewone man word bespreek deur F.I.J. van Rensburg (T.G., VI:
1, Maart 1966), J.M. Erlank (Dagbreek en Sondagnuus, 26.9.65) en Rob Antonissen
(Spitsberaad); Klein grys telegramme van die wêreld deur Koos Meij (Va., 1.12.67) en Elsa
Joubert (S.M., 28.2.68); en Psalms van David deur P.D. van der Walt (Tr., 4.3.73), André
P. Brink (Rap., 7.4.74), Elsa Nolte (Hoof., 3.5.74), Fanie Olivier (Hg., 24.5.74), Louis Eksteen
(Rooi Rose, 24.7.74), D.H. Steenberg (Va., 16.8.74) en. D.F. Spangenberg (T.L., XIII: 4,
November 1975).
+ Freda Plekker se Petisie van 'n loodsoldaat word bespreek deur R. Schutte (Va., 4.11.66) en
F.I.J. van Rensburg (Vo., 9.3.67); en Menner deur P.D. van der Walt (Tr., 16.4.73), A.J.
Coetzee (Ogg., 30.4.73), C.W. Malan (Vo.,14.6.73) en F.R. Gilfillan (Kl., VIII: 4, Februarie
1974). In T.L., XI: 3, Augustus 1973 bring Louis Eksteen hulde aan haar, terwyl Koos Meij
in Ogg., 11.6.73 oor haar skryf.
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G.J. Krüger versamel in Spektrum (1966) en Draaispieël (1969) gedigte en kwatryne
wat in beeldvorming, gestalteskepping en wending sterk invloed van Opperman
verraai, terwyl hy ook deur ooreenkomste met Van Wyk Louw en Elisabeth Eybers
by die geding-met-God van Dertig aansluit, deur die Bybelse temas en sonnetvorm
'n verwantskap met W.E.G. Louw toon en iets van die sosiale nood van die digters
van die veertigerjare het. Die liefdesverse en stadspoësie van Cornelius van der
Merwe in Geboorte is nodig (1967) sluit sterk aan by Breytenbach en word ontsier
deur 'n onbevredigende versverdeling en 'n gebrek aan eenheid, terwyl die meestal
elegiese gedigte in Swartys (1980) met hulle mitologiese verwysings, simbole,
visioene en diepsinnighede moeilik toeganklik is. In Klanke uit die siel (1967),
Weegskaal (1967) en Papegaaie oor die reënboog (1969) skryf Theunis C.C. Lombard
oor die liefde, eie sielelewe en die stad in gedigte wat wissel van vrye tot rymende
verse, kwatryne en haikoes, maar wat geskaad word deur die konvensionele
beeldspraak, abstraksies, rare woordgebruik en taalfoute. Belangriker is HELENE
MARIÉ BLOMERUS (1931-), wat in Fosforblom (1968) yl verse met min
bindingsmiddele oor die natuur, dikwels in verband gebring met die emosies van die
ek en die liefde, bundel, maar in Blou as beginsel van duisternis (1975) sterker poësie
skryf, veral waar sy die bar, onherbergsame woestynlandskap van die Namib met sy
slange, hiënas, salamanders en jakkalse as boustof betrek en in dié opsig die voorloper
van Stockenström se Van vergetelheid en van glans is. In die novelle Soo-oo-oopwa
(1975) - die naam van 'n woestynwind - werk Blomerus met die bedreigde situasie
waarin die karakters hulle as gevolg van 'n pokke-epidemie en 'n ongeoorloofde
liefde in die verlate landskap van die Namib by Kaap Kruis bevind, maar die geheel
- wat 'n verwantskap met Elsa Joubert se Ons wag op die kaptein toon - word ontsier
deur 'n onmag wat korrekte taalgebruik betref. Intermezzo (1968) en Dal Segno
(1974) deur Erika Nöthling bevat meestal rymlose, retoriese liefdesverse met 'n
onbevredigende versverdeling; beter is enkele anekdotiese gedigte waarin sy van
kindertaal gebruik maak. Onder die skedelvlag (1968) van die volkskundige PIETER
WILLEM GROBBELAAR (1930-) bestaan naas klassiek geboude gedigte met rym en
vaste metriese verdeling (o.m. kwatryne, tersines, koeplette en sonnette) ook uit vryer
+ + + +

+ G.J. Krüger se Spektrum word bespreek deur J.M. Erlank (Dagbreek en Sondagnuus, 4.1.66),
Anita de Kock (Va., 9.12.66), F.I.J. van Rensburg (Vo., 22.3.67) en H.J. Truter (T.G., VII:
3, September 1967); en Draaispieël deur Van Rensburg (Vo., 7.8.69) en Freda Plekker (Va.,
10.4.70).
+ Cornelius van der Merwe se Geboorte is nodig word bespreek deur Anita de Kock (Va.,
1.4.67), F.I.J. van Rensburg (Vo., 17.8.67) en A.J. Coetzee (T.G., VII: 4, September 1967);
en Swartys deur Johann Johl (Vo., 12.8.81) en T.T. Cloete (T.L., XIX: 2, Mei 1981).
+ Marié Blomerus se Fosforblom word bespreek deur F.I.J. van Rensburg (Vo., 20.3.69) en
Rosa Nepgen (Hg., 24.10.69); Blou as beginsel van duisternis deur Abr. H. de Vries (Bu.,
11.3.76), Hilda Grobler (Hoof., 7.5. 76), Johann Johl (Vo., 24.6.76), P.D. van der Walt (Tr.,
5.7.76) en Gerrit Olivier (Ogg., 30.9.76); en Soo-oo-oopwa deur André P. Brink (Rap., 25.1.
76), De Vries (Bu., 26.2.76), Van der Walt (Tr., 17.4.76), Louis Eksteen (St., XXIX: 6,
Desember 1976) en D.F. Spangenberg (T.L., XV: 2, Mei 1977).
+ Pieter W. Grabbelaar se Onder die skedelvlag word bespreek deur F.I.J. van Rensburg (Vo.,
20.3.69), Elsa Joubert (S.M., 23.4.69), John Miles (S.A. Beeld, 5.10.69) en Rosa Nepgen
(Hg., 24.10.69).
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verse met behoud van sporadiese ryme en 'n eksperimentele soort gedig (o.m.
eksperimente met die tipografie), 'n verskeidenheid wat met die afwisseling van
singende en spreekvers tot uiteenlopende stylsoorte lei en 'n prosodiese onrustigheid
in die bundel skep. N.A. Coetzee beoefen in Uit die skatkamers (1968) liefdes-,
natuur-, herinnerings- en vaderlandse verse in 'n feitlik argaïese taal, toon en versbou
en 'n verouderde poëtiese diksie. Afgesien van die Breytenbach-invloede,
woordbravade, oordadige klank- en beeldmiddele word CASPER GOTTLIEB SCHMIDT
(1947-) se bundels Adder om aarde (1969), Terra incognita (1974) en Nuwe en
nagelate gedigte (1980) ontsier deur die pretensieuse uitstal van die vreemde woord
en verwysings wat deur die opstapeling vernaam moet aandoen maar in werklikheid
aan hierdie poësie 'n retoriese orrelklank gee. Klip en kristal (1969) van Roelf van
Rensburg sluit aan by Dertig deur die geding-met-God en die verouderde
woordgebruik, en by die digters van die veertigerjare deur die stadstematiek en die
beoefening van die kwatryn en koeplet. JOHANNES STEPHANUS BOUWER (1948-)
debuteer in So sal ons uitpasseer (1969) met jeugdige liefdesverse wat meestal nog
te los van vorm is. Belangriker is die soms bisarre sienings (‘Koue oorlog’) en veral
die satiriese inslag wat voortgesit word in Soldag (1973), in die besonder die hekeling
van toneelspelers en televisiemense, al bevat die bundel ook 'n aantal liefdesgedigte
en verse oor Vlaandere. Bouwer se geslaagdste poësie staan in Portrette, private dele
& kanttekeninge (1980), waarin die satire op die TV-wêreld verder gevoer word
(‘Aktrise I en II’ en ‘Drama drama’) en van sy beste liefdesverse verskyn (‘Winter’).
Hy is ook die vertaler van Marguerite Duras se La musica (1978). In Steekgras in
die dwarspad (1970) skryf H.L. Swanepoel kort rymende gedigte oor aktuele
aangeleenthede in 'n tipe vers wat meestal vaag bly en wat met die weglaat van die
lidwoord die Afrikaanse taaleie geweld aandoen.
Twee digters wat bloot deur die omvang van hulle produksies en plek-plek ook
deur die gehalte van die verse 'n sekere prominensie geniet, is WESSEL JOHANNES
PRETORIUS (1949-) en MARLISE JOUBERT (1945-). Wessel Pretorius skryf in Maat
van die onbekende (1970), Woorde vir 'n windharp (1974) en Nuwe wêreld (1974)
oor die
+ + +

+ Casper Schmidt se Adder om aarde word bespreek deur Phil du Plessis (S.A. Beeld, 1.3.70),
Rosa Nepgen (Hg., 27.3.70) en Freda Plekker (Va., 3.4.70); Terra incognita deur P.D. van
der Walt (Tr., 26.10.74), C.W. Malan (Vo., 18.12.74), André P. Brink (Voorlopige rapport),
H. Ohlhoff (Hoof., 4.4.75) en D.F. Spangenberg (T.L., XIII: 4, November 1975). Schmidt
se toespraak by die ontvangs van die Perskorprys verskyn in Rap., 16.3.75. Na aanleiding
van Schmidt se bewering in Rap., 16.2.75 dat sy bundel Terra incognita deur J.C. Kannemeyer
en E. Lindenberg ‘privaat’ vir publikasie afgewys is, polemiseer hy en Kannemeyer in Rap.,
23.2, 2.3 en 9.3.75. Nuwe en nagelate gedigte word bespreek deur Wessel Pretorius (Tr.,
23.3.81), Brink (St., XXXIV: 4, Augustus 1981) en T.T. Cloete (T.L., XIX: 2, Mei 1981).
+ Stephan Bouwer se So sal ons uitpasseer word bespreek deur P.D. van der Walt (Tr., 18.5.70);
Soldag deur A.P. Grové (Hoof., 15.2.74), André P. Brink (Rap., 10.3.74), Van der Walt (Tr.,
15.4.74), en H. Ohlhoff (T.L., XII: 4, November 1974); en Portrette, private dele &
kanttekeninge deur Fanie Olivier (Bu., 31. 7.80), Gerrit Olivier (Va., 28.8.80), T.T. Cloete
(T.L., XIX: 2, Mei 1981) en Brink (St., XXXIV: 4, Augustus 1981).
+ Wessel Pretorius se Maat van die onbekende word bespreek deur I. Winterbach (Rap.,
13.12.70), Rosa Nepgen (Hg., 2.2.71), J.R. Verster (Vo., 7.4.71) en A.J. Coetzee (St., XXV:
4, April 1972); Woorde vir 'n windharp deur F.A. Ponelis (Hoof., 15.3.74), André P. Brink
(Rap., 24.3.74), P.D. van der Walt (Tr., 27.5.74) en H. Ohlhoff (T.L., XII: 4, November
1974); Nuwe wêreld deur Stephan Bouwer (Va., 10.1.75), Brink (Rap., 23.2.75), Wium van
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hedendaagse wêreld, dood, liefde, emosies of toestande waarin die ek verkeer,
daaglikse belewenisse en 'n leë sinlose bestaan in verse wat soms mooi afgewerk is
(bv. ‘Êrens hou ons duiwe aan’, ‘Want die ergste geval is deurlopendheid’ en ‘Die
aanspraak’), maar wat nie aan die gevaar van eenselwigheid ontkom nie, 'n
verwantskap met Breytenbach toon, dikwels 'n hegtheid en noodwendigheid mis en
met die katalogiserende effekte in 'n sekere patroonmatigheid verval. Die meestal yl
liefdesgedigte in Laatnagvrese & ander verse (1979) en Ruimte-ark-kolonie (1980)
is geskryf in 'n popstyl met die gebruik van plat taal en sleng en sentreer rondom die
ek met sy angs en vrees vir die lewe en die besef dat hy die werklikheid nie kan
bemeester nie. MarliseJoubert se liefdesverse in 'n Boot in die woestyn (1970) maak
te veel gebruik van die gemaklike van-konstruksie en onhelder beelding wat op sy
beste 'n assosiatiewe voortgang toon maar nie end-uit meevoer nie, terwyl die meestal
surrealistiese liefdes- en reisgedigte in Domus (1973) 'n sterker greep op die materiaal
verraai, al is die bekoring nog steeds beperk tot geïsoleerde, sterk, visuele beelde.
Joubert se poësie sluit tematies en verstegnies aan by Jonker en Breytenbach: tematies
deur die liefdes- en reismotiewe as dominante, verstegnies deurdat sy die tradisionele,
uiterlike bindmiddele oorboord gooi en 'n tipe vrye vers beoefen wat veral met behulp
van die assosiatiewe beeld poëties moet oortuig. In So ver en verder (1976) kom daar
'n tematiese verruiming deur 'n dieper verkenning van die liefde en seksualiteit; 'n
groep reis-, verlange- en verblyfgedigte met Amsterdam as sentrum; en 'n reeks verse
oor die jong kind. Die poësie toon 'n hegter eenheid deur 'n groter mate van logiese
progressie in die vers (‘Begin van 'n seun’) en 'n groter vermoë om 'n gedig deur te
komponeer (‘Om 'n begin te skryf’, ‘Ligte van stede’), maar word nog dikwels
geskaad deur die te vrye assosiasies, eksplisiete verklarings, 'n sekere willekeurigheid
in die voortstromende beeldreeks en die bloot enumererende katalogi van mooi
fragmente, sonder dat hulle tot 'n hegte eenheid
+

Zyl (Beeld, 5.5.75), Elsa Nolte (Hoof., 22.8.75) en D.F. Spangenberg (T.L., XIII: 4, November
1975); Laatnagvrese & ander verse deur Fanie Olivier (Bu., 17.1.80), Coetzee (Beeld, 28.1.80
en St., XXXIV: 1, Februarie 1981), Johann Johl (Vo., 30.1.80), Hilda Grobler (Hoof., 31.1.81),
Niel van Tonder (Va., 28.2.80) en Ronèl Johl (Tr., 12.5.80); en Ruimte-arkkolonie deur
Grobler (Hoof., 31.1.81), Spangenberg (Tr., 20.4.81) en T.T. Cloete (T.L., XIX: 2, Mei 1981).
Oor sy opvattinge oor die poësie skryf Pretorius self in St., XXXIII: 6, Desember 1980.
+ Marlise Joubert se 'n Boot in die woestyn word bespreek deur A.J. Coetzee (Rap., 31.1.71
en St., XXV: 4, April 1972); Domus deur H.P. van Coller (Tempo, 2.11.73), Stephan Bouwer
(Rap., 4.11.73), André P. Brink (Bu., 15.11.73), C.N. van der Merwe (Hg., 18.1.74), R.
Pretorius (Hoof., 18.1.74), D.H. Steenberg (Va., 8.2.74), Abr. H. de Vries (Ogg., 1.8.74) en
Lina Spies (St., XXVII: 6, Augustus 1974); So ver en verder deur Johann Johl (Vo., 28.7.76),
F.R. Gilfillan (Bu. 29.7.76) J.C. Kannemeyer (Ogg., 27.8.76), Niel van Tonder (Beeld,
4.10.76), Bouwer (Rap., 28.11.76), Hilda Grobler (Hoof., 3.12.76) en H. le R. Slabbert (Kl.,
XI: 3, November 1976); en Klipkus deur Grobler (Hoof., 7.12.78), W.O. (Bu., 25.1.79), Tim
Huisamen (Rap., 4.2.79), Gilfillan (Beeld, 5.2.79), Ronèl Johl (Vo., 8.2.79), Jakes Gerwel
(Ogg., 27.7.79), Gerrit Olivier (St., XXXIII: 1, Februarie 1980), Hans Ester (Zuid-Afrika,
Februarie 1980), Joan Hambidge (Graffier, I: 2, Desember 1980) en Keriesa Botha en Japie
Pienaar (T.L., XX: 2, Mei 1982).
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saamgevoeg is. Daarby ly baie gedigte aan die tekort aan die een of ander ‘gedagtelike
inhoud’ en word die ‘total insignificance’ van die soveelste liefdeservaring op die
lange duur vervelend en selfs neulerig. Joubert se mees gedurfde werk is die
novelle-in-briefvorm Klipkus (1978), waarin die lesbiese liefde vir die eerste keer
as boustof in 'n Afrikaanse prosawerk dien, al bly dit beperk tot 'n paar tonele en val
die aksent allereers op Adri se poging om in haar briewe aan Brigitta sin te maak uit
hulle gekompliseerde verhouding om die dualiteit in haarself - die liefde vir vrou én
man - uit te pluis. Teenoor die liriese beelding van hierdie briewe is daar ook die
saaklike korrespondensie van Brigitta met die uitgewer waarin daar oor die uitgawe
van die briewe onderhandel word, terwyl die korrespondensie van Adri aan Brigitta
nie alleen uit haar Utrechtse verblyf dateer nie, maar ook uit 'n vroeë stadium van
hulle liefde kom. Daarmee toon Klipkus 'n ooreenkoms met die twee stylsoorte van
Hettie Smit se Sy kom met die sekelmaan en die verdubbeling van die persoonlikheid
in die verhouding tussen Maria en Marié in dié roman, al ontkom Joubert se novelle
ten spyte van hierdie verskeidenheid nie aan 'n sekere eenselwigheid nie, word die
lesbiese verhouding nie in sy ekstase en hel verken nie en bly die genetiese aanbod
(die onderhandelinge oor die uitgawe en die ontstaan van 'n boek) in 'n hoë mate
onbenut.
Afgesien van hierdie stroom debutante uit die sestigerjare is daar - vóór die
verskyning van Wilma Stockenström, wie se poësie die sterkste nuwe inset ná
Breytenbach verteenwoordig - 'n aantal digters wat 'n nuwe nuanse aan die streeksvers
gee, die satiriese gedig beoefen, met reisverse die tematiese velde van die Afrikaanse
poësie verbreed of die gebied van die liefde in die bestaan van die huisvrou dieper
verken. Hierdie digters is W.F. Knobel, George Weideman, Henk Rall, M.M. Walters
en Antjie Krog.

1. W.F. Knobel
(2 Oktober 1935, Bethlehem - 4 Januarie 1974,
Kaapstad) studeer tale en filosofie op Stellenbosch en aan die Sorbonne, doseer Frans
aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat en die Universiteit van Suid-Afrika,
werk as vertaler in Pretoria en woon die laaste jare van sy lewe in Kaapstad. Met die
gebruik van die vrye versvorm en die assosiatiewe beelde toon hy 'n verwantskap
met die Nederlandse Vijftigers en swaai hy weg van die meer kompakte,
gekonsentreerde vers in Afrikaans, alhoewel Ingrid Jonker in hierdie opsig sy
voorloper is en sy poësie buitendien 'n bietjie te week en tematies te beperk vir 'n
WILHELM FRIEDRICH KNOBEL

+

+ W.F. Knobel se Bloedsteen word bespreek deur Léonie Pienaar (Va., 5.8.66), W.E.G. Louw
(Bu., 23.9.66) en F.R. Gilfillan (T.G., VII: 3, September 1967); Mure van mos deur A.J.
Coetzee (S.A. Beeld, 22.11.70), P.D. van der Walt (Tr., 7.12.70 en Tg., Junie 1971), Rosa
Nepgen (Hg., 22.1.71) en André P. Brink (Voorlopige rapport); Nagelate gedigte deur Johann
Johl (Vo., 15.7.76), Abr. H. de Vries (Bu., 22.7.76), Brink (Rap., 25.7.76), Van der Walt
(Tr., 27.11.76) en M.J. Prins (Kl., XI: 3, November 1976). By sy dood verskyn huldeblyke
van Jeanne Goosen (Ogg., 10.1.74), Estelle Slabber en Brink (Rap., 13.1.74), en J.C.
Kannemeyer (Konfrontasies, Pretoria/Kaapstad, 1977).
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radikale vernuwing is. Sy debuutbundel, Bloedsteen (1966), met 'n pragtige motto
uit Quasimodo, bestaan uit vier afdelings. Die verse in die eerste afdeling is nog
jeugdig en handel, naas natuurindrukke, oor die eensaamheid van die allenige mens
wat sy ‘pyn’ probeer stil deur openlik daaroor te praat, soos in ‘Verhaal’ met sy
Ou-Testamentiese wêreld waarin die ‘pyn’ geïnterpreteer kan word as die mens wat
verligting soek deur die homoseksuele daad. Met die ‘Brief vir Breyten’ in die tweede
afdeling knoop Knobel 'n gesprek aan met ‘Voorlopige vervulling’ uit Die ysterkoei
moet sweet en gee hy 'n ander siening van die waansin, terwyl ‘Kringloop’ op sy
steeds terugkerende siektetoestand slaan. Afgesien van die lykdigte vir Ken Swart
is ‘Termietprinses’ hier die geslaagdste vers. Afdeling III bevat grepe uit die
‘Bloedsteen’-siklus, wat in die Nagelate gedigte volledig en met 'n verduidelikende
prosastuk opgeneem word, terwyl die vierde afdeling soms verse in 'n ligte luim
bevat wat 'n ander faset van Knobel verraai, soos ‘Glo jy aan swem op Sondag?’ In
Mure van mos (1970) met sy reeks treffende lykdigte oor die vader in afdeling II en
die ontroerende ‘Elegie’ vir V. Cuenod word Knobel se poësie deursigtiger en
soberder. Naas 'n vers soos ‘Sprokie’, wat met sy Sisuphos-gedagte feitlik 'n
allegoriese samevatting van sy siekte gee, bevat die bundel gedigte oor die Vrystaatse
plaaslewe waarna nostalgies teruggehunker word. Die Vrystaatse jeugherinneringe
vorm ook 'n beduidende deel van die Nagelate gedigte (1975), waarin Knobel verder
skryf oor sy siekte en verlatenheid, die vreeslikhede wat die mens bedreig en die
dood, soms afgewissel met liefdesgedigte op satiriese verse waarin hy sosiale
kommentaar lewer. Baie van die gedigte maak 'n yl indruk, terwyl ander weer 'n
oordaad toon, met te min bindingsmiddele werk en 'n amorfe element in die opbou
verraai. Daarby voel 'n mens dat dié veels te omvangryke postume bundel nie deur
die intrinsieke gehalte van die gedigte geregverdig word nie, terwyl Knobel se poësie
- anders as dié van Perk as voorloper van die Tagtigers of Lodeizen as voorloper van
die Nederlandse Vijftigers - nie enige literêr-historiese prioriteit binne die konteks
van die Afrikaanse digkuns het nie. In laaste instansie is die wêreld van sy poësie
beperk en eenselwig, al was hy in staat om enkele suiwer en intense gedigte te skryf.

2. George Weideman
GEORGE HENRY WEIDEMAN (gebore 2 Julie 1947, Cradock) ontvang sy skoolopleiding

op Cradock, Kimberley, Clocolan en Springbok, studeer in Pretoria en aan die
Rhodes-universiteit, gee 'n tyd lank onderwys en word in 1978 dosent in Windhoek.
Met die bundels Hondegaloppie (1966) - 'n Namakwalandse woord vir 'n sterk
mengeldrankie van brandewyn, bier en wyn - en As die son kliplangs spring (1969)
toon hy 'n verwantskap met Leipoldt, Boerneef en Van Wyk Louw se ‘Klipwerk’ en
sit hy met die uitbeelding van die plaaswêreld, volkse verliefdheid, droogte en die
wêreld van Namakwaland, Boesmanland, die Karoo en die Sandveld die folkloristiese
rigting in die Afrikaanse poësie voort. Weideman beoefen dikwels die vierreëlige
strofe of die kwatryn en verkry besondere effekte deur die bekoring wat daar van
plaas- en kontreiname uitgaan, al word 'n vers dikwels bederf deur 'n hinderlike
bespiegelende wending (soos die slot van ‘Oggend in die
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Wes-Karoo’). Klein manifes van'n reisiger (1970), wat oor die algemeen 'n hegter
samehang en bundeleenheid vertoon, werk nog hoofsaaklik met die spel van woorde
en plekname en die ongeskonde Namakwaland wat aan die wegkwyn is en waarna
nostalgies gesoek word, maar bevat ook 'n aantal liefdesgedigte waarin ontdekkend
na die vrou gereis word, terwyl die motief van pionierskap ook in enkele verse
(‘Droomreis na Ysland’) meespreek. Alhoewel die wêreld van die Noordweste nog
sentraal staan in Hoera hoera die ysman (1970-1976) (1977), gaan die volksheid op
in 'n groter verband en word die aanvanklike beperkte tematiese register aansienlik
verruim, o.m. deur die satiriese toon van baie verse en die aktuele toespelings in die
‘betrokke’ gedigte. Basies handel die bundel oor die mens wat 'n bestaan probeer
vind in die barre Namakwaland terwyl die koue dinge, die dood - die ysman (vgl.
O'Neill) - hom orals bedreig. Die Noordweste dien as boustof vir heelwat lang gedigte,
soos ‘Pella lê 'n kruistog ver’, waarin die geskiedenis van die streek verken word,
en ‘Kenhardt - voor en na die reën’, wat indruksgewyse voortbeweeg, prosaïes raak
en met te min bindingsmiddele werk. Die beste verse is dié waarin mense met die
aanwending van die volkstaal beskryf word (‘By Kalkbaai roei die vissers uit’),
terwyl die satires op die kleinburgerlikheid en die ‘betrokke’ gedigte te amorf is en
soms in blote rymelary verval. Alhoewel groter van opset as sy vorige werk slaag
Weideman nie daarin om in Hoera hoera die ysman die geskiedenis en mite van die
Noordweste in een greep vas te vang nie. Sy geslaagdste en bekoorlikste werk is dié
waarin hy met 'n ratse woordgebruik of spel met eiename meevoer.

3. Henk Rall
(gebore 22 Junie 1938, Parys, O.V.S.) ontvang
sy skoolopleiding in Parys en op Douglas en studeer op Potchefstroom, in
Bloemfontein, aan die Universiteite van Suid-Afrika, Pretoria (Honneurs in Afrikaans
en Nederlands, 1964, geneeskunde 1965-1969) en Stellenbosch (waar hy in 1977
die Ph.D. in geneeskunde behaal). In die jare 1969-1971 en 1973-1975 studeer en
werk
HENDRIK JOHANNES SAMUEL RALL

+ +

+ George Weideman se Hondegaloppie word bespreek deur J. Erlank (Dagbreek en Sondagnuus,
31.7.66), Léonie Pienaar (Va., 5.8.66) en Rialette Wiehahn (T.G., VII: 4, Desember 1967);
As die son kliplangs spring deur Marié Heese (S.A. Beeld, 26.10.69) en Freda Plekker (Va.,
20.2.70); Klein manifes van 'n reisiger deur Rosa Nepgen (Hg., 22.1.71), J.R. Verster (Vo.,
18.3.71), A.J. Coetzee (Rap., 20.12.70) en P.D. van der Walt (Tg., Oktober 1971); en Hoera
hoera die ysman deur Hilda Grobler (Hoof., 16.3.78), Johann Johl (Vo., 22.3.78), P.H. Roodt
(Tr., 22.4.78), F.R. Gilfillan (Ogg., 31.8.78) en André P. Brink (Tweede voorlopige rapport).
Oor sy opvattinge oor die poësie skryf Weideman self in St., XXXIII: 6, Desember 1980).
+ 'n Biografiese artikel oor Henk Rall verskyn in Hg., 14.1.77. 'n Son breek word bespreek
deur J. Erlank (Dagbreek en Sondagnuus, 20.11.66) en Anita de Kock (Va., 9.12.66); Wit-ryp
deur M. Joubert (S.A. Beeld, 27.10.68), F.I.J. van Rensburg (Vo., 27.3.69), Ben de Kock (?)
(Bu., 28.3.69) en Rosa Nepgen (Hg., 24.10.69); Reise deur Nepgen (Hg., 30.10.70); Donker
van mere deur Henning Snyman (Bu., 23.9.76), Johann Johl (Vo., 20.10.76), André P. Brink
(Rap., 31.10.76) en Annari van der Merwe (Ogg., 31.3.77); Ringmure deur Elsa Joubert
(S.M., 18.6.69), T.T. Cloete (St., XXII: 5, Junie 1969) en Nepgen (Hg., 24.10.69); en 'n
Bokram by die see deur Fanie Olivier (Tr., 3.2.79), Anita Lindenberg (Ogg., 27.7.79), Gerrit
Olivier (St., XXXII: 4, Augustus 1979) en Brink (Tweede voorlopige rapport).
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hy in die V.S.A. Hy is die skrywer van artikels oor Reproduktiewe Fisiologie in
buitelandse mediese tydskrifte.
Rall se eerste bundel, 'n Son breek (1966), bevat enkele gevoelige kwatryne en
mooi sienings soos ‘Herfswind’ en ‘Dood in die ys’, maar word geskend deur die
wetenskaplike taal wat die vers in die rigting van grootspraak laat beweeg en 'n
neiging tot kriptiek en kompaktheid wat soms die Afrikaanse taaleie aantas. In Witryp
(1968), waarin die tematiese veld wissel van die ys en witheid van 'n winterlandskap
in die Noordelike Halfrond tot Afrika met sy dolosse, droogte en woestyne, is die
gedigte fyner van klank en maak die kristalhardheid van die vers meer indruk, al is
die gedig as geheel dikwels niksseggend. Naas liefdesgedigte word Reise (1970),
waarin veral die Mediterreense lande verken word, oorheers deur 'n romantiese inslag,
iets wat Rall voortsit in Donker van mere (1976) met sy verlange na die ‘ver plekke’.
Die liefdesverse in hierdie bundel bly meestal vaag en swewend, terwyl die ‘betrokke’
gedigte van die tweede afdeling op 'n algemene plan beweeg en die derde afdeling
veral oor die gang van die mens deur die lewe handel, soos in ‘Die toegegroeide
tuine van my jeug’ met sy mooi verbinding van ‘sondeval’ en ‘plekke van die ys’
teenoor die ‘toegegroeide paradys’ wat 'n interessante variasie op Ina Rousseau se
‘verlate tuin’-motief bied. Basies is hierdie poësie 'n verbinding van suiwer intellek
en emosie, ‘die helder spel/van dink en van verbeel’ (‘Molekulêre biologie’), maar
te veel gedigte klink yl en onaf.
Met Ringmure (1968), 'n roman in drie bewegings wat, soos Boon se Menuet,
telkens vanuit 'n ander perspektief belig word, gee Rall 'n beeld van die mens in sy
eensaamheid met die mure wat hy om hom gebou het. Met die verskillende hoeke
waaruit die gegewe belig word, die verskeidenheid truuks en die uiteenlopende
eksperimente word die roman feitlik 'n mosaïek van stylsoorte, al bly dit te veel hierin
vassteek en is die middelgedeelte te bespiegelend-informatief oor die vertellende
karakter se lewe. Alhoewel die kortverhale in 'n Bokram by die see (1978) sowel iets
yls as iets swoels as indruk agterlaat, oortuig die sterkste stukke deur die meevoerende
erotiese drif of die uiterlike spanning en avontuur wat algaande verinnerlik word.
Die hoogtepunt van die bundel is ‘Omba muungu’, waarin Rall die broeiende wêreld
van Chris Barnard se Afrika (‘Bos’, Mahala) verbind met die besetenheid van die
jag soos dit by Ernest Hemingway in The old man and the sea en by Van Wyk Louw
in ‘Die swart luiperd’ voorkom en 'n stuk prosa lewer wat deur sy dramatiese krag
en noodwendigheid in die opeenvolging van gebeure oortuig.

