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het. Vreemdelingen zijn
welkom, tenzij zich
gedragen als vreemdelingen
die men niet kan plaatsen.
Soms, als de klok stilstaat,
is het nergens thuis meer.
Hans Faverey1

'n Sekere ouerpaar het sewe seuns gehad: drie tweelinge en die jongste,
Kassiem, wat maar altyd een kant was omdat hy nie soos die ander 'n
tweelingbroer gehad het nie.
Kassiem was ongelukkig en het baie keer by die rivier gaan sit en nadink
oor al die dinge wat hy nie kon verstaan nie. Op dié manier het hy baie
slim geword; maar daarvan het sy ouers en sy broers niks geweet nie.
I.D. du Plessis2
Jý het nog moed, jy is jonk, en God weet, mens het moed nodig om te
lewe sonder die maklike bemoediging waardeur ander mense hulle laat
dra, en self te kies en self te besluit in volle vryheid en
verantwoordelikheid. Dis maklik vir 'n mens om maar net te glo soos sy
vader geglo het en te maak soos hý gemaak het, om jou lewe oor te neem
van andere in plaas van dit self uit te kap, om te worstel en te stry, om pyn
en eensaamheid te ken en dit nie langs maklike sypaadjies te ontvlug nie,
maar as deel van die lewe te aanvaar.
Karel Schoeman3
Hoe raar dit ook al klink, vrees is, naas liefde, een van die emosies wat hy
die minste ken (...) want vrees het 'n gevaarvoorwerp nodig en, as jy
beskermd grootgemaak is, vry is van ambisie, beskerm deur jou God, dan
kan jy al die gevaarvoorwerpe vermy.
Etienne Leroux4
Alle wijsheid is al eens gedacht,
het komt er nu op aan haar nog eens opnieuw te denken.
J.W. Goethe5
1
2
3
4
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Verzamelde gedichten, Amsterdam 1993, p. 172.
Uit die Slamse Buurt. Deel II. Kaapse Sprokies, Fabels en Legendes oorvertel deur
I.D. Du Plessis, Kaapstad, Bloemfontein en Port Elizabeth 1939, p. 173.
'n Lug vol helder wolke, Kaapstad-Pretoria 1967, p. 53-54.
Die Silbersteins-trilogie, Kaapstad-Pretoria 1989, p. 22.
Volgens de aanhaling door Rob Riemen in Lectori Salutem ‘Nexus’ 1998, nr 20.
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0. Inleiding
0.1. Inleidende opmerkingen
In het conglomeraat van de Zuid-Afrikaanse problematiek is de spanning tussen ‘wij’
en ‘zij’, ‘hier’ en ‘daar’ of ‘binnen’ en ‘buiten’ sterk aanwezig. Men kan de polen
van zulke tegenstellingen op verschillende niveaus formuleren, beginnende met een
heel algemeen opgevatte spanning tussen het Afrikaanse land en de buitenwereld
(overzee/oorsee), met name Europa. Spectaculaire voorbeelden uit de politiek, zoals
bijvoorbeeld de boycot in de jaren tachtig, kunnen dit illustreren. Maar ook minder
opvallende gebieden, zoals theologie waar men meer verbondenheid zou kunnen
verwachten, worden door zo'n spanning gekenmerkt (Jonker 1989). Verschillende
interne aangelegenheden kunnen eveneens in het kader van de spanning tussen
‘binnen’ en ‘buiten’ beschouwd worden, of we nu de geschiedschrijving nemen (Van
Jaarsveld 1989), of acute sociale vraagstukken zoals de verhouding tussen stad en
platteland (plaas), stad (city) en township, of ook die tussen stad en de zogeheten
formele en informele behuizing (squattercamp/plakkerskamp) (Smit & Booysen
1982). Men kan nog andere terreinen noemen waar zo'n - in de ware betekenis van
dat woord - spannende verhouding tot uiting komt. Op het gebied van het recente
politieke spanningsveld ziet men dat in de relatie tussen het Zuid-Afrikaanse
liberalisme en het Afrika-denken (Johnson & Welsh 1998; Degenaar 2000). We
treffen zoiets in de taalkunde aan; neem bijvoorbeeld verschillende theorieën over
het ontstaan van het Afrikaans waarin de invloed van de Europese en niet-Europese
talen verwerkt wordt (Scholtz 1980; Raidt 1983; Van Rensburg 1990) en waar een
hele polemiek is ontstaan omtrent het feit of men de oorzaak van de Kaapse draai
in Zuid-Afrika moet zoeken in taalcontacten of in Europa in de immanente
ontwikkelingsmechaniek van de Germaanse talen (Ponelis 1999). De genoemde
basisspanning valt eveneens vrij algemeen te beschouwen als de spanning die binnen
de heterogene Zuid-Afrikaanse cultuur ontstaat - de confrontatie tussen uit Europa
en uit Afrika of van elders afkomstige cultuurpatronen.
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Deze soorten spanningen - al dan niet binair van aard - blijken zowel in de vroege
als in de moderne Afrikaanse literatuur aanwezig (bijv. Ohlhoff 1973).1 De
veranderingen in de sociale en politieke positie van het Afrikaans en de Afrikaanse
cultuur, die in de Republiek van Zuid-Afrika in de jaren negentig, vooral ná 1994,
gaande waren, zullen in de toekomst - naar alle waarschijnlijkheid - alleen maar in
intensiteit toenemen. Het is te verwachten dat ook de literaire cultuur van de
Afrikaanssprekende Zuid-Afrikanen in een stroomversnelling terechtkomt. Dit kan
ertoe leiden dat de spanning tussen dat wat als eigen/vertrouwd en dat wat als
vreemd/onbekend wordt ervaren een belangrijke plaats zal innemen en misschien
zelfs een van de topics van de nabije toekomst zal zijn. En het gaat niet alleen om
verschijnselen buiten taal en cultuur, maar ook daarbinnen: ‘Tradisioneel is aanvaar
dat Afrikaans die taal van die Afrikaner, en die uitdrukkingsmedium vir daardie
kultuur is; maar vandag besef ons dat Afrikaans ook die taal van vele voorheen
gekoloniseerde “ander” is - 'n “ander” wat nie dieselfde kultuur en konvensies - en
dikwels nie dieselfde godsdiens - as die heersende en ekonomies sterker Afrikaner
gehad het nie.’ (Coetzee 1996: 43). Dit brengt de problematiek van de vreemdheid
en de identiteit tegelijkertijd naar voren. Toch is de kwestie van de identiteit niet in
het tegenwoordige stadium van de historische ontwikkeling tot probleem geworden:
de identiteit bestond altijd al als probleem - zij het in een veranderende gedaante maar vandaag begint ze een bijzondere actualiteit te krijgen. ‘Ik zou de stelling willen
verdedigen dat identiteit inderdaad “een actueel probleem blijft”, maar dat dit niet
het probleem is “dat het doorheen heel de moderniteit is geweest”.2 Want terwijl het
moderne “probleem van de identiteit” erin bestond hoe men een stevige en stabiele
identiteit moest construeren, is het postmoderne identiteitsprobleem in de eerste
plaats hoe men fixatie kan vermijden en alle keuzemogelijkheden open houden. (...)
De grootste, met de identiteit verbonden, bekommernis van de moderne tijd was de
zorg voor duurzaamheid; vandaag is dat de bezorgdheid om zich toch maar niet te
binden. (...) Identiteit als zodanig is een moderne uitvinding. De vaak gehoorde
bewering dat de moderniteit leidde tot de “ontworteling” van de identiteit, of dat ze
de identiteit “loskoppelde”, is een pleonasme - want de identiteit is niet op een bepaald
moment een probleem “geworden”, ze was het al van bij haar geboorte (dus, als iets
waaraan men iets moet doen - als een opdracht), zij kon enkel maar bestaan als een
probleem, juist omdat zij is geboren uit de ervaring van onbepaald te zijn en vrij te
zweven, een ervaring die nadien dan omschreven werd als “ontworteling”. Identiteit
zou in geen andere vorm hebben