4. M.M. Walters
MATTHYS MICHIELSE WALTERS,

gebore op 23 Januarie 1929 op Moorreesburg, gaan
skool op sy geboortedorp en Wellington en studeer aan die Universiteite van
Suid-Afrika en Kaapstad (M.A., 1972). Ná 'n periode as onderwyser in Kaapstad en
op Ladismith is hy verbonde aan die Graaff-Reinetse en Paarlse Onderwyserskolleges.
In 1971 word hy dosent in Afrikaans en Nederlands aan die Universiteit van Kaapstad.
Vir sy bundel Cabala word hy bekroon met die Eugène Marais-, Ingrid Jonker- en
W.A. Hofmeyr-prys.
Soos Weideman beoefen Walters oorwegend 'n tradisionele tipe vers met 'n vaste
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strofebou en rymskema en 'n verwysingsveld wat - naas die klassieke en Germaanse
mitologieë - sterk op Bybelse en veral Ou-Testamentiese boustof steun. In Cabala
(1967) is veral 'n ketter en rebel aan die woord wat hom verset teen gevestigde
opvattinge en oorgelewerde godsdiensgebruike, terwyl die bundel, in aansluiting by
Visser, Blum en Toerien, 'n sterk satiriese element openbaar, al word hierdie satire
dikwels weinig meer as nugter verslag in 'n dralerige tipe gedig met weinig werklik
ratse woordspel. Die satire word voortgesit in Apocrypha (1969), waarin die gedigte
telkens onder aanhalings uit die Nederlandse Bybel verskyn en uiteenlopende aspekte
van die mens se algemene swakhede hekel. Die verhouding tussen teks en gedig
wissel van 'n ironiese inspeling op mekaar tot 'n verrassend-nuwe perspektief op die
Bybelse gegewe of 'n fyn uitgewerkte en verdraaide transponering. Die toespelings
op Suid-Afrikaanse aktualiteite, wat reeds in die eerste twee bundels aanwesig was,
figureer sterker in Heimdall (1974), waarin daar satires voorkom op partykongresse,
wolboere, leiers en ministers, literêre snobisme, versoekprogramme, die moderne
jeug, die gemaklike lewe e.d.m., al voel 'n mens dat die ‘sondes’ te dikwels vaag en
algemeen bly. Sterker as voorheen is ook die gebruik van die Afrikaanse letterkunde
- Leipoldt, Langenhoven, Eugène Marais - wat dikwels by wyse van toespelings
betrek word. In Saturae (1979) hekel Walters politieke en kerklike wantoestande in
Suid-Afrika en trek hy te velde teen die skynheiligheid in verse wat dikwels nie heg
gekonstrueer is nie, 'n blote aaneenryging van uiteenlopende wantoestande word en
op die lange duur te woordryk raak. In Droom van die Weskus (1976) gee Walters
met die medewerking van Christo S. Botha ‘'n Fotoverhaal van Saldanhabaai’, verken
hy die geskiedenis, natuurkundige aard en volke+

+ T.T. Cloete (Gesprekke met skrywers 1, Kaapstad, 1971) en Ben de Kock (Bu., 28.10.69)
voer onderhoude met M.M. Walters, terwyl P.D. van der Walt die commendatio vir die
Eugène Marais-prys lewer (Jrb. Ak., 1968). Die uitvoerigste studie oor sy werk is die
ongepubliseerde M.A.-verhandeling van S.M. Cameron (Die satiriese digkuns van M.M.
Walters, Potchefstroomse Universiteit vir C.H.O., 1978), terwyl J.P. Smuts oor sy dramas
skryf (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig). Die gedig ‘Vakansie in die Vrystaat’ in die
debuutbundel word ontleed deur H. Ohlhoff (T.L., XVII: 3, Augustus 1979). Cabala word
bespreek deur E. Lindenberg (St., XXI: 2, Desember 1967), Pirow Bekker (T.G., VIII: 2,
Junie 1968), Elsa Joubert (S.M., 27.3.68) en Jan Kromhout (Tr., 18.9.67); Apocrypha deur
Rosa Nepgen (Hg., 27.3.70), Freda Plekker (Va., 3.4.70) en Van der Walt (Va., 3.4.70);
Heimdall deur Ampie Coetzee (Bu., 12.12.74), George Boshoff (Beeld, 26.10.74), Jaap Steyn
(Rap., 27.10.74), A.P. Grové (Hoof., 22.11.74), Van der Walt (Tr., 30.11.74), C.W. Malan
(Vo., 26.2.75), P.P. van der Merwe (Ogg., 27.2.75), Fanie Olivier (Rap., 16.3.75), Stephan
Bouwer (Va., 1.10.75), en André P. Brink (Voorlopige rapport); Saturae deur M.
Nienaber-Luitingh (Beeld, 14.1.80), Ronèl Johl (Tr., 16.2.80), Johann Johl (Vo., 6.2.80), Phil
du Plessis (Buurman, Maart-Mei 1980), Ohlhoff (Va., 27.3.80), Hilda Grobler (Hoof., 24.4.80),
Hein Viljoen (T.L., XVIII: 3, Augustus 1980), Coetzee (St., XXXIV: 1, Februarie 1981) en
Henning Snyman (Verkenningsvlugte, Johannesburg, 1981); Droom van die Weskus deur
Van der Merwe (Hoof., 10.12.76) en Johann Johl (Vo., 13.10.76); 'n Wingerdstok sal rank
deur Abr. H. de Vries (Bu., 11.12.75), Brink (Rap., 21.12.75), Hannes Horne (Hoof., 30.4.76),
Johann Johl (Vo., 10.3.76), T.T. Cloete (T.L., XVI: 1, Februarie 1978) en P.J. Conradie (St.,
XXXI: 2, April 1978); Die vroue van Kores deur Van der Walt (Tr., 22.10.75), Anna van
Zyl (Vo., 5.12.75), De Vries (Bu., 29.1.76), Horne (Hoof., 30.4.76), Cloete (T.L., XVI: 1,
Februarie 1978), Conradie (St., XXXI: 2, April 1978) en Brink (Voorlopige rapport); Miskien
woon julle onder ons deur Johann Johl (Vo., 28.2.79), Grobler (Hoof., 8.3.79), Dorothea van
Zyl (Bu., 29.5.79), Brink (Rap., 15.4.79), Conradie (St., XXXIII: 2, April 1980); Drakenstein,
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kundige samestelling van 'n geliefde streek en roep hy in die verse iets van die karakter
van hierdie wêreld op.
Met 'n Wingerdstok sal rank (1975; tien tonele), 'n geleentheidstuk vir die Paarlse
taalfees, debuteer Walters as dramaturg. Die spel is betreklik los van bou, sentreer
rondom die Paarlse boer Gideon Malherbe en het as hoof- en newe-intriges die
verskille in uitkyk oor die rol wat Afrikaans as taal en die uiteenlopende politieke
standpunte in die lewe van die laat-negentiende-eeuse Afrikaner speel. Wat aanvanklik
as 'n familiedrama opgeset is, kring wyer uit as die hooffiguur van S.J. du Toit se
politieke gedaantewisseling te wete kom en hom tot 'n konfrontasie dwing, al is die
beslissende toneel tussen Malherbe en Du Toit die swakste deel van die drama omdat
laasgenoemde se statuur nie tot sy reg kom nie en die werklik basiese vraagstukke
van die tyd onaangeroer bly. In aansluiting by die tradisie van die Bybeldrama maak
Walters in Die vroue van Kores (1975; twaalf tonele) en Miskien woon julle onder
ons (1978; drie bedrywe) van Ou-Testamentiese boustof gebruik: in Die vroue van
Kores die geskiedenis van die Joodse ballinge wat met die terugkeer na hulle
vaderland hulle Persiese eggenotes saambring maar deur die profeet Esra oorgehaal
word om die vroue na hulle eie land terug te stuur, 'n verhaal wat met allerlei
toespelinge ook op die Suid-Afrikaanse situasie betrek word; en in Miskien woon
julle onder ons (vgl. Josua 9 en 10) die verhaal van die Gibeoniete wat die Israeliete
uitoorlê, oënskynlik vrede met hulle sluit, op 'n sluwe wyse die beheer in die hande
kry en uiteindelik die Israeliete tot werkers en slawe reduseer. Terwyl 'n mens voel
dat die versvorm in Die vroue van Kores hinderlik is, 'n werklike konflik tussen die
verskillende standpunte afwesig is en die geheel te didakties word, ontaard Miskien
woon julle onder ons in 'n blote debatdrama met die karakters as spreekbuise, ontbreek
die handeling meer as wenslik, word die parallelle met die Suid-Afrikaanse situasie
(o.m. met die gebruik van die hedendaagse politieke begrippe-apparaat) te nadruklik
uitgewerk en is die figuur van die Hofnar (vgl. Die keiser van Bartho Smit) 'n
mislukking. In Drakenstein, my Drakenstein (1982), ‘'n Klug in drie tragiese bedrywe’,
is die situasie die geskarrel wat ontstaan as olie in die Boland ontdek word. Die satire
in die stuk tref veral sogenaamd belangrike persone met hulle hoogmoed, goedkoop
liefdesgedoentes en eenvoudige burgerlikheid. Aan die einde is dit die Stellenbosse
professor (‘As jy wil hê 'n ding moet op 'n gemors uitloop, dan moet jy 'n professor
byhaal’) wat die skynbaar belangrike ontdekking en deurbraak tot 'n blote ‘windblaas’
reduseer. Die stuk sluit aan by die tradisie van Van Wyk Louw se Koning-Eenoog
en Du Plessis se 'n Seder val in Waterkloofmet hulle maatskaplike satire en hekeling
van die hovaardigheid, maar word in sommige tonele te oordrewe snaaks.

5. Antjie Krog
ANNA ELIZABETH KROG,

dogter van die skryfster Dot Serfontein, is op 23 Oktober
1952 gebore op Kroonstad, waar sy in 1970 matrikuleer. Daarna studeer sy aan die
Universiteit van die Oranje-Vrystaat in tale en Wysbegeerte (B.A. Honneurs in
my Drakenstein deur Anna van Zyl (Vo., 20.7.82), Brink (Rap., 5.9.82) en Joan Hambidge
(Va., 28.10.82).
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Stellenbosch by en vestig haar later permanent op haar geboortedorp. Aanvanklik is
sy getroud met die pianis Albie van Schalkwyk, maar later tree sy in die huwelik
met die argitek John Samuel. Vir haar bundel Januarie-suite ontvang sy in 1973 die
Eugène Marais-prys.
Antjie Krog se eerste werk verskyn in skooljaarblaaie van 1966 tot 1970. In die
jubileumblad van die Kroonstadse Hoërskool van 1970 word nege bydraes van haar
gepubliseer, waarvan die opstel ‘As die aandwindjie suis’ en die gedigte ‘Wat het
daar oorgebly?’ en ‘My mooi land’ deur hulle seksuele en politieke uitgesprokenheid
landswyd aandag trek en vir sensasionele joernalistieke beriggewing sorg. Op die
jeugdige leeftyd van agttien jaar verskyn 'n keuse uit haar werk onder die titel Dogter
van Jefta (1970), ‘kaalvoet’-gedigte - soos sy dit self (in navolging van J.J. Degenaar
in sy ‘'n Woord vooraf’ in Eksistensie en gestalte, Johannesburg, 1962) in een van
die verse noem - met hulle eenvoud en praattoon waarin die wêreld van die skoolkind
met sy adolessensie, jeugliefde en besondere milieu van klaskamers en onderwysers
die boustof vorm, dikwels met die gebruik van 'n Bybelse gegewe as beeldraamwerk.
Die bundel word verdeel in vier afdelings wat tematies in mindere of meerdere mate
van mekaar verskil, al is die afbakening nie absoluut nie.
Die eerste afdeling open met die titelgedig, waarin daar sprake is van die
offerbereidheid van 'n maagd wat - soos Ifis in Vondel se Jeptha - haar van enige
seksuele verlangens en ideale afwend en 'n ‘bruid’ word, ‘bevrug deur Gees’. Die
gedig is in sy prominente posisie aan die begin egter nie werklik 'n sleutel tot die
bundel nie en die offerbereidheid en mistieke vervoering word deur die latere
liefdesgedigte geloënstraf. In ‘Ma’ met sy eenvoud en naïwiteit en kinderlike logika
wat in strofe 2 tot 'n katalogiserende opstapeling lei, word die moeder vereer wat
bereid is om na haar kind te luister (‘my enigste telefoon’), riglyne vir die lewe te
gee (‘bybel’) en teen die lewe te beskerm (‘breekwater’), al raak die slot 'n
problematiek aan wat nie verder in die gedig gevoer word of voorberei is nie. Teenoor
die opdrag in ‘Blare’ om te midde van die sterwende dinge wat met al die sintuie
(ruik, hoor en sien) waargeneem word, die voete in die dans te beweeg,
+

+ Die motivering vir die toekenning van die Eugène Marais-prys aan Antjie Krog word gelewer
deur A.P. Grové (Jrb. Ak., 1973). Oor haar gedigte in die Kroonstadse jubileumblad van
1970 verskyn 'n berig in S.A. Beeld van 16.8.70. Oor musikologiese terme en musikale beelde
in haar poësie skryf Johann Johl (St., XXXIV: 1, Februarie 1981). Die gedig ‘Sonnet’ uit
Januarie-suite word ontleed deur P.D. van der Walt (Bestek, Kaapstad, 1975), terwyl Merwe
Scholtz ‘Bevrugting’ uit Mannin in sy studie ‘Oor die metafoor’ (Die teken as teiken,
Kaapstad, 1978) ter sprake bring. Dogter van Jefta word bespreek deur Chris Barnard (S.A.
Beeld, 8.11.70) en A.J. Coetzee (St., XXV: 4, April 1972); Januarie-suite deur Van der Walt
(Tr., 30.10.72), Coetzee (Rap., 19.11.72), C.W. Malan (Vo., 13.2.73) en Lina Spies (Bu.,
12.7.73); Beminde Antarktika en Mannin deur Van der Walt (Tr., 20.9.75), Scholtz (Bu.,
26.9.75), Grové (Hoof., 12.9.75), D.F. Spangenberg (T.L., XIII: 4, November 1975), Anita
Lindenberg (Ogg., 30.1.76), Johann Johl (St., XXIX: 5, Oktober 1976) en André P. Brink
(Voorlopige rapport); en Otters in bronslaai deur André le Roux (Beeld, 19.10.81), Johann
Johl (Vo., 27.10.81), Francis Galloway (Tr., 2.11.81), Gerrit Olivier (Rap., 1.11.81), Fanie
Olivier (Bu., 26.11.81), Ia van Zyl (Die Suidwester, 1.2.82), Louise Viljoen (Va., 29.4.82),
T.T. Cloete (T.G., XXII: 2, Junie 1982 en T.L., XX: 3, Augustus 1982) en Brink (St., XXXV:
5, Oktober 1982).
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spreek ‘Fughetta vir drie stemme’ - die eerste gedig waarin Antjie Krog 'n musikale
struktuur na die poësie transponeer - van die mens wat te midde van sy soeke na
suiwerheid en na God wesentlik alleen is, terwyl Christus se opofferende liefde in
‘Kruisiging’ - soos in Nijhoff se ‘De soldaat die Jezus kruisigde’ - deur die mens
met waansinnige geweld beantwoord word. Teenoor die geslaagde aansluiting by
die tradisie van die uitbeelding van die passie word die beeldende gegewe in
‘Gesalfde’ oorspan, terwyl ‘Buite Ninevé’ met sy verwysing na ‘'n klein wit boompie
met aparte wit dorings’ (vgl. Totius se ‘Vergewe en vergeet’) wat deur die afwesigheid
van water, die wurm teen die stam en die vyandigheid van die ‘hulle’ bedreig word,
op die posisie van Suid-Afrika (of meer spesifiek die Afrikanervolk) te midde van
vyandige magte slaan.
Teenoor die eerste rubriek van die bundel, wat as mengelafdeling tematies uiteen
loop, word die tweede afdeling uitsluitlik gewy aan die jeugdige liefde met die
vreugde van saamwees, hartseer en uiteindelike afskeid. In die verse vir die minnaar
is daar soms iets van die tere emosies van W.E.G. Louw se Die ryke dwaas (bv.
‘Vanaand’). Die offermotief van die inleidende gedig word voortgesit in ‘Vir jou’
met sy fyn opbou en mooi suggestie van 'n kou deur die verwysing na ‘tralies’.
Teenoor die onvermydelike ouderdom wat op hulle wag, is daar die vasgryp van die
oomblik en die genot van die hede wat aan die slot van ‘Hoe ver is eendag?’ tot die
versugting van 'n Omar Khayyám lei. Die eenheid in die afdeling word bereik deur
die motief van die verhouding wat chronologies strek vanaf die oomblik as sy as
skoolkind (met die verwysings na die kwartaal, biblioteek, saal, pouses en wiskunde)
feitlik by wyse van 'n ritueel vir die geliefde 'n kers aansteek (‘Omdat’), deur die
pogings om die geliefde te bereik (o.m. ‘geslote hek’), na hom te soek (‘Pouse’),
haar oop te stel vir hom (‘Ek wil (vir John)’) en te offer (‘Vir jou’) tot die vooruitblik
op die toekoms (‘Hoe ver is eendag?’), die fyn registrasie van die gevoelens
(‘Waarom?’), die afskeid as die minnaar vir sy militêre opleiding vertrek (‘Afskeid’
en ‘Stasie’) en die besef dat hulle mekaar vergeet het (‘Agter die Engelse kerk’ met
die projeksie van die verdriet op die natuurdinge en ‘Wat het daar oorgebly?’ met
sy gevoel van gemis). Op hulle beste boei hierdie gedigte deur hulle fyn verwoording,
soos ‘Bokkie’ met sy volkse inslag waarin sy die liefde feitlik as 'n besering en
vernietiging van die minnaar sien en ‘Kiewietjie’ waarin die soeke na die liefde met
die roep van 'n voël vergelyk word. Wat die gedigte in hierdie stadium nog skaad,
is die neiging tot 'n eksplisiete beelding met die gebruik van die ‘van’-konstruksie
(‘herinnerings van jou oë’, ‘die groot duiwe van jou oë’, ‘die warm borsies van my/
tinktinkies’, ‘die koel kruike/ van jou mond’, ‘die deur van jou oë’, ‘bome van my
hart’, ‘die monnike van jou hande’) wat eerder vervagend as verhelderend werk.
Daarby maak Antjie Krog ook veelvuldig gebruik van onbeklemtoonde woorde soos
‘ die’, ‘'n"’, ‘wat’ en ‘want’ aan die einde van 'n versreël, waardeur die versreël se
betreklike selfstandigheid verlore gaan en hy te veel ingeskakel word by die strofiese
voortstroming, 'n procédé wat ook in die minder bevredigende ‘Die albatros van
Gough-eiland’ met sy te losse versifikasie en sporadiese ryme aan die einde van die
bundel voorkom.
Die wêreld van skool, klaskamer en onderwyser, wat reeds in die liefdesgedigte
voorgekom het, figureer ook sterk in die derde afdeling, soos in ‘Wiskunde’,
‘Selfportret in wiskunde-klas’ en ‘Biologie-klas’. Die beste gedig in hierdie
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afdeling is ‘Onderwyser’, waarin die verhouding tussen die leermeester en sy skoliere
gegee word in die Bybelse terme van die stad Jerigo waarvan die mure uiteindelik
verkrummel as die Israeliete met hulle ark en trompette rondom optrek. Die siening
van die enigsins ouderwetse Afrikaans-onderwyser met Malherbe en Totius as sy
(valse?) gode word oortuigend opgebou, maar die presiese funksionering van Ragab
as Bybelse prostituut is in hierdie konteks onduidelik en die analogie tussen die
skoliere en die Israeliete moet in die tweede strofe met die eksplisiete
‘van’-konstruksie oorgedra word. In ‘Volkspele’ is daar 'n kontraswerking tussen
die volksliedjie en die kommentaar-gedeeltes wat op die eerste inspeel en eroties
daarop uitbrei, terwyl die kontras tussen die ‘Julle’ wat pateties ‘ligjare’ bepaal en
die ‘ons’ wat onwetenskaplik die son waardeer vir sy uitwerking op die natuur, aan
die einde opgehef word in 'n oorgawe aan vreugdes, hartseer en eensaamheid.
Teenoor Dogter van Jefta, wat die wêreld van die skoolkind as boustof het, word
Januarie-suite (1972) gewy aan die realiteit van die student op die kampus met die
erotiese liefde as motief, die konserwatorium en musikale terminologie as
verwysingsgebied en die groter wêreld van die Vrystaat op die periferie. In
vergelyking met die debuutbundel is daar hier 'n groter prosodiese vryheid en is die
gedigte tegnies beter versorg, al kom daar nog steeds elemente voor wat nie
verantwoord is nie en gevolglik nie in die gedig funksioneer nie. Die titel van die
bundel kan slaan op die maand waarin die gedigte ontstaan het of op 'n nuwe inset
in die ontwikkeling van die digteres as kunstenaar en mens dui.
Soos in die geval van Dogter van Jefta is die bundel in vier afdelings gerubriseer.
Die eerste afdeling wissel van die wêreld van die student met sy erotiese liefde en
drome vir die toekoms tot die vreugde oor die Vrystaatse platteland en 'n verlange
na die geborgenheid wat die vader in haar kinderjare aan haar gebied het. In ‘Lied
van die fietsers’ waarin sy die vaart van die sportmanne deur die snel opvolgende
plekname gee, word die aandag toegespits op die dromend-laggende fietser vir wie
sy in die vervlugtigende oomblik van die liefde momenteel besit en dan weer verloor.
Teenoor hierdie jeugdige liefdesemosie berus ‘Sendelingargitek’ op die teenstelling
tussen die twee geliefdes wat bedags in die primitiewe Lesotho met sy misrook,
bokke en beeste en ‘dae wat gedoilie lê met vrede’ die berge uitklim, terwyl hulle
snags in ‘die wit pastorie op Morija’ die verfyninge van die Franse kulinêre beskawing
ervaar, ‘tussen handgeweefde tapisserie’ lê, na ontwerpe van moderne argitekte kyk
en algaande ‘na die hoogste/ spits/ van beskawing’ klim, 'n wending wat met die
‘hellings’ van Lesotho 'n kontras vorm en reeds deur die ‘alp-gladde hare’ van die
minnaar voorberei word. In ‘Archimedespunt’ is die natuursiening aan die begin die
inset vir 'n besinning oor God in terme van die herfs, 'n besinning wat vanaf die
skeppingsdaad van God deur 'n assosiasie met Christus se lyding en liefde oorgaan
tot die skeppingsdaad van die mens, sy soeke na ‘ewige voleinding’ en sy
offerbereidheid ter wille van die ‘aardse skoonheid’. In sy beskouing oor die gedig
wys E. Lindenberg tereg op die verwantskap met N.P. van Wyk Louw se ‘Vroegherfs’
in die reël ‘en vrugte dra van onrus en 'n yl vreugdelose pyn’ (vgl. die Blokboek oor
Treknet, Pretoria/Kaapstad, 1979, p. 53), maar daar is ook 'n ooreenkoms met die
‘magiese deursuiwering’ van ‘My venster is 'n blanke vlak’ in die slotreëls ‘en ek
deursuiwer kan word/ met 'n volmaakte, hemelse pyn’. Soos in die geval van
‘Sendelingargitek’ berus ‘Virtuoos’ op die teenstelling
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tussen ‘saans’ wanneer die pianis 'n uitvoering gee en ‘bedags’ as hy onopvallend
in die konserwatorium 'n gewone musiekstudent is, alles binne die raamwerk van
die Aspoestertjie-sprokie wat hier omgedop word na die virtuoos wat in 'n ‘jong
prins’ met ‘silwer koets’ verander, 'n variasie waardeur die ooreenkoms met die
sprokie in die tweede helfte van die gedig miskien net te vaag word. Teenoor
‘Lenteliedjie’ met sy herhalings en klankkontinuerings transponeer Antjie Krog in
‘Duet’ - soos vroeër in ‘Fughetta vir drie stemme’ - 'n musikale struktuur na die
poësie en sorg die tipografiese aanbod vir twee moontlikhede van lees - onder mekaar
of langs mekaar - wat deur die kombinasies twee verskillende betekenisdimensies
skep. Terwyl die kind-in-die-ryper-meisie in ‘Kan ek jou dogtertjie wees?’ haar
kinderjare wil herbeleef en in die veilige geborgenheid by haar vader wil skuil, word
sy in ‘U.O.V.S.’ tydens die aankoms by die universiteit gekonfronteer met alle
moontlike ‘windrigtings’ wat op haar inwerk - haar kinderjare, verlies van geloof,
gevoel van vryheid en vervaging van grense - totdat sy begin soek ‘na die klein
skakelaar van (haar) oorsprong’. In ‘Hillbrow’ ervaar sy die verwarring en sinloosheid
van die moderne stadsmens wat só opgaan in die geluide van die, ‘record bar’ dat
die gehuil van 'n baba hom nie raak nie. In twee gedigte is daar sprake van 'n
versugting of 'n toekomsblik: in ‘Ballade vir die onwaarskynlike seun’ die verlange
na 'n seun met blonde hare, ligte oë, teerheid, krag en sekerheid; in ‘Silwerbruilof’
die visioen van 'n egpaar wie se ideale nie verwesenlik is nie, maar wat - met 'n
toespeling op die Nagmaalsviering (vgl. Breytenbach se ‘Nagmaal’ in Die ysterkoei
moet sweet) - hulle ‘drome en ... liefde’ met mekaar deel. In ‘'n Bundel bedoel vir
aborsie’ word die fisiologiese beeldspraak toegepas op 'n mislukte bundel gedigte,
maar naas gedeeltes waarin die twee gebiede mooi saamval, beweeg die gedig later
te veel op die vlak van die fisiologiese en moederlike en gaan die poëtiese vlak
verlore.
Die tweede afdeling van die bundel handel grotendeels oor die verhouding tussen
man en vrou en die intimiteit van die liefde, maar nou geprojekteer in gestaltes wat
meestal aan Ou-Testamentiese gegewens ontleen is, 'n werkwyse wat hier nie altyd
die verwagte objektivering tot gevolg het nie en tot vaaghede lei. Die geslaagdste
gedig is ‘Manoág aan Simson’, waarin diejeugwêreld van die Israelitiese rigter na
die vertroude omgewing van die Noord-Vrystaat getransponeer word, terwyl sy
periode in ‘'n vreemde land’ regstreeks op die Bybelse gegewe steun en aan die slot
selfs tot 'n toekomsvisioen in verband met sy dood lei.
Teenoor die gestalteverse van afdeling 2 bestaan die derde afdeling hoofsaaklik
uit regstreekser liefdesverse waarin die verrassende beelding (soos in die
‘Haiku’-reeks) telkens opval, maar die interne binding deur 'n tekort aan skakels en
deur 'n willekeurige kataloguseffek meer as wenslik ontbreek. Die vroeëre
offerbereidheid ontwikkel nou tot 'n serviele afhanklikheid van die man met
toespelings op die Rutgeskiedenis (‘Jou naam’), terwyl die Bybelse stelwyse in ‘Êrens
is jy’ met die reistema verbind word. Die belangrikste gedig in dié afdeling is die
ongewone ‘Sonnet’ waarin die kategoriese verwagting van 'n vaste rym- en metriese
skema nie bevestig word nie en die Shakespeariaanse vorm omgedop word sodat die
slotkoeplet by wyse van 'n eksegetiese sleutel vir die drie kwatryne aan die begin
staan. Die bundel sluit af met 'n sesdelige ‘Suite’ oor die afwesige minnaar waarin
Antjie Krog die musikale begrippe enigsins versierend gebruik en die struktuur van
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die komposisie nie na die poësie transponeer nie. Alhoewel Januarie-suite 'n besliste
vooruitgang op Dogter van Jefta is en sowel die wêreld van die poësie as die
verstegniese beheer 'n vooruitgang toon, is die beste gedigte hoofsaaklik beperk tot
die eerste afdeling en mis baie van die verse nog 'n hegte struktuur.
In 1975 publiseer Antjie Krog gelyktydig Beminde Antarktika en Mannin, waarin
veral die wêreld van die volwasse vrou vóór en ná haar huwelik die boustof vorm.
Beminde Antarktika bestaan uit drie afdelings waarvan die eerste oor die verhouding
met die minnaar en die lewe in Kaapstad handel, terwyl die tweede uit 'n siklus
liefdesverse teen die agtergrond van die natuur bestaan en die derde 'n reeks gedigte
is oor die lyding in hierdie land. Meer as in haar vorige werk word hierdie bundel
ontsier deur 'n oordaad beelde, die afwesigheid van hegte sluiting en die gemaklike
‘van’-konstruksie as eksegetiese procédé. Die beste verse is die siening van Kaapstad
in ‘Vanuit 'n kantoorvenster (Keeromstraat)’ met sy gebruik van kruis- en omarmde
rym in kwatryne en tersines, ‘Beloop’ met sy mooi beelding van die Boland en sy
verlange na die Vrystaat en ‘Naweekpas’ met sy gespanne beweging, horterige ritme
en militêre beelde, waarmee die angstige gevoel en vrees latent gehou word en die
mens uiteindelik weerloos teen die groter magte staan.
Ook Mannin het die verblyf in Kaapstad as agtergrond, maar nou word die aandag
toegespits op die vrou in haar liefde vir die man en die verhaal van hulle huwelik:
swangerskap, lewe saam met die man en huislike geluk. In die eerste afdeling wissel
die toon van 'n eenvoudige kinderversie vir die geliefde (‘Speelmaats’), die smagting
van ‘Net iemand’ met sy onvoltooide sinne tot die afstroping van ‘Drie herfsgedigte’
en - soos in Januarie-suite - die Bybelse gestaltes van ‘Rut’, ‘Hagar’ en ‘Sisera’.
Veral opvallend is die ketting verwante beelde wat soos 'n concatenatio in heelparty
van die gedigte saamhang en vir 'n hegte eenheid sorg: in ‘Tweegeveg’ die militêre
wêreld, in ‘Jy het my geleer’ die see, in ‘Restourasie’ die boukunde, in ‘Vioolpartituur’
die musiekwêreld, in ‘Halwe siklus’ die boombeelde en in ‘Winterbloeisel’ die
bloeiselbeelde. In ‘Sege’ word die militêre beelde plek-plek aangevul met 'n Bybelse
gedrae toon en word die uitbeelding van die seksdaad soos in Brink se Lobola vir
die lewe met mitologiese en Bybelse voorlopers versterk, terwyl die vrou die man
beskermend troos en ‘fluisterende sprokies uit kinderdae’ oproep, wat hier literêre
verwysings na Marais, Totius en Visser is.
Soos in Elisabeth Eybers se Die stil avontuur volg die tweede afdeling, ‘Siklus’,
in 'n chronologiese gang vanaf die geliefdes se eerste nag saam, deur die bevrugting
en swangerskap tot by die geboorte, eerste kinderliedjies en vrede van die huislike
geluk. Soos in ‘Net iemand’ maak die digteres in ‘Dat ek kan slaap (virgo)’ weer
gebruik van die onvoltooide sinne wat die versugtende uitreiking en begeerte evokeer.
Die man se koms in al sy viriliteit vind in ‘Eerste nag’ sy neerslag in die natuurdinge
wat begin blom en draai, terwyl die teenstelling tussen die ‘pophuis’ en
‘grootmenshuis’ die slotstrofe beheers. In ‘Bevrugting’ maak sy weer gebruik van
krygs- en blommetaal wat die gedig mooi saambind, terwyl die ongebore kind wat
begin te roer, in ‘Eerste teken van lewe’ deurgaans met die ontstaan van 'n vers
vergelyk word en die geboorte van die kind in ‘Geboorte’ en ‘Lofsang’ 'n verband
met dié van Christus uitlok. ‘On-handig’ met sy effektiewe gebruik van die paarrym
om die nuwe praktiese instelling van die moeder teenoor die kind versteg-
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nies te laat neerslag vind, roep Elisabeth Eybers se ‘My hande was van altyd af
onpaar’ in die herinnering, terwyl ‘Slaapliedjie’ met elemente uit die volkspoësie
werk. Die bundel sluit af met twee verse wat van huislike geluk spreek: ‘Ek het 'n
huis’ met sy konstatering van die klein dinge wat die geluk skep; en ‘Klein vrede’
met sy verheerliking van die eenvoud van 'n burgerlike lewe met die tuiskoms van
die man, nuus van die dag, huisgodsdiens, skottelgoed e.d.m. en die beskerming wat
die maan en die muurteks vir die geliefdes bied.
Alhoewel Mannin heelparty goeie en treffende gedigte bevat en met sy beeldende
krag meevoer, is daar ten spyte van die kettings verwante beelde in baie van die verse
nog steeds 'n sekere willekeurigheid in die beeldspraak wat tot 'n amorfe soort poësie
lei en aan baie gedigte 'n rommelige indruk gee. Met Otters in bronslaai (1981),
egter, slaag Antjie Krog daarin om haar beelding uit dikwels disparate gebiede pragtig
te verbind, verskillende vlakke deureen te vleg, eksplisiete of eksegetiese beelding
te vermy en haar poësie tematies en leksikologies te verruim. Daarmee lewer sy 'n
bundel wat nie alleen 'n geweldige vooruitgang op haar vroeëre werk is nie, maar
ook as een van die belangrikste versamelings in die hedendaagse Afrikaanse poësie
beskou moet word.
Die bundelverdeling berus op die woorde van 'n ou dansliedjie wat deur S.J. du
Toit in sy Suid-Afrikaanse volkspoësie opgeteken is. Die eerste afdeling (‘Daar onder
in die Breërivier/ daar was my plesier’) is 'n mengelafdeling, al kan 'n mens in die
meeste gedigte 'n situering in, liefde vir en gebondenheid aan die wêreld van die
Vrystaat bespeur. Dit is veral die geval in die hartstogtelike liefdesbetuiging teenoor
die barre winterse ‘hartstaat’ in ‘'n Een-dimensionele lied vir die Noord-Vrystaat,
meer spesifiek Middenspruit’ met sy kataloguseffekte, terwyl ‘Beesslag’ en ‘Varkslag’
flitsende beelde uit 'n plaaslewe gee en die skeeps- en landelike beelde in ‘Vlieënde
Hollander’ mooi verbind word om die spookagtigheid en onwerklikheid van die skip
in die Vrystaat op te roep. Teenoor die ‘allerliefste lentelose hartstaat’ waarteenoor
sy haar liefde bely, staan die feitlik ‘aggressiewe realisme’ (Louise Viljoen, Die
Vaderland, 29.4.1982) in verband met die dinge waarvan sy 'n afkeer het of wat haar
geluk bedreig. Alhoewel hierdie ‘aggressiewe realisme’ veral in die tweede afdeling
tot 'n hoogtepunt gevoer word, is dit reeds aanwesig in ‘Katfobia’ waarin sy met die
fokus op die verskillende katte en haar uitgesproke afkeer reageer op Lina Spies se
vererende verse oor hierdie huisdier in Digby vergenoeg. In ‘By die skryf van 'n
M.A.-verhandeling’ word haar geluk bedreig deur die tesis wat soos 'n leeu op haar
lê terwyl haar ‘poëtiese woord’ volkome ‘klankloos’ is as gevolg van die ander tipe
taal wat die verhandeling vereis. Soos in ‘Vlieënde Hollander’ beoefen Antjie Krog
hier nie die laaggedig soos by Opperman nie, maar verkry sy met die verbinding van
dierbeelde en literêre wêreld 'n deureenvlegting van verskillende gebiede. In ‘'n Volk
bring hulde’ is 'n weduwee aan die woord wat 'n besoek aan die Bloemfonteinse
Letterkunde-museum bring, met die fyn gebruik van ‘verhoring’, ‘draadspring’ en
‘verspoelde spiere’ (wat ook ‘verspeelde’ suggereer) en die mooi aansluiting van
‘oeste’ by ‘vrugwurm’ terugdink aan die ontrouheid van haar man, maar in die
museum 'n valse beeld oproep wat sy van hom bewaar laat bly. Met allerlei toespelings
word Van Wyk Louw se poësie hier opgeroep, bv. die Tristiaanse gebruik van die
woord ‘glo’ tussen aanhalingstekens, die ooreenkoms van die reël ‘kniel had hy
selde’ met ‘ek hard van helderheid en
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styf van knie’ in die tweede ‘Ambag’-sonnet uit Nuwe verse en die verwantskap
tussen ‘getroue verse in manuskrip’ en ‘laaste woorde’ met ‘'n laaste kuil van stiltes
tussen riet’ en ‘Nog in my laaste woorde sal jy wees’ uit Die halwe kring. Die ‘Vyf
horries van A.E. Samuel (geb. Krog)’ vind gestalte in vyf visioene waarin die huislike
geluk en die landelike lewe deur magte van buite bedreig word: die vermolming en
verminking in 2; die verleiding van die sanger in 1 wat haar - met aanhalings uit
Goethe se ‘Erlkönig’ (via Schubert se lied) - weglok uit die huis; die poësie wat soos
bedreigende diere in 3 die woede in haar laat ontvlam; die kerk wat in 4 nie aan die
essensiële dinge aandag gee nie; en in 5 'n visioen van 'n nasie wat nooit ‘in Afrika
onloënbaar’ aangeland het nie, in alle opsigte ‘buitelands’ dink en optree en tot ‘'n
stukkie curiosum westers’ gereduseer is (vgl. Wilma Stockenström se ‘Steendruif’
en ‘Gewis Africana’ uit Van vergetelheid en van glans).
In afdeling II (‘Daar loop die otters paar en paar/ mannetjie en wyfie bymekaar’)
maak Antjie Krog - in teenstelling tot die wêreld van die skolier, student en jong
vrou van vroeër - gebruik van beelde uit die alledaagse lewe van die vrou en moeder,
wat dit saam met Einder van Elisabeth Eybers en Lina Spies se Dagreis deel laat
uitmaak van die huishoudelike poësie in Afrikaans, al voer Antjie Krog dit met haar
‘aggressiewe realisme’ veel verder deur. In ‘Slaai’ en ‘Sonnet’ is die seksdaad weer
die boustof in die gedig, maar dan met geslaagder beelding en hegter sluiting as in
die vorige bundels. In die eerste strofe van ‘Slaai’ kom die ‘voorbereiding’ vir die
seksdaad sinryk los uit die opdiening van die slaai, terwyl die seksdaad self in die
tweede strofe met 'n toespeling op die Nagmaalsviering voltrek word. Die verrassende
samevoeging van disparate gebiede word voortgesit in ‘Sonnet’, waar die seksdaad
vergelyk word met die winterson en dié op sy beurt met 'n kloekende hoender en
later met sy ‘afkopdans’ en geplukte vel. Die nabysyn van die man wat haar ‘met
rusies en rose’ (‘Daarsonder’) normaal hou, lei haar om ten spyte van die deurmekaar
huishouding haar liefde reëlreg uit te sê (‘Ode to a perfect match’), die donker te
vrees as hy nie by haar is nie en in aansluiting by die tradisie van die ou aanraaklied
sy lyflikheid te voel as hy terugkeer (‘Oortyd-assosiasies’). In die belangrike ‘My
tyd is verby’ reageer Antjie Krog by wyse van selfkritiek (?) op die verse in veral
Mannin waarin sy ‘surrealisties’ liefgehad het, 'n uitspraak wat met die
verbandloosheid van ‘rose en duiwe en ekstatiese tronke’ van reël 2 onmiddellik
geïllustreer word. Teenoor die ‘liriese odes’ van vroeër is haar poësie nou vol ‘huislike
rymskemas’, 'n uitspraak wat toegepas word op die ‘geroetineerdheid’ waarmee hulle
die seksdaad in strofe 2 beoefen, al is die woord ‘onbekend’ hier 'n voorbeeld van
'n beeld wat nie uit sy insluimering gewek is nie. In strofe 3 word die ingestemdheid
van die minnaars op mekaar by wyse van 'n katalogus beelde voorgestel waarin die
surrealistiese teenbeelde van ‘rose op duiwe’ van reël 2 weer hul verskyning maak,
terwyl die huislike dinge in strofe 4 'n vertroosting en koestering vir die vrou is wat
in die slotstrofe alles prysgee vir die huis, 'n slot waarmee na die vroeëre
‘surrealistiese’ elemente teruggekeer word en wat nou sinvol in haar huishouding
opgeneem is. Die afkeer van surrealistiese beelding en poëties baldadige denke en
die voorkeur vir 'n onpersoonlike tipe poësie word in ‘Die skryfproses, as sonnet’
pragtig uitgebeeld in 'n vers wat - soos trouens ook in ‘Weervoorspelling’ - andermaal
disparate gebiede voortreflik verbind: die skryf van poësie, die kweek van 'n wingerd
(uitrank, lote, stukkies bas, blare, bot,
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opgelei, bemes) en die uitbeelding van die geliefde in sy seksualiteit en liggaamlikheid
(baldadig, penis, balle, tepels, anus). Alhoewel hierdie soort vers veel vryer as
Opperman se laaggedigte is en die persoonlike en biografiese gegewe (getem deur
die aggressiwiteit) van groot dele van Otters in bronslaai 'n teenspraak vorm met
die onpersoonlike ideaal, is die dissipline van Opperman se ‘netjiese stellasies vers’
(vgl. ‘Digter’ uit Negester oor Ninevé) en sy ‘laboratoriumtoetse en handleidings’
(vgl. sy Stellenbosse Letterkundige Laboratorium) 'n belangrike korrektief op die
vroeëre neiging tot 'n amorfe tipe vers en is Ia van Zyl se interpretasie van die gedig
as 'n losmaak van die Opperman-tradisie (Die Suidwester, 1.2.82) bepaald foutief.
In teenstelling tot ‘Sonnet’ met sy los gebruik van die Shakespeariaanse vorm wend
Antjie Krog hier die interne struktuur van die Petrarcaanse sonnet met sy wending
aan die begin van die sekstet aan om 'n gedig met 'n hegte reeks teenstellings op te
bou.
Die volle lading van die huislike poësie vind ons in die reeks verse oor die kinders,
probleme van die huisvrou en die huwelik. By die aanskouing van haar kinders en
die vrae oor hulle kom in ‘By die geboorte van my kinders en die lees van Sylvia
Plath’ in teenstelling tot Elisabeth Eybers se ‘Die eerste nag’ die nugter bede dat
‘hulle nooit buitengewoon sal wees nie/ (en) dat hulle eenvoudig sal liefhê en
onbevange sal leef’, terwyl ‘Familiefigure as beeldmateriaal’ 'n waarneming van die
kinders en man gee. As haar brode en koeke ongerys in die pannetjies bly lê, dink
sy in ‘Familieresep’ by wyse van 'n mooi kontras terug aan haar ouma as teenbeeld
met die versoenende wete dat hulle gemeenskaplike belangstelling in die poësie tog
vir die ouma 'n verskoning sou gewees het. Die solidariteit met ‘al die ma's’ lei in
‘Met hulle is ek’ tot 'n katalogus van al die huishoudelike beslommernisse, 'n tipe
tegniek wat telkens in hierdie verse voorkom en die vraag na die noodwendigheid
van die opeenvolging laat ontstaan, al is die inventaris wel 'n middel om die
‘aggressiewe realisme’ en barokke oordaad van hierdie ‘woedende’ poësie te bereik.
Ook in ‘Weer eens’ maak sy van 'n katalogus gebruik, terwyl ‘hou jou by jou lees’
na Elisabeth Eybers se ‘Digteres as huisvrou’ in Einder verwys en daar aan die slot
'n toespeling op hierdie digteres (vgl. vir ‘kinderloos met 'n minnaar langs die see’
‘Nagwandeling’ uit Onderdak) en Ingrid Jonker kom, al laat die sinskonstruksie met
die gebruik van ‘of’ drie in plaas van twee figure vermoed. ‘Hoe en waarmee oorleef
mens dit?’ werk andermaal met katalogiserende effekte, eers wat die kinders betref,
daarna - ná die effektiewe tipografiese isolasie van die reël ‘en ek word mal’ - om
haar ‘waansin’ te illustreer en ten slotte 'n lys van hoe sy feitlik identies met 'n
kombuis geword het. Terwyl die literêre verwysing in ‘Die skryfproses, as sonnet’
baie effektief funksioneer, val die toespeling op Van Wyk Louw se ‘Ballade van die
nagtelike ure’ as gevolg van die uiteenlopende redes vir die toestand van die ek hier
enigsins buite die toon, behalwe as 'n mens die ek-figuur se naverdriet slegs as blote
moedeloosheid moet interpreteer. Teenoor ‘Die dag gee hom oor aan sy droefheid’,
wat van 'n weemoed soos dié in Tristia spreek en die geluk van die intimiteit in die
huis oproep, praat ‘Ballade vir 'n 5-jarige huwelik’ weer by wyse van 'n katalogus
van hoe die ek haar uiterlike kan verbeter totdat die egpaar die vernietiging opnuut
voortsit, selfs met 'n ironiese herinnering te midde van hierdie verwoesting aan die
vroeëre liefde (‘drink my altyd so met jou oë ...’), iets wat haar daartoe bring om vir
hom 'n roos na die kantoor te laat stuur en met
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verwysing na ‘al die karikature’ die gedig na sy inset terug te buig en die geheel
bevredigend af te sluit. Telkens vind 'n mens met Antjie Krog se kwasie-realistiese
uitbeelding 'n neiging tot die teenbeeld van die romantiese mooi meisie, soos in
hierdie gedig en in ‘Selfportret’, 'n tipe voorstelling wat by 'n ou tradisie in die
literatuur (vgl. Shakespeare se ‘My mistress' eyes are nothing like the sun’ en Bredero
se ‘Van Gierige Gerrit en Modde van Gompen’) aansluit.
Die kort derde afdeling (‘Alsander Klipsalmander/ Matthewis, Thewis die bokkie/
En Jannie sit op die toppie/ En Dawid maak die Joppie’) word ingelei met
‘Kunsgalery’, wat met talle toespelings as die homoseksuele pendant van ‘'n Volk
bring hulde’ gesien kan word. Soos in die vroeëre gedig word die huweliksgeluk hier
bedreig, nou deur die man as medeminnaar. Die res van die afdeling bestaan uit 'n
reeks ‘Kleuterverse’ waarin op die wysie van kinderliedjies die verhaal van 'n
homoseksuele verhouding vertel word met die kind as die uiteindelike slagoffer,
telkens met verwerkings van rympies uit D.J. Opperman se Kleuterverseboek. ‘Sarel
Tol sukkel saans met seks’, die beste van hierdie verse, begin as 'n snelsêer (bv. ‘Wie
weet waar Willem Wouter woon’), maar ontwikkel met die toespeling op Sarel se
seksuele onvermoë as gevolg van wyn en ‘'n pap katroltjie’ tot 'n variant van die
kinderrympie. Hy verdedig homself deur te sê dat hy tog ‘saaisaad (saai) laat dit
bars’, maar - met 'n toespeling op die kleuterrympie ‘Janke Malanke’ - gefop is deur
'n vrou en nou die mense se ‘skunnige skinnery’ moet verdra wat sê dat hy ‘in 'n
bieblebomse huis/ met bieblebomse kinders lol’, 'n toespeling op die rympie
‘Bieblebomse berg’ van Bessie Schwartz. Die speelse kinderlikheid dien in hierdie
reeks as ‘objective correlative’ vir 'n onaangename stuk geskiedenis en funksioneer
binne die bundelverband as die sesde ‘Horrie van A.E. Samuel (geb. Krog)’.
In aansluiting by die verhouding tussen man en vrou en die verse oor die
huishouding bring Antjie Krog 'n historiese aanvulling met ‘Die leeu en die roos’,
die indrukwekkende sesdelige siklus waarmee die bundel afsluit. Dit is 'n verwerking
van uittreksels uit Susanna Smit se dagboek wat die jare 1842-1858 beslaan, uit
boekies dubbelgevoude foliopapier in die middel met gare aanmekaar geryg bestaan
en in manuskripvorm in die Pietermaritzburgse Argief bewaar word. In teenstelling
tot die ander Voortrekkergeskrifte, wat hoofsaaklik op die feite uit die geskiedenis
van die Trek konsentreer, toon Susanna Smit die godsdienstige insigte en mistieke
inslag van 'n oorgevoelige vrou. Dit begin met haar huwelik op dertienjarige ouderdom
met die vier en dertigjarige Nederlandse sendeling Erasmus Smit en gaan voort tot
die dood van haar seun Salomon en haar gevoel van verset teen God, haar opstand
teen die Britse regering se planne om Natal te annekseer en gevoel vir vryheid as sy
bereid is om ‘kaalvoet terug oor die Drakensberg’ te stap, die realiteit van haar
huislike situasie met haar benewelde man, haar mistieke belewings en die skryf aan
haar dagboek en uiteindelik die ouderdom en verswakking van die liggaam. Telkens
word die chronologiese voortskryding van die verhaal afgewissel met visioene en
drome waarin sy die frustrasie - ook seksuele frustrasie - ontvlug, soos die visioen
van die ‘mans sterk soos leeus’ wat ‘skitterende pluime soos spreeus/ uit wingerde
(skiet)’ (1), die begeerte om seksuele aggressie (2), die seksuele aangetrokkenheid
tot Piet Retief met die falliese ondergrondse boom as simbool (einde van 3) en die
doodswens (tweede helfte van 4). Binne die
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bundelkonteks is ‘Die leeu en die roos’ die pendant van die huislike gedigte in afdeling
2: soos Antjie Krog in woede in haar deurmekaar huishouding gedigte en visioene
skryf, so skryf die opstandige Susanna Smit in haar ‘schamele woning’ op ‘blaaitjes
papier’ in die vae hoop dat iemand dit eendag sal lees.
Met die poësie van Antjie Krog word daar gestalte gegee aan die emosies en
belewenisse van die skolier en student, waarmee sy in baie opsigte nuwe gebiede vir
die Afrikaanse poësie betree, terwyl haar latere verse oor die liefde, swanger- en
moederskap en huislike geluk 'n aanvulling by dié van Elisabeth Eybers bring. In
die eerste bundels boei haar poësie met die beeldende vaart en die verstegniese beheer,
al word baie gedigte geskaad deur die oordaad beelde wat nie bevredigend verbind
is nie en die gemaklike ‘van’-konstruksie as eksegetiese procédé. Dit is met die
‘saamdink’ van disparate gebiede, hegter sluitende eenhede en afwesigheid van
eksplisiete beelding in Otters in bronslaai dat Antjie Krog haar belangrikste werk
lewer. Met die huislike gedigte van dié bundel bewys sy trouens afdoende dat die
Tagtigers verkeerd was in hulle kategoriese afkeer van hierdie tipe poësie en bou sy
die moontlikhede daarvan ná Eybers en Lina Spies verder uit.

III. Wilma Stockenström
WILHELMINA JOHANNA STOCKENSTRÖM, gebore 7 Augustus 1933 op Napier, ontvang

haar skoolopleiding aan die plaaslike hoër skool en studeer aan die Universiteit van
Stellenbosch, waar sy in 1952 die graad B.A. in Drama behaal. Ná 'n jaar as
omroepster in Kaapstad verhuis sy na Pretoria, waar sy sedert 1954 woon en werk
as vertaalster en toneelspeelster vir die verhoog en televisie. Vir haar bundel Van
vergetelheid en van glans ontvang sy in 1977 die Hertzogprys vir Poësie.
Wilma Stockenström se eerste werk is op die gebied van die drama. In die
sestigerjare skryf sy die ongepubliseerde 'n Trippens se patatta, wat by die Teater
van die Absurde aansluit en handel oor 'n tuinboer wat op 'n dag 'n reusepatatta in
sy tuin ontdek. Die KRUIK-opvoering van hierdie drama lok 'n polemiek in Die
Burger uit. Daarna skryf sy vir KRUIK se kindertoneel Dawid, die dik dom kat,
terwyl twee eenbedrywe in tydskrifvorm verskyn: Die katlagters in Wurm 9 (Julie
1968) en Op deurreis na in Contrast 25 (VII: 1, Februarie 1971). Die enigste van
hierdie vroeë toneelwerk wat in boekvorm gepubliseer word, is Laaste middagmaal
(in 1966 ge+

+ Onderhoude met Wilma Stockenström word gevoer deur Idalette Strydom (Hoof., 4.6.75),
Chris Barnard (Hg., 6.5.77) en Avril Herber (Conversations, Johannesburg, 1979). Oorsigtelike
studies oor haar poësie is dié van T.T. Cloete (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig,
Kaapstad, 1980 en Perspektief en profiel5, Johannesburg, 1982), Hans Ester (Literair Paspoort,
November-Desember 1978) en M.J. de Jong (T.L., XVII: 2, Mei 1979), wat ook 'n
ongepubliseerde M.A.-verhandeling aan haar werk wy ('n Leesgesentreerde ondersoek na
sosiopolitiese elemente in die poësie aan die hand van enkele gedigte van Wilma Stockenström
(Rhodes-universiteit, 1981). Marion Bredell maak 'n studie van Ironie in die poësie van
Wilma Stockenström (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Stellenbosch,
1979), terwyl E.C.A. Weston oorsigtelik oor haar poësie skryf (Die poësie van W.
Stockenström, ongepubliseerde M.P.-verhandeling, Universiteit van Zimbabwe, 1981). Die
motivering vir die Hertzogprys word gelewer deur T.T. Cloete (Jrb. Ak., 1977).
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skryf, maar eers in 1978 gepubliseer; twee bedrywe). Die eerste bedryf handel oor
'n familiebyeenkoms by geleentheid van mev. Van der Vyver se sestigste verjaardag
as 'n dreigende ontugsaak oor die jongste broer Andries hang, terwyl die tweede
bedryf ná die dood van die moeder afspeel wanneer Andries uit Swaziland - waar
hy en sy swart vrou hulle intussen gevestig het - aankom en sy broers dwing om hom
'n maandelikse toelaag te betaal. Alhoewel die drama, wat gedeeltelik aan Harold
Pinter se The homecoming laat dink, mooi dialooggedeeltes bevat en in die irreële
vlugte na 'n ander en beter lewe aan die fantasietonele van Hugo Claus se Een bruid
in de morgen herinner, staan die twee bedrywe te onafhanklik van mekaar, word te
veel motiewe nie ver genoeg deurgevoer nie, ontaard die rassevooroordeel van die
broers in blote raserige tonele, neig die karakters meestal na gewone tipes en is die
titel slegs van toepassing op die eerste bedryf (sonder dat die religieuse konnotasies
verder uitgebuit word). In 1977 vertaal Wilma Stockenström Athol Fugard en Ross
Devenish se The guest as Die besoeker, ‘'n episode in die lewe van Eugène Marais’.
Intussen het Wilma Stockenström reeds haar eerste gedigte in Wurm, Contrast,
Ophir en Izwe gepubliseer. Die meeste van hierdie verse word opgeneem in Vir die
bysiende leser (1970), haar debuutbundel, wat met sy verskyning min aandag van
die kritici uitlok, al registreer Opperman by 'n herdruk van Groot verseboek sy indruk
deur gedigte uit haar bundel op te neem. In teenstelling tot die meeste debutante uit
die sestigerjare wat 'n amorfe tipe gedig skryf en die vrye vers van Breytenbach,
dikwels sonder interne bindmiddels, voortsit, skryf Wilma Stockenström reeds in
Vir die bysiende leser 'n soort vers - meestal sonder vaste metriese of rympatrone wat met die klipperige landskap, vermoë om in historiese dimensies te dink en
ontdekking van Afrika as vasteland by die tradisie van Opperman aansluit. Dié
aansluiting vind ook neerslag in die kriptiek, uitbuiting van die enkele woord,
opeenstapeling, inversie, gebruik van die deelwoord en karige aanwending van die
lidwoord, terwyl
+ + +

+ Oor Laaste middagmaal skryf Stephan Bouwer (Ogg., 29.9.78), Ronèl Johl (Vo., 18.10.78),
Hilda Grobler (Hoof., 19.10.78), P.J. Conradie (St., XXXIII: 2, April 1980), André P. Brink
(Tweede voorlopige rapport, Kaapstad, 1980) en J.P. Smuts (Die Afrikaanse literatuur sedert
Sestig).
+ Vir die bysiende leser word bespreek deur Anita Moodie (Hg., 6.5.70), Rosa Nepgen (Hg.,
22.1. 71) en A.J. Coetzee (St., XXV: 4, April 1972).
+ Oor die ontstaan van die bundeltitel sê Wilma Stockenström in Hoof., 4.6.75: ‘Dit was op 'n
uiters verspotte byeenkoms in die Duitse klub saam met Wilhelm Grütter en andere. Wilhelm
het voorgestel dat ek 'n bundel saamstel van my gedigte. Toe was daar nog net twaalf. Hy
sê toe dat ons dit dan met groot letters op pragtige papier moet druk om 'n bundel vol te kry
en ek sê toe, ja, dan noem ons dit vir die bysiende leser.’ (Kyk vir 'n enigsins ander weergawe
Wim Grové in Bu., 27.10.81.) Oor Opperman se belangstelling in Stockenström se poësie
skryf J.J. Human (St., XXXII: 5, September 1979, pp. 6-7): ‘Dit was ... Opperman wat my
in Januarie 1973 opgebel het, opgewonde nadat hy 'n bundel van die aan hom volkome
onbekende digteres Wilma Stockenström toevallig in 'n boekwinkel raakgeloop het. Dit was
Vir die bysiende leser wat reeds in 1970 verskyn het by Reijger-uitgewers ('n stokperdjie
van Wilhelm Grütter en Piet van Zyl). Die bundel is egter nie in genoegsame mate bekend
gestel nie. Opperman het my onmiddellik opgebel om te sê dat dit 'n uiters belangrike talent
is, dat ek moet probeer om nie alleen die voorraad van Vir die bysiende leser oor te neem
nie, maar om met Wilma Stockenström in aanraking te kom met die oog op verdere werk.
Die gevolge van hierdie reaksie is nou geskiedenis. Wilma Stockenström is alreeds met die
Hertzogprys bekroon vir haar bundel Van vergetelheid en van glans.’
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die sinisme oor en demaskering van die Afrikaanse, Suid-Afrikaanse en moderne
samelewing aan die satiries-ironiese lyn van Blum se poësie laat dink.
Die wyse waarop Stockenström met die literêre tradisie voor haar omgaan, van
die persoonlik-belydende tipe poësie afwyk en die intellektuele tug as korrektief
daarop gebruik, blyk reeds in die eerste afdeling van Vir die bysiende leser uit die
variasie op die vroeëre soekgedigte van Dertig. In ‘Alleenloper’ met sy soeke na 'n
gids word die intens-persoonlike van die aarseling, vrees vir blootstelling en gevoel
van vasgekeerdheid telkens gevoed deur die beelding (die ‘paadjies’ wat dwarsdeur
voorkom en verwante verskynsels soos ‘takke’, ‘afskortings’, ‘straat’, ‘plein’ en
‘steeg’ oproep) wat van die regstreekse emosie wegswaai, terwyl die fyn klank (‘wat
wink as ek wik’) by die tradisie van die Shakespeariaanse sonnet (hier met 'n
afwykende rymskema) aansluit. In teenstelling tot Dertig se estetiserende soeke gaan
die soeke na die self in ‘Bioskoop’ gepaard met 'n motorrit oor die Bredasdorpse
‘rûens’ wat allerlei flitse uit 'n verlede soos op die ‘Wyedoek’ van 'n bioskoop
registreer totdat ook haar eie gesig tussen die ander verskyn. Dit is 'n gedig waarin
die motorrit deur middel van die ‘inskuiwende terugflitse’ assosiatief oorgaan na die
wêreld van die bioskoop wat tot aan die einde (‘die rooi fluweel van die uitgang’)
volgehou word. Die sestal liefdesgedigte - die enigste in Stockenström se oeuvre wat met ‘Nou is saamlooptyd’ begin, wyk ook van die tradisionele liefdespoësie af,
al is dié verse oor die algemeen yler as die res van die bundel. In die eerste gedig is
daar sprake van die saamloop van die twee geliefdes voordat die ‘winterhemelleegtes’
tussen hulle uitdy, terwyl sy in die tweede ‘'n liggeel/ dag’ van hulle samesyn opteken
en in die derde bo die kunsmatige ‘paddasagte beleefdheid’ die ‘reghoekige
alleenheid’ saam met die ‘sagtheid van (haar) liefde’ vir die man verkies. Dit lei haar
tot 'n toewyding aan die man wat 'n ‘stelsel’ en ‘betekenis’ aan haar lewe kan verleen
(IV) en haar kwesbaarheid en broosheid (‘soos die glas van groot geboue’) kan
verdedig (V), terwyl sy in die laaste vers met sy verbluffende beeldspraak teenoor
die openbare, ‘wêreldse’ dinge met hulle ‘stomende verse’, stamelend-kinderlike
‘abc’ en ‘reklame’-woorde by wyse van 'n effektiewe teenstelling die intieme ‘skrif
van die reën’ en ‘die druppels wat ons dig’ stel.
By hierdie liefdesgedigte en die beskerming wat die minnaar bied, sluit die
(gedeeltelik inkonsekwente) personifiëring van ‘Die bome my vaders en moeders’
aan waarin die bome die ek behoed, al spreek die meeste gedigte in dié afdeling juis
van die afwesigheid van beskerming en 'n oopgestel-wees vir die werklikheid. In
‘Dwaas met bril’ is daar nog 'n voorkeur by die bysiende vrou (vgl. die bundeltitel)
om sonder bril die mooi, romantiese beeld van die wêreld te handhaaf, die
‘gouddeurweefde strate/ in akwamarynaande’ deur 'n romantiese wasigheid waar te
neem en haar toe te spin in 'n eie knus wêreldjie ‘waarin kleure plets en biggel’ en
haar medemens ‘sagte kontoere’ het. Ten spyte van haar voorneme om net dít ‘wat
welskape en vermaaklik is, (te) beskou’, verander die beelde blitssnel as sy haar bril
opsit en die vrou gewaar wat haar kake oopsper en haar ‘wriemelende vingers’ soos
sprinkane in haar mond stop. Teenoor die romantiese beeld is die werklikheid dus
onaangenaam en kan dit haar ‘glasverdieping’ vernietig, iets wat versterk word deur
die feit dat hierdie vrou nie een van haar ‘medemense’ is nie, maar sy sélf tot wie sy
met die nougesette waarneming deurdring. Ten spyte van die
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uile se ‘verhewe’ sekerheid en die allesomvattende ‘honderd-en-tagtig grade/ wysheid
van hul geel oë’ is die spreekster in ‘Uile op die pale’ onseker oor ‘die pokdalige
pad na die ongepeilde’, 'n reël wat met die subtiele p-klanke (soos later die g-klanke
in reël 4 en die -heid-uitgange in reëls 7-8) van Stockenström se klankgevoeligheid
getuig. Sy vrees die afwesigheid van bystand as sy die oorgelewerde kennis en
‘spreekwoordelikheid’ - onmiddellik daarna voorgestel deur die speel met die
idiomatiese ‘wis en seker’ - van die uile wantrou. Hierdie gedagte laat haar in ‘Te
veel lig’ - 'n voorspel op ‘Dit is afstand doen’ in Van vergetelheid en van glans besef dat die son vreugde én verdriet belig, ‘geen vlug na die vlakte van die nag’
moontlik is nie en die maanlig slegs die ‘omlyninge’, maar nie die ‘verbittering’ self
nie, versag. Uiteindelik bly die ‘eensaamheid’ wat - anders as wat die woord se
‘etimologies’-fenomenologiese opbreking laat vermoed (vgl. Breytenbach in die
titelgedig van Kouevuur en later J.C. Steyn in die titelgedig, ‘Sterrekundige analise’
en ‘Inleiding tot 'n tentatiewe fenomenologiese beskouing’ in Die grammatika van
liefhê en Jeanette Ferreira se bundel Waar een mens saam is) - vir altyd enkeld is,
altyd ‘vir een, nooit vir twee’. Die besef van hierdie realiteit lei haar in die geslaagde
‘Gesertifiseer’ tot 'n afkeer van kunsmatigheid en uiterlike hulpmiddels. Teenoor
beligting met behulp van gloeilampies verkies sy die ‘skemer en skemermense’,
teenoor ‘'n absoluut betroubare fisiologiese hartklep’ die lewe ‘hortend en hinkepink’,
teenoor 'n gekamoefleerde en beskermde lewe die aanvaarding van pyn en selfs
waansin as ‘die uiterste mens’, 'n instelling wat die hunkering na ‘einddeurlewing’
in Van vergetelheid en van glans in die vooruitsig stel.
Die wyse waarop Wilma Stockenström enersyds teen die Afrikaanse tradisie
inskryf en andersyds daarby aansluit, blyk verder uit 'n vergelyking van 'n gedig soos
‘Moedertjie-meisietjie’ met Elisabeth Eybers se moedergedigte aan die een kant en
Peter Blum se sinies-satiriese verse (bv. ‘Aan 'n skone dogter’) aan die ander kant.
In teenstelling tot die tradisionele beeld van die moeder het die figuur in Stockenström
se gedig ‘'n minsame meisietjie’ gebly en met anachronistiese, jeugdige klere 'n
‘verspotte vrou’ geword wat nog steeds haar skalksheid en guitigheid koket belewe
in uitmergelende nagtelike sensasies. Die handspieëltjie hou egter - soos vir
Sneeuwitjie se stiefmoeder - met die effektiewe deurkomponering van die blombeelde
vir haar 'n waarheid in: sy het niks meer as 'n ‘verkreukelde papawermond’ nie, die
tyd behoort tot die verlede toe sy 'n ‘guitige roos’ was en sy het ‘'n verwelkte meisie/
op 'n stokkerige stengel’ met ‘slap wit blare’ geword. Terwyl die kind vroeër as 'n
‘pap baba’ uitgestal is en die moeder met haar wou ‘popspeel’, word sy nou, by wyse
van 'n omdop van die situasie, 'n ‘poplapmoeder’ en 'n ‘semellyf’ (vgl. Ingrid Jonker
se ‘Lied van die lappop’ en Ernst van Heerden se ‘Poppeteater’) en ontwikkel die
aftakeling tot kindsheid as die dogter aan die slot vir haar 'n wiegelied sing. In
teenstelling tot hierdie kindse fase in die mens se leeftyd gee ‘Lêer van 'n leeftyd’
in aansluiting by Shakespeare se ‘seven ages’ (‘All the world's a stage’, As you like
it, II.7) 'n beeld van die hele lewe. Dit strek vanaf die kinderlik-primitiewe belewing
van son en maan, deur die romanties-verliefde stadium (met die dubbelbetekenis van
‘dek’ en die mooi herhaling van die ‘tak’-beeld) en die burgerlike fase met 'n
‘spekulasiehuis’, bure, kinders en kleinkinders tot die stadium van (die effektief
herhaalde) ‘ophou’: van die ‘openbare’ lewe (mooi gesuggereer deur die drie vaste
retoriese frases met hulle
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betekenisverdowende ‘amptelikheid’), van dinge optel en selfs van ‘slaap, lag,
liefkoos’ totdat net ‘'n sonnige stoepdroom’, die woord ‘vrede’ op 'n tuinhekkie en
'n ‘spaarkamer’ vir - ironies! - die ‘uitgespaarde’ oorbly. En ná hierdie leeftog kom
die kleinkinders binne, ‘berese en belese, skerpsinnig en vinnig’ - 'n reël waarin die
herhaling van klanke die vaart en haas evokeer, terwyl die taalfout (‘berese’ in plaas
van ‘bereis’) die onbekommerdheid en traak-my-nie-agtigheid van die kinders
suggereer - en vind slegs vermaak in ‘vermolmde dokumente’ en potsierlike kiekies,
sodat die ‘lêer van 'n leeftyd’ uiteindelik verbrand word en net as pret vir 'n enkele
aand gedien het.
Belangrik - ook vir die verdere ontwikkeling van Stockenström se digterskap - is
die wyse waarop die barheid en verklipte wêreld reeds in die eerste afdeling gestalte
vind. Ten spyte van die skaarste aan water gaan die lewe in ‘Aalwyn in die droogte’
voort met ‘die verbete beur/ van wortels’. In ‘Vrug van klip’ is daar sprake van 'n
mens wat slegs aan die wanhoop, haat en doodsheid geboorte kan skenk, alleen weer met die effektiewe klankspel- ‘die verkalking van verbittering na ontsegging’
besit, selfs tydens die lente slegs gehard tussen rotse wil dans en hoogstens 'n
swangerskap van klip wil dra. Soos die ‘Ou gebou’ 'n ‘argief van gistergerigtheid’
bewaar, hou die klippe in ‘Die klip’, wat deur die bloukopkoggelmander, bossies,
sand, slak en spinnekop - alles tipiese Afrika-elemente - bewaak, verwarm, versier
en verpleeg word, 'n hele verlede toegesluit en is hulle ‘soms hoeders van fossiele’
en ‘skatkamers van kristalle’. Hierdie gedig is basies 'n besinning oor die aard van
klip en reik met die regstreekse aanspreking in die twee slotstrofes selfs na
negentiende-eeuse en ouer tradisies van die besinnende, mediterende vers terug, maar
wys ook vooruit na Van vergetelheid en van glans met sy paleontologiese verkenning
van Afrika (vgl. hier ‘ammoniete’, ‘vistekens’ en ‘skedels en kootjies van
vleisvretendes’).
Die see wat in ‘Die see aan die woord’ haar arms liefderyk uitsteek na die barheid
van ‘riwwe en rotse’ en ‘'n skuimende kantkraag om elke kaap’ pas, voel 'n ‘gebonde
inmekaarheid’ met die land, net soos daar in ‘Afrikaliefde’ - die eerste gedig van die
tweede afdeling - sprake is van die eiland Inhaca wat haar liefdevol (vgl. mond,
borste) en ‘koraalsgewys’ (vgl. ‘druipende wortelbome ... in soel waters’) aan die
Afrikaanse vasteland by Delagoabaai vasheg totdat hulle soos geliefdes ‘inmekaarpas’.
Die wêreld van Afrika wat hier ontgin word, is in ‘Veldverhaal’ weer 'n ‘klipperige
bed van geboorte en dood/ van geslagte en geslagte vaal helde’ en begroei met tipiese
plante soos die apiesdoring en driedoring boom met polletjiesgrasveld, terwyl
‘speelgoed langs die grootpad’ ironies 'n ander aspek belig: die miniatuurwêreld 'van
dorpies wat soos 'n stolp behoue gebly het en op 'n spieëltafel as ornament gesit kan
word. Maar Afrika vertoon ook die moontlikheid van 'n gewisse ondergang of die
verlossende uitreik na 'n nuwe menslikheid. In ‘Die siener’ met sy volgehoue
kraai-beelde is hierdie ondergang nog nie pertinent uitgespel nie, maar in ‘Die inbraak
van die mamba’ is daar duidelik sprake van 'n onverwagte indringing, paniek as
reaksie en uiteindelike oorwinning as die slang ‘sy koue ken op die wit strot’ lê, iets
wat in terme van die Suid-Afrikaanse rassesituasie geïnterpreteer kan word. Teenoor
hierdie ondergangsgedigte is die versugting in ‘Gewis, ons is nie water genoeg nie!’
dat ‘ons brak taal/ riettaal word, en ruigte- en reiertaal’ sodat ons uiteindelik ‘klinkers
van 'n nuwe menslik-
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heid’ leer. So 'n instelling bring egter mee dat die mens weer die aarde moet beluister
en in die plek van die ‘swartgebrandheid’ die ‘oorwinning oor die dood ... prilgroen’
sien staan (‘Almoeder’). Dit vereis dat hy, soos in ‘Ou Kaapse stasie: 'n herinnering’,
met sy effektiewe toespeling op A.G. Visser se ‘Die strandlopertjie’, opnuut pionier
word, 'n fort bou, 'n kompanjiestuin aanlê en soos 'n skepper die klei aanmaak en in
die paradys spit. Met hierdie gedig begin die pioniersmotief en vermoë om
histories-relativerend te dink in Wilma Stockenström se poësie, 'n rigting wat sy in
haar latere bundels verder sal voer.
In aansluiting by die demaskerende verse van Blum en die ondergrawende poësie
van Toerien en Blum beoefen Stockenström in die derde afdeling veral satiriesironiese
gedigte waarin sy haar rig teen die burgerlikheid en vernaamheid van die mens. In
‘Laat ons nugter wees en prakties’ lei die vertelling oor Duitse begrafnisgewoontes
tot 'n geestige siening van die oordeelsdag as lyke soos konyne uit dieselfde gat wip
en ‘holderste-bolderste,/ hemel toe hol’, terwyl in ‘Die loeries’ en ‘Vetsug’ menslike
swakhede by wyse van natuurbeelde voorgestel word, in laasgenoemde deur die
‘bespataarde tante’ met 'n kremetart te vergelyk en die blaarwisseling met die dieet
aan die einde mooi te laat saamval. Ook die spesifieke swakhede van die Afrikaner
kom aan die beurt: in ‘Goewermentsmusiek’ die ‘volkie’ wat tot niks anders as ‘die
fiet-fôt/ van vastrap en settees’ in staat is nie, terwyl spruite, heuwels, berge en lug
vir hom groter moontlikhede bied; in ‘Lugbesoedeling’ die toneelspelers van die
‘Groot Gebaar’ wat met hulle swak tekste net op geldmaak bedag is; in ‘Politikus’
die openbare spreker met sy holle retoriek oor monumente en volksake terwyl sy
mond en arm meganies soos 'n robot beweeg; in ‘Pretoria’ die tevrede burgerlikheid
van vrouens wat hulle ‘eerstelingpokkels’ in stootwaentjies stoot terwyl 'n onbetrokke
stem 'n demoniese wiegelied vir die ‘ruspetjie’ sing op wie die ‘swart miertjies’ wag;
en in ‘Alikrukgedagtes’ die seediertjie wat algaande menslike attribute kry en beeld
word van die afsydige persoon wat hom onttrek, sy hande in die spreekwoordelike
onskuld was (‘Dit is nie my skuld nie’) en homself verskans teen die gevare wat die
maatskappy soos 'n ‘groot grommende brander’ bedreig, al kan hy nie verhoed dat
hy saamrol in die maling nie. Die belangrikste gedig in hierdie afdeling is ‘Ek wantrou
woorde’ waarin Wilma Stockenström - in teenstelling tot Van Wyk Louw se himniese
hulde aan die woord in ‘Vooraf gespeel’ - haar wantroue uitspreek oor die woorde
van volksleiers wat ‘gruwel omborduur/ tot heldedade’ (voorgestel by wyse van
heraldiese beeldspraak en met 'n toespeling op die Vierkleur) en van predikante wat
hulle retoriese praalwoorde ‘verwring tot goue/ ontploffings van barokaltare en
aasvoëltogas’. Daarom dat sy soos 'n papegaai in 'n kou vasgevang voel deur woorde
wat vol bedrog die mens soos in 'n konsentrasiekamp toerank, in so 'n mate dat die
inset van die Johannes-evangelie met die prioriteit wat die woord daar het, vervang
word deur die drang by die mens om hom te bevry: ‘In die begin was die ontsnapping,
en bly dit steeds.’
Spieël van water (1973) is die bevestiging van Wilma Stockenström se digterskap.
In vergelyking met haar debuutbundel word die satiries-ironiese lyn hier in sterker
verse voortgesit en Afrika as vasteland verder verken, al is die klipmotief minder
dominant. Die siening van die mens in sy vermetelheid, onthullende swakhede en
wroetende optogte reik dieper as vroeër, terwyl die bundel in die vierde afdeling waarop
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die titel veral betrekking het - met die weerspieëlende water-werklikheid wat die
mens wesentlik is en sy oplossing in 'n groter eenheid, tot 'n hoogtepunt gevoer word.
Onmiddellik aansluitend by die bundeltitel maak ‘Antieke spieël’, die eerste gedig
van die eerste afdeling, gebruik van die beeld van 'n spieël wat aangetas is deur
ouderdom en verwering, blykens reël 4 die soort ovale spieël wat in outydse
boerewonings aangetref word en ‘pou-oë van kolle’ begin ontwikkel. Die vraag
ontstaan dan of die ‘langsame verslaning’ 'n verweer is teen alles - mure, meubels
en mense - wat die spieël moet weerkaats, of dit die wyse is waarop tyd self uitdoof
totdat alles, ook die bloeisels, onopgeteken in die vaas bly en of die tot niet gaan in
werklikheid 'n langsame verdonkering is totdat die ‘verspieëlde kanse’ - wat hier
ook verspeelde geleenthede suggereer - uiteindelik ‘in die swart stilstand ophou’.
Teenoor die lig staan dus die donker, teenoor roeringe die finale stilstand, en teenoor
tyd die uiteindelike onopgetekendheid (nie ewigheid wat 'n vorm van duursaamheid
suggereer nie).
Die verse in die eerste afdeling en die beeld van die mens in sy nietigheid,
vervlugtiging maar ook vermetelheid en belaglikheid sit hierdie reeks teenstellings
voort. In ‘Die herskepping’ met sy toespelings op die Genesis-verhaal, waarin daar
gepraat word van God wat in die begin hemel en aarde geskape het, 'n skeiding
gemaak het tussen lig en duisternis, land en see laat ontstaan het en hulle met diere
en visse onderskeidelik bevolk het, gee Wilma Stockenström in die eerste drie strofes
by wyse van 'n verbluffende teleskopering die totstandkoming van nag en dag,
landdier en vis, aarde en water - alles dinge wat uitmunt deur hulle skoonheid
(‘pragtige pels’, ‘flikkerskubbe’, ‘bloue ... waterplaneet’). Daarteenoor staan die
mens - pejoratief en met die afwesigheid van enige beeldende voorstelling gesien as
'n ‘rondekopding’ - wat vermetel (‘Stel jou voor’) genoeg is om hierdie dinge volgens
sy gewaande mening te herskep, 'n frenetiese proses wat al tweemiljoen jaar aan die
gang is en waarvan die tevergeefsheid klankmatig deur die rykrym met sy verskillende
betekenisse in die slotstrofe bevestig word. Teenoor die vroeëre romantiese mens
wat met ‘gewebde pote’ deur die weerkaatsing van die maan in die dam wou roei,
staan die vermetele, hedendaagse mens in ‘Aan die maan’ wat met ‘langsame spronge’
die oppervlakte van die maan skend. Die motief van die mens wat homself verhef
en belaglik maak, bereik 'n hoogtepunt in ‘Ecce homo’, 'n titel wat hier in ontkerstende
sin gebruik word. Die gedig handel oor die vraag wat die mens ‘tog besiel om te wíl/
regopstaan’. Met 'n verwysing na die Genesis-geskiedenis van die sondeval ontken
die spreker dat dit die blote ‘dors na kennis’ kan wees, aangesien die mens sy hele
ontwikkeling van skryf op 'n lei tot die relatiwiteitsteorie van Einstein met gemak
‘vinger-in-die-sand’ en - ironies! - ‘met minder rugkwale’ kon deurloop het. Trouens,
alle gebiede - godsdiens, wetenskap, musiek, die skilder van plafonne (vgl.
Michelangelo en Opperman se
+