1

2

George Weideman (1993) gaat in zijn bespreking van de roman Inteendeel van A.P. Brink
in op diverse lagen spanningen in dat boek en noemt enkele van hen: ‘die verhoudinge
Afrika-Europa, man-vrou, enkeling-groep, “beskaaf” - en “onbeskaaf”’.
Aanhaling door Zygmunt Bauman (1995: 31) uit Kellner (1992); indien niet anders aangeduid
is cursivering of onderstreping van de auteur.
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kunnen bestaan dan als “ontworteld” of “losgekoppeld”. Men begint maar over
identiteit na te denken wanneer men niet precies weet waar men thuishoort, wanneer
men zichzelf niet terugvindt in de overweldigende variëteit aan gedragsstijlen en
patronen, en al evenmin weet of anderen zullen accepteren dat wat men doet juist en
gepast is, zodat men niet weet wat men van elkaar kan verwachten. “Identiteit” is
een naam voor de poging om aan die onzekerheid te ontsnappen. Vandaar dat
“identiteit” als zelfstandig naamwoord in feite fungeert als een werkwoord, zij het
een nogal eigenaardig werkwoord: één dat enkel in de toekomende tijd kan staan.
Hoewel het al te vaak herleid wordt tot attribuut van een materiële entiteit, heeft
identiteit de ontologische status van een project en een postulaat. (...) Identiteit is
een kritische projectie van wat nagestreefd wordt op wat is; of nog preciezer, een
indirecte bewering dat “wat is” inadekwaat of onaf is.’ (Bauman 1995: 32).
***
In de problematiek van vreemdheid en identiteit kan het gaan om de zelfdefiniëring
zowel in collectieve termen (bijv. sekse, leeftijd, etnische groep, taalgemeenschap,
natie) als ook in individuele (zoals de ander, het zelf), zowel binnen het discours van
tegenstellingen en dichotomieën als ook door middel van relativering en kritiek erop
of zelfs daarbuiten. Ik zal natuurlijk nader ingaan op de betekenis die in deze studie
aan de ander als representant van een vreemde groep toegeschreven wordt en uit de
aard van de te onderzoeken materie zal de verhouding tussen het individu en de
gemeenschap eveneens niet ver van het centrum van mijn belangstelling liggen, toch
geniet de analyse in termen van het zelf en het individu mijn voorkeur, dus van het
tweede aspect.
De dramatiek van het totalitarisme - van uiteenlopende ideologische uitgangspunten
en in diverse gedaanten: van het autoritaire denken tot totalitaire staatsvormen - komt
voort uit het feit dat men aan deels relatieve waarden, zoals ras, natie of sociale
klasse, een absolute waarde toeschrijft. Aan de andere kant lijkt het specifieke van
onze tijd, althans in het alledaagse quasi-postmoder-nistische denken, daarin te liggen
dat men met elke waarde als met een relatieve relevantie tracht om te gaan.
Tussen Scylla van het totalitarisme en Charybdis van het radicaal relativisme staat
het individu aan wie m.i. als enige het absolute karakter toegekend kan worden. Dit
krijgt zelfs een verbale uiting: als wij het hebben over ‘homo sapiens’ en ‘de mens’,
hanteren we meestal het enkelvoud. Dit vormt eveneens deel van onze eigen ervaring:
als individu leeft ieder van ons en als individu ervaart hij/zij pijn, mensen en wereld.
Uit dat absolute karakter van het individu - de eeuwige waarheid: individu, om eens
aan de woorden van Søren Kierkegaard te herinneren - komt de existentiële relevantie
van de hier gepresenteerde