+ Spieël van water word bespreek deur Antjie Krog (Bu., 17.1.74), P.D. van der Walt (Tr.,
18.3.74), Fanie Olivier (Ogg., 28.3.74 en Hg., 10.5.74), D.H. Steenberg (Va., 5.7.74), H.
Ohlhoff (Hoof., 20.9.74) en André P. Brink (Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria, 1976).
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‘Carrara’) en elementêre behoeftes (eet, drink, seks) - is vir die mens ‘handeviervoet’
moontlik, behalwe toneelspel, 'n uitsondering wat met drie kwalifiserings
(‘bedenklik/ingewikkeld; haas onmoontlik en regtig/lagwekkend’) en emfaties
(‘Regtig’) beklemtoon word. Met verwysing na twee hoogtepunte uit die
dramaliteratuur, Goethe se Faust (met die dors na kennis) en Aischulos se Agamemnon
(met die bloedige Klutaimnestra as hooffiguur), word die moontlikheid van kruipende
akteurs uitgesluit, omdat drama ‘wil hoog reik’ en die mens soos 'n hanswors ‘met
sy weekdele bloot’ wil staan. Hierdie siening van die homo ludens wat homself
belaglik maak, lei in ‘Nagapie’ en ‘Proefmens’ tot die insig dat die mens wesentlik
'n aap is: in ‘Nagapie’ die dartele, vrolike, wippende diertjie wat - met sporadiese
ryme soos ‘louter’ en ‘klouter’ om sy beweeglikheid te suggereer - die nag as 'n
beskutting ervaar, 'n ‘niksie’ met hoogstens amusementswaarde is, maar ten spyte
van sy toneelspelende manewales nie sy identiteit en wese prysgee nie; en in
‘Proefmens’ 'n solidariteit met ‘die aap in die ruimtetuig’ wat deur die wetenskaplikes
geregimenteer word maar hom tog nie laat onderkry nie en weier om mee te doen.
Met ‘Om te staan in die middel van 'n growwe perseel’ met sy lang sintaktiese uitswaai
en belewing vanuit die perspektief van 'n gebou begin die reeks optogte van die
wroetende mens: die mens ‘geslote gemoeid met reis om homself’ en poging ‘om
die tyd in te haal/ wat hom vergeet het’ (‘Hippie’); die mens wat van die kennis
probeer ontsnap, boeke en deure toeklap en op reis gaan, maar uiteindelik moet erken
dat hy onherroeplik ‘verpag’ is aan die ‘twyfel’ (‘Die ewige Europeër’ met 'n
toespeling op Marx en Engels se Kommunistiese handves in die eerste strofe); en die
mens wie se heldedaad gereduseer is tot 'n ‘opgeefsel vir ballades en
skoolgeskiedenisse’ en hoogstens die naam van 'n begraafplaas word (‘'n Naam’;
vgl. vir 'n vroeër verwerking van die Woltemade-geskiedenis Leipoldt se gedig in
Dingaansdag). Die ‘vastigheid’ wat die mens bereik, hang egter af van die
duursaamheid van die ‘staal en glas’ van die gebou en word gedikteer deur
‘stadsbeplanners’, ‘staatsubsidies’ en ‘die vlottende stem’ (‘Om te staan in die middel
van 'n growwe perseel’), 'n geestigheid wat in ‘Je suis arrivée’ 'n hoogtepunt bereik
met die Pretoriase vroue se sosiale funksies en skinderstories, wie se beperkte wêreld,
eenselwigheid en in laaste instansie verveeldheid deur die dertien maal herhaalde
ironiese ryme klankmatig bevestig word. Terwyl ‘Moeder en kind’ met sy volgehoue
boom-beeldspraak nog by die personifiërings in Vir die bysiende leser aansluit, sit
die reeks beelde van vroue (‘Donskoppie’, ‘Voedselvrou’, ‘Geskeide’ en ‘'n Borsspeld
sy’) die satiriese siening van die reeks wroetende optogte voort. Die laaste gedig van
die eerste afdeling sluit by die spieëlmotief en die duister van die ‘swart stilstand’
in ‘Antieke spieël’ aan, roep met die aanspreking van die ‘goeie dood’ P.C. Boutens
in die herinnering en wys met die begrip ‘vergetelheid’ vooruit na Stockenström se
derde bundel.
Soos reeds in Vir die bysiende leser is die tweede afdeling van Spieël van water
'n verkenning van plekke op die Afrika-vasteland en die blootlegging van verrassende
aspekte en vroeëre onbeligte fasette van 'n stad of gebied. Dit strek vanaf die bar,
koue, patriargale ‘Weskus’ met sy legendes wat soos plante ontspruit, gousblomme,
valke, torre, springbokke en ‘leegtes en putte’ tot die matriargale, ruie, warm, tropiese
‘Ooskus’ met sy vermolming en verwording waaruit ‘die nuwe jongelinge’ van Afrika
met rasherinnerings (‘'n voetstampende duisend/ wat op die skilde van
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hul borskaste/slaan en uitroep’) Tussenin lê ‘Die Kaap die stad’, die ou ‘keloniedame’
met ‘gewelkrulle’ en ‘dennekleed’ wat nogtans wulps genoeg is om ‘'n flentertjie
broek’ te wys; ‘Vermont’ met sy ryk seelewe wat die skrywer met die pen kan uitlig
as ‘perlemoerend 'n veelvuld van skakeringe’ en ‘volspierwoorde’ net om netjies
geëtiketteer in supermarkte beskikbaar gestel te word; ‘Johannesburg’ met sy
brugstelsels weg van ‘die deernis van meer of see’ en sy ‘muwwe spelonke’ wat 'n
‘koddige museum’ herberg; die moderne ‘Randstad’ wat met sy
‘meccano-ingewikkeldheid’ en indrukwekkende ‘stadsilhoeët’ tog die realiteit van
die ‘krotte’ al rondom hom het; ‘Onthoofstad’ (oorspronklik ‘Pretoria the swinging
city’ in die manuskrip genoem), die hoofstad waar die kerkklokke die hele jaar deur
'n ‘gesinkroniseerde bronstigheid’ beier, die danssale oorloop van ‘bronstigheid’ en
soms op 'n weeksdag ook die teregstellings (onthoofdings) plaasvind: dodedanse
waarin ‘lus en angs’, ‘die styfskop van verrukking’ (vgl. Ernst van Heerden se
‘Teregstelling’ in Kanse op 'n wrak) en ‘die styfskop in barensnood’ met mekaar
paar om - met 'n reminissensie aan Breytenbach (vgl. Skryt) - ‘aan die dood geboorte
te gee’. In drie gedigte word die broeiende wêreld van die Ooskus geteken: ‘Kaap
Vidal’ met sy beeld van die koraal en seelewe; ‘Inhambane’ met sy slaapsiekte,
kokospalm en lou kanaal waar die eertydse Arabiere en karvele ‘vermolm het tot
papperas, gaatjies, (en) krapoë’; en ‘Een aand by Chongoene’ met die nietigheid van
die mens teen die geweld van die oseaan.
Die derde afdeling van Spieël van water bestaan oorwegend uit satiries-ironiese
verse. In ‘Die heilige omelet’ vind 'n feitlik absurde besigheid plaas as die haan op
die kerk se toring ten spyte van sy ‘haanskap’ 'n eier lê waarvan die ‘dooier en
deurskynende wit’ fantasmagories oor die kerkgebou gly en waaraan die hele ‘ou
spul’ dae lank lekker eet. In ‘Laat berig’ met sy toespeling op die Pretoriase
Strijdom-beeld in die tweede reël is die geestigheid op die koerante met hulle
deurmekaar berigte afgestem, terwyl die val van die meteoor en die losskud van 'n
komeet in‘Voortekens’ tot 'n surrealistiese uitdying van die gebeure en 'n geestige
apokalips aanleiding gee. Die geestige toespeling op die Suid-Afrikaanse rassesituasie
lei in ‘Treinrit’ tot 'n beeld van die land van lyding waar elkeen sy eie ‘inkantasies’
teen die vrees prewel, terwyl die kritiek in ‘Die wulpse oes van verraad’ sowel op
die volksleiers as op dié met ‘mynbelange’ wat hulle hande ‘met puriteinse welbehae
vryf’, betrekking het. Aan die einde is daar sprake van 'n ‘laaste vlug’ en
ontsnappingsmoontlikheid en in ‘Verlede tyd’ 'n poging om ook die eie geskiedenis
te ontken, al verskyn die kwellende ‘hondskop’ telkens weer en hoor 'n mens die
getjank van ‘vervloë dae’. In ‘Huurling’ word daar met heenwysings na die retoriese
Afrikaanse strydpoësie van vroeër - o.m. Celliers se ‘Komaan!’ - opgeroep tot 'n
toekomstige oorlog en 'n ontsnappingsmoontlikheid met projektiele en duikbote
genoem. Al word alles hier geestig gesien en al is die voorstelling in ‘Europese idille’
met sy ironiese verkleinwoorde skynbaar dié van 'n rustige ‘dorpie’, is daar tog erns
by die spel as daar gepraat word van onheilspellende skoorstene en die sparre wat
in gelid marsjeer. Dit lei tot 'n voortsetting van die vlug en die vrees vir die lig in
‘Die wêreld behoort aan die ligskuwes’, 'n gedig wat vooruitwys na Van vergetelheid
en van glans, waarin dié motiewe verder gevoer word.
In die vierde afdeling oorheers die watermotief en die neiging by die mens om die
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werklikheid òf te weerspieël òf te vervals. In ‘Speel-speel’ is daar die behoefte om
alles toe te krap, om te berus ‘hoe dit was toe alles/ grasie was en geheim’, al is die
‘uitpeulende mutasies’ reeds in aantog en kan die verdere groei nie gekeer word nie.
Met 'n voortsetting van die klipmotief in Vir die bysiende leser en in aansluiting by
Van Wyk Louw se ‘Groot ode’ is daar in ‘Grot’ sprake van 'n geestelike reis in die
geheue en die droom in, maar terselfdertyd van 'n terugdelf na essensiële dinge, 'n
beligting na binne in ‘die waterhart van klip,/ tot binne-in die droom/ heel, heel aan
die begin/ van water en van klip/ en van afgekoelde vuur’. Maar ook hierdie
paleontologiese terugdelf word deur die mens gebanaliseer. In ‘Koichab se water’,
waar die water naby Lüderitz die ouderdom van seweduisend jaar bereik het voordat
dit aangeboor is, word die ‘opgebergde sagtheid’ uit 'n kraan getap, ‘wit nylon’ en
‘droogdrupgoed’ daarin gewas en by die ‘aanbrandsel’ op die stoof gegooi. Uiteindelik
is die ‘weergalose witheid’ deel van brandewyn, afval en rioolvuil, soos 'n vrou se
‘edelheid’ tot eenvoudige ‘gee’ gedegradeer word. Soos die mens paleontologies
terugdelf na sy essensie toe, kan hy in ‘Wolke: water’ in die weerkaatsing van die
wolke in die damwater iets van die ‘deursigtige raaisels’ binne-in homself waarneem,
al bly dit in laaste instansie ‘nie vasgepen, nie afgebaken. Onopgeklaar’. Op dieselfde
wyse kan hy in 'n waterput iets van die ‘bron, bewussyn, helse wete’ gewaar, al is
daar die drang by hom (soos in ‘Speel-speel’) om toe te krap en te vernietig (‘Die
oog in die berg’) omdat ‘die groot geheime’ vir die mens ondeurdringbaar is (‘Die
pan’) en hom kosmies-uitdyend voortdurend ontglip (‘Die angs’). Dit lei tot 'n besef
van eie nietigheid, want die mens is per slot van rekening ‘'n Hele tagtig persent
water’, voortdurend besig om te verdamp (‘Verdampend’) of soos 'n rivier in die see
met sy ‘groter ek’ te vermeng en op te los (‘Rivierberig’). En uiteindelik keer hy in
‘Watergraf’ met sy doodsbeelde (‘windsels’, ‘'n takkie sitergroen seegras in my
hand’, meeue wat die oë uitpik) terug na die water en word die ‘anonimiteit’ en
‘vergetelheid’, wat in die laaste gedig van die eerste afdeling in die vooruitsig gestel
is, finaal vervul.
Veel meer as in haar eerste twee bundels en soos selde vroeër in ons digkuns betrek
Wilma Stockenström in Van vergetelheid en van glans (1977) die woeste
voorgeskiedenis, folklore, primitiewe mite en dikwels bar wêreld van Afrika in haar
poësie. 'n Mens kry die gevoel dat sy feitlik die hele kollektiewe onbewuste van
Afrika met haar saamdra, nie om die besondere van hierdie bepaalde vasteland of
die problematiek van sy mense as primêre boustof aan te bied nie, maar om met
behulp van die hele beeldwêreld, die folklore en die teleskopering van verskillende
periodes uit die geskiedenis van die kontinent iets sinvols omtrent die mens in die
algemeen en sy plek in die heelal te sê. Soos in die geval van D.J. Opperman se
Joernaal van Jorik en sommige gedigte in Blom en baaierd is Afrika dus slegs beeld
en vertrekpunt vir 'n
+

+ Van vergetelheid en van glans word bespreek deur E. Lindenberg (Ogg., 30.6.77), J.C.
Kannemeyer (St., XXX: 6, Desember 1977), Abr. H. de Vries (Bu., 16.12.76), Johann Johl
(Vo., 26.1.77), Ia van Zyl (Die Suidwester, 31.1.77), André P. Brink (Tweede voorlopige
rapport, Kaapstad, 1980) en Merwe Scholtz (Oor skrywers en boeke, Johannesburg, 1982).
Oor Polariteit as struktuurmiddel in die digbundel Van vergetelheid en van glans skryf E.J.S.
van der Spuy (ongepubliseerde M.A.-verhandeling, Universiteit van Natal, 1981).
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suiwer besinning, al word hierdie vertrekpunt dan juis deur sy konkreetheid veel
meer as blote agtergrond.
Die wêreld van Afrika wat in Van ver getelheid en van glans gestalte vind, is dié
van die prehistoriese mens en dier wat paleontologies opgediep is of in die
rotstekeninge van Boesmans en die folklore van die swartmens bewaar gebly het.
Daarnaas is daar telkens sprake van die tydperke van die Portugese ontdekkingsreise,
V.O.C., Groot Trek en stormloop om goud waarin deur vaarders, kolonialiseerders,
nedersetters en trekkers met behulp van kruis, fort, blokhuis of voorpos aanslae op
die vasteland gemaak word in 'n poging om die wêreld te tem en leefbaar te kry. Die
landskap waaraan Wilma Stockenström ons by voorkeur voorstel, is dié van 'n
‘ribbetjiemaer veld’ met tamboekiegras, driedorings, katjiepierings en ghaap, 'n
knersvlakte deurkruis deur slote en gevul met brulsand en veral klippe, en bevolk
deur die leeu, waterslang, olifant, padda, spreeu, eland, ietermagô en ouvolk. Die
ruwe landskap, die siening van die mens in sy ‘bukkende gegrou na sy verkliptheid’
en sy soeke na fossiele word reeds in enkele gedigte in haar eerste twee bundels in
die vooruitsig gestel, o.m. deur ‘Vrug van klip’ en ‘Die klip’ (Vir die bysiende leser)
en veral ‘Weskus’ (Spieël van water) met sy wêreld van ‘leegtes en putte, oog/ van
valk van tor van springbok’ en die siening van die see se bodem as 'n neerslag ‘vir
verspoelde legendes’. Met hierdie klipperige landskap, belangstelling in vervloë
periodes of die voorgeskiedenis van die vasteland, vermoë om in historiese dimensies
te dink en kriptiese styl sluit Wilma Stockenström ten nouste aan by die groot tradisie
van D.J. Opperman, terwyl haar verse oor sommige van die ‘voorwêreldlike’ diere
aan Ernst van Heerden laat dink. Die mens se aanslae op die vasteland en die
‘enklaves’ wat hy in fort en voorpos vind, toon 'n verwantskap met Peter Blum se
oproep van beskawingsgeskiedenisse, terwyl die satiries-ironiese inslag van hierdie
poësie in baie opsigte die tradisie van Blum voortsit en by die ironiese lyn van werke
soos Van Wyk Louw se Tristia en J.C. Steyn se Die grammatika van liefhê aansluit.
Telkens is daar in Van vergetelheid en van glans sprake van 'n vasteland wat borrel
en gis en wat deur middel van walms, glinstervloed of verteenwoordigende diere 'n
ryk primordiale lewe laat vermoed. Op die mens se pogings om hom aan dié land
vas te heg en daarmee vergroeid te raak, reageer Afrika egter afsydig: afgesien van
walms en winde gee hy niks prys nie, verskaf hy geen kodes nie en dra sy diere geen
boodskappe oor nie. In ‘By L'Agulhas 'n wandeling’ word daar gepraat van iets wat
‘guds (guts? - J.C.K.)/ sluk en klein borrel’, terwyl die ondersese lewe met
mineraalvondste, die Portugese reise en die geskiedenis van die seevaart om dié
suidpunt in verband gebring word. Die mens wat as ontdekker en optekenaar die
verlede van Afrika wil blootlê, word tydelik vergesel deur die swartvlerkmeeu wat
egter, ten spyte van die mens se toenadering, weier om 'n gids te wees en afsydig
staan teenoor die ek se pogings om iets aan die vergetelheid te ontruk. Ten spyte van
skulpe en krappe wat in die vuurtoring se lig sigbaar word en selfs die ek in ‘een kort
stelling betrek’, gee die vasteland niks prys nie en bly Afrika vir die mens
ontoeganklik. Met die deureenskuiwing van verskillende gebiede en periodes betrek
Wilma Stockenström 'n verskeidenheid gegewens wat die wandeling langs die see
met allerlei ‘vertellings en vermoedens’ verryk en ook 'n hele literêre tradisie laat
meetril. Die ‘wrakke’ en die ‘geskiedenis wat verbyvaar’, laat bv. aan Opperman se
Joernaal van Jorik dink, terwyl die ligkolle in die laaste strofe aan Opperman se
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‘Kantelkompas’ herinner. Wat Wilma Stockenström hier bereik, blyk egter veral uit
'n vergelyking met ‘Een winteravondval’ van A. Roland Holst. Soos die spreker in
Holst se gedig ‘langs het water/ van der eeuwen eensame geheimenis’ aan die wandel
is, loop die ek in ‘By L'Agulhas 'n wandeling’ langs die see, terwyl 'n meeu in albei
verse die spreker vergesel. Teenoor die ek by Holst wat hom van die wêreld afwend
en aan die verylende Noordseekus in die lied van die meeue die boodskap van 'n
gedroomde eiland verneem, is daar by Stockenström geen kommunikasie tussen die
ek en die meeu nie en openbaar die vasteland homself, ten spyte van die mens se
ontdekkende ingesteldheid, as afsydig en nors. Deur die aansluiting by Opperman
en Blum en die teenbeeld wat sy hier vir Holst se meeu opbou, gee Stockenström
blyke van hoe sinvol en berekend sy met die literêre tradisie voor haar omgaan.
Die afsydigheid van Afrika, die gebrek aan kommunikasie tussen die ek en sy
vasteland en die aanslae wat die mens ten spyte hiervan op sy omringende wêreld
geloods het, is een van die deurlopende temas in die bundel. In ‘In die rantjies die
ouvolk’ word die ontdekkende ek in 'n pionierstydperk met blokhuis, tent en later
woning in 'n ruwe landskap gesitueer, net om uit te vind dat hy wesentlik 'n vreemde
in hierdie wêreld bly en dat die ouvolk op geen wyse iets aan hom toevertrou nie.
Die Kruis en Sint Elmsvuur (vgl. Joernaal van Jorik) wat die kolonialiserende
Portugese in ‘Die Kruis van Aviz’ gelei en gewaarsku het, word deur ‘internasionale
besmetters’ gebanaliseer tot ‘bloedomlynde’ embleem en neonlig, terwyl die aarde
by Cabinda en Dundo slegs om ekonomiese oorwegings vir sy petroleum en diamante
ontgin word. Soms is die mens se ‘stanings’ en sy pogings tot ‘kultuur’ bepaald
lagwekkend, soos in ‘Steendruif’ waarin die wynkultus as bastion teen die wildernis
en as uiting van wellewendheid deur die fyn spel met die idioom en die ironiese lag
in die slotstrofe gesatiriseer word. In ‘Gewis Africana’ is die voorstelling van 'n
swartman wat 'n witvrou land toe abba, finaal gereduseer tot 'n ‘seeskap’ wat
hoogstens 'n sekere kunswaarde besit maar met die werklikheid van vandag niks te
make het nie. Die mens wat Afrika op so 'n wyse vir eie gewin gebruik of valse
waardes ontwikkel, kan hoogstens 'n onvoltooide ‘blokkiesraaisel’ (‘Durban by
night’) as resultaat hê en die vasteland as ontoeganklik en selfs dreigend ervaar.
Die tema van die nie-kommunikatiewe aarde vind sy hoogtepunt in enkele groot
gedigte in die eerste afdeling van die bundel. In ‘Paleontologie’ met sy aangrypende
‘winddroë’ beelde en deurlopende selfaanspreking wil die ontdekkende mens deur
rekonstruksie van geraamtes met die ‘spoordraende’ verklipte verlede kommunikeer
en deur middel van 'n ‘droë keisersnee’ iets aan die vergetelheid van die ‘sterfbedding’
ontruk. Ten spyte van die feit dat die mens só na aan die aarde beweeg, lewer die
hele ‘operasie’ egter niks verrassends nie en word sy geboorte as iets ‘onunieks’
ervaar. Die feit dat hy op sy heel beste maar soos mevrou Ples in 'n museum kan
beland, dwing die mens in ‘Die skedel lag al huil die gesig’ om sy ‘sin vir humor’
te behou, sy eie bestaan van 'n afstand af te beskou (vgl. die ironiserende gebruik
van ‘Tog ... tog’ en ‘A ja’) en sy koorsagtige bedrywigheid, soos dit tot uiting kom
in bouvernuf, goudmynbedryf en uraanontginning, in 'n geestige lig te sien. In ‘Die
stomme aarde’ met sy pragtige funksionele aanwending van folkloristiese motiewe
(‘voorvaders’, ‘Stemme van ons voorgeslag’, ‘vuurspraak’) en die
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topografie van Afrika (slote, knersvlaktes, brulsand, klipskeure, vyeboomwortels),
wat by die sentrale tematiek van die afsydige vasteland aansluit, is daar sprake van
'n aarde wat slegs walms afgee en soms 'n gemompel of krete laat hoor, terwyl die
onvrugbaarheid van die ‘dooie ingange’ van die ‘klipskeure’ besonder effektief met
die vaginae van ou vroue vergelyk word. 'n Enkele keer klink 'n kompositum soos
‘grondmonde’ (vgl. die verwante procédé in Totius se Trekkerswee, bv. in woorde
soos ‘ossewa-trein’) en 'n bystelling soos ‘die asem van die gees van die grond’ na
regstreekse verklaring, maar 'n mens voel dat die gedig die leser deur sy sterk
suggestiewe beelding meevoer en die ratio tussen beeld en eksegese nie te sterk
versteur word nie. Alhoewel die gedig met sy konkrete Afrika-wêreld iets omtrent
die verhouding tussen die mens en hierdie bepaalde vasteland wil sê, reik dit ook
verder en dra dit, soos so baie verse in Van Wyk Louw se Tristia, iets oor omtrent
die ongerymdheid van ek en wêreld en die mens se wesentlike eensaamheid en
afgesonderdheid. Dit blyk ook uit die driedelige ‘Vlug en aankoms’ waarin die
Afrikamotiewe in die groter verband van 'n kosmiese blik opgaan en die ruimtetuig
'n boeiende afwisseling op die primitiewe mite en droë landskap bring. By die mens
wat uit 'n aardse bestaan na 'n kosmiese ruimte oorgeplaas word, is daar die versugting
om iets van sy nuwe wêreld te besit, terwyl die digteres se voorkeur vir die liggaamlike
en konkrete lewe duidelik blyk uit die tweede deel van die gedig waarin die wete
van 'n volle ontsluiting in 'n aardse bestaan die ‘eenmaligheid van doodgaan’ besweer.
By die aankoms van die ‘verworde dier’ in die nuwe land (deel III) word die ‘brewwe
ligmomente’ in 'n volk se geskiedenis as teenbeelde gebruik: die koms van die
Hollandse koloniste in 1652 (vgl. ‘houtvaartuigie’, ‘laarse’, ‘geoktrooieerd’ en
‘strandlopertjies’), die sendelinge wat die inboorlinge (vgl. die woord ‘haitsa’ waarmee
die primitiewe mens se reaksie opgeroep word) 'n nuwe gelouterde lewe voorhou,
die Voortrekkers wat ‘met rytjie na rytjie watente’ die binneland bevrug ('n strofe
waarmee nie alleen Genesis in ‘difaqanewoes-en-leegheid’ geëvokeer word nie, maar
waarin die ‘seksuele’ siening van die waens 'n mens ook laat dink aan Opperman se
drie skepe in Joernaal van Jorik wat ‘in boeg en lende/ die sade van 'n volk in my
bewaar’, al word die beeld hier in 'n geestige rigting ontwikkel deurdat die ‘kappies’
- blomme, maar ook Voortrekkervroue - vir die kosmiese mens meer 'n ‘bedding’
sal wees nie) en die ontdekking van spoelgoud by Bourke's Luck wat tot tydelike
ekonomiese oplewing en 'n ‘dream factory’ lei ('n beeld wat in die konteks juis sinvol
is, omdat hierdie spoelgoud nie behoorlik ontgin kon word nie en die groot droom
betreklik gou uitgebrand het). Ná hierdie momente in die mens se armsalige bestaan
op die vasteland betree hy nou 'n kosmiese ruimte waarin hy homself ten opsigte van
die ‘silwerkollektes sterre’ moet relativeer. Maar ook die ‘Nuwe aarde’ ontsluit
homself nie vir die mens nie, en die slotstrofe gee 'n beeld van die mens in sy kosmiese
eensaamheid. Met hierdie gedig bereik die een siening wat hierdie bundel van die
mens gee, sy logiese eindpunt. Nêrens ‘praat die stomme aarde meer sy kode/ vir die
onontvanklikes’ nie; die ‘verworde dier’ bly in die kosmiese ruimte ‘pal steeds/ in
die groot dog om sy as van eensaamheid’.
Die mens word egter in Van vergetelheid en van glans as 'n tweeslagtige wese
gesien. Enersyds is hy, soos in ‘Winterslaap’, iemand wat homself wil opsluit, toespin
en hibernerend in die vergetelheid wil wegsink; andersyds wil hy besin, vooruit
beplan,
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rondom hom ‘tas’ en opgaan na die lig. Hierdie spanning tussen vergetelheid en
glans, passiwiteit en aktiwiteit, volledig verankerd wees in die aarde en uitreik na
iets hoërs is die sentrale tema van die bundel, hou regstreeks verband met die
deurlopende lig-motief wat in so baie verse voorkom en bepaal ook die bou van die
bundel as geheel. Alhoewel nie beeldend een van die beste verse nie, is
‘Glansspreeubekentenis’ 'n sleutelgedig vir hierdie basiese tematiek: die posisie van
die mens tussen die vergetelheid en duister wat die aarde bied en die glans en vlam
waarheen hy reik. Daarom is daar sprake van die‘nooit/ ophou hunker na
einddeurlewing’ waartoe die mens kragtens sy hele kondisie verbind is, 'n
problematiek wat 'n verwantskap toon met dié van Van Wyk Louw se ‘Groot ode’
waarin daar gepraat word van die mens se ‘uitskreeu na ánders as hy is’. Telkens wil
die mens hom enersyds heg aan die land,‘lewe uit die grond ... skep’ en 'n ‘fort’ teen
die wildernis bou, andersyds uit sy geskiedenis die‘skriller lig’ tegemoet gaan (‘Die
eiland van die waterput’), selfs al bestaan die gevaar dat hy tot niet kan gaan as gevolg
van blootstelling aan die ‘ligproses’ (‘Droë lied’). Soms begeer hy dan ook om die
metafisika volledig af te sweer, homself te ‘onthef van ekstase’ en nie meer na lig
te strewe nie (‘Dit is afstand doen’). Die mens se doen en late word tot 'n klein
‘speelgeskiedenis’ gereduseer (‘Boerebeeldjie’, waarin Blum en Toon van den Heever
meespreek), terwyl hy dier en natuur degradeer (‘Waterslang’ ,‘Die olifant’), dikvellig
raak (‘Verslangingskuur’ met sy effektiewe slang-beelde, al klink ‘skubbe van ou
leuens’ na 'n te eksplisiete beeld), homself in diervelle hul (‘Dame in pelsjas’ met
sy speelse woordgebruik en sikliese slot) en selfs in 'n paddataal begin praat
(‘Paddaksioom’). Teenoor hierdie siening van die ‘verworde dier’ gee die tweede
afdeling van die bundel telkens 'n beeld van die mens wat na die lig wil uitreik en
die mens in sy vreugde, glans en oorwinning teken, soos in ‘Heuningdae’ met sy
volgehoue beeldreeks, ‘Die oorwinning van die ietermagô’ met sy gedronge taal en
pragtige siening van die dier in sy ekstase (wat 'n teenbeeld met die ontluistering van
die dier in die eerste afdeling vorm), ‘Die tuinier’ waarin die vrou in ‘'n woud van
lig’ wandel, ‘Wilde-katjiepiering’ waarin die imperatiewe vorm van die werkwoord
soos in ‘Paleontologie’ effektief uitgebuit word en ‘So ook maar maaksel’ wat met
sy uitreik na ‘'n god van skaterlaggende suiwerheid’ en die siening van die mens wat
oor die hele planeet die ‘ewebeeld’ en ‘beeltenis’ van 'n godheid soek, Wilma
Stockenström se persoonlike hosanna op die mens se hunkering na ‘einddeurlewing’
is (vgl. Opperman se ‘Paddas’).
In die besonder word hierdie strewe van die mens in die tweede afdeling in verband
gebring met die kunstenaar se drang na bestendiging in 'n reeks verse wat in baie
opsigte 'n teenstelling vorm met die standbeeld-gedigte in die eerste afdeling waarin
die ‘kunsskepping’ in 'n blote speletjie ontaard of die tot-lewe-wek van die dier iets
geestigs of satiries tot stand bring, o.m. in ‘Standbeeld van 'n perd’ met sy reeks
driftige handelingswoorde, gebruik van konstruksies waarin die lewende en lewelose
verbind word (‘roetvog’, ‘kopergebral’, ‘oorholtes van klip’) en klinkende reëls, soos
‘'n marmermars na anderland’ wat waarskynlik deur 'n reël in Van Wyk Louw se
‘Klipwerk’ ingegee is. Wilma Stockenström se teleskoperende vermoë blyk weer uit
'n gedig soos ‘Driedoring’ waarin sy uiteenlopende wêrelde betrek, terwyl die vreugde
van die kunstenaar in ‘Kluisenaar in die berge’ met die lig-motief in verband gebring
word. Teenoor ‘Vlug en aankoms’ wat met die mens
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in sy verdonkering en eensaamheid eindig, is daar in ‘Met my wysvingertop’, die
slotgedig van die bundel, weer sprake van die mens in 'n kosmiese ruimte, maar dan
'n skeppende mens wat uitreik na die lig en, soos in Michelangelo se voorstelling,
met sy ‘wysvingertop/ die buitelyne van 'n mens sagkens trek’. Hierdie beeld van
die skeppende mens bereik sy hoogtepunt in ‘Die eland’, wat by die bekende motief
van die klipperige Afrika en die wêreld van die primitiewe mens aansluit, alhoewel
die gedig deur sy siening van die ‘wonder wat hom voltrek in die grot’ weer 'n hele
literêre tradisie, bv. die vyfde afdeling van Opperman se Joernaal van Jorik en
‘Vuurbees’ (Dolosse) en Van Wyk Louw se ‘Groot ode’, laat vibreer. Hier vind die
bespiegeling plaas na aanleiding van die Boesmans se rotstekeninge in die grot waar
die eland deur die kuns lewe kry as die pyl in die hand 'n kwas word. Wat 'n mens
opval, is hoe die digteres die wonder-motief geleidelik opbou en van verskillende
kante belig, o.m. deur die gebruik van 'n omkeringsproses as sy eers van die
‘klein-klein handjie’ van die Boesman praat wat die eland laat ‘opspring’, 'n siening
wat later tot dié van die ‘groot geel mensie en die klein bruin eland’ omgedop word.
'n Mens kan sê dat Stockenström hier by die verwante siening van Opperman aansluit
en dat sy in die beeld van die primitiewe kunstenaar haar voorlopers gehad het. Tog
is haar hele siening nuut en bou sy met nietige middele 'n verrassende beeld van die
kunstenaar se uitreik na die ‘groot-groot lug’ op.
Met die deurlopende lig-motief, die polêre spanning tussen ‘vergetelheid’ en
‘glans’, die funksionele plasing van die twee prelude-gedigte en die teenstellende
verhouding tussen afsonderlike verse in die twee afdelings bereik Wilma Stockenström
'n besonder hegte bundeleenheid. Enkele verse, soos ‘Standbeeldbesluit’ en ‘Die
tempel’, maak 'n minder goeie indruk of funksioneer nie sterk binne die groter eenheid
nie, terwyl die gedrongenheid van die vers soms tot 'n eksplisiete tipe beelding lei.
Ten spyte hiervan is Van vergetelheid en van glans 'n ryk en veelduidige bundel en
een van die hoogtepunte in die Afrikaanse poësie van die sewentigerjare.
Intussen het Wilma Stockenström ook in die roman as genre begin belangstel.
Uitdraai (1976) handel oor 'n aantal geïsoleerde plaasmense en sluit enersyds, wat
milieu en karakter betref, by 'n werk soos Elise Muller se Van eensame mense,
andersyds, wat die situasie van die Vermeulen-familie en hulle uitgeworpenheid uit
die maatskappy betref, by gedeeltes van Anna M. Louw se Kroniek van Perdepoort
aan. As boereroman het dit egter - soos E. Lindenberg aangetoon het - die sterkste
verwantskap met C.M. van den Heever se Laat vrugte: ook hier is daar sprake van
twee boereplase, 'n liefdesverhouding wat die maatskappy as 'n oortreding van die
sedelike norme beskou en 'n beperkte gemeenskap waarin uiterlike aansien en status
belangrik is en skinderveldtogte hoogty vier. Die sentrale problematiek in die roman
is egter dié van die geslagtelike verhouding tussen wit en bruin deurdat die vroulike
hoofkarakter, Cornelie, se swangerskap moontlik ontstaan as gevolg van haar
verhouding met die boer van die buurplaas, Flip Vermeulen, wat op sy beurt
+