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

10
thematiek. Door het over ‘absoluut’ karakter en ‘existentiële’ relevantie van het
individu te hebben, wil ik het belang van de sociale of politieke dimensie niet negeren.
‘Al van in het prille begin dat het probleem van de identiteit bezit nam van de moderne
mens, deed het zich voor als een individuele opdracht. Het was aan het individu om
een uitweg te vinden uit de onzekerheid. Zoals wel meer gebeurt, moesten sociaal
gecreëerde problemen opgelost worden door middel van individuele inspanningen.
Collectieve ziekten moesten genezen worden met behulp van privé-medicijnen.’
(Bauman 1995: 32).
Zonder dat ik me wil aanmatigen iets over de actualiteit te zeggen, wil ik in mijn
boek juist op het zo geschetste, brede terrein op verkenning gaan. Het onderwerp is
zeer aantrekkelijk omdat uit de geschiedenis van het land en zijn mensen, uit de
geschiedenis van de Zuid-Afrikaanse literaire cultuur, blijkt dat de genoemde soorten
spanningen constant zijn. Mijn keuze - uit de grote verscheidenheid van mogelijke
benaderingswijzen - voor de problematiek van het outsiderschap, de andersheid en
vreemdheid brengt uiteraard een zekere beperking met zich mee. Het kan ook moeilijk
anders: de begrenzing is gewenst omdat ze het onderwerp nader preciseert en
concretiseert en het onderzoek hanteerbaar maakt.

0.2. Doel en structuur van het onderzoek, gekozen standpunten, termen
en methodes
In Outsider onder de zijnen wil ik me met de kwestie van het outsiderschap en
vreemdelingschap bezighouden. Ik wil dit nadrukkelijk los doen van het dominante
discours dat bepaald wordt door de toekenning van absolute waarde aan kenmerken
die als onderscheidend gelden zoals ras of natie. Mijn invalshoek is dus per definitie
niet negatief (concentratie op verschillen tussen mensen), maar uit de overtuiging
dat vele van de verschillen die zo op het oog waar te nemen vallen, slechts een
betrekkelijke relevantie hebben, eerder positief (met klemtoon op gelijkenissen tussen
mensen dus universele dimensie). Daarom zoek ik de outsider, mijn outsider, temidden
van zijn naasten en onder de zijnen d.w.z. daar waar hij/zij niet opvalt, waar zijn/haar
andersheid niet onmiddellijk in het oog springt maar eerst door de schrijver
geconcipieerd en gecreëerd moet worden en door de lezer gereconstrueerd en
gerecipieerd.
Dit hoofdstuk is te begrijpen niet alleen als omlijning van het verschijnsel waar
het hier om gaat, maar ook als precisering van het woord dat het beste de afgebakende
betekenis weergeeft. Ik heb geen volledigheid nagestreefd bij de uiteenzetting van
diverse aspecten van de hier behandelde problematiek; bijvoorbeeld als gevolg van
de sociologische dominantie in de huidige benader-
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ing van de kwestie vreemde, vervreemding, etnische stereotypering e.d. is het terrein
van de sociologie weloverwogen niet betreden. Het ligt evenmin in mijn bedoeling
de taalkundige dimensie in alle gedetailleerdheid te presenteren; dat zou immers een
aparte studie vergen.3 Ik denk echter dat het volstaat als ik mijn bespreking tot de
elementen beperk die in het kader van deze - tenslotte empirische - literatuurstudie
als functioneel gezien kunnen worden. Het nadenken over een woord dat het meest
geschikt zou zijn, leidt tot de conclusie dat er een duidelijke samenhang (en ook
spanning) ontstaat tussen de interpretatieve en betekenistoewijzende handelingen.
De bedoeling is om niet alleen over het begrip maar ook met begrip te spreken (Van
Bruggen 1980: 1).
De semantische problemen die opdoemen wanneer iemand het begrip ‘outsider’
gebruikt, komen in zulke beschouwingen heel duidelijk tot uiting. Niet alleen hebben
we te maken met de bonte verscheidenheid termen die als synoniemen of door
zinverwantschap met elkaar geassocieerd kunnen worden, maar ook met de vele
invullingen van het proces van vervreemding of aliënatie. De betekenis van een aantal
woorden werd in enkele woordenboeken opgezocht. Voor deze toets werden de
volgende woordenboeken geraadpleegd: P. Hendriks' Nederlandse synoniemen
(1958), L. Brouwers Het juiste woord. Standaard betekeniswoordenboek der
Nederlandse taal (1973), Jef Anthierens' Wolters' woordwijzer synoniemen (1986),
Wolter's synoniemengids voor het Nederlands (1990), Groot woordenboek van
synoniemen en andere betekenisverwante woorden (1991) onder redactie van P.G.J.
van Sterkenburg en Synoniemenwoordenboek van Riemer Reinsma (1993).4 Omdat
mijn analysen op de Afrikaanse romans steunen, heb ik vanzelfsprekend ook
Afrikaanse woordenboeken geconsulteerd: L. Eksteens Afrikaanse
Sinoniemwoordeboek met Antonieme (1981), P. Hartevelds Woordkeusegids. 'n
Kerntesourus van Afrikaans (1992) en L.G. de Stadlers Groot Tesourus van Afrikaans
(1994). Daarbij heb ik op de verklaringen gelet en synoniemrelaties.
De woorden die voor deze toets in een preselectie werden gekozen, waren: vreemde,
vreemdeling, buitenstaander, outsider, eenling, enkeling en zonderling. Ondanks een
duidelijke partiële overlapping van de afzonderlijke betekenisvelden, is hun
gezamenlijke reikwijdte groot. In het begin vreesde ik dat als gevolg van ondergane
slijtage bepaalde termen moeilijk in aanmerking zouden

3

4

Spijtig genoeg was het niet mogelijk om een presentatie voor te bereiden zoals die van P.G.J.
van Sterkenburg (Van Sterkenburg 1992; vgl. ook Al 1988) over het woord apparaat. Met
behulp van de semasiologische operatie van circa 50.000 woorden is hij tot een omvangrijke
begrippenboom uitgekomen die hiërarchische relaties tussen 288 woorden en woordgroepen
op zes niveaus voorstelt. Mij ontbrak niet alleen de nodige financiële of technische uitrusting
maar ik vond ook (noch in Nederland noch in Zuid-Afrika) geen redactie van een woordenboek
bereid om dit te helpen uitvoeren.
Dit is een uitgebreide versie van het Verklarend Synoniemenwoordenboek uit 1988.
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komen. Zo stond ik ook aanvankelijk tegenover ‘outsider’. En toch is juist dit woord
als het meest passend gekozen. Ik wilde graag van de outsider als afgezaagd woord
‘wegswaai’ en was niet onder de indruk van de traditie van literair onderzoek op dit
gebied. Naarmate mijn eigen onderzoek voortging en ik meer secundaire literatuur
heb verwerkt en dichter bij het concept outsider-onder-de-zijnen kwam, heb ik
geconstateerd dat er niet veel alternatieven zijn en dat ondanks alle bezwaren
‘outsider’ het best bij mijn idee past.
Neerlandici die over de Internet-mogelijkheden schrijven (Hüning 2000; Van
Oostendorp & Van der Wouden 1998), beklemtonen dat het Internet als een immens
corpus teksten beschouwd kan worden. ‘Corpus Internet’ is niet alleen bruikbaar
voor het opzoeken van instellingen, namen of titels, maar het gebruik van
zoekmachines kan ook toegang verschaffen tot woordenmateriaal dat uiterst nuttig
kan zijn voor de meest uiteenlopende doeleinden. Een leerzame ondervinding was
dus voor mij een Internet-onderzoek in de on-line-archieven van de Naspers
(http://www.naspers.co.za/argiewe/soek.html) waaruit eveneens duidelijk is gebleken
dat in vergelijking tot andere verwante termen ‘outsider’ het meest voorkomende
begrip was op het gebied van kunst en vooral literatuur.
***
De tweede noodzakelijke beperking van de immense outsider-thematiek brengt de
ondertitel Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman. Want de studie bestaat uit
twee grote delen. In het eerste wordt als het ware de ‘filosofie’ van de outsider
geschetst en gaat het om de terminologische en vooral inhoudelijke afbakening van
verschillende niet zelden enigmatische kanten van de ander. Nadat de globale horizon
voor mijn denken over de outsider getoond is, wordt in het tweede gedeelte vanuit
empirisch onderzoek een analyse doorgevoerd van de manieren waarop het
verschijnsel outsider door middel van verscheidene literaire situaties, zowel van
binnen- als ook van buitentekstuele aard, verwoord kan worden. Het belangrijkste
is dat de outsider en het outsiderschap niet als een facticiteit en geforceerde toestand
beschouwd wordt, maar als een authentiek proces van vervreemding en beleving van
xenofanie (straks meer over deze term) dat eigen dynamiek en intensiteit vertoont
en in wezen nooit af is en altijd een kunnen-zijn blijft. Om met Emmanuel Lévinas
te spreken, gaat het mij niet om door de bedrevenheid in het goochelen met begrippen
de Ander te beheersen en te neutraliseren, maar om de Ander te verwoorden en uit
te drukken; in mijn geval gaat het om de analyse van deze verwoording. Uit zo'n
denkbeeld resulteert de opvatting dat er diverse mogelijkheden bestaan tot artistieke
verwoording van het concept outsider. Ik wil dus de morfologie van de xenofanie in
concrete literaire werken analyseren en
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nagaan in hoeverre de toepassing van verschillende literaire situaties (diverse
elementen die het werk als talig en literair structureren) niet alleen het outsiderschap
van het personage helpen te ontstaan, maar de algehele beleving van de xenofanie
in de tekst.
De term xenofanie heeft op deze plaats een verklaring nodig. Ik gebruik hem
geïnspireerd door het voorbeeld van Zbigniew Benedyktowicz die in zijn Portrety
‘obcego’: od stereotypu do symbolu [Portretten van de ‘vreemde’: van stereotype tot
symbool] uitvoerig op verschillende verschijningsvormen van het vreemde in de
cultuur ingaat en de term ‘xenofanie’ introduceert. Hij wil daarmee zowel de
verscheidenheid van manifestaties van het vreemde aantonen als ook de veelheid
van bronnen en feiten beschrijven waarnaar hij in zijn erudiete studie verwijst, want
hij maakt niet alleen gebruik van sociologische en psychologische bepalingen, maar
ook (en vooral) van etnografische en antropologische constateringen. Xenofanie
omvat voor Benedyktowicz (2000: 115) alles wat vreemdheid, vreemd-zijn en
vreemd-wording verwoordt, aan het licht brengt en manifesteert (van ksénos vreemde, gast, reiziger; phainein - tonen; vergelijk bijvoorbeeld ‘hierofanie’ van
hieros - heilig, bovennatuurlijk en phainein5). Door voor een wijd verwijzingsveld
te kiezen, wil Benedyktowicz het fenomeen van de verhouding tot de vreemden en
de relatie met het vreemde vatten en zodoende dichter komen bij de beschrijving van
de algemene structuur van de ervaring van de xenofanie.6 De outsider is de klassiek
geworden drager van de zo opgevatte xenofanie. Hij is ook een belangrijke
structuurfactor van de roman geworden.
***
Om misverstanden te voorkomen, moet gezegd worden dat deze studie geen
Motievenstudium is. In het onderzoek gaat het niet om de aanwezigheid van de
outsiderfiguur in de Afrikaanse roman in kaart te brengen7 of een aantal
karaktertrekken van de outsider vast te stellen - de lezer treft hier dus noch een
overzicht van de outsiders in de Afrikaanse literatuur aan, noch een interpretatieve
reconstructie van hoe dé outsider in de Afrikaanse roman gethematiseerd wordt. Mijn
belangstelling gaat eerder uit:

5
6

7

Vergelijk de inleidende opmerkingen over de structuur en de morfologie van het sacrum
door Eliade (1949, 1993).
Ik wil ook niet verhelen dat de term ‘xenofanie’ mij in vele opzichten geschikter leek voor
mijn doeleinden omdat het begrip ‘vervreemding’ dikwijls negatief gekleurde connotaties
wekt. Daar kom ik nog later (bij de bespreking van de actualiteit van het vreemdelingenmotief
in de Zuid-Afrikaanse literatuurbenadering) op terug.
Alhoewel we bij de te bespreken schrijvers (Van Niekerk, Schoeman, Leroux) te maken
hebben met het geval dat ze de centrale en persoonlijke thematiek van het outsiderschap
trouw zijn gebleven ofschoon ze in hun individuele benadering diverse decors gebruiken.
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(i) naar de afbakening van de figuur van de outsider zoals deze voor onze tijd
gekarakteriseerd kan worden en wel in ethische termen nl. als een figuur die de
ultieme morele verantwoordelijkheid niet op zijn nativiteit, etniciteit of
overgenomen en uitgewerkte opvattingen schuift maar volledig met alle gevolgen
van dien op zich neemt, en - in het proces van vechten en aanvaarden - een
xenofanische ervaring meemaakt en bewust wordt in hoeverre hij/zij de
kosmische dimensie van deze morele verantwoordelijkheid al dan niet aankan;
outsider wordt dus opgevat als ‘Chiffre’ van de conditio humana van nu en
straks,
(ii) en naar de concrete vormen van de creatie of manifestatie van de outsider, dus
naar het hele spectrum literaire procédés die in teksten kunnen plaatshebben en
op de teksten toegepast worden: van verteltechnieken via werking van
afzonderlijke groepen motieven en thematische concepten en hun inbedding in
literaire structuur tot processen van canonvorming; aan de hand van enkele
voorbeelden wil ik aantonen dat de verwoording van het fenomeen outsiderschap,
meer specifiek outsider onder de zijnen, gepaard gaat met relevante literaire
kwesties die onder de xenofanie ressorteren.

Zoals aangekondigd worden in het vervolg bepaalde literaire technieken en procédés
aan een nadere analyse onderworpen, maar toch staat de vraag naar louter technische
aspecten niet voorop. De ruime formulering ‘literaire situaties’ lijkt misschien beter
omdat de beoogde verkenning van de artistieke standaardprocedures bij de uitbeelding
en positionering van de outsider naar een zekere geestesgesteldheid en zienswijze
moet verwijzen. In mijn betoog gaat het niet om literaire trucs maar om een visie op
de outsider;8 de uitbeelding van deze figuur en de verwoording van haar problemen
genereert weliswaar bepaalde technieken.9 Het tweedelig (en waarschijnlijk ook
tweeledig) karakter van deze studie - d.w.z. als een verhandeling over de ideeën
omtrent het outsiderschap én een verhandeling over de literaire situaties waardoor
de outsider uitgebeeld