+ Uitdraai word bespreek deur Hilda Grobler (Hoof., 2.2.76), Ronèl van der Merwe (Vo.,
16.6.76), E. Lindenberg (Beeld, 21.6.76 en Bu., 8.7.76), Johann Botha (Bu., 8.7.76), D.F.
Spangenberg (T.L., XV: 2, Mei 1977) en André P. Brink (Tweede voorlopige rapport).
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moontlik gebore is uit sy moeder se verhouding met 'n bruinman. Hiermee toon die
roman 'n tematiese ooreenkoms met werke van Jan Rabie, Elsa Joubert en André P.
Brink en ook met Wilma Stockenström se drama Laaste middagmaal. Wat 'n mens
in die roman waardeer, is die wyse waarop die drie tydsvlakke, met Sannie Pereira
- een van die plaaslike kleremaaksters - se werkkamer as vertrekpunt, geleidelik
ontwikkel: die verre verlede met die vurige Ina Vermeulen se (vaag gehoude)
‘misstap’ en selfmoord, en haar seun Flip se kinder- en universiteitsjare; die onlangse
verlede wanneer Cornelie 'n verhouding met Flip aanknoop en Gerhardus terselfdertyd
in haar belangstel; en die hede as Cornelie 'n aborsie ondergaan en in die huwelik
tree met Gerhardus wat op dié wyse die plaas Enkelvlei in die hande kry en ná Flip
se vertrek ook Uitdraai koop. Daar is iets onsettend aangrypends in die wyse waarop
Wilma Stockenström die eenselwigheid van dorp en plaas met hul beperkte geestelike
horison en die nietigheid van die mens in die oorweldigende landskap uitbeeld, iets
wat nog verder versterk word deur die feitlik negentiende-eeuse opsomming van die
verdere ervarings van die karakters aan die slot. As belangrikste beswaar moet 'n
mens noem dat Flip Vermeuelen al te gemaklik uit die gebeure verwyder word as
hy na Durban vertrek en dus geen rol aan die slot kan speel nie.
Terwyl Uitdraai binne die kader van die tradisionele boereroman 'n spieëlbeeld
gee van 'n maatskappy met rassevooroordele en 'n burgerlike moraal wat tot
onmenslikheid lei, vertel Eers Linkie dan Johanna (1979) die verhaal van William
Linklater Greef wat as nagklubsanger in Transvaal en aan die Natalse Suidkus naam
maak en as lewensgenieter met sy ongelooflike eetlus en diverse seksuele ervarings
aan albei kante van die ‘kleurslagboom’ die wetgewing en konvensies van die
maatskappy ignoreer en vriende met hoere, hobo's en verskillende rassegroepe maak.
As gevolg van die dood van sy beste vriendin en die bedrog van 'n metgesellin begin
'n proses van aftakeling, maar ontwikkel hy ook tot volwasse kunstenaar as daar 'n
wending in sy sangloopbaan kom. Hierdie latere liedere word egter deur sy gehore
verwerp, dwing hom tot 'n boemelaarsbestaan en lei uiteindelik tot sy uitwyking na
Londen waar hy selfmoord pleeg. Vir die grootste gedeelte word die roman aangebied
deur 'n joernaliste wat Linkie slegs een keer toevallig ontmoet het en ná sy dood 'n
biografie oor hom skryf in 'n poging om iets van sy lewe vas te lê. Wat haar veral
boei, is hoe 'n maatskappy met soveel vooroordele ten opsigte van kleur en ras iemand
kan voortbring wat alle ideologieë, gebruike, wette en ‘teenmenslike ordonnansies’
volkome kan ignoreer, al word sy geleidelik meegesleur deur die boeiende maar
wesentlik onkenbare lewensloop van die kunstenaar wat as die tradisionele nar,
ontdaan van sy maskeradepak, vereensaam in Londen 'n einde aan sy lewe maak.
Met hierdie verskuiwing van die maatskaplike na 'n persoonlike problematiek kom
daar iets hibridies in die verhaal, al verdiep dit die
+

+ Eers Linkie dan Johanna word bespreek deur Jakes Gerwel (Ogg., 27.7.79), Hilda Grobler
(Hoof., 9.8.79), Ronèl Johl (Vo., 30.8.79), Ernst Lindenberg (Bu., 13.9.79), Fanie Olivier
(Tr., 29.9.79), Dorothea van Zyl (Beeld, 15.10.79), Gerrit Olivier (St., XXXIII: 1, Februarie
1980) en André P. Brink (Tweede voorlopige rapport).
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Linkie-karakter van 'n blote produk van 'n maatskappy tot 'n indiwidu met sy eie
lewenslot. Daarby is die interpolasies waarin die vertelster aandag vir haarself vra,
te yl verspreid in die roman en verskuif dit die aksent na iets wat met die verhaalgang
niks te make het nie. Een fase van Linkie se lewe waaroor sy niks vertel nie, nl. sy
kinderjare, word aan die einde aangevul deur 'n tweede vertelster: Linkie se suster
Johanna. 'n Mens voel egter hierdie vertelling as 'n epiloog aan wat nie genoegsaam
met die joernaliste se verhaal geïntegreer is nie, terwyl die verslag van die
skietongeluk waarin Linkie as kind vir Johanna skend, die wesentlike raaiselagtigheid
en onkenbaarheid van die hooffiguur tot 'n sielkundige geval vervlak.
Met Die kremetartekspedisie (1981) toon Wilma Stockenström oortuigend aan
dat Van Wyk Louw se afkeer van ‘sierprosa’ in Vernuwing in die prosa op sy kennis
van swak voorbeelde (Malherbe, Sangiro, Van den Heever) in dié stylsoort berus en
dat sulke prosa volkome aanvaarbaar kan wees mits die poëtiese 'n sinvolle verbinding
met die verhaal aangaan. In 'n taal wat doelbewus gepoëtiseer word deur
klankbindings, ritmiese variasies, ongewone sinsbou en anormale volgorde van
woorde, stileer Stockenström die werklikheid, sodat taal, denkpatroon en segswyse
nie 'n bepaalde historiese periode oproep nie en maatstawe soos ‘psigologiese
aanvaarbaarheid’ en ‘weerspieëling van die werklikheid’ hier dus nie ter sake is nie.
Vanuit 'n agterna-perspektief is die hele novelle die monoloog van 'n ou vrou - vroeër
'n slavin - wat aan die einde van haar lewe in die holte van 'n kremetartboom êrens
op 'n hoogland woon en van daar die ‘baie paadjies van die geheue’ bewandel ten
einde - achronologies en by wyse van herhaalde brokke wat gesamentlik die mosaïek
van haar lewe vorm - die hele verlede opnuut te deurreis. Sonder die gebruik van
tradisionele hoofstukindelings en met die invoer van karakters wat vir die duur van
die novelle naamloos bly, onderneem sy dan hierdie reis. Dit begin met haar
herinneringe aan 'n eertydse gelukkige bestaan as kind in 'n ‘soel woudkom’, daarna
die brute wegvoer na 'n lewe van serviele afhanklikheid as sy die besitting van
verskillende slawe-eienaars word. Deur haar ‘weldoener’ se estetiese waardering vir
haar liggaamlike skoonheid kom sy in 'n bevoorregte posisie as minnares. Uiteindelik
vertrek sy ná sy dood saam met die geliefde ‘vreemdeling’ op 'n reis na 'n ‘stad van
rooskwarts’ wat êrens haas onbereikbaar in die rooi woestyn lê, 'n Vigiti Magna
(Ernst Lindenberg, Beeld, 7.11.81) of Monomotapiese Ryk waar die mens ‘'n
selfgenoegsame kristallynheid, ... suiwer geluksaligheid’ verkry. Maar hierdie tog waarmee Wilma Stockenström by die ou reisbeskrywings en by die belewing van
eensaamheid in André P. Brink se 'n Oomblik in die wind aansluit - eindig katastrofaal
as die slawe en die oudste seun op 'n nag verdwyn en die ‘vreemdeling’ die prooi
van 'n krokodil word. Uiteindelik vind die slavin 'n ‘genadige herberg’ in die
kremetartboom waar die ‘klein mensies’ vir haar kos bring en haar as 'n godin vereer.
Alhoewel die milieu - soos in J.M. Coetzee se Waiting for the barbarians - doelbewus
vaag gehou word, is daar in die woordgebruik
+

+ Die kremetartekspedisie word bespreek deur J.P. Smuts (Bu., 1.10.81), L.S. Venter (Vo.,
13.10.81 en Hoof., 23.11.81), Ernst Lindenberg (Beeld, 9.11.81), Joan Mostert (Tr., 7.12.81),
Gerrit Olivier (Rap., 24.1.82 en St., XXXVI: 2, April 1983), Ia van Zyl (T.L., XX: 1, Februarie
1982) en Anita Lindenberg (Va., 24.6.82).
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(bv. karvele) en die boustof (bv. slawe-ekspedisies en handelstogte met die oog op
speserye) aanduidings dat die gebeure ten tyde van die Portugese ontdekkingsreise
afspeel. Die hoofpersoon bevind haar in die grootste deel van die verhaal wat
teruggemymer word, in 'n stad aan die Ooskus van Afrika en kom uiteindelik in die
omgewing van Boesmans (‘'n kliktaal ... vir geitjies en toktokkies’) en die
kontemporêre Suid-Afrika tereg. Basies vir hierdie vrou is haar verset teen
tydloosheid, die ‘onopgetekendheid’ soos dit in ‘Antieke spieël’ in Spieël van water
heet. Sy wil méér wees as ‘maar net 'n gaap in die lui gang van die dae ..., maar net
'n verbygaande asemteug, 'n ondergeskikte klop in die ritme, 'n skim in 'n breukdeel
van die ewigheid’ - die ‘nooit/ ophou hunker na einddeurlewing’ van Van vergetelheid
en van glans. Soos die ‘stad van rooskwarts’ bly dit egter 'n steeds ontwykende
horison, ‘dagreise ver’, terwyl die krale en potskerwe - die reste van 'n ou beskawing
- wat die ‘klein mensies’ vir haar bring, geen lig werp op die verlede nie. Wat oorbly,
is ‘die droewigheid van geen antwoorde’, soos die ‘ouvolk’ van Van vergetelheid en
van glans ook niks van hulle herkoms verraai of prysgee nie. Die hele godsdienstige
ritueel - die bring van soenoffers, die mompel van formules en die beloftes van
opstanding, 'n paradyslike hiernamaals en gemeenskap met die voorgeslagte - sien
sy slegs as 'n poging van die mens om sy vrees vir die dood te besweer. Soos die
‘vreemdeling’ soek sy ‘vertroosting in stiksienigheid en kyk (sy) nie verder as die
aand van elke dag nie’. Die wind wis alles uit: ‘Waarvoor oopkrap, opdiep, blootstel,
bespiegel en aflei?’ Uiteindelik weet sy, as 'n variasie op die ontologiese beginsel
van die Griekse filosoof Thales en in aansluiting by die vierde afdeling van Spieël
van water, dat die mens wesentlik water is, ‘'n vervloeiende in allerlei vorms’. En
as sy aan die einde soos Sokrates die gif van die ‘klein mensies’ vrywillig aanvaar,
duik sy af ‘in donker water en roei met (haar) vlerke die anderkant in na waar in
sakkende stilte (sy haar) nie meer weet te help nie en doof vlieg al verder en verder.
(Sy) sal rus vind in die onderstebo. (Sy) vou haar vlerke in.’ Vanaf die kremetart
waarna sy telkens in haar herbelewings teruggekeer het, begin sy nou die finale
ekspedisie die dood in.
Met die volgehoue gestileerde monoloog wat afwisselend konsentries-sirkulerend
wegbeweeg van en middelpuntsoekend terugkeer na die kremetartboom, lewer Wilma
Stockenström in Die kremetartekspedisie een van die hoogtepunte in die Afrikaanse
prosa sedert die vernuwing van Sestig, terwyl sy met Uitdraai en Eers Linkie dan
Johanna onderskeidelik aan die boereroman en die hantering van die
perspektiveringstegniek verrassende dimensies toevoeg. Die gedronge beeldspraak
en geskubde taal van haar poësie sluit aan by Opperman en Blum en is 'n reaksie op
die al te losse prosodie van die Breytenbach-navolgers. Reeds in Vir die bysiende
leser en Spieël van water is hierdie kenmerke aanwesig, maar deur die besondere
verkenning van die mens in sy verhouding tot die wêreld en uiteindelik ook tot 'n
bowewerklikheid bereik sy haar hoogtepunt in Van vergetelheid en van glans. In
geen bundel na dié van Blum vind die droë, harde landskap van Afrika en sy
voorgeskiedenis van ontdekkingsreise, primitiewe lewe en paleontologiese opgrawings
vollediger gestalte nie. Met dit alles is Wilma Stockenström die sterkste digtersfiguur
in Afrikaans ná die debuut van Breytenbach, terwyl sy op die gebied van die roman
en novelle as een van die beduidendste stemme van die sewentiger- en tagtigerjare
beskou kan word.
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Hoofstuk 10
Roman en novelle ná sestig
Die skrywers van romans en novelles wat vanaf 1964 tot 1970 debuteer, sit die
eksperimentele rigting van Sestig voort of bring - sonder tegniese vernuwing, maar
wél met stilistiese verfyning - 'n verdieping in ouer temas. In drie romans - Die vrou
en die bees (1964), Een plus een (1967) en Die man met die kitaar (1971) - wil BERTA
(HUIBERTA JOHANNA MARIA) SMIT (Hopefield, 1926-) met die gebruik van
Sestigerelemente soos perspektiefwisseling, deureenskuiwing van verhaalvlakke en
achronologiese volgorde van die gebeure, meestal met 'n kleindorpse situasie as
uitgangspunt, die stryd van die Christen in hierdie wêreld gee. Die leser word egter
- veral in die eerste roman - in so 'n mate met simboliek en allegorie belas dat die
primêre gegewe verlore gaan en die ‘metafiesiese las’ op die lange duur te swaar
druk. In die geval van die beste werke van Leroux - met wie sy deur hierdie allegoriese
inslag 'n verwantskap toon - lei die verhouding tussen primêre gegewe en allegorie
dikwels tot 'n besondere vorm van die emblematiek en oortuig die skrywer met sy
fantasmagoriese tonele, terwyl Berta Smit se romans beeldend weinig meevoer en
die skraal gegewe iets dors aan die verhale gee. In twee novelles - Die masel in die
vlees en Bloed teen Olimpus, saam gepubliseer in Bloedbitter (1965) - laai Anton
Prinsloo 'n realistiese gegewe - in die geval van Die masel in die vlees die betreklik
tradisionele verhaal van 'n jong man wat die familieplaas verlaat om die ‘lewe’ in
die grootstad te ervaar, maar uiteindelik sy meisie na die plaas terugneem - met
mitologiese verwysings wat as 'n oortolligheid en daarom 'n versperring ervaar word.
KOBUS (IZAK JACOBUS) VAN ZYL (Garries, 1931-), skrywer van die
+ +

+ Berta Smit spreek self gedagtes oor die moderne Christelike roman uit (Bu., 13 en 22.7.66
en Bulletin vir die Suid-Afrikaanse vereniging vir die bevordering van Christelike wetenskap,
April 1969), terwyl P.D. van der Walt (Bestek, Kaapstad, 1975) en Lulu Harley (Perspektief
en profiel5, Johannesburg, 1982) oorsigtelik oor haar werk skryf. Oor die allegorie by Berta
Smit handel Lucia C. Minnaar (D.H. Steenberg, red., Rondom Sestig, Kaapstad, 1977), oor
die ‘grondstoffokus en tema’ B.G. Viljoen (Kl., VIII: 2, Augustus 1973). Die vrou en die
bees word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966), Ernst van Heerden
(Die ander werklikheid, Kaapstad, 1969), Rialette Wiehahn (T.G., V: 2, Junie 1965), P.D.
van der Walt (Tg., Februarie 1965) en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig,
Kaapstad, 1980); Een plus een deur Edith Raidt (Bu., 9.11.67), Audrey Blignault (S.A. Beeld,
19.11.67), Elsa Joubert (S.M., 22.11.67), Koos Meij (T.L., VI: 1, Februarie 1968), George
Louw (Hg., 23.2.68) en Van der Walt (Tg., Junie 1968); en Die man met die kitaar deur A.J.
Coetzee (Hg., 19.11.71), André P. Brink (Rap., 21.11.71), J.P. Smuts (St., XXV: 2, Desember
1971), Raidt (Hg., 29.9.72) en Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig).
+ Anton Prinsloo se Bloedbitter word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad).
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kinderverhale Die voëls kies 'n koning (1968) en Jannie de dobbelaar (1971) en
oorverteller van die Oud-Ierse sprokie Guleesh (1971), debuteer met die roman Want
ons is van gister (1966), die verhaal van 'n jong student wat in Kommunistiese
aktiwiteite aan 'n universiteit verstrik raak en uiteindelik 'n galgdood sterf. Die
interpolerende hoofstukke en onnodige vergelykings werk egter steurend, soos ook
in die bundel Skerwe (1970) - bestaande uit 'n novelle en vyf kortverhale - waarin
enkele van die korter stukke oortuig. In die digbundel Wintervure (1972) roep Van
Zyl o.m. 'n jeuglewe op wat onherroeplik verby is.
Van die romanskrywers wat tussen 1964 en 1970 hulle verskyning maak, lewer
slegs Karel Schoeman en John Miles 'n besondere bydrae tot die Afrikaanse
letterkunde: Schoeman wat 'n nuwe nuanse aan die buitestaanderfiguur in die prosa
gee, deur suggestie en swye iets van die wesentlike onkenbaarheid van die mens in
sy verhouding tot ander mense oproep en met sommige werke iets aan die ‘betrokke’
roman toevoeg; en Miles wat met 'n uiterlike spanningslyn aan die antiheld binne 'n
surrealistiese wêreld gestalte gee. Miles debuteer in 1970 met die bundel kort
kortverhale Liefs nie op straat nie, terwyl sy romans Okker bestel twee toebroodjies
en Donderdag of Woensdag eers in 1973 en 1978 onderskeidelik verskyn. Daarom
word sy werk nie in hierdie hoofstuk behandel nie.

Karel Schoeman
KAREL (aanvanklik TROMP) SCHOEMAN is gebore op 26 Oktober 1939 te Trompsburg,

O.V.S. en ontvang sy skoolopleiding aan die Hoër Jongenskool in die Paarl waar hy
in 1956 matrikuleer en sy eerste publikasies in Engels in die skooljaarblad verskyn.
Daarna studeer hy aan die Universiteit van die Oranje-Vrystaat en ontvang in 1959
die graad B.A. met Engels en Afrikaans en Nederlands as hoofvakke. In 1959 gaan
hy oor na die Rooms-Katolieke Kerk, studeer ná sy universiteitsopleiding aan die
Katolieke Seminarium in Pretoria ter voorbereiding vir die priesterskap in die
Franciskaanse Orde en vertrek einde 1961 na Ierland, waar hy die novisiaat in
Killarney en Galway deurloop, alhoewel hy - omdat hy in dié stadium reeds besef
dat hy nie meer priester wil word nie - vrygestel word van geloftes. In 1964 keer hy
terug na Bloemfontein, waar hy as bibliotekaris en later as vertaler werksaam is en
die Hoër Diploma in Biblioteekkunde aan die plaaslike
+ +

+ Kobus van Zyl se Want ons is van gister word bespreek deur W.E.G. Louw (Bu., 9.12.66)
en A.J. Coetzee (S.A. Beeld, 21.6.70); Skerwe deur Rosa Nepgen (Hg., 4.9.70) en André P.
Brink (Rap., 4.4.76); en Wintervure deur Coetzee (Hg., 16.2.73) en T.T. Cloete (Die
Afrikaanse literatuur sedert Sestig, Kaapstad, 1980).
+ Onderhoude met Karel Schoeman verskyn in S.A. Beeld, 30.8.70, Bu., 12.4.74 en Vo., 30.4.82.
'n Goeie oorsig oor sy werk is dié van Charles Malan (Perspektief en profiel5, Johannesburg,
1982), terwyl J.P. Smuts oor sy dramas skryf (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig,
Kaapstad, 1980). In haar ongepubliseerde M.A.-verhandeling skryf Ena Jansen oor Die
karakterisering van hoofkarakters in die verhalende prosa, met verwysing na werke van
Karel Schoeman, Universiteit van Stellenbosch, 1974).
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universiteit behaal. Daarna woon hy vir 'n kort tydjie in Johannesburg. In 1968 gaan
hy na Amsterdam, waar hy tot 1973 aan 'n biblioteek verbonde is, daarna (1973)
heelwat in Europa reis en in die jare 1974-1976 in Glasgow as verpleër werk en
opleiding ontvang. Einde 1976 keer hy terug na Suid-Afrika, aanvanklik na Pretoria,
waar hy vertaalwerk doen, daarna (1977-1982) na Bloemfontein, waar hy
biblioteekwerk verrig. Sedert 1982 is hy verbonde aan die Suid-Afrikaanse Biblioteek
in Kaapstad. In 1970 ontvang hy die Hertzogprys vir By fakkellig, 'n Lug vol helder
wolke en Spiraal, terwyl Na die geliefde land in 1972 met die C.N.A.-toekenning
bekroon word. In 1983 ontvang hy die Recht Malan-prys vir Vrystaatse erfenis.
Alhoewel Karel Schoeman tematies by Sestig aansluit deur die politieke
betrokkenheid wat uit sommige van sy romans en novelles spreek, is daar in sy werke
geen blyke van die tegniese eksperimente van Sestig nie en toon sy prosa eerder 'n
verwantskap met J. van Melle deur die atmosfeertekening en subtiele verhoudings
tussen mense en met C.M. van den Heever deur die plaasagtergrond en die motiewe
van die kontinuïteit van die geslagte en die kringloop van geboorte en dood. Daarby
is die politieke betrokkenheid in sy werk eintlik net 'n onderdeel van 'n groter
problematiek, nl. die mens in sy eensaamheid, wankelend-brose verhoudings met
ander mense, felle bewussyn van die tydelikheid van aardse dinge en die voortdurende
verbygaan van alles. Die tipe hooffiguur wat hy by voorkeur uitbeeld, is die
introspektiewe aseksuele, afsydige en daadlose karakter wat hom dikwels in 'n
vreemde land of omgewing bevind met nostalgiese herinnerings aan 'n gelukkige
tyd in die verlede wat onherroeplik verby is, maar wat hy tog vrugteloos probeer
herbeleef. Met hierdie aksent op die asketiese gestalte bou Schoeman 'n
buitestaanderfiguur op wat weinig kontak met die hede en die werklikheid het, as
reisiger of besoeker in 'n ‘onderweg’-situasie verkeer en in sy tydelike betrokkenheid
by ander mense met die subtiliteit en broosheid die fynste nuanses van menslike
verhoudings suggereer wat uiteindelik tog in onoorkomelike vreemdelingskap en
eensaamheid eindig. Teenoor hierdie ‘outsider’-figuur - Pieter (In ballingskap), Anton
(Spiraal), Ruud (Op 'n eiland) en George (Na die geliefde land) - staan soms 'n figuur
wat nie op herinnerings, wil teer nie maar aktief die lewe wil ervaar of wit help met
'n opbouingstaak, soos Alida (In ballingskap), Elsa (Op 'n eiland) en Carla (Na die
geliefde land). Naas die aansluiting by Van Melle en C.M. van den Heever toon
Schoeman se prosa 'n stilistiese en ritmiese verwantskap met dié van Virginia Woolf,
terwyl die subtiliteit van menslike verhoudings, karige woorde en baie stiltes iets
van Tsjechow se dramas oproep. Alhoewel die karakterbeelding een van Schoeman
se besondere kwaliteite is, kom daar iets eenselwigs in sy werk deurdat hy dieselfde
tipe figuur en dieselfde soort boustof telkens aanwend, terwyl sy ruimtelike situerings
(Suid-Afrika, Ierland, Skotland, Nederland, 'n Griekse eiland) as gevolg van die
besondere perspektief van die verteller weinig verskeidenheid toon.
Karel Schoeman skryf wel enkele gedigte as skoolseun, maar sy gepubliseerde
werk is van die vroegste jare af uitsluitlik in prosavorm. As skoolseun in die Paarl
skryf hy in standerd IX en X twee romans in Nederlands, terwyl hy op universiteit
verskeie romans in Engels oor Suid-Afrika - maar met Afrikaans in die
dialooggedeeltes - voltooi wat nooit verskyn nie. Van vroeg af besef hy egter reeds
dat Afrikaans sy skryftaal en eintlike medium is en gebruik hy dit konsekwent in sy
gepubliseerde werk.
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Van die twee debuutnovelles wat in 1965 in Veldslag gepubliseer word, is die titelstuk
in Bloemfontein geskryf as Schoeman aan die universiteit studeer, terwyl In
ballingskap ná sy Ierse periode op die boot terug na Suid-Afrika voltooi word. Die
titelnovelle Veldslag speel af op 'n Vrystaatse dorpie tydens die Anglo-Boereoorlog,
maar die groot gebeure van dié oorlog is slegs op die periferie aanwesig. Hoofsaak
is die effek wat die wrede ingryping van die oorlog op die rustige lewens van die
vrouens op die dorpie het, in die besonder die jong weduwee Esther by wie die
gebeure verbygaan totdat 'n gewonde burger deur lede van 'n Boerekommando by
haar en haar moeder vir verpleging en herstel afgelaai word. In die twee weke dat
hy by hulle bly, kan sy vir die eerste keer sedert haar man se dood weer intiem met
iemand praat. As 'n geveg tussen die twee magte naby die dorpie uitbreek, vind die
eintlike veldslag van die verhaal in die gemoed van Esther plaas, onderdruk sy die
liefde wat geleidelik tussen haar en die burger ontwikkel het en spoor sy hom aan
om sy plig as burger te gaan doen, 'n konflik waarmee die novelle aansluit by 'n lang
reeks werke in die Afrikaanse letterkunde, van Celliers se Liefde en plig tot Krige
se Die arrestasie en Smit se Moeder Hanna. Die aangrypendste toneel in die verhaal
is dié waar die perd gekwes met leë saal terugkeer, terwyl Frans se lyk 'n entjie verder
langs die pad gevind word. Die gebeure raak soms te lank uitgerek en Hettie word
in haar ligsinnige optrede iets van 'n karikatuur. Daarby toon Esther ná haar kort
aarseling in die lig van die hopelose vooruitsigte vir die oorlog wat haas verby is en
Frans se ernstige siekte en onwilligheid om na die slagveld terug te keer, 'n
onwrikbaarheid wat 'n gebrek aan nuansering in haar karakter verraai. In In
ballingskap vorm 'n ander tipe gevolg van die oorlog die boustof, nl. die ervarings
van vrywillige ballinge wat ná die vredesluiting nie bereid is om onder die Britse
vlag te lewe nie en hulle in die koue grysheid van Nederland vestig. In die besonder
val die aksent op die oud-stryder Van Reenen wat sy ou lojaliteite behou en met die
hulp van Pieter, 'n joernalis, sy wedervaringe en ideale wil te boek stel. Teenoor hom
is Pieter die passiewe ‘outsider’ wat alles in Suid-Afrika verloor het, slegs
herinneringe aan leed en lyding oorhou en in Nederland hierdie verlede van hom
probeer afskud, terwyl Van Reenen se vrou in die nuwe land en lewe wil opgaan.
Die sentrale figuur is hulle dogter Alida, wat ander ideale het, nie voortdurend wil
teer op die sentimente van 'n ouer geslag nie en wil terugkeer om 'n nuwe Suid-Afrika
te help opbou en aan die einde, ten spyte van haar toegeneentheid tot Pieter, na die
suiderland gaan om haar te voeg by haar vroeëre minnaar wat al sy besittings tydens
die oorlog verloor het. In albei novelles is die buitestaanderfiguur in die persone van
Esther en Pieter aanwesig, terwyl die tipiese vrywillige ballingsituasie, wat in so baie
van Schoeman se latere werk die boustof vorm, reeds in In ballingskap voorkom.
Ná die skryf van Veldslag studeer Schoeman aan die Katolieke Seminarium in
Pretoria en gaan hy einde 1961 na Ierland, waar hy meer as twee jaar lank opleiding
as priester ontvang. Die Rooms-Katolieke fase in sy ontwikkeling vind
+