8

9

Visie versus trucs om de woorden van Wilson (1956: 91) te gebruiken: ‘When he [Van Gogh
- J.K.] saw a tree full of leaves, it existed so much for him that he could not paint it as a tree
(as Constable would) or give the general impression of a tree with colours (as Monet and
the Impressionists did); it explodes into life and looks more like a tree burning with Bengal
fires. This is no literary trick (any fool could paint a tree to look like a flame); it is a way of
seeing; it is built into his vision, and the proof of its sincerity lies in watching the development
of the vision through his painting.’
Bijvoorbeeld het verloop van de receptie van Camus' L'étranger (1942) laat duidelijk zien
dat men zich aanvankelijk intensiever met de filosofische aspecten van dit boek bezighield;
vervolgens ging men zich - waarschijnlijk als resultaat van deze interpretatieve handelingen
- meer op de verteltechnische en structurele aspecten concentreren (Van Stralen 1996: 177);
for-meel-literaire procédés van het literaire existantialisme zijn inmiddels al tamelijk goed
bestudeerd (zie Kern 1970).
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wordt - ligt in het verlengde van mijn opvatting over de literatuurbenadering. De
literatuurwetenschapper moet zich - teneinde de autonome literaire structuur te
begrijpen - enerzijds vragen stellen over hoe geïntegreerd het artistieke aanbod in
het werk is, en anderzijds zich met de betekeniswereld van een werk bezighouden.
Hierdoor werkt de literatuurbeschouwer als het ware in het contrapunt-perspectief
omdat het ene niet weg te denken is van het andere en omdat het ene het andere
belicht en bepaalt. ‘Die letterkundige [zoals de filosoof - J.K.] het ook te doen met
die betekeniswêreld van 'n skrywer, maar dan primêr vanuit en ter wille van die
geïntegreerde aanbod in die kunswerk self. Die letterkundige vraag is nie slegs: wat
is die betekeniswêreld van die skrywer nie, maar het dit 'n geïntegreerde beeld
aangeneem en dramatiese handeling geword? - het die woord vlees geword? - het
die logos sy onvervangbare mythos gevind? - is die simbool perseptueel verantwoord?
- kan ek literêr geïntegreerd ervaar wat die dramatiese spreker sê?’ (Degenaar 1966:
3).
***
Deze studie is in details op de volgende manier opgebouwd. In het eerste hoofdstuk
geef ik aanvankelijk een beknopt overzicht van de hoge frequentie waarmee in de
geschiedenis van de Afrikaanse taal en literatuur ‘de ander’ voorkomt. Mensen van
niet-Afrikaanse (laat staan niet-Afrikaner) afkomst hebben in de emancipatieprocessen
van de Afrikaanse taal en in de ontwikkeling van de Afrikaanse literatuur altijd een
grote rol gespeeld.10 De aanwezigheid van deze ‘vreemde’ elementen blijkt achteraf
gezien zeer vruchtbaar en betekenisvol te zijn omdat velen actief aan de emancipatie
van de taal en de literatuur hebben deelgenomen. Dit stuk is niet alleen een retorische
figuur of prelude tot het onderwerp, maar ook de eerste dimensie van de outsider in
de Afrikaanse letterkunde. De tweede dimensie blijkt uit de constante actualiteit van
de reflectie over ‘de ander’ in de Zuid-Afrikaanse samenleving waarop verder in het
eerste hoofdstuk wordt ingegaan. De meeste mensen zoeken naar identiteit binnen
de als eigen ervaren gemeenschap waarbij haar distinctieve kenmerken geformuleerd
worden met het oog op (bestaande of vermeende)