+ Veldslag word bespreek deur Rob Antonissen (Spitsberaad, Kaapstad, 1966), P.D. van der
Walt (Mené tekél, Kaapstad, 1969) en Hilda Grobler (Kl., XII: 2, Augustus 1977), terwyl
Helize van Vuuren die omvattendste studie skryf (Blokboeke nr. 28, Pretoria/Kaapstad,
1978).
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neerslag in artikels in Die Brug, lewensketse van Fransiskus van Assisi (1965) en
Fransiskus van Sales (1967) en medewerking aan die Kerkwoordeboek (1970) wat
hy vir die Katolieke Afrikanersentrum in Pretoria opstel, terwyl sy Ierse verblyf die
stimulus is vir 'n reeks vertalings en verwerkings wat hy later onderneem. In Uit die
Iers (1970) doen hy 'n keuse uit die mondeling oorgelewerde poësie uit die jare 500
tot 1200 wat deur monnike opgeteken is. Helde van die rooi tak (1973) en Gode,
helde en konings (1975) steun met die geskiedenis van veldslae, skeepsreise, besoeke
aan die towerland en liefdesverhoudings op die Cúchulainn-saga wat tussen die agtste
en tiende eeu n.C. ontstaan het, terwyl in Finn en sy mense (1976) 'n aantal verhale
rondom die figuur van die Keltiese mitologiese held Fionn versamel word. Landskap
en geskiedenis van Ierland vorm ook die boustof van Berig uit die vreemde (1966)
en Van 'n verre eiland (1968), twee dele van 'n ‘Ierse dagboek’. In vergelyking met
Ernst van Heerden of Elsa Joubert se reisverhale is daar in hierdie boeke - waarskynlik
as gevolg van die beperkinge wat die kloosterlewe hom oplê - min ervaring in die
uiterlike sin van die woord, maar eerder 'n verkenning van die Ierse geskiedenis, die
‘siel’ van die volk en 'n besonder gevoelige waarneming van die alledaagse gang
van die natuurdinge: die mistige herfs, die winter met sy koue, die grysheid van die
dae en die dikwels bedrieglike somer. Daarmee kom daar egter 'n struktuurprobleem
in albei die boeke. Terwyl die dagboek gewoonlik op persoonlike belewenisse val
soos die ek homself verken, skryf Schoeman van homself weg en word hy waarnemer
en historikus, beskrywer van die Ierse volk en landskap. Wat die ek in die klooster
doen en wat die presiese aard van sy opleiding is, bly in 'n waas van geheimsinnigheid
gehul.
Die stimulus wat daar van Ierland uitgaan, bereik sy belangrikste neerslag in die
roman By fakkellig (1966). Die werk speel af in Ierland teen die einde van die
agttiende eeu terwyl die bevrydende Franse Rewolusie op die Europese vasteland
aan die gang is, maar die Ierse boere van die platteland deur die Britse oorheersers
en grondbesitters verdruk en verneder word. Dit is 'n stuk geskiedenis wat ook - al
is dit vaagweg en op die periferie - 'n parallel met die Suid-Afrikaanse rassespanninge
in die sestigerjare van die twintigste eeu vorm. Sowel die wêreld van die boere as
dié van die Britse adel word oortuigend geteken en verbind in die David-figuur op
wie die verteller konsentreer, wie se bewussyn blootgelê en wie se lewensloop
voortdurend gevolg word. As broer van die edelman sir Arthur is David aanvanklik
'n afsydige buitestaander wat 'n afstandelike houding teenoor die boere bewaar en
nie in hulle leed en lotgevalle geïnteresseerd is nie. In teenstelling tot Pieter in In
ballingskap en die buitestaanders in die latere romans, wat almal in 'n toestand van
+ +

+ Berig uit die vreemde word bespreek deur W.E.G. Louw (Bu., 12.8.66); Van 'n verre eiland
deur Elsa Joubert (S.M., 23.10.68), J.C. Kannemeyer (Bu., 1.11.68) en T.T. Cloete (T.G.,
IX: 2, Junie 1969).
+ By fakkellig word bespreek deur W.E.G. Louw (Bu., 2.12.66), Elsa Joubert (S.M., 30.8.67),
P.D. van der Walt (Tg., Januarie 1968) en D.H. Steenberg (Rondom Sestig, Kaapstad, 1977).
Oor die karakterisering in die roman skryf J.P. Smuts (Karakterisering in die Afrikaanse
roman, Kaapstad, 1975), terwyl Lina Spies 'n studie wy aan ‘'n Land van lig en water: Die
totstandkoming van 'n wêreld in Karel Schoeman se drie romans By fakkellig, Op 'n eiland
en Na die geliefde land’ (T.L., XI: 4, November 1973). Die uitvoerigste ondersoek is dié van
Ena Jansen (Blokboeke 24, Pretoria/Kaapstad, 1977).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

531
passiwiteit en willoosheid verkeer, word David egter geleidelik al hoe meer betrokke
by die denkwyse en ideale van die plattelandse bevolking, het hy 'n aktiewe aandeel
in hulle versetsplanne en veg hy aan die einde met oorgawe aan hulle kant. Hierdie
oorgang van passiwiteit na aktiwiteit - die enigste keer dat dit met 'n ‘outsider’ figuur in Schoeman se oeuvre gebeur - word aanvanklik gestimuleer deur Alice, wat
hom op die plaas en in die omgewing rondneem om die wantoestande self te aanskou
en deur haar gesprekke geleidelik 'n ander perspektief by hom ontwikkel. Later word
dit versterk deur die onderwyser Liam O Néill, wat as ontwikkelde Ier die erbarmlike
situasie van die boere voortdurend by hom latent hou, terwyl O Néill en Séamas Bán
hom nog later in aanraking bring met Iere van verskillende stande en
ontwikkelingspeil, wat gesamentlik die bevolking in sy verskeidenheid
verteenwoordig. Ná Liam O Néill se dood tree David daadwerklik toe tot die stryd,
word hy gevange geneem en ter dood veroordeel en hoor hy, kort voordat die
voltrekking van die vonnis moet plaasvind, oorbluf van die seuntjie Pádraic dat die
mense hom as 'n held beskou en in ballades vereer. In sy beskouing oor die roman
wys André P. Brink daarop dat die tydsverloop die gang van die seisoene volg wat
opeenvolgend, en met drie hoofstukke oor elke seisoen, strek vanaf die eerste lente,
somer en vroegherfs waarin David onder leiding van sy skoonsuster Alice bewus
raak van die Ierse landskap en probleme, deur die donkerder herfs en winter waarin
hy die realiteite van die boerebevolking beter leer ken tot die nuwe lente waarin die
rewolusie 'n aanvang neem, David tot aktiewe verset oorgaan en Pádraic aan die slot
as lentekind en simbool van die nuwe lewe sy verskyning maak. Binne Schoeman
se oeuvre as geheel is By fakkellig sy eerste belangrike hoogtepunt.
Intussen het Schoeman reeds met 'n aantal vies romancées oor die lewe van bekende
kunstenaars begin. In Die hart van die son (1965) beskryf hy die lewe van William
Shakespeare vanaf sy bestaan as prokureursklerk in Stratford tot toneelspeler en
skrywer in Londen en gee hy 'n beeld van die Elisabethaanse Engeland met al sy
prag en praal. By geleentheid van Rembrandt van Rijn se drie honderdste sterfjaar
skryf hy in Lig in die donker (1969) oor dié beroemde skilder se lewe, terwyl hy in
Eroica (1973) Wenen as musiekstad tydens die periode van die Franse Rewolusie
skets en daarna die lewe van Ludwig van Beethoven in sy reaksie op die
musiektradisies van Haydn en Mozart, sy belangstelling in tydgenootlike politieke
gebeure, sy onkonvensionele leefpatroon en uiteindelike eensaamheid as gevolg van
doofheid nagaan. In Die walskonings (1978) vertel hy die verhaal van die Strausse
van Wenen in die negentiende en vroeg-twintigste eeu. Al hierdie werke is voortreflike
inleidings vir ontdekkende jong lesers, maar gee terselfdertyd beelde van kunstenaars
se lewens met wie Schoeman 'n verwantskap voel en wat by die basiese temas van
sy romans en novelles aansluit.
Ná die Ierse impuls word Schoeman - wat in die periode 1964-1968 weer in
Suid-Afrika woonagtig is - se werk gevoed deur die Vrystaats-plattelandse agtergrond
en
+

+ Die hart van die son word bespreek deur Louise Behrens (Die Bondgenoot, Januarie-Februarie
1966); Lig in die donker deur Rosa Nepgen (Hg., 27.2.70) en P.D. van der Walt (Tr., 1.6.70
en Tg., Januarie 1971); Eroica deur Petrus Swanepoel (Rap., 16.12.73); en Die walskonings
deur Anita Lindenberg (Ogg., 30.11.78) en André P. Brink (Rap., 4.2.79).
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die grootstadslewe van Johannesburg. 'n Lug vol helder wolke (1967) speel af tydens
die Eerste Wêreldoorlog teen die agtergrond van stilte en verlatenheid van
boerewoning en plaas wat in die felheid van die son en die vaalheid van die somer
geborge lê. Teenoor die geroetineerdheid van die reëlmaat, alledaagsheid, kleinlikheid
en nuuskierigheid van die boere met hulle triviale gesprekke staan Kobus wat verplig
is om van sy universiteitstudies af te sien en terug te keer na die familieplaas waarin
hy geen belangstelling het nie en wat hy ná die dood van sy vader erf. Teenoor familie
en kennisse wat hom aanspoor om die tradisionele waardes te eerbiedig en die
verantwoordelikheid teenoor die voorgeslagte en pioniers te handhaaf, is Kobus die
buitestaander wat geen woord en taal met dié mense deel nie, die boeie en bande wil
verbreek en die lewe as 'n uitdaging en avontuur wil tegemoetgaan. In die woorde
van Meester wag hierdie land ‘op grood dade, geweldige dade, maar daar gebeur
niks nie. Die mense lewe klein op die eindelose vlakte, en hul stemme raak weg in
die stilte. Daar kom geen daad wat deur hierdie ruimte kan uitflits nie, geen geluid
wat hier weerklank vind nie.’ Kobus se droom is juis in die woorde van Van Wyk
Louw se Die dieper reg dat in hierdie land ‘'n daad geskied/wat opklink oor die aarde
en/die jare in hul onmag terge’, alhoewel hy dit nêrens eksplisiet só stel nie en sy
afskeid - waarmee die novelle 'n verwantskap met C.M. van den Heever se Somer
toon - vaag en enigsins doelloos gehou word. 'n Lug vol helder wolke bevat heelparty
tradisionele elemente uit die ouer Afrikaanse verhaalkuns, soos die karakter van
Meester (vgl. D.F. Malherbe se Hans-die-skipper), die begrafnistoneel (vgl. M.E.R.)
en die ongehude moeder (vgl. C.M. van den Heever se Laat vrugte en later Wilma
Stockenström se Uitdraai), terwyl die erfplaas wat knel, 'n ou motief is wat onder
andere by Pasch, Meintjes en Aucamp voorkom. Die berigte wat aanvanklik by
Kobus en later in die novelle by Alida aankom en waardeur die omringende karakters
soos 'n reeks Griekse bodes optree, toon 'n ooreenkoms met die verwante procédé
in Van Melle se Bart Nel en beklemtoon die isolasie van die twee belangrikste
karakters, terwyl die liefde tussen Kobus en Alida geleidelik en bevredigend ontwikkel
word. Die laaste gedeelte bevat van Schoeman se sensitiefste prosa, al voel 'n mens
dat die perspektiefverskuiwing na Alida aan die slot die novelle op pad na 'n roman
laat beweeg. Reeds vroeg word verwys na Kobus se bannelingvader wat op Ceylon
die digte tropiese woude, vreemde blomme, geur van speserye en geroep van die
kaketoe ervaar het, maar terug op die plaas die huis herstel, skape opgepas en nooit
weer die voël hoor roep het nie. As afsluitende sikliese element keer hierdie verwysing
aan die slot feitlik terloops terug as daar sprake is van Kobus wat weggaan en die
golwe teen die kus sal sien spoel: ‘Hy sal die voël hoor roep en die klank volg deur
lang gras en digte woude, hy sal gaan.’ Met hierdie verwysing verkry Schoeman nie
alleen 'n hegte sluiting in sy novelle nie, maar word die motief van die
verantwoordelikheid teenoor die voorgeslagte by wyse van 'n uitdruklike ‘afrekening’
en nuwe inset van die buitestaander tot 'n einde gevoer.
+

+ 'n Lug vol helder wolke word bespreek deur Elsa Joubert (S.M., 20.12.67), George Louw
(Hg., 23.2.68) en P.D. van der Walt (Tg., Junie 1968).
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Terwyl 'n Lug vol helder wolke heelparty van die clichés van die plaasroman oorneem,
maar ook vir 'n verfyning van dié tradisie sorg, sluit Spiraal (1968) aan by die
stadsromans van die veertigerjare, meer spesifiek by Willem van der Berg se Reisigers
na nêrens met sy uitsiglose en lewensmoeë karakters. Die verhaal speel af in 'n
losieshuis in 'n eens gesiene buurt van 'n stad ‘met mynhope’, waar private huise
geleidelik deur onpersoonlike woonstelgeboue verdring word. In hierdie
verwaarloosde losieshuis is Frau Jablonska, wat van Europa na Suid-Afrika gevlug
maar haar man ná 'n motorongeluk verloor het, die hospita wat in haar loseerders se
wel en wee geïnteresseerd is, terwyl die buitestaander Anton se perspektief op sake
die fokuspunt van die novelle vorm. Elkeen van die drie loseerders is in 'n verhouding
betrokke: Ingrid is op die getroude Stephen verlief, Nadine word meegevoer deur
die oppervlakkige losbol Basil, en die ingekeerde Anton is verstrik in 'n hopelose en
onbeantwoorde liefde vir Ingrid. Deur middel van lang gesprekke word die
doelloosheid, eindeloosheid en leegheid van hierdie vier mense in die losieshuis
uitgebeeld, terwyl die tonele - soos Elize Botha opgemerk het - by voorkeur op
Sondag as die ‘leë’ dag van die week gesitueer is. Telkens val die aksent op die
eensaamheid en sinloosheid van die karakters se bestaan, al kom daar in die gesprekke
tussen Ingrid en Anton tog 'n ander moontlikheid na vore: dat geloof in 'n barmhartige
en genadige God vir Ingrid 'n uitkoms bied, terwyl Anton deur sy skryfwerk iets van
die verbygaande kan vasvang: ‘daar is 'n patroon, daar is iets in die gang van die tyd
en die verwarring van insidente, alhoewel hy nog nouliks die buitelyne daarvan kan
uitmaak.’ Daarmee swaai die novelle weg van Reisigers na nêrens en bied die slot
die moontlikheid van 'n nuwe begin vir hierdie mense. Terwyl Reisigers na nêrens
met sy verskuiwing van karakter tot karakter iets van 'n filmiese konstruksie vertoon
en die eenselwige gesprekke tot herhaling en verveling lei, bied die toespitsing op
vier karakters met hulle subtiele verhoudings tot mekaar die moontlikheid van 'n
hegte konsentrasie, iets wat nog verder versterk word deur die feit dat alle gebeure
deur die perspektief van Anton tot die leser kom.
Hierdie konsentrasie is ook een van die belangrikste struktuurelemente van Op 'n
eiland (1971), die eerste roman van Karel Schoeman uit sy tweede Europese periode
van 1968 tot 1976. Soos in Spiraal val die aksent op vier karakters: die
Suid-Afrikaanse skilder Johan wat saam met sy Nederlandse vrou Hilde en
babaseuntjie Julien op 'n Griekse eiland woon en besoek ontvang van die in
Suid-Afrika
+ + +

+ Spiraal word bespreek deur Elsa Joubert (S.M., 26.3.69), P.D. van der Walt (Mené tekél ),
Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig) en G.A. Jooste (T.L., XIX: 4, November
1981).
+ Op 'n eiland word bespreek deur André P. Brink (Voorlopige rapport, Kaapstad/Pretoria,
1976), Anna van Zyl (Vo., 25.11.71), H.C.T. Müller (Hg., 3.12.71), N.J. Snyman (Kl., VIII:
3, November 1973) en Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig). Oor die reismotief
in die roman skryf Susan Rens (T.L., XI: 4, November 1973) en oor die karakterisering J.P.
Smuts (Die karakterisering in die Afrikaanse roman), terwyl Ena Jansen 'n Blokboek daaraan
wy (nr. 39, Kaapstad, 1982).
+ In 1978 - dus, sewe jaar ná die verskyning van die roman - oorweeg SUKOVS 'n
verhoogvoorstelling van Op 'n eiland, soos deur Schoeman self gedramatiseer. In 'n
aanbeveling, gedateer 1.9.78, aan die Streekraad sê Gerhard J. Beukes: ‘Ek glo die
voortdurende verwysings na homoseksuele (en lesbiese?) verhoudings tussen die vier mense
(- dis trouens die kerntema van dié stuk -) sal nie baie in die smaak val van die deursnee
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gebore maar tans in Amsterdam gevestigde verteller Ruud, en later ook van die
skryfster Elsa wat in Parys 'n woonstel met Hilde gedeel het en nou deur Europa reis.
Die gebeure op die eiland word lank ná afloop daarvan vertel as die verteller reeds
terug is in Amsterdam, flardes van sy Mediterreense somerverblyf oproep en vir
homself in 'n soort onthouprosa bestendig bewaar. Daarom dat die opsommende
gedeeltes soms na dagboekaantekeninge klink, die werkwoordsvorme tussen die
presens en verlede tyd wissel en wendinge soos ‘terwyl ek by hulle was’, ‘daardie
oggend’, ‘só onthou ek daardie somer’ en ‘(h)oeveel aande het ons so sit en gesels’
van tyd tot tyd voorkom. 'n Mens voel egter dat die aanbod vanuit 'n later punt in die
tyd as die romangebeure met hierdie procédé te yl verspreid lê, nie prominent genoeg
figureer nie en hoegenaamd geen rol in die aanvang en slot speel nie, iets wat aan
die begin verkeerdelik die indruk wek dat die verteller sy verhaal vertel soos die
gebeure algaande ontwikkel. Met die aksent op die uiterlike waarneming van landskap,
boot en medereisigers is die fokus aanvanklik op die reismotief, terwyl die slot, ná
die innerlike belewenisse van elk van die vier karakters op die eiland, weer uitsluitlik
waarnemend op die uiterlike gerig is. Deur die haas woordelikse ooreenkoms tussen
die eerste en laaste sinne van die roman en deur die herhaling van woorde en frases
soos ‘hoekie’, ‘skadu van 'n reddingsboot’, ‘opgestapelde bagasie’ en ‘teen die wind
sal beskut’ is aanvang en slot sterk op mekaar gerig. Daar kan dus gepraat word van
'n sikliese element wat begin en einde na mekaar toe buig, iets van 'n sirkelgang laat
voltooi en van die geheel 'n hegte eenheid maak.
Die afgeslotenheid van die eilandbestaan en die feit dat nie een van die besoekers
Grieks só magtig is dat hulle gemaklik met die inwoners kan kommunikeer nie,
reduseer die vier sentrale karakters tot 'n ‘argipel van enkelinge’ wat deur die stiltes
en verlatenheid heen na mekaar probeer uitreik, al is hulle dan ook gedoem om
vreemdes vir mekaar te bly en omslote in hul eensaamheid te wees. Die roman - wat
soos Spiraal nie in hoofstukke verdeel is nie maar in drie geledinge aangebied word
- gee agtereenvolgens 'n beeld van die aankoms van die verteller, die groeiende
vriendskap van Johan en Ruud, die besoek van Elsa en haar toegeneentheid teenoor
Hilde, en die afloop waar Ruud en Elsa weer vertrek. Nêrens in sy oeuvre het
Schoeman soos hier daarin geslaag om die broosheid en onvolkomenheid van die
verhouding tussen mense deur middel van gesprekke, gebare, suggesties en stiltes
so suiwer op te vang nie. As Ruud op die eiland aankom, gewaar hy betreklik gou
reeds sekere barste in die huwelik van sy gasheer en gasvrou, terwyl Johan se
gevoelens vir Ruud, ná 'n aanvanklike periode van afsydigheid, geleidelik deur die
gesprekke heen in die tweede segment van die roman uitgroei tot momente van
+ +

Bloemfonteinse toneelganger nie - en dit ten spyte daarvan dat ek glo die regisseur sal dié
tema met groot versigtigheid èn omsigtigheid probeer aanbied.
+ ‘My grootste beswaar is egter teen die werk as toneelstuk. Dis m.i. hoogs vervelig en
oninteressant - 'n eindelose pratery wat, aan die begin altans, nêrens heen lei nie. Eers op p.
18 is daar die eerste, effense aanduiding van 'n moontlike dramatiese spanning, en slegs van
p. 50 af is daar 'n spannende, dramatiese konfrontasie. (En op p. 58 eindig die stuk.)
+ ‘Dis 'n tema wat Karel S. in romanvorm met sy kenmerkende fyn uitbeeldingsvermoë geslaag
sou kon aandui. As toneelstuk misluk dit volkome. Daarom ook kan ek dit nie aanbeveel
nie.’
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vlugtige liggaamlike kontak waardeur Johan die wesentlike onvolkomenheid van
die toenadering tussen mens en mens wil ophef. Vanuit die aanvanklike aandag aan
tasbare, konkrete dinge wat die reisende verteller rondom hom waarneem, groei die
roman dus uit tot 'n besinning oor en veral uitbeelding van die kortstondigheid van
menslike verhoudings as sodanig. In hierdie proses laat val die verteller die aksent
in die besonder op Johan, terwyl veel minder aandag gegee word aan die vriendskap
tussen Hilde en Elsa, wat as katalisator ‘die sluimerende elemente tot 'n punt van
kontak dryf en nuwe verbintenisse laat ontstaan’ (H.C.T. Müller, Die Huisgenoot,
3.12.71). Ruud self bly die passiewe buitestaander wat hoofsaaklik waarneem, weinig
oor homself meedeel en ook in die gesprekke terughoudend is, al het hy tog 'n uiters
sensitiewe aanvoeling vir die onvolkomenheid van menslike verhoudings en die
onvermydelike alleenheid waartoe die mens gedoem is: ‘Daar is eilande wat deur
geen mens bereik is nie, wit strande wat deur geen voet betree is nie; daar is fonteine
van helder water waarvan niemand ooit gedrink het nie. Daar is gebiede wat op geen
kaart vasgelê is nie en kuste waaraan daar nooit 'n naam gegee is nie; geen oor hoor
daar die geroep van die voëls of die slag van die branders nie, die afstande ongemeet
en die dieptes ongepeil - o ja, daar is eilande.’ Elize Botha se opmerking dat daar in
die opsommende gedeeltes blyke is van 'n vriendskap tussen Ruud en Johan waaraan
Ruud 'n aktiewe aandeel het (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig, p. 534), is wel
korrek, maar dit is beperk tot enkele geïsoleerde gevalle wat die eenheid van die
roman nie ernstig aantas nie. Ten spyte van die enigsins lompe hantering van die
agterna-perspektief is Op 'n eiland met sy konsentrasie op vier karakters, die pragtige
ontwikkeling van die verhoudings deur die drie geledinge heen, die suggesties en
stiltes in die Tsjechowiaanse gesprekke en die beeld van menslike eensaamheid en
isolasie Karel Schoeman se bevredigendste werk en een van die hoogtepunte in die
Afrikaanse prosa as sodanig.
In die sewentigerjare skryf Schoeman verder 'n vyftal romans of novelles waarmee
hy - ná Opperman se Voëlvry - die motief van die moontlike of gewisse ondergang
van die Afrikaner en van die Westerse kultuur en lewensvorm in hierdie land verder
uitbou. In dié opsig sluit hy aan by die ‘betrokke’ literatuur van Breytenbach, Brink,
J.C. Steyn en andere, al val die aksent by Schoeman nie in die eerste plek op 'n
maatskaplik-politieke problematiek nie, maar op die mens in sy eensaamheid en sy
vreemdelingskap as sodanig.
Na die geliefde land (1972) word êrens in die toekoms gesitueer wanneer 'n
rewolusie reeds in Suid-Afrika plaasgevind het en 'n ongeïdentifiseerde groep vreemde
magshebbers met diktatoriale en dwangmaatreëls aan die bewind is. Die roman handel
oor die besoek van George wat vanaf sy vyfde jaar in Europa - meer spesifiek in
Switserland, tradisioneel die neutrale en ‘onbetrokke’ land - woon. Hy
+

+ Na die geliefde land word bespreek deur P.D. van der Walt (Tr., 27.11.72), L.L.K. (Lid van
die Letterkundige Komitee, pseudoniem van E. Lindenberg, Rap., 15.1.73), A.J. Coetzee
(Ogg., 5.2.73), Anna van Zyl (Vo., 14.2.73), Abr. H. de Vries (Hg., 16.2.73), Elsa Nolte
(Hoof., 22.6.73), J.P. Smuts (Karakterisering in die Afrikaanse roman), André P. Brink
(Voorlopige rapport), Elize Botha (Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig) en Sheila Roberts
(St., XXXV: 3, Junie 1982). Die volledigste studie is D.J. Hugo se Blokboek (nr. 38, Kaapstad,
1981).
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is die seun van 'n Suid-Afrikaanse diplomaat wat weens die rewolusie nie kon
terugkeer nie en maak deel uit van 'n groep Suid-Afrikaners wat net betyds kon
wegkom en - soos sy moeder - teer op herinnerings aan die ‘geliefde land’ wat radikaal
verander het en waarvan hulle 'n valse beeld ronddra. Die titel van die boek kan, soos
verskeie kommentators opgemerk het, 'n toespeling op F.A. Venter se Trek-tetralogie
of Paton se Cry, the beloved country wees, maar funksioneer eers werklik ironies as
'n mens dit lees teen die agtergrond van Thomas Boydell se My beloved country, een
van die boeke uit die sestigerjare wat die Suid-Afrikaanse rassebeleid probeer
regverdig het. Die doel van George se besoek ná die dood van sy ouers bly enigsins
vaag en ongemotiveerd, maar hy kom gedeeltelik om die erfplaas Rietvlei te besoek,
sake in verband daarmee in orde te bring en dit te probeer verkoop, al is sy reis óók
'n soeke na eie identiteit deur die verlede binne te gaan. Tydens sy besoek blyk dit
egter dat Rietvlei totaal verwaarloos en verwoes is en dat die Afrikaners op naburige
plase in voortdurende vrees vir polisie-optrede lewe, terwyl hulle volkome geïsoleerd
van die buitewêreld en van die nuwe bewindhebbers krampagtig aan hulle ou tradisies
en leefwyse probeer vasklou en in die geheim 'n patetiese versetspoging probeer
organiseer.
Wat hierdie groep Afrikaners deurmaak, is dus die geestelike én letterlike hel wat
die gevolg van 'n onnatuurlike isolasie is. Die leefwyse wat hulle probeer handhaaf,
kom in werklikheid neer op outydse Boere-byeenkomste met ingelegde kosse, baie
drank, volksmusiek, triviale, neulerige gesprekke oor vervloë dae en die tradisionele
rassistiese maatstawe en ideale van vroeër wat 'n kontras vorm met George se verfynde
leefwyse in Switserland, waarna telkens verwys word. In 'n groot mate is hulle ‘the
stock characters of early Afrikaans fiction.’ (Sheila Roberts, Standpunte, XXXV: 3,
Junie 1982) en word daar in hulle optrede deur die terugspeling op ouer skrywers
soos Celliers, Totius, Keet en C.M. van den Heever 'n ‘uitgediende’ literêre tradisie
opgeroep, terwyl die ballinge in Europa in hulle herinneringe terugdink aan die
sonskyn, ‘blou lug en helder wolke’ van die ‘geliefde land’, 'n verwysing waarmee
Schoeman - soos D.J. Hugo (Blokboek, p. 17) tereg opmerk - sy eie 'n Lug vol helder
wolke, wat ‘in die ‘ou’ bedeling’ afspeel, laat resoneer. George probeer met die boere
gesels, maar hy bly basies die ‘outsider’ wat nie hulle ideale kan deel nie en (vgl.
Ruud in Op 'n eiland) min van homself meedeel. Soos Henry van Eeden vroeër word
hy tog teen wil en dank meegesleur in die bittereinders se stryd en word 'n beroep
op hom gedoen om te bly en te help veg, al is daar van die begin af vir hom nooit 'n
keuse nie en bly die bedoeling van sy koms slegs om 'n paar dae lank te vertoef.
Teenoor George en die ander omringende karakters staan Carla wat - soos Alida in
In ballingskap - die verlede probeer afskud, uit die drukkende klein maatskappy wil
wegkom en hiér - en nie in Europa waarheen George haar uitnooi nie - 'n nuwe
toekoms saam met die vreemde bewindhebbers wil ingaan. ‘Ek is moeg vir al julle
drome en herinnerings,’ sê sy vir George. ‘(E) k wil nie in die verlede leef nie, ek
wil nie kom treur oor 'n toegegroeide ou blomtuin nie. Daar is werk om te doen, die
lewe moet aangaan.’ Later sê sy: ‘(E) k wil nie vasgevang raak in herinnerings soos
al die mense hier rondom my nie, ek wil nie my hele lewe lank loop en omkyk oor
my skouer nie. Ek wil my deel bydra, nie eenkant sit en verkommer in 'n
droomwêreldjie nie. Ek wil iets uitrig; ek wil lewe ...’ Soos hy aan die begin gekom
het, vertrek George aan die einde weer, 'n procédé wat ook
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in Op 'n eiland voorkom en een van die konstantes in Schoeman se latere werk word.
Die roman hou in sy somber toekornshlik 'n angswekkende en onthutsende visioen
vir die leser voor, maar in sy uitbeelding van hierdie groep Afrikaners met hul
verouderde leefwyse en hulle wêreldvreemdheid in 'n krisissituasie tas Schoeman
die geldigheid van sy hele voorstellingswêreld aan. In haar kritiek op die roman in
Die Afrikaanse literatuur sedert Sestig formuleer Elize Botha eensydignegatief en
uit die stelwyse en tersydes van haar betoog skemer 'n politieke vooroordeel deur,
al is die basiese besware in die meeste gevalle geldig. Volgens haar bring Schoeman
die waarskynlikheid van die wêreld-van-die-boek in die gedrang as George sê dat
hulle in die buiteland nooit baie gelees het van wat daar in Suid-Afrika gebeur nie,
terwyl hy met sy aankoms op die lughawe en besoek aan sy streek van herkoms orals
aanduidings van 'n ordelike sisteem en kommunikasienetwerk kry. Die portrette van
Voortrekkers, politieke figure en staatsleiers aan die mure en die fees op
Kommandodrift met sy uitweidings oor trivialiteite en skynbaar doellose handelinge
gee 'n karikatuurbeeld van die Afrikaner wat anachronisties aandoen en 'n
‘werklikheidstellende konflik’ vir die leser veroorsaak. Daarby word die leser - in
aansluiting by Schoeman se hele tegniek om fyn suggestief te werk en so min as
moontlik in hierdie toekomsfantasie te konkretiseer - voortdurend in die onsekerheid
gelaat oor wie die ‘hulle’, die nuwe maghebbers in die land werklik is. Volgens D.J.
Hugo is hierdie ‘vaagheid omtrent wie regeer, ... 'n wins. Afgesien daarvan dat dit
verhoed dat die roman in die aktuele bly vassteek, dra dit by tot die dreigende
atmosfeer wat geskep word’ (Blokboek, p. 19). Dit is wel die geval dat 'n skrywer
met so 'n tipe onsekerheid besondere effekte kan bereik, soos Etienne Leroux, wat
met die ontwykende Salome-figuur in Sewe dae by die Silbersteins die moontlikheid
van die verskyning voortdurend latent laat bly, selfs tot die gesluierde intrede aan
die slot. In die geval van Na die geliefde land, wat tog in 'n groot mate 'n realistiese
wêreld opbou, word dit egter 'n opsetlike mistifikasie, iets wat veral hinderlik aandoen
in die voorlaaste hoofstuk waar enige duidelike uiterlike beskrywing van die
polisiemanne wat die huis binnestorm, doelbewus agterweë gehou word.
Minder gelukkig was Schoeman met sy volgende drie ‘betrokke’ werke. Die
noorderlig (1975) speel af tydens die vroeglente in Amsterdam, waar die
Suid-Afrikaanse handelskunstenaar Paul hom gevestig het en waar hy in die bestek
van een dag in aanraking kom met drie figure uit sy verlede: sy afgetrede
Bloemfonteinse Nederlands-professor en sy vrou en 'n studentevriendin Ina, wat met
'n diplomaat getroud is en op vertrek staan na Suid-Afrika waar haar man
adjunk-minister sal
+

+ Die noorderlig word bespreek deur Anita Lindenberg (Ogg., 26.6.75), P.D. van der Walt
(Tr., 12.7.75), A.P. Grové (Hoof., 5.12.75), Louis Eksteen (St., XXIX: 6, Desember 1976),
R.H. Pheiffer (St., XXXII: 1, Februarie 1979) en André P. Brink (Voorlopige rapport); Om
te sterwe deur Anna van Zyl (Vo., 11.11.76), Abr.H. de Vries (Bu., 18.11.76), Van der Walt
(Tr., 27.11.76), Hilda Grobler (Hoof., 17.12.76), F. Marais (Ogg., 27.1.77), Brink (Voorlopige
rapport) en Pheiffer (St., XXXII: 1, Februarie 1979); en Afrika: 'n Roman deur Grobler
(Hoof., 22.12.77), Jakes Gerwel (Ogg., 26.1.78), Helize van Vuuren (St., XXXII: 1, Februarie
1979), D.F. Spangenberg (T.L., XVII: 2, Mei 1979) en Brink (Tweede voorlopige rapport,
Kaapstad, 1980).
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word. In hulle omwandeling deur Amsterdam soek hulle die verblyfplekke op van
hulle gemeenskaplike digteres-vriendin Estelle wat as gevolg van die arrestasie en
aanhouding van haar vriend selfmoord gepleeg het. Die hoofpersoon is, soos Ruud
en George vroeër, 'n passiewe buitestaander wat in sy verhouding met Estelle in die
verlede en nou ook teenoor sy vrou in die hede 'n onvermoë tot daadwerklike
kommunikasie toon, terwyl die novelle basies met die konfrontasie van die hede
(Amsterdam) en verlede (Suid-Afrika) werk en die momentele kontak tussen mense
en hulle onoorkomelike enkelingskap uitbeeld. 'n Mens het egter die gevoel dat die
hooffiguur se bestaan in die hede te vaag is en dat die toespelings op die literêre en
veral politieke aktualiteit (verteenwoordig in die figuur van Estelle en dié van die
vrywillige banneling-Afrikaner in die persoon van 'n bruinman wat in Amsterdam
verbitterd leef) te periferaal bly en nie tot volwaardige motief uitgroei nie.
Terwyl Na die geliefde land in 'n ongedefinieerde toekoms ná 'n rewolusie gesitueer
is, speel Om te sterwe (1976) af in 'n periode van terroriste-aanslae wat 'n volskaalse
oorlog voorafgaan en waartydens die idilliese bestaan in die ‘vroegre boereparadijs’
deur petrolrantsoenering, tekort aan lewensmiddele, verskerpte waaksaamheid en
angs tot 'n letterlike grenssituasie uitgroei, al is daar - soos in Na die geliefde land nog steeds met die kuiery van die vroue, die byeenkoms van die leeskring en die
partytjie-lewe 'n poging om die tradisionele leefwyse voort te sit. Die hoofaksent val
op Martha en Hendrik, die buitestaander-egpaar wat hulle in hul eie werk verdiep
en afsydig staan van die gemeenskap, maar wie se seun Ernst die universiteit verlaat
het en by die vyandige magte aangesluit het. As Hendrik deur 'n landmyn om die
lewe kom, word die plase met die oog op 'n tweede front ontruim en vlug Martha soos haar grootmoeder vroeër tydens die Anglo-Boereoorlog - die berge in, net om
aan die einde met vreemde soldate gekonfronteer te word. Die ‘toekoms’ wat hier
opgebou word, toon raakpunte met die eietydse aktualiteit (Angola, Zimbabwe,
Namibië), terwyl die spanning voortdurend latent bly. Soos in die geval van Na die
geliefde land werk die roman egter met 'n anachronistiese en karikaturale tipe
Afrikaner waarvan die hooffigure vaag aandoen, die Ernst-karakter se dryfvere en
daadwerklike aktiwiteite in newelagtigheid gehul is en die slot deur sy vaagheid en
onbeantwoorde vrae die roman op 'n onbevredigende punt laat eindig.
In Afrika: 'n Roman (1977) word die handeling gesitueer in Glasgow, waar Gisela
bestek opneem van haar kortstondige verhoudings met ander mense, haar onvermoë
tot kontak en gevolglike enkelingskap, die grysheid, doodsheid en verlatenheid van
haar verblyf in die koue Skotland en verlange na Afrika waarin terselfdertyd die
hunkering na 'n volkome selfstandige persoonlikheid gesimboliseer word. Alhoewel
die eensaamheid van die hoofkarakter bevredigend aangebied word, bly sy in laaste
instansie 'n vae figuur, terwyl die novelle as geheel met die aankoms en vertrek van
die Gisela-karakter (vgl. Op 'n eiland en Na die geliefde land), die wisseling van die
seisoene (vgl. By fakkellig) en die situering by 'n Duitse hospita in 'n woonstel (vgl.
Spiraal) weinig meer as 'n herhaling van vroeër werk word.
Schoeman se geslaagdste roman uit die laat-sewentigerjare is Die hemeltuin (1979),
'n werk wat ná sy terugkeer na Suid-Afrika in 1976 geskryf is. Die verhaal handel
oor die besoek aan Londen van 'n Suid-Afrikaanse akademikus, Nikolaas, wat veertig
jaar tevore in Oxford gestudeer en intussen wêreldberoemd op sy
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vakgebied geword het. Die dag voordat hy 'n eretoekenning sou ontvang, ontmoet
hy sy jeugvriendin Prudence wat weens haar deelname aan 'n organisasie met die
doelstelling om aan politieke en ander verdruktes in alle dele van die wêreld hulp te
verleen, ewe beroemd geword het. Hierdie herontmoeting lei in die tweede en
omvangrykste deel van die roman tot die herbelewing, vanuit Nikolaas se perspektief,
van 'n somer wat hy in 1937, veertig jaar gelede, op die landgoed van die
Chalmers-gesin deurgebring het, terwyl die verhaal afgesluit word met 'n kort derde
deel waarin Nikolaas ongeveer 'n maand ná die vakansie 'n musiekkonsert in Londen
bywoon saam met Gerda, 'n Duitse vriendin wat ook op uitnodiging van die
Chalmers-gesin die somer op die landgoed was. Die somer van 1937 speel af in die
idilliese en paradyslike ‘hemeltuin’ wat die Chalmers-gesin vir hulself geskep het
en waarin die Victoriaanse leefwyse van 'n vorige eeu met gesprekke, teedrinkery,
uitstappies in die omgewing, bywoon van konserte en die speel van croquet en tennis
selfgenoegsaam voortgesit word terwyl die nuusmedia praat oor Franco se bloedige
stryd in Spanje en Hitler en sy Nazi's wat voorbereidings tref vir 'n tweede
wêreldoorlog. Maar hierdie verwikkelinge raak die Chalmers-gesin nouliks: die
meeste van hulle toon haas geen belangstelling in wat op die Europese vasteland
aangaan nie. Alleen Prudence wil (soos vroeër Alida in In ballingskap en Carla in
Na die geliefde land) iets daadwerkliks aan die leed en lyding van die Spaanse en
Duitse vlugtelinge doen, terwyl Nikolaas - as voortsetting van Schoeman se
‘outsider’-figuur - totaal afsydig daarvan staan. Die teenstelling tussen - soos Anita
Lindenberg dit gestel het - ‘jeugdige potensiaal en uiteindelike bereiking (Die
Vaderland, 26.2.81) bly egter nie net tot die Nikolaas- en Prudence-karakters beperk
nie. Die rustige lewe op die Chalmers-landgoed op die vooraand van ingrypende
politieke en militêre gebeure vorm 'n versweë parallel met die werklikheid waar
Suid-Afrika vandag voor dieselfde krisis staan, 'n verouderde leefwyse sal moet
verwerp en 'n ‘morele keuse’ sal moet doen. Alhoewel bekende temas en situasies
uit vorige werke hier voorkom, slaag Schoeman deur die fyn organisasie, sensitiewe
karaktertekening en die kuns van suggestie om met Die hemeltuin een van sy beste
werke te lewer.
Naas die roman en novelle het Schoeman se belangstelling intussen ook na die
drama begin uitgaan. Hy verwerk of vertaal Friedrich Schiller se Maria Stuart (1973),
Anton Tsjechow se Die kersieboord (1975), Pieter Langendijk se Die huweliksbedrog
(1976), Herman Heijermans se Op hoop van seën (1978) en Arthur Schnitzler se
Liebelei (1981) in 'n Afrikaans wat oor die algemeen goed speelbaar is. In die
sewentigerjare publiseer hy ook 'n drietal televisietekste - die eerste gepubliseerde
stukke vir dié medium in Afrikaans - wat deur die figuur van die buitestaander,
subtiliteit van menslike verhoudings en die politieke aktualiteit op die periferie by
Schoeman se romans en novelles van dié tyd aansluit, terwyl die besondere tegnieke
van die televisieteks gaandeweg subtieler aangewend word. Besoek (1975) werk met
+

+ Die hemeltuin word bespreek deur Fanie Olivier (Tr., 9.2.80), Anna van Zyl (Vo., 20.2.80),
J.P. Smuts (Bu., 21.2.80), Anita Lindenberg (Va., 26.2.81), Hilda Grobler (Hoof., 15.3.80),
Gerrit Olivier (St., XXXIII: 5, Oktober 1980), Elize Botha (T.G., XXII: 1, Maart 1982) en
André P. Brink (Tweede voorlopige rapport).

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

540
heelparty konstantes in Schoeman se oeuvre (die aankoms en terugkeer van die
buitestaanderhoofpersoon, die poging om 'n stuk verlede sinryk vir homself te maak,
die selfstandigheid van alle menslike verhoudinge, die onvermoë tot werklike kontak
en die fyn suggesties tussen die woorde deur), maar word bevredigend verbind met
'n aanwending van die tegniek van die spel-in-die-spel wat in hooftrekke 'n herhaling
is van belangrike momente uit die mislukte verhouding met sy vrou en die
wisselwerking tussen verlede en hede en spel en werklikheid wat só ontstaan. In Die
somerpaleis (1976) maak Schoeman ook gebruik van bekende vroeëre motiewe (die
oppervlakkige lewe van lede van die gegoede maatskappy met hulle vervlakkende
waardes teenoor die hooffigure wat verby hierdie dinge wil reik en die onvervuldheid
en tydelikheid van menslike waardes), maar nou word hulle ingeskakel by die hoër
motief van die vernietiging van ideale, hier spesifiek die ondergang van die beskawing
in Suid-Afrika, soos die somerpaleis van die Chinese keisers wat deur plunderaars
verwoes is. Ook in Die jare (1976) kry 'n mens, soos in Besoek, 'n obsessie met ‘de
dingen die voorbijgaan’, hier voorgestel in die Krynauw-figuur wie se literêre werk
ná baie jare na waarde geskat word en wat nou die verfilming van een van sy
jeugherinneringe bywoon. Soos in Besoek werk Die jare - maar nou veel heftiger met die spanning tussen verlede en hede, herinnering en werklikheid en kuns en
waarheid, sodat die teks één dramatiese stuk hoogspanning word. Terwyl die ou man
die verlede wil besweer deur die verfilming so getrou as moontlik aan die werklikheid
te hou, reduseer die regisseur dit in terme van sy kunsopvattinge tot 'n spel waarin
hy 'n hoër waarheid bo 'n toevallige en vir hom irrelevante werklikheid verkies. Aan
die slot val kunswerk en werklikheid, film en herinnering egter saam as Krynauw
na sy jeug in die persoon van sy swartgeklede moeder beweeg en die wisselwerking
tussen die tye daarmee opgehef word.
Ná sy vroeëre ‘Ierse dagboeke’ doen Schoeman in die sewentigerjare verslag van
sy verdere reise in twee boeke waarmee hy sy tweede Europese verblyf ‘afsluit’. In
Koninkryk in die noorde (1977) verbind hy die persoonlike ervaring van die Skotse
landskap en mense met die objektiewe verslag van die historiese agtergrond en die
grootse verlede van hierdie volk, terwyl hy in Onderweg (1978) by wyse van vier
en
+ +

+ Oor Die televisiedrama as sodanig skryf Ingrid Maas 'n ongepubliseerde M.A.-verhandeling
(Universiteit van Pretoria, 1975), terwyl Gerrit Olivier en L.B. Odendaal oor al drie stukke
van Karel Schoeman skryf (T.G., XVII: 4, Desember 1977 en St., XXXI: 2, April 1978
onderskeidelik). Besoek word bespreek deur Lina Spies (Bu., 14.8.75), P.D. van der Walt
(Tr., 1.11.75), Charles Malan (Vo., 28.11.75), A.P. Grové (Hoof., 5.12.75) en André P. Brink
(Voorlopige rapport); Die somerpaleis deur Anna van Zyl (Vo., 19.11.75), Van der Walt
(Tr., 20.12.75) en Brink (Voorlopige rapport); en Die jare deur Anna van Zyl (Vo., 12.5.76),
Spies (Bu., 30.6.76), Brink (Tweede voorlopige rapport), Stephan Bouwer (Ogg., 1.7.76),
Hannes van Zyl (Beeld, 6.9.76), Hannes Horne (Hoof., 8.10.76) en Petrus Swanepoel (Rap.,
24.10.76).
+ Koninkryk in die noorde en Onderweg word bespreek deur D.F. Spangenberg (T.L., XVII:
2, Mei 1979). Koninkryk in die noorde word verder bespreek deur Anita Lindenberg (Ogg.,
24.11.77), André P. Brink (Rap., 27.11.77), Hilda Grobler (Hoof., 5.1.78) en Helize van
Vuuren (St., XXXII: 1, Februarie 1979); Onderweg deur Audrey Blignault (Bu., 24.8.78),
Anita Lindenberg (Ogg., 31.8.78), Grobler (Hoof., 31.8.78), Ansie Geldenhuys (Beeld,
9.10.78), Anna M. Louw (Rap., 10.9.78), Rialette Wiehahn (Tr., 23.9.78), Anna van Zyl
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twintig sketse 'n soort Afscheid van Europa skryf wat te veel bloot enumererend,
uiterlik-beskawend en eenselwig word, al bevat die boek tog stukke gevoelige prosa
en sluit die basiese idee van die afskeid baie nóú aan by een van die hoofmotiewe in
Schoeman se werk (vgl. veral ‘Omsien in verwondering’, na 'n titel van Annie
Romein-Verschoor).
Ná sy terugkeer na Suid-Afrika, maar veral in die periode 1977-1982 as hy in
Bloemfontein woon, spits Schoeman hom toe op navorsing in verband met die
Vrystaatse geskiedenis. Hierdie werk vind neerslag in die monumentale Bloemfontein:
Die ontstaan van 'n stad (1846-1946) (1980) waarin hy die geskiedenis van die stad
vanaf sy beskeie aanvang as klein dorpie, deur die republikeinse periode en
Anglo-Boereoorlog tot in die twintigste eeu nagaan, terwyl hy in Vrystaatse erfenis
(1982) 'n studie van die argitektuur van die Oranje-Vrystaat vanaf die inboorlingkuns
tot die republikeinse tydperk maak. In albei studies gebruik Schoeman sowel
gepubliseerde as argivale bronne, albei getuig van 'n enorme voorstudie en in albei
wys hy op dinge wat verlore geraak het as gevolg van 'n gebrek aan belangstelling.
In Die dood van 'n Engelsman (1982) skryf hy oor die vroeë jare van die
Oranje-Vrystaat en veral oor die Cox-moorde van 1856: die verhaal van Charles Leo
Cox wat in 1856 gevange geneem is op grond van vermeende moord op sy vrou en
twee kinders en later verhoor en tereggestel is, alhoewel die aanklagte teen hom
hoofsaaklik op omstandigheidsgetuienis berus het. Die reaksie van Engelstalige
inwoners van die republiek het jare later steeds nog rimpelinge veroorsaak en in 'n
stadium was daar selfs die moontlikheid van 'n Engelse Slagtersnek, maar vandag is
die hele aangeleentheid gereduseer tot dokumente ‘in argiewe, briewe en verklarings
van mense wat lankal dood is’ en weet niemand meer selfs waar Cox ter ruste gelê
is nie. Dat die studie dus - soos André P. Brink beweer - te kort gaan aan ‘enigiets
wat na 'n werklike visie lyk’ (Rapport, 31.10.82), is juis nie die geval nie, aangesien
die uiteindelike ‘motief’ van die hele boek pragtig aansluit by Schoeman se gedagte
van die verloregaan van dinge, wat 'n sentrale tema in sy oeuvre is.
Minder gelukkig was Schoeman met Die reisiger (1980) waarin hy fiktief
voortborduur op 'n kort episode uit die lewe van C. Louis Leipoldt, nl. in die winter
van 1908-1909 toe hy op die private jag van Joseph Pulitzer, die Amerikaanse
koerantmagnaat, as medikus saamgereis het. Waar ek gelukkig was (1981) is die
verhaal van Erica, wat ná 'n liefdesteleurstelling haarself vil 'n kort periode in
Bloemfontein, stad van haar vroeë kinderjare, vestig om te help met die ontwerp van
'n optog vir die herdenkingsfees van die Bloemfontein-konvensie van 1854. Afgesien
van die dikwels satiriese kyk wat sy van die stad en sy gewoontes het, word sy betrek
by die lewens van 'n aantal kunstenaars en hulle vriende, terwyl sy telkens haar
kinderjare en die geluk saam met haar oupa probeer oproep en herbelewe. Die
verhaaldraad van die roman is yl, maar die satiriese element vergoed in 'n ruim mate
daarvoor.
+

(Vo., 25.10.78), P.H. Roodt (Kl., XIV: 1, Februarie 1979) en Gerrit Olivier (St., XXXII: 4
Augustus 1979).
+ Die reisiger word bespreek deur André le Roux (Beeld, 2.3.81), Anna van Zyl (Vo., 4.3.81),
Ena Jansen (Va., 25.6.81) en Rialette Wiehahn (T.L., XX: 2, Mei 1982). Waar ek gelukkig
was word bespreek deur Anna van Zyl (Vo., 13.10.81), Joan Hambidge (Hoof., 30.11.81),
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Karel Schoeman se oeuvre toon 'n sekere eenselwigheid deur die herhaling van
dieselfde soort karakters, situasies en boustof, maar aan die ander kant blyk hieruit
juis die geobsedeerdheid waarmee hy basiese temas telkens vanuit 'n ander hoek
belig. Sy werk munt veral uit deur die uitbeelding van die buitestaander wat nie in
staat is tot werklike kontak met sy medemens nie en slegs momenteel 'n vlugtige
aanraking kan beleef. Daarby bereik hy fyn nuanses en subtiliteit in die dialoog,
terwyl die tematiek van die sirkelgang van dinge, die verbygaan van alles en die
wesentlike eensaamheid van die mens sy werk oorheers. Hy toon - behalwe vir die
dikwels periferale politieke ‘betrokkenheid’ wat uit sommige romans en novelles
spreek - weinig aansluiting by Sestig en reik eerder in sy werk terug na ouer skrywers
soos Van Melle en C.M. van den Heever. Met die karige woorde en baie stiltes
waarvan hy gebruik maak, bereik hy hoogtepunte in werke soos By fakkellig, Op 'n
eiland, Die jare en Die hemeltuin, terwyl 'n Lug voel helder wolke en Na die geliefde
land geslaagde momente bevat. Van die roman- en novelleskrywers ná Sestig tot
omstreeks 1970 is hy verreweg die belangrikste figuur.

J.P. Smuts (Bu., 3.12.81), Hansie Pienaar (Beeld, 4.1.82), Henriette Roos (Va., 25.3.82), Ia
van Zyl (T.L., XX: 1, Februarie 1982) en Elize Botha (T.G., XXII: 1, Maart 1982).
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Heidene, 296-297
Heildronk, 403
Heilige beeste, 60, 75, 93, 95, 98-105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114,
115, 121, 122, 123, 125, 128, 130, 132, 133, 143, 150, 151, 167, 176, 179, 181
Heimdall, 497
Heks, Die, 261, 404, 432
Helder halfjaar, Die, 185, 246
Helde van die rooi tak, 530
Heldin uit die vreemde, 24
Hele dorp weet, Die, 303
Hellersee, 38, 42
Hemelblom, Die, 341
Hemeltuin, Die, 538-539, 542
Hennetjie met kuikens, 'n, 28
Herakles in die Griekse tragedie, 258
Herfsblare en vergruisde are, 270
Herinneringe (van D.J. Opperman sr.), 157
Herinnering se wei, 62, 349, 380, 421, 450
Herneuter, 305
Herout van die Afrikaanse poësie en ander opstelle 148, 211-212
Herrie op die oú tremspoór, 258, 360
Hersenskim, 14
Het die Afrikaanse volk 'n toekoms?, 222
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Heuningsteen, 190-191
Hierdie rykdom, 15
Hierdie tuin en ander gedigte, 210
Hier kiep-kiep en hiep-hiep daar, 270
Hilaria, 150, 248, 334, 347, 351-352, 353, 354, 360, 363, 365, 373, 380, 395
History of Southern Africa, A., 114
Hoë drif, Die, 429
Hoe om 'n drama te ontleed, 258
Hoe om 'n roman te ontleed, 263
Hoera hoera die ysman, 495
Homecoming, The, 509
Homme et une femme, Un, 425
Hondegaloppie, 494
Hond se gedagte, 403
Honger, 42
Hongerblom, 453, 457-458, 459, 460
Hoog teen die heuningkrans, 445, 446
Hoogtepunte, 262, 439
Horing wat groei, Die, 305
Houd-den-bek, 251, 413-415
Houtbeeld, Die, 417-418
How green was my valley, 296
Huigelaar, Die, 44
Huis clos, 400
Huis van de dove, Het, 464
Huis van die dowe, Die, 252, 463, 473-476, 481, 487
Huis van wraak, 307
Hulle wat die soutkruid afpluk, 298
Hulsels van kristal, 61, 256
Human factor, The, 345
Huppel-boeke, 300
Huweliksbedrog, Die, 539
Iemand om voor nag te sê, 420, 426, 427
Iemand soos tant Breggie, 305
Ienkel dienkel, 28
Iewers langs die pad, 43, 45, 288
Ilias, 58, 114
Illusies, elegieë, oorveë, transfusies, 75, 194-196
Il milione, 155, 158
In Africa even the flies are happy, 464
In ballingskap, 528, 529, 530, 536, 539
In die boog van die sekel, 26
In die skaduwee van die Akropolis, 300
In die verbygaan, 210
In die woestyn, 209
In een kraal, 453
Inferno, 161, 277, 365, 395, 486
In hospital, 79

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

In kamera, 403
Inkeer, 84, 86, 87, 88
In klein maat, 29
Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde, 257, 259, 260, 262, 402, 421
In my dae, 44
In my eensame hof, 210
Inspekteur-generaal, Die, 84
Intermezzo, 490
Iphigeneia in Aulis, 58
Isis, Isis, Isis..., 249, 349, 368-369, 370, 398, 401
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Jaarringe, 250, 265, 322, 327, 329-331, 332
Jaar van die vuur-os, Die, 38, 39
Jagters van die duine, 302
Jakkalsstreke van Scapino, 431
Jammer hart, Die, 40, 41
Jangroentjie, 263
Jannie de dobbelaar, 527
Jan Rabie se 21, 260, 336, 338, 402
Januarie-suite, 499, 501-503
Japtrap, 263
Jare, Die, 540
Jeptha, 84, 499
Jesus van Nasaret, 45
Jeugjare, 49
Joanie Galant-hulle, 296, 320
Joannes de boetgezant, 84
Jochem van Bruggen, 261
Joernaal uit 'n gragtehuis, 450
Joemaal van Jorik, 86, 87, 94, 102, 103, 111, 112-119, 124, 129, 137, 162, 163,
214, 262, 312, 354, 379, 517, 518, 519, 520, 522
Johanna se storie, 344
Johannes van Melle: Realist tussen twee werelden, 263
Jôhannie giet die beeld, 50
Johnnie, 303
Joiner, Die, 253
Jong dae, 7
Jongste spioen, Die, 298
Jong vrou van Krakou, Die, 16
Jos, 26
Journael ofte gedenckwaerdige beschrijvinghe van de Oost-Indische reyse van
Willem Ysbrantsz. Bontekoe van Hoorn, 155
Journal of the plague year, 308
Judas van Keriot, 45
Jung and the problem of evil, 355
Junior verseboek, 119, 264
Kaboep en Koer, 301
Kaleidoskoop, 269-270
Kambro-kind, 57, 247
Kamer 99, 378, 382
Kamerade, 48
Kammalanders, Die, 7
Kanna hy kô hystoe, 253, 255, 294-296, 297, 320, 405
Kanse op 'n wrak, 81-83, 516
Kantelson, 287-288
Karakterisering in die Afrikaanse roman, 262, 353, 391
Karetten die klipkopman, 268
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Karlien en Kandas, 7
Karnaatjie, 456
Karnaval, 255
Karoosange, 383
Kasper Landman, 15
Katastrofes, 249, 463, 465, 466-467, 487
Katlagters, Die, 508
Katrientjie van Keerweder, 28
Keerkring, 235
Keerweer, 47, 197, 248, 282, 336, 378
Keiser, Die, 264, 430, 437-438, 498
Kelkie sonder voet, 258
Kelkiewyn en koggelaar, 305
Kellner en de levenden, De, 467
Ken jy die kierangbos?, 26
Kennis, 92, 168, 243, 244
Kennis van die aand, 93, 234, 236, 240, 251, 265, 406-410, 411
Ken u haar?, 46
Kerf 'n stokkie, 305
Kerkwoordeboek, 530
Kern en tooi, 97, 134, 136, 137, 148, 310
Kernwoordeboek van Afrikaans, 271
Kerse teen die wind, 43, 44, 45
Kersfees in die tronk, 15
Kersieboord, Die, 539
Kerssnuitsels, 304
Kiem, 189, 489
Kind en sy literatuur, Die, 263
Kinderkeur uit A.G, Visser, 142
Kinders van Alida Fourie, Die, 15
Kinders van die daeraad, 58, 258
Kinders van die noorderlig, 58
Kinders van die stad, 174
Kinders van die Voortrek, 7
Kinders van die wêreld, 243
Kinders van Herakles, Die, 365
Kinders van Ismail, 418
Kinders van Kain, 170, 292
Kinderverhaal as literatuur, Die, 263
Kinderversies, 268
King Lear, 276
Kinkels innie kabel, 403
Kitaar my kruis, 251, 293-294
Klaagsang van 'n sagmoedige, 431
Klaasneus-hulle, 9
Klanke uit die siel, 490
Klap van die meul, Die, 402
Klawer, 489
Klein avontuur, 386
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Kleinben drink die bitterbloed, 37
Klein grys telegramme van die wêreld, 489
Kleinhoewe, 174-175
Klein Karoo: 'n Legkaart, Die, 450
Klein manifes van 'n reisiger, 495
Klein nag met bed en bede, 393
Klein reis deur Drakenstein, 37
Klein simbool, 293
Kleinste saaier, Die, 26
Klein vaderland, 22, 23
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Klein verseboek, 119, 164
Kleinverse vir kinders, 268
Kleur van donkerte: Verse 1942-1956, 61
Kleuterklankies, 267
Kleuterverseboek, 119, 149, 507
Klip en klei, 306
Klip en kristal, 491
Klip in die slingerpad, 305
Klipkus, 493
Klip sing, Die, 488
Klipsweet sit aan my voetsool vas, Die, 305
Klip wat groei, Die, 335
Klipwieg, 343-344
Klop, Die, 61, 73-75, 76, 77, 78, 82, 83
Kniel, krygsman, 298
Kobus, 53
Koffer, Die, 399
Koggelstok, 288, 289-290
Kokkewiet en sy wou, Die, 26
Kokkewiet Kokkedoor, 269
Koléperas van Kees Konyn, Die, 262
Kolokwinte, 268
Komas uit 'n bamboesstok, 93, 104, 152-168, 201, 243, 247, 479
Kom droom met my, 46
Komedie onder die eike, 36
Kommando-jare, 298
Kommas uit 'n boomzol, 235
Kom nader, 28
Kom ons speel toneel!, 43
Kompas, 62, 263, 421
Koms van die generaal, Die, 420
Koms van die komeet, Die, 308
Konfrontasies, 261
Kongres en ander eenbedrywe, Die, 429
Koning Arthur en sy ridders van die ronde tafel, 385
Koning-Eenoog, 325, 443, 498
Koningin fan Skeba, Di, 215
Koning Saul, 36
Koningsbok, Die, 299
Koning van die boewewêreld, 15
Koninkryk in die noorde, 540
Konka, 215
Kontrapunt, 301
Koöperasie-stories op Donderdag, 444
Koraal van die dood, 72-73, 74, 75, 78, 79, 80
Kort gesprek, 43
Kort keur, 445
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Kort lewe van 'n reisiger, 381-382
Kort reis na Carrara, 93, 243
Kortverhaal in Skandinawië, Die, 22
Kort voor lank, 260, 454
Kosbare erfenis, 'n, 11, 13, 28
Kosbare kruik, 301
Kouevuur, 86, 252, 463, 476-479, 483, 511
Kraaie en die ryk kaptein, Die, 91
Kraai-hulle, 9
Kraai wat Jantjie was, Die, 26
Kranskop I: Oupa, 313
Kreatiewe analise van taalgebruik, 211
Kremetartekspedisie, Die, 524-525
Kreuz des Südens, Schwarzer Brand, 464
Kriek-hulle, 9
Kristalle uit‘Kroniek van Kristien’, 264
Krokos, 19-20, 21
Kroniek van klip en ster, 261
Kroniek van Perdepoort, 250, 263, 307, 309, 312-314, 315, 522
Kruger breek die pad oop, 311
Kruispad, 449-450
Kuns-mis, 148-149, 151, 153, 161, 195
Kunswerk as taal, Die, 105, 154
Kwai, 302
Kwartet, 9-10, 45, 182, 250, 322, 327, 328-329, 332
Kwart voor dagbreek, 382
Kwatryn, Die, 262, 488
Kwê, die verklikker, 302
Kwiksilwersirkel, 187-190, 191
Laaste aand, Die, 261
Laaste jagtog, Die, 304-305
Laaste middagmaal, 241, 508-509, 523
Laaste opstelle, 142
Laaste skakel, Die, 50
Laaste van die takhare, Die, 432
Laat die kerse brand!, 43, 44, 45
Laat lente, Die, 327
Laatnagvrese en ander verse, 492
Laat vrugte, 27, 31, 56, 414, 522, 532
Labirint, 270
Laer, Die, 41-42, 150
Landelike poësie, 58
Land van ons vaders, 378, 383, 450
Langs die steiltes, 44
Largo, 15
Latjieboud en die horingsmanooi, 305
Laura, 15
Laus stultitiae, 283
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Leeukuil, Die, 299
Leipoldt 100, 256
Leipoldt as digter, 256
Lelie van Sebulon, Die, 488
Lemma, 84, 89
Lenie, 325
Letterkunde en Beweging voor 1900, 261
Lettres de mon moulin, 335
Leven van Sinte Kerstinen, 97, 132, 133
Lewe is 'n grenshotel, Die, 461
Lewe is 'n lied, Die, 299
Lewende Totius, Die, 256
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Lewendige sake, 42
Lewensavontuur, 304
Liberale nasionalisme, 222
Liebelei, 539
Liedboeck, 155
Lied van die land, 119
Liefde en plig, 529
Liefdeskronieke van Basilika, Die, 489
Liefdesloutering, 46
Liefs nie op straat nie, 527
Liewe Heksie, 300
Ligblou vaas, Die, 45
Lig en donker, 270
Lig en skaduwee, 58
Lig in die donker, 531
Lives of eminent Africans, 104
Lobola vir die lewe, 150, 233, 248, 249, 333, 384, 385, 386, 388-392, 393, 397,
398, 409, 416, 419, 503
Loeloeraai, 340
Lojale verset, 148
Loodswaaiers, Die, 255
Los donkies, 49
Losgoed, 259, 431
Lotus, 252, 463, 479-482, 486
Lucifer, 134, 141
Lug vol helder wolke, 'n, 528, 532, 533, 536, 542
Lusistrata, 58
Lykbesorgers, Die, 383
Maar die jare antwoord, 30
Maat van die onbekende, 491
Macbeth, 325
Magersfontein, o Magersfontein!, 93, 235, 265, 346, 370-375, 376, 377, 411
Mag is 'n vandaal, 429
Mahala, 251, 417, 423-425, 426, 428, 496
Mallemeule, 49
Mallemole, 19, 20
Man apart, A, 342
Man born to be King, The, 45
Manda, 14
Man en muis, 417
Man in die klip, Die, 301
Man in die middel, 418
Man in saal sewe, Die, 49
Man met die alibi, Die, 434-435
Man met die donker bril, 300
Man met die kitaar, 526
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Man met 'n lyk om sy nek, Die, 434-435
Man met vakansie, 'n, 426-427
Manna Kommering, 489
Mannin, 503-504, 505
Man sonder hande, 268
Man van Ciréne, 54, 55
Man van Keriot, 45
Maraaia Prima-Donna, 26
Marat-De Sade, 439
Marco Polo van Venesië, 300
Maren se uiltjie, 22
Maria Stuart, 539
Marionet aan die muur, 36
Marionettedans, Die, 349
Markplein, Die, 39, 42
Martyrdom of man, The, 98, 157
Masel in die vlees, 526
Mattewis en Meraai, 253
Max Havelaar, 156, 320, 412
Mbodse en die Langsnoetheksie, 91
Medereisigers, 22
Meditations on the brink, 171
Mei, 62
Meineed, 419
Meisie, Die, 406
Meisies van vervloë jare, 431
Melk, 316-317
Mené tekél, 257, 348
Menner, 489
Mens-alleen, 248, 340, 344, 455
Mense agter glas, 446
Mens en Skepper, 268-269
Mense van die newels, 58, 258
Mens-Godverhouding in die Afrikaanse poësie, Die, 257
Mens Langenhoven, Die, 257
Menuet, 393, 496
Metamorphoseon, 104, 125, 147, 151, 164
Met andere woorden, 464, 487
Met ander oë, 454
Met ander woorde, 484-485
Met erbarming, o Here, 50
Met liefde van Katinka, 16
Met ligter tred, 29
Met 'n dankbare liefdesgroet, 15
Met permissie gesê, 461
Metsiers, De, 393, 414
Meulenhof se mense, 326-327
Meul teen die hang, Die, 387-388
Mfundusi Molevu, 301
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Middag voel na warm as, Die, 51, 57, 247
Middelnederlandse geneeskundige recepten, 165
Midi, 401
Midsummer night's dream, A, 325
Mieliedogter, Die, 6
Miernes swel op, Die, 465, 466
Mirage, 406
Misdade van die vaders, Die, 313
Miskien nooit, 249, 398-399, 406, 407, 412
Miskien woon julle onder ons, 498
Misterie van die alchemis, 264
Moby Dick, 80
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Moderato cantabile, 385
Moderne eenbedryf, Die, 43
Moderne Vlaamse kortverhale, 83
Moeder, Die, 381
Moeder Hanna, 252, 430, 431-432, 433, 529
Moeder Poulin, 320
Molloy-trilogie, 421
Monografieë uit die Afrikaanse letterkunde, 256
Montserrat, 431
Monument vir Elias Hardehand, 'n, 303
Mooiste Afrikaanse sprokies, Die, 449
Mooiste fabels van Esopus, Die, 58
Mooiste sprokies van Moeder Gans, Die, 385
Mooiste verhale uit die Arabiese nagte, Die, 385
Môreskof, Die, 54
Mosaïek, 182, 263
Mosaik, 349
Mugu, Die, 248, 334, 349, 352-353, 354, 359, 372, 377
Mummie en ander verse, Die, 84, 87-88
Mure, 174, 430
Mure van die hart, 172
Mure van mos, 494
Musica, La, 491
Musici en mense, 22
Mutter Courage, 432
Muurspieël, 418
My beloved country, 536
My beskeie deel, 1, 13, 246
My God en ek, 15
My kliënt Van Tonder en ek, 16
My liewe kokkennennetjie, 58
My liewe Magda, 46
Mynramp, Die, 49
Naakfiguur, kers en ruit, 391
Naakte waarheid, Die, 306
Naaldekoker, 94, 98, 104, 110, 120-121, 122, 148, 149
Na die geliefde land, 150, 250, 528, 535-537, 538, 539, 542
Na die somer, 285
Naelstring, 418
Nagelate gedigte (van Wilhelm Knobel), 494
Naggesprek, 243
Nag het die wind gebring ..., 38
Nag is verby, 170-171
Nagloper, Die, 382
Nagspel, 428
Nag van legio, 253, 255, 439-440, 441, 442
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Namakwalandse kroniek, 305
Narrenwijsheid, 65
Nasionale woordeboek, 271
Nathaniel Isaac's travels and adventures, 104
Natsteen vir Koos Human, 'n, 244
Naught for your comfort, 222
Na'va, 369-370, 375, 377
Na vaste gange, 12, 13
Nederduitse digkuns, 261
Neerslag, 184, 246
Nefie kom kuier, Die, 44
39 Gedigte, 192-193, 195
Negentien gedigte, 172-173
Negester oor Ninevé, 77, 95, 102, 105-112, 113, 114, 122, 123, 126, 127, 131,
151, 158, 160, 162, 277, 379, 506
Nelia Bell, 41
Neue Gedichte, 184
Ngnô, 302
Nie met hande gebou, 304
Nietige mense, 16
Nieuwe geboort, De, 75
Nightingale sings, The, 27
Niks is in sy tyd gesluit, 258
Noach, 110
Noag, 84
Nog skyn die sterre, 335
Nogtans sal ek jubel, 29
Nôientjie het planne!, Die, 43, 44
Noklander, 305
Nomkosi van die Nahoon, 301
Noorderlig, Die, 537-538
N.P. van Wyk Louw, 62
Nuwe Afrikaan, Die, 316
Nuwe eenbedrywe, 43, 45
Nuwe en nagelate gedigte, 491
Nuwe gebooie, 15
Nuwe stories van Rivierplaas, 28
Nuwe verse, 67, 71, 74, 128, 161, 204, 206, 339, 471, 505
Nuwe wêreld, 491
Nuwe wyn, 46
Odessa-dossier, Die, 235
Odusseia, 58, 114
Offer, 46
Offerland, 54-56
Og bakom synger skogene, 44
Ogentroost, 80
O, heilige onrus, 42
Oidipus by Kolonos, 58
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Okker bestel twee toebroodjies, 251, 340, 527
Okkies op die breë pad, 50
Oktobernag, 44
Old man and the sea, The, 80, 383, 496
Olé, 385, 401
Om alleen te reis, 252
Om die koppieskool, 268
Om die son te aanskou, 29
Om te sterwe, 538
Om te vlieg, 465-466
Omtoorvuur, 197, 198
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Onderdak, 506
Onder die skedelvlag, 490
Onder die Suiderkruis, 37
Onder eenvoudige mense, 14
Ondernemer, Die, 429
Onder skewe sterre, 304
Ondersoek na Afrikaanse beskouings oor die kortverhaal, 'n, 449, 457
Ondersoek na die doeltreffendheid van die eksterne eksaminering van
voorgeskrewe letterkunde vir Afrikaans Hoër in die Kaaplandse Senior
Sertifikaat, 'n, 453
Onder vreemde sterre, 58
Onderweg, 540
Onderweg na Nerda, 421
Ongebore dag, Die, 36
Ongedurige kind, Die, 393
Ons, die afgod, 251, 265, 341-342, 343, 344
Onse Hymie, 375-377
Ons het 'n ster gesien!, 45
Ons klassieke erfenis, 22
Ons saamreis, 8
Ons verantwoordelikheid, 222
Ons voortgang, 8
Ons wag op die Kaptein, 250, 315, 317-318, 319, 423, 490
Onsydige toets, 144, 257, 282
Onthuis, 385
Ontleedmes en ander verbale, Die, 46
Ontmoeting by Dwaaldrif, 322, 324-325
Ontmoetings, 260
Ontvlugting (deur W.A. de Klerk), 40, 42
Ontvlugting (deur Ingrid Jonker), 286, 288
Onverdeelde uur, Die, 309-310, 314, 315
Onweershoogte en ander verhale, 9-10
Onwillige weduwee, Die, 325-326
Oogentroost, 80
Oog om oog, 16
Oog van die son, Die, 346
Ook die klein dingetjies, 306
Oomblik in die wind, 'n, 236, 241, 251, 319, 342, 410-411, 412, 413, 415, 416,
524
Oom Gert vertel en ander gedigte, 484
Oom Hennerik Vermaak word verbrand, 305
Oom Jan vertel, 16
Oom Kolie gee raad, 308
Oorblyfsels, 476
Oordeel en vooroordeel, 139, 141, 318, 354
Oor die Afrikaanse prosa en ander opstelle, 12, 23
Oor die eenheid van die digbundel, 263
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Oor gode en afgode, 306
Oor literatuur I, 123
Oorlog is oorlog, 44
Oorlogsdagboek van 'n Transvaalse burger te velde 1900-1901, 8
Oor mense, diere en dinge, 306
Oor skilders en skrywers, 13
Oorwinnaar, Die, 7
Oorwinteraars in die vreemde, 172-173
Oos wes tuis bes, Distrik Ses, 293
O Pautoúxas, 335
Op deurreis na, 508
Op die groot spore, 130
Op die flottina, 19, 20
Op die mespunt, 61
Op die pad na Acapulco, 426, 427
Op die randakker, 24
Op die rug van die tier, 314-315
Op die Stormberge, 457, 458
Opdraandes, 14
Opdrag vir 'n ruiter, 298
Op hoop van seën, 539
Opkoms van ons derde stand, Die, 222
Op 'n eiland, 250, 528, 533-535, 536, 537, 538, 542
Op pad na Bethlehem, 24
Op pad na Port Jollie, 305
Op pad na die grens, 251, 460
Opraak van die vuur, Die, 91, 122
Op reis met 'n stootstoel, 210
Opsaal: Herinneringe aan die Tweede Vryheidsoorlog, 298
Opstand verby, 290
Opstelle oor die Afrikaanse drama, 261
Optelgoed, 305
Opwaartse drif, 98
Op weg na 'n nuwe politieke lewenshouding, 222
Op weg na Welgevonden, 261
Orde en chaos, 259, 388, 401
Orgie, 249, 397-398, 409, 426
Os Lusíadas, 401
Otters in bronslaai, 504-508
Ou Frans, 15
Ou kamferboom, 15
Oupa Landman se viool, 15
Ou sprokieskis, Die, 445
Ousus, 328
Overbergse eergister, 22
O wide and sad land, 296
Paddas, Die (van Aristophanes), 212
Paddas, Die (van Dolf van Niekerk), 383