10

In dit overzicht ga ik niet in op de deelname van de niet-blanken (Khoi, slaven, Kleurlingen
enz.) aan het ontstaan en de ontwikkeling van de Afrikaanse taal. De literatuur in het Afrikaans
geschreven door de niet-blanke auteurs - ook het boeiende fenomeen van de
Arabisch-Afrikaanse literatuur (Davids 1991) - laat ik eveneens buiten beschouwing o.a.
omdat het om de moedertaalsprekers van het Afrikaans ging. Toch kan deze selectie op het
eerste gezicht verbazing wekken want de participatie van deze gemarginaliseerde mensen
aan de genoemde processen zou eveneens onder de noemer van ‘de ander’ gebracht moeten
worden. Dit is geen omissie maar een weloverwogen beslissing vanuit de optiek die later in
details verantwoord zal worden. Hier wil ik alleen zeggen dat dit een methodologische keuze
is en geen ideologische.
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verschillen met andere gemeenschappen. Het gevolg is ook voor de wetenschappelijke
vraagstelling - dat de klemtoon in de regel gelegd wordt op de opvallende raciale,
nationale, godsdienstige of talige onderscheidingskenmerken van ‘de ander’. De
analyse van de beeldvorming van zo'n ‘ander’ is een wijd verspreide aanpak, maar
baseert zich in de werkelijkheid echter op een utopisch denken. Men hoopt
waarschijnlijk dat dankzij de analyse van chauvinisme en racistische xenofobie de
Zuid-Afrikaanse wereld meer voorspelbaar en doorzichtig te voorschijn zal komen.
In deze benadering genieten m.i. tenminste twee elementen niet in voldoende mate
aandacht. Het eerste is de erkenning van de irrationaliteit in ons leven en in de wereld
rondom ons. En het tweede is het feit dat de als distinctieve verschillen aangeduide
uiterlijke herkenningstekens in wezen op een bepaald type relaties wijzen en daartoe
herleid kunnen worden. In het proces van de afbakening van de eigen identiteit kan
de ene groep de andere uitsluiten en in de positie van buitenstaanders dwingen; dit
gebeurt ook tussen de groep en het individu of individuen onderling. Met andere
woorden: de bestudering van de relatie outsider-insider of outsider-groep of
buitenstaanders-gevestigden als oorspronkelijke basisrelatie lijkt me relevanter dan
de analyse van de onderscheidingskenmerken die door afzonderlijke groepen en/of
individuen als absoluut worden gepresenteerd, maar zeer zeker niet zo'n karakter
dragen en niet naar een basisrelatie verwijzen. Met mijn kritiek op de Zuid-Afrikaanse
preoccupatie met de etnische stereotypering wil ik nog verder gaan. De
literatuurbeschouwers putten nl. rijkelijk uit de vaststellingen van de sociologen en
sociale psychologen die in hun analysen de fundamentele categorie van de etnische
stereotype hanteren. Deze categorie wordt in kennistheoretische termen begrepen
als een vereenvoudigde structuur en een surrogaat van de kennis, die tweedehands
is en foutieve groepsverbeelding genereert. Ik poneer de stelling dat deze aanpak
achterhaald is en dat de stereotypering benaderd moet worden vanuit het ik, vanuit
het antwoord op de vraag ‘wie ben ik?’ en de problematiek van identiteit en eigenheid.
Trouwens, de stereotype plaatst zich in diepere structuren van de cultuur dan de
sociologen ons willen doen geloven en kan gezien worden als een omgekeerd symbool
verwant aan beeld en mythe.
In het tweede hoofdstuk tracht ik een beeld te schetsen van enkele verdere
dimensies van de outsider en voor dit doel wordt de problematiek van de outsider
(vreemde, buitenstaander, ander etc.) uit enkele disciplines uitgelicht. Het zou naïef
zijn te denken dat er uit een bijvoorbeeld sociologische, politicologische of wijsgerige
verkenning een coherent model van de outsider valt te destilleren en dat het op die
manier zijn definitief beslag zal krijgen. Met opzet is dus afgestapt van het dominante
discours waarin sociologische denkbeelden of existentailistische probleemstellingen
overheersen. Mij gaat het hier als het ware om de ‘filosofie’ van de outsider te schetsen
en met ‘filosofie’ bedoel
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ik hier geen theorie van de outsider of van de xenofanie.11 Ik versta daaronder eerder
het filosofische voorland, het brede gedachtegoed waarnaar verwezen en waaruit
geput kan worden bij de volgende empirische en zuiver literaire analyses. En omdat
ik me niet tot de filosofie als zodanig wil beperken, vergt dit probleem op deze plaats
een kleine toelichting.
In het geval van de filosofische benadering van de literatuur stuit men op het
begrippenpaar filosofie-literatuur dat een reeks beperkingen en moeilijk overbrugbare
problemen schept. Filosofie en literatuur kunnen als twee totaal afzonderlijke óf als
twee elkaar overlappende vormen van uitdrukking gezien worden. De eerste opvatting
die positivistisch genoemd mag worden, legt de klemtoon op de fundamentele
verschillen bijvoorbeeld in het instrumentarium van de twee disciplines - in
tegenstelling tot de literatuur maakt de filosofie gebruik van geconstrueerde taal,
waarin uitingen worden gedaan en verklaringen gegeven, deze taal wordt betrokken
tot de wereld en tot ‘objectieve’ dingen, die in abstracte begrippen weergegeven
worden. Naar deze opvatting hebben filosofie en literatuur elk hun eigen vormgeving
en doelstelling.12 De tweede, existentiële, methode accentueert de rol van de creatieve
expressie en voert de verschillen terug tot verschillen in auteursstrategieën waarbij
de betekenis en de zin van de literaire of filosofische uitlating dezelfde kan zijn. De
verschillen tussen beide kunnen eveneens gezien worden als fundamentele verschillen
tussen twee terreinen: de filosofische beschrijving zou een abstracte beschrijving
van de reële wereld zijn en de literaire beschrijving zou daarentegen concrete
beschrijving van de fictionele wereld zijn (Przełęcki 1982: 21). De overeenkomsten
daarentegen bestaan daarin dat de filosofische beschouwing niet alleen in abstracta
hoeft te worden gekleed, maar dat het ook mogelijk is in beelden te filosoferen, dat
de literatuur een filosofische vraagstelling niet slechts in ervaringen weergeeft die
voor de reflectie gemaakt worden en deze in beelden, situaties en handelingen
zichtbaar maakt, maar dat de schrijver zijn filosofische ideeën eveneens op een
directer wijze in het kunstwerk kan omzetten.13 De overeenkomsten tussen filosofie
en literatuur komen naar voren in de teksten

11

12

13

Dit is zeer de vraag of een zulke theorie überhaupt mogelijk is; tot nu toe blijft het bij
pogingen: ‘Als “Beiträge”, “Elemente”, “Materialien”, “Ansätze”, Einzelaspekte und
Sonderbeiträge in Titeln und Texten explizit gekennzeichnet, nehmen sie alle bereits im
Formalen das hervorstehendste Gemeinsamkeitsmerkmal der Theorielosigkeit vorweg. Es
liegt bisher eine bunte Palette einzelner, zum Teil unzusammenhängender Forschungsbeiträge
vor; es existiert jedoch noch keine Theorie der Fremdheit und schon gar nicht die Theorie
der Fremdheit.’ (Gyr 1978: 30).
Door de esthetische functie heeft het literaire werk bijvoorbeeld een grotere bewegingsvrijheid
ten opzichte van de werkelijkheid dan het filosofisch geschrift (zie Van Stralen 1996: 14-15,
71).
Een poging hiertoe vormen bijvoorbeeld het door Simone de Beauvoir gepropageerde genre
van de metafysische roman.
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van de postmoderne denkers: in hun talige vorm refereren ze aan het werk van
Nietzsche en Kierkegaard die beide bewust de grenzen tussen literaire en filosofische
uitingen uitwisten om de aandacht op de concrete, niet te evenaren individuele
menselijke existentie te vestigen. In hun opstand tegen de ontmenselijking van de
mens binnen tradities, dogma's en axiologieën schreven ze teksten die op provocatieve
wijze van de academische wijsbegeerte verschilden. ‘Volgens de existentialisten zelf
zou de functie van hun filosofie en van de kunst en de esthetische reflectie die tussen
beide bemiddelt als het belangrijkste moment, zo niet het belangrijkste doel hebben,
de revelatie van het authentiek tegen het niet authentiek zijn.’ (Morawski 1992:
249).14
De reflectie over de wederzijdse relatie literatuur-filosofie werd geïntensiveerd
dankzij het filosofische existentialisme. Dat laatste vormt overigens traditioneel het
kader waarin gesproken wordt over de vervreemding die typerend is voor de moderne
mens (vgl. Van Stralen 1996; Januszkiewicz 1998). ‘Traditioneel’ omdat, ten eerste,
in het existentiële denkklimaat de verhouding tussen essentie en existentie voor de
eerste keer zo nadrukkelijk en treffend op de voorgrond werd gezet en, ten tweede,
omdat voor het literaire existentialisme een drietal semantische topoi kenmerkend
zijn, nl. de grenssituatie, de ander en het engagement, die voor de duiding van
vervreemding onmisbaar zijn (zie Van Stralen 1996: 57-70 en de terminologische
bepalingen verder in dit boek). Tegelijkertijd gaat het om levenskwesties die niets
aan actualiteit hebben ingeboet en waarvoor elk levend mens gesteld wordt. Binnen
het filosofische existentialisme tekent zich sterk een tendens af om het wijsgerige
gedachtegoed met artistieke middelen uiteen te zetten en op die manier op een meer
universeel niveau te verwoorden.
Om de wederzijdse relaties tussen literatuur en filosofie te beschrijven, probeert
Sławiński (1982) een typologie te formuleren en duidt hij drie mogelijke manieren
van omgang met schrijvers aan die in hun werken aan de filosofie een immanente
functie toekennen: (i) de teksten worden anders gekwalificeerd (filosofische werken
worden voor literaire en literaire voor filosofische gezien), (ii) het literaire materiaal
wordt door een filosofische bril bekeken en als een vehikel van wijsgerige ideeën
beschouwd en (iii) de teksten dienen voor de literair-historische reconstructie van
de filosofische basis van een stroming of periode.
De beperkingen worden onmiddellijk zichtbaar: vanwege methodologische redenen
is men gedwongen een van de benaderingswijzen consequent te volgen, het wordt
moeilijk om een ander dan zuiver filosofisch perspectief te integreren en binnen de
filosofische lezing komt men vooral op het gebied van de Existenzphilosophie terecht,
waardoor kwesties van artistieke techniek óf filosofische procedures kunnen worden
gemarginaliseerd. Tenslotte is men aangewezen op

14

Vertaling uit het Pools van mij [J.K.].
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interpretatieve handelingen waarbij het literair werk als omzetting van filosofische
ideeën fungeert (in dit geval zou het gaan om de vormen van xenofanie, de
thematisering van de outsider en van de vervreemding). Tot op zekere hoogte is het
een natuurlijk zonder het andere niet denkbaar - zoals de mens als subject niet kan
voorkomen los van zijn betrokkenheid bij de wereld, zo worden ook filosofische
ideeën medegedeeld in teksten met een bepaalde structuur en de literatuur brengt
ook altijd een gegeven lading van gedachtegoed.
Welke weg moet men dus volgen? Inzichtgevend kan de stem van de ‘ander’ zijn
nl. van de filosoof die zich op het gebied van de literatuur begeeft. Alhoewel hij de
literatuur vanuit een andere hoek benadert, is zijn probleem in wezen van gelijke
aard. De auteur van het boek Die wêreld van Albert Camus, de reeds aangehaalde
Zuid-Afrikaanse filosoof J.J. Degenaar, omschrijft met de term ‘betekeniswêreld’
het gebied waarin de filosoof belangstelt ongeacht waar deze betekeniswêreld opduikt,
en stelt: ‘Die analiese van 'n bepaalde skrywer se betekeniswêreld neem natuurlik
nie die plek in van die letterkundige se intieme omgang met dieselfde gegewe,
waarbinne die betekeniswêreld ook ter sake is. (...) Die filosoof se analiese van 'n
betekeniswêreld wat uitgelig word uit die kunswerk kan miskien