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

Pad loop dood, 'n, 417
Pad na mekaar, Die, 335
Pad verder, Die, 30
Pad was lank en swaar, Die, 15
Palissandryne, 19, 20
Pa maak vir my 'n vlieër pa, 253, 255, 419-420, 426, 427
Pampoenkoekies, 269

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

568
Pantagruel, 155
Papawers en pikkewyne, 27
Papawerwyn en ander verbeeldings vir die verhoog, 461
Papegaaie oor die reënboog, 490
Paradiso, 396, 486
Paradys van weleer, 'n, 246
Part du diable, La, 37
Parys-Parys: Retoer, 401
Pas op vir Jantatarat, 29
Patoegas, 335
Pavane, 405-406, 416, 427
Pavane pour une infante défunte, 72
Peerboom en ander verhale, Die, 488
Peer Gynt, 325
Peilings van die poësie, 264
Pels, 302
Pendoring (Edms.) Bpk., 429
Pendoring en Kie., 429
Pen op papier, De, 121, 157
Pensie, 17, 19
Penwortels, 15
Pêrels en pruike, 46
Periandros van Korinthe, 93, 97, 104, 109, 135-139 140, 142, 149, 158, 168,
247, 258, 296
Perspektief en profiel, 402
Peste, La, 308, 400
Petisie van 'n loodsoldaat, 489
Philoktetes, 58
Physiker, Die, 439
Pierre qui pousse, La, 335
Piet-my-vrou, 428
Piet Retief se lewe in die Kolonie, 413
Pilatus, 40
Pilatus tot molshoop, 306
Pilgrim's progress, 354
Pinocchio, 163
Plaasverdeling, Die, 310
Plantaardig bewind, Het, 422
Plaston, 337, 442-443
Platsak, 388
Playboy of the Western world, The, 403
Pleidooi vir die tydhouer, 307
Plektrum, 197, 198-200, 201, 203, 205, 252
Plek van die bruin geeste, 301
Plesierboom, Die, 29
Pluimsaad waai ver, Die, 255, 265
Pòana en sy ratel, 302
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Poens, 36
Poësie en godsdiens, 264
Poësie en politiek, 262
Poësie van Breyten Breytenbach, Die, 260, 402, 472, 476, 480
Poësie van Ernst van Heerden, Die, 453
Poetica, 361
Point counter point, 48
Polemika, 259, 341
Polfyntjies vir die proe, 246
Pols, 489
Poppeteater, 24
Portrait of the artist as a young man, 350
Portrette, private dele en kanttekeninge, 491
Portret van die vrou as 'n meisie, 403
Pot-pourri, 399, 401
Prelude, The, 283
Prisma, 307
Profeet in die Boland, 'n, 47
Prosakuns, 261
Proegoed, 447
Psalms van David, 489
Psychology and religion: West and East, 355
Purgatorio, 396
Puritans in Africa: A story of Afrikanerdom, The, 37
Putsonderwater, 255, 427, 430, 433-434, 437
Pylvak, 263
Rabodutu, die eensame, 320
Ragel, 214
Rahja, vors van die hoogland, 387
Raka, 104, 113, 114, 119, 243
Rang in der staten rij, 304
Rebecca, 327
Rebelle, Die, 404-405, 413
Rebellie sonder gewere, 290
Rebellie van Lafras Verwey, Die, 417, 426
Records of the Cape Colony, 413
Reënmaker, Die, 403
Reën van erbarming, 49
Reën van jou liefde, Die, 40
Reg bo reg, 40
Reis deur 'n revolusie, 300
Reise, 496
Reise en avonture van meneer Prikkebeen, Die, 182
Reisiger, 70-72, 73, 74, 78, 80, 81, 82
Reisiger, Die, 541
Reisigers na nêrens, 47-48, 533
Rekenskap, 62
Rentmeester, Die, 56
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Republiek van duisend jaar, Die 180, 181
Rêveries, Les, 390
Richard III, 403
Ring en ander eenbedrywe, Die, 36
Ringmure, 496
Ritme en skandering, 262
Rivier, Die, 42
Rivier, Die (deur Jan F.E. Celliers), 107
Roep van die riviervoëls, Die, 488
Roep van die tsetlo, 303
Romanse oor die muur, Die, 84
Romeo and Juliet, 319, 403
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Romeo en Jeanette, 272
Römische Elegien, 284
Rondom Sestig, 263
Rooi, 25, 335, 401, 456
Rooi granaat, Die, 29
Rooi haan, Die, 26
Rooikappie op rym, 269
Rook en oker, 251, 283, 286-287, 288, 388
Rook op die horison, 130
Roos aan die pels, Die, 336, 339, 381
Roosmaryn en wynruit, 325, 327, 328
Rose van herinnering, 276
Rosmersholm, 22
Roulette, 403
Ruimte-ark-kolonie, 492
Rumours of rain, 385
Rusplek langs die pad, 'n, 306
Rustelose, Die, 268
Rustelose sjalom, Die, 450
Ruwe ontwaking, 48
Ryke dwaas, Die, 64, 95, 99, 102, 181, 193, 289, 336, 482, 500
Ryk weduwee, Die, 432
Rympies vir kinders, 300
Rympies vir kleuters, 300
Saaier saai, 26
Saam met die visters in die skuit, 299
Saboteurs, Die, 406
Safari na Omukwai, Die, 302
Sagte sprong, Die, 206-207
Saison en enfer, Une, 485
Salmaklak, 302
Salome dans!, 45
Saturae, 497
S.B. en G.C. Hobson, 258
Scarcity and evil, 361
Scheepers se Dagboek, 127
Sebastiaan, 210
Secret societies of all ages and countries, 124
Seder val in Waterkloof, 'n, 255, 444, 498
Seeboek van die sonderkossers, 343
Seemeeu, Die, 403
Seisoen in die paradys, 478, 485, 487
Sekel en simbaal, 176-180, 181, 182
Selected poems (van Ingrid Jonker), 285
Selfmoordenaar, Die, 403
Sempre diritto, 401
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Sening en sy maats, 305
Senior verseboek, 119, 264
Sentrum, Die, 489
Sesde hoepel, Die, 19
Ses eenbedrywe, 40, 43
Ses gedigte, 61
Sê sjibbolet, 193, 251, 293-294
Sestiende koppie, Die, 304
Sestigerproblematiek, 263
Sestigers, Die, 233, 402
Settlers, The, 388
Seun, Die, 400
Seun na my hart, 'n, 288
Seuns van die wolke, 340
Seun van Doodloopstraat, Die, 303
Seun van vertroosting, 429
Sewe dae by die Silbersteins, 233, 240, 248, 251, 261, 265, 313, 340, 345, 346,
351, 353-359, 360, 362, 363, 364, 366, 367, 368, 373, 374, 377, 389, 392, 537
Sewe duiwels en wat hulle gedoen het, 250, 313
Sewe stasies en ander hoorspele, 299
Sewe stuur geskenke, 15
Sewe vrese, Die, 68-70, 71, 73, 74, 188
Shaka, 104
Siel van die mier, Die, 109, 483
Siembamba, 48
Siener in die suburbs, 253, 255, 427, 439, 440-442
Silence de la mer, La, 335
Silwer soom, Die, 304
Simson, 44, 52
Simson en Delila, 36
Singende gras, Die, 26
Singende reën, Die, 49
Sing vir ons Matilda, 299
Sinking ship blues, 464
Sintakties-stilistiese studie van die Dagregister van Jan van Riebeeck, 'n, 258
Sinte Brandaan (De reis van), 97, 126
Sistematiese verslag van 'n stilistiese analise: Die towenares, 211
Sit om jou dassie, 269
Six poems, 61
Sjlemiel se windmeulreis en ander verhale, 182
Skaduwees van Nasaret, 10
Skandinawiese vertellings, 22
Skanse teen die tyd, 81, 256
Skarlaken eskadril (eskader), Die 36
Skat in die Roggeveld, 30
Skatkis, Die, 92
Skepsels, 378, 381
Skerm en masker, 43
Skerwe, 527
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Sketsboek, 18
Sketse uit die lewe, 306
Skewe bome, 46
Skewe fees, 27
Skewe potte, 46
Skiet wortel en groei, 301
Skip is ons beloof, 'n, 290-291
Skitterende wond, Die, 205-206
Skooltrein, Die, 479
Skrik kom huis toe, 383
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Skryt, 235, 463, 464, 482-484, 516
Skrywers en rigtings, 43
Skuif oop die gordyn, 43
Sluipende skaduwee, Die, 14
Smal swaard en blink, 130, 256
Smartlap, 84, 90
Sneeu van anderjare, Die, 22, 454
Snel dan jare, 22
Snoet-Alleen, 26
So eet ons in Stellenbosch, 165
Soekende mens, Die, 42
Soekendes, Die, 48, 49
Soeklig, Die, 171-172, 173
Soet Anysberg, 306
Soete Inval, 22
So is die lewe vir een pond sewe, 269
So is onse maniere, 7, 9, 10-11
Sokka-boek, Die, 7
Sokka se plaas, 7
Só klink Afrikaans 270
Solank daar water in die water is, 464
Soldag, 491
Solitêrspel by kerslig, 47
Sol y sombra, 401
Somer, 31, 56, 255, 310, 379, 532
Somerjood, Die 207-208
Somerpaleis, Die, 540
Somer van die Rooi Gariep, 488
So min blomme, 304
Son breek, 'n, 496
Sondagskind, Die, 6
Sonde met die bure, 258, 360
Sonder klein trou, 304
Sonetti Romaneschi, 277
Sonklong oor Afrika, 93
Sonneskyn en Chevrolet, 235, 241
Sonnette an Orpheus, 68
Son op die land, 62, 77, 291, 349, 421
Sonop oor Blinkkrans, 299
Son struikel, Die, 248, 264, 333, 379-380, 381, 382, 383, 419
Son van geregtigheid, 49
So onder deur die maan, 24
Soo-oo-oopwa, 490
Soort bevryding, 'n, 303
Soos gras is sy dae, 49
Soos twee windswaels, 305
So ryk was my lewe, 303
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So sal ons uitpasseer, 491
Sound and the fury, The, 313
Sous le soleil de Satan, 433
Soutryers, Die, 305
Soutsjokolade, 182
Sout van die aarde, 247
So ver en verder, 492-493
Spanning en ewewig, 258
Spanning op blou einders, 388
Speelman van Dorestad, Die, 107
Spektrum, 490
Spele vir die jongspan, 43
Spel van de wilde jacht, 156
Spieël, Die, 40
Spieël van water, 513-517, 518, 525
Spiraal, 528, 533, 534, 538
Spitsberaad, 33, 154, 295, 340, 354, 363, 424
Spitsuur, 455-456, 457
Spoelklippies, 303
Spokie, 303
Sprokkelster, 252
Spyker vir Slypsteenkop, 'n, 303
Staatsaanklaer, Die, 403
Stad en land, 18
Stad en stedelig, 62, 421
Stadsmuis en Veldmuis, 26
Stadsmusikante, Die, 26
Stad uit die verlede, 387
Stad van verlore Atlantis, Die, 387
Staf van Monomotapa, Die, 316, 318
Stanley Bekker en die boikot, 235, 241
Stasie in die niet, 'n, 425-426
Steekgras in die dwarspad, 491
Steenbok tot poolsee, 59, 186, 210, 251, 271, 272, 273-279, 280, 431
Steiltes, 15
Stem in die literêre kunswerk, Die, 261
Stemme uit die Fundudzi, 301
Stiebeuel, 59, 92, 173-174, 175, 176, 182, 184, 192, 197, 198, 209, 210, 335
Stiebeuel 2, 92, 489
Stil avontuur, Die, 106,167, 170, 186, 270, 288, 324, 503
Stil kind, Die, 169-170
Stil rooi aarde, 16
Stilte van die see, Die, 335
Stil vrou van die see, 303
Stinkie, 15
Stoker, 302
Stories klein en versies fyn, 270
Stories oor die pos, 16
Stories van Bergplaas, 28
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Stories van Rivierplaas, 28
Stories van Ruyswyck, 28
Stormvlei, 48
Stoute Bengel, 7
Straalvlug na die ooste, 300
Struisbaai-blues, 235
Stryd tussen hemel en hel, Die, 84
Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek, 243
Suid-Afrikaanse volkspoësie, 58, 504
Suid-Afrika - waarheen?, 222
Suiderkruis, 170
Suid van die wind, 316
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Susters Dupont, Die, 46
Swaar pad terug, Die, 46
Swanesang van majoor Sommer, 421
Swart engel, Die, 45
Swart kombuis, Die, 200-204, 205, 206, 208, 252
Swart pelgrim, 50, 51, 52-54, 57, 129, 320
Swart sikkel, Die, 446
Swart skape, 15
Swart ster oor die Karoo, 340
Swart wa, Die, 49
Swartys, 490
Swem, versteende vis, 174
Swerfjare van Poppie Nongena, Die, 250, 296, 315, 319-321
Swerwer in die herfsland, 316, 317
Swerwer op die sonpad, 'n, 37
Swiera van die Waterkant, 26
Swyende God, Die, 84, 86, 87, 88
Sy kom met die Sekelmaan, 46, 388, 493
Systap onder die juk, 304
Taalfeeskwatryne, 181
Taalkundige literêre teorie en kritiek, 257
Tant Alie van Transvaal, 8
Taraboemdery, 255, 427-428
Tartuffe, 44
Tas, Die, 399, 400
Taxa, 185-187, 188, 189, 190
Teen die helling, 16, 18, 123, 247
Teenspoed, 431
Teenstrydige liedere, 61, 77-78, 79, 80
Te hel met ouma!, 235, 241
Teken as teiken, Die, 204, 211-212
Tema en tegniek, 330, 383, 457
Tema en variasies, 48
Tempel en kruis, 64, 79
Terra incognita, 491
Terroriste, Die, 403
Terug na die mimosas, 25-26
Terug na die son, 406
Terug tot Ina Damman, 386
Ter wille van die edel spel, 256
Thirstland, The, 42
Tiende van die oes, 267
Tieroog, 174
Titel in die poësie, Die, 262, 488
Titus Andronicus, 479
Tjeb, 302
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To a dubious salvation, 353
Tobias en sy groot rooi tas, 143
To die at sunset, 317
Toe hulle die Vierkleur op Rooigrond gehys het, 322, 326
Toekomstige betrekkinge, 488
Toiings, 57
Toiings op die langpad, 403-404
Toiings-trilogie, 262, 305, 403
Tollenaar, Die, 54
Tollenaar van Tiekiedraai, Die, 49
Toon Prens, 305
Toordokter van die duine, 302
Totius as psalmberymer, 256
Tot siens, Boetatjie, 303
Tot siens, Johnnie, 303
Towards emancipation, 413
Towertapyt, Die, 27
Towertuin, 210
Towervuurtjie, Die, 301
Trachiniai, 365
Transportryers, Die, 300
Transvaalse Laeveld, Die, 417
Trap for a lonely man, 434
Trap sag terwyl jy hardloop, 489
Travels with my aunt, 345
Treatment of Greek myths in modern French drama, The, 258
Trekkerswee, 49, 87, 109, 110, 114, 520
Treknet, 257, 501
Trekpad, Die, 71, 288-289
Trinkie, 24
Trippens se patatta, 'n, 508
Tristia, 77, 128, 144, 149, 161, 197, 198, 199, 201, 204, 205, 206, 212, 246,
252, 257, 276, 280, 283, 290, 388, 393, 474, 484, 506, 518, 520
Tristia-sketsboek, 243
Trommel, Die, 399
Tuinprovinsie Natal, 335
Tuiste vir Bitis, 'n, 26
Tussen die dae, 58
Tussengebied, 259, 262, 346, 347, 350, 375, 376
Tussen rietbos en mopani, 302
Tussenspel, 262, 349, 375, 401, 402, 425
Twee broers ry saam, 308
Tweede liefde, 307
Tweede verdieping, Die, 91, 142
Tweede voorlopige rapport, 204, 260, 374, 375, 402
Twee liefdes, 210
Tweeling trek saam, Die, 7
Twee maal elf is twaalf, 305
Twee maal om die son, 450-451, 452
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Twee sente vir 'n pêrel, 43
Twee strandlopers 341
Twee stuiwers vir 'n mossie, 49
Tweetalige woordeboek, 16
Twee vir 'n stuiwer, 302
Twee vroue, 22
Twenty days that autumn, 307, 308
Twisappel, Die, 39
Tyd en dae, 306
Tydgenote, 24
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Tyd van verhuising, 78-80, 81, 82, 83, 202
Tyd van vernuwing, 37
Uitbuiters, Die, 15
Uit die goeie aarde, 38
Uit die Iers, 530
Uit die skatkamers, 491
Uit die vreemde boord, 58
Uit donker Afrika, 114
Uitdraai, 522-523, 525, 532
Uit drie wêrelddele, 114, 127
Uit en tuis, 7, 8, 57
Uitgesoekte eenbedrywe, 43, 308
Uitsig op die speelgrond, 299
Uit twee letterkundes, 11
Ulysses, 352
Uncle Tom's cabin, 320
Under Milk Wood, 349
Untergang des Abendlandes, 375
Ure met horings, 303
Ure vol seesand, 303
Ushaka, 104
Uurglas, 145, 213-214, 215
Uur van die idiote, Die, 450, 452
Uur van die waarheid, 43, 44, 45
Uur van verlange, Die, 39, 41, 388
Vaarwel wapens, 417
Vakansie in die noorde, 387
Vallei van die rooi gode, Die, 36
Vallei van die wingerde, 49
Vampire, his kith and kin, The, 361
Vampire in Europe, The, 361
Van Aardes van Grootoor, Die, 241, 253
Van den vos Reinaerde, 144
Van eensame mense, 31, 33-34, 247, 522
Vangriem, 174
Vangs, 488
Van leser tot leser, 29
Vanmelewe, 7
Van mens tot mens, 58
Van my kinderdae, 17
Van my kontrei, 17
Van 'n verre eiland, 530
Van vergetelheid en van glans, 490, 505, 508, 511, 512, 516, 577-522, 525
Van wapens en 'n man, 58
Van Willem en San, 40, 46
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Veelheid en binding, 122
Veelhoek, 270-271
Veertien verse, 82, 168
Veldslag, 529
Veldvolkverhale, 305
Venster in die stad, 210
Verby die wit brug, 299-300
Verdiende loon, 14
Verf en vlam, 204-205, 206
Vergeet wat agter is, 26
Vergelegen, 97, 104, 131, 139-142, 149, 151, 152, 168, 247, 255
Verhaal van Julius Caesar, Die, 388
Verhale uit Suidwes, 302
Verhoor, Die, 404-405, 413, 416
Ver is die swerwer se horison, 302
Verkenningsvlugte, 264
Verkiesing sonder politiek, 44
Verklaarde nag, 66-68, 69, 70, 72, 79, 8l, 82
Verklärte Nacht, 68
Ver land, 269
Verlange is verniet, 305
Verlange loop ver, 29
Verlange na die hartland, 335
Verliese en aanklagte, 193-194
Verlore erwe, 446
Verlore skoentjie, Die, 322
Vermaak se kind, 39
Verminktes, Die, 430, 432-433
Vernuwing in die prosa, 47, 148, 238, 524
Versamelde gedigte (van C. Louis Leipoldt), 262
Versamelde gedigte (van A.G. Visser), 211
Versamelde poësie (van Boerneef), 17
Versamelde prosa (van Boerneef), 17, 211
Versamelde sprokies van Hans Christian Andersen, 91, 243, 437
Versamelde sprokies van Jacob en Wilhelm Grimm, 243
Versamelde werke (van Ingrid Jonker), 285, 288
Versamelverhale, 336, 339
Versavontuur, 258
Verse van die liefde, 292-293
Verse van 'n landloper, 271
Verse vir Opperman, 80, 93, 243
Versprechen, Das, 272
Verspreide opstelle, 98, 233, 262
Verste blou einder, Die, 37
Verste reis, Die, 316
Verstotelinge, 301
Versvreugde, 258
Verterende vuur, Die, 38, 41
Vertrek, 419
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Vertroue op môre, 335
Verwaaide bloeisels, 26
Verwaaide vlam, Die, 15
Verwysing in die literatuur, Die, 262, 439
Vetkers en neonlig, 446-447
Vier diere, 302
Vier eenbedrywe, 261
Viertal, 43, 44, 45
Vier uitgesoekte eenbedrywe, 40
Viktoria, 21
Village of the sea, 290
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Vindingryke ridder Don Quijote de la Mancha, Die, 385
Vingermaan, 464
Vir die bysiende leser, 509-513, 515, 517, 518, 525
Vir hulle die môrester, 301
Vistermanne, Die, 299
Vlamme in die Namib, 302
Vlamme oor La Roche, 38
Vlettervlie en Koesnaatjie, 17
Vlieë teen die ruite, 50
Vliegende Hollander, Die, 174
Vliegoog, 445, 447, 449, 450
Vlinder in die vlamkring, 388
Vlugtige spore, 210-211, 212
Voëls kies 'n koning, Die, 527
Voëltjies met vlerkies, 269
Voëlvry, 93, 97, 149-150, 154, 255, 535
Voetpad van verkenning, 262
Voetskrif, 252, 485-487
Voetvolk van die Bosveld, 302
Verlate tuin, Die, 183-185, 186, 187, 188, 190, 270
Volmaakte huwelik, Die, 40
Volmink, 460-461
Volmoed se gasie, 446-447
Vonk, 302
Vonke, 84, 85, 88
Vonkel in haar oë, Die, 44
Vonnis, Die, 445
Vooraand, 89
Voorbij de wegen, 73
Voor die nag kom, 49
Voorlopige rapport, 260, 311, 370, 402, 458
Voor my venster verby, 306
Voortreflike familie Smit, Die, 307, 308
Voortrekkers, De, 55
Voortrekkermense, I, 51
Vorm van die swaard en ander verhale, Die, 197
Vreemdeling in my stad, 25-26
Vrees, Die, 44
Vrolike lied, Die, 29
Vroue, 27
Vrou en die bees, Die, 526
Vroue van Kores, Die, 498
Vroue van Troje, Die, 58
Vroue wat Jesus geken het, 9, 10
Vrou-moeder, 270
Vrou op die skuit, Die, 30, 31-33, 34, 247
Vrystaatse erfenis, 528, 541
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Vuurklip, 214
Vuurvoël, 270
Vuurwag, 301
Vyf nuwe eenbedrywe, 43
Waaiskuim, 299
Waai, westewind, 40
Waar die pas eindig, 301
Waar een mens saam is, 511
Waar ek gelukkig was, 541
‘Waarheen, vader?’, 418
Waar jý sterwe, 342-343
Wahlerbrug, Die, 317, 340, 455
Waiting for Godot, 291
Waiting for the barbarians, 524
Walskonings, Die, 531
Wandelaar, De, 480
Wanneer see en branders dreun, 38-39
Want ons is van gister, 527
Water, 51
Waterbobbejaan, Die, 302
Water en woestyn, 315-316
Waterhoendertjies en ander kinderversies, 268
Wat is die mens tog?, 46
Wat is kontemporêr?, 306
Wat is 'n gewone man, 489
Wat op die middag verwoes, 299
Wat van ons letterkunde?, 237
Weegskaal, 490
Weeklaag van die wese, 292
Weerlose uur, 59, 64-66, 67, 68, 74, 82
Weeskinders van die hemelgod, 267
Weg na die sterre, Die, 36
Welgevonden-trilogie, 352, 353-366, 368, 372, 374
Wenner, Die, 429
Wenteltrap, Die, 301
Wereld een dansfeest, De, 393, 414
Wêreldletterkunde, 92
Wêreld van Albert Camus, Die, 258
Werfjoernaal, 56-57, 247
Werktuig van Adonai, 303
When the lion feeds, 233
Wie in wondere glo, 124, 143, 158
Wiggelstok, 80, 98, 101, 120-121, 122, 137, 143, 146, 148, 153, 176
Wil en 'n weg, 'n, 14
Wildegans, wildegans, 301
Wilde loot, Die, 31, 33, 34, 310
Wilgerboombogies, 107
Willemien se ligte dae, 36
Winde van U toorn, Die, 44

J.C. Kannemeyer, Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 2

Winde van verandering, 429
Wind het gaan lê, Die, 26
Wind in die solder, 306
Wind in die wilgers, Die, 385
Windroos, 238, 247, 288, 294, 349, 380, 421
Wind van die see af, Die, 29
Wingerdstok sal rank, 'n, 498
Winkler Prins, 243
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Winterreis, 250
Winterreis: drie vertellinge, 322, 327, 331-332
Wintervure, 527
Witchcraft, 355
Wit hings van die Namib, Die, 302
Wit kraai, Die, 54
Witman van die duine, 302
Wit oemfaan, 51, 301
Witryp, 496
Witte roos, De, 75
Witwater se mense, 25, 37, 247, 306
Witwyne van Suid-Afrika, Die, 37
Woedende brood, Die, 197, 208-209
Woestyn, 419
Wolkemaker, Die, 40-41
Wolk van die mooi weer, 61, 62
Wolwedans, 453, 457, 458, 461
Wonderwerke van Judas Iskariot en ander vertellings, Die, 299
Woordeboek van die Afrikaanse Taal (W.A.T.), 182
Woord en masker, 43
Woord en wederwoord, 93, 256, 258
Woord e teen die wolke, 484
Woorde vir 'n windharp, 491
Woord in die môre, 383
Woordpaljas, 259
Wrak, Die, 349
Wyn en wysheid, 211, 306
Wynland, 211, 349
Wyn van bowe, Die, 402
Ysterkoei moet sweet, Die, 252, 463, 467-473, 474, 475, 478, 480, 481, 485,
494, 502
Ysterwoud, Die, 61, 80-81, 243
Zapzap, 299
Zimbabwe, 214-215
Zorba, die Griek, 445
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Register van koerante en tydskrifte, verenigings, organisasies en
uitgewers
Afrikaanse Christelike Vrouevereniging (A.C.V.V.), 6, 8
Afrikaanse Pers-Boekhandel, 226, 229, 239, 244, 387, 416, 430
Afrikaanse Skrywersgilde, 240-241, 265, 335, 385, 464
Afrikaanse Skrywerskring, 240
Afrikaanse Taa1- en Kultuurbond, 241
Afrikaans-Nederlandse Maandblad, 241
Afrikaner-Broederhond, 124
Afrikaner, Die, 226
Appèlraad van Publikasies, 234-236
Arbeidersparty, 220
Babel, 464
Beeld, 226, 265, 524
Bellvillese Afrikaanse Toneelvereniging (B.A.T.), 255
Besembos, Die, 387
Bloody Horse, The, 242, 375
Boerevrou, Die, 6, 9, 11
Bondgenoot, Die, 241
Boschendal, 244
Brandwag, Die, 9, 173, 176, 241, 257, 307, 322, 333, 379, 387, 430
Brug, Die, 530
Buren, 243
Burger, Die, 6, 7, 8, 18, 24, 123, 181, 196, 222, 225, 230, 256, 257, 259, 260,
261, 265, 272, 334, 368, 498, 508
Buurman, 172, 241
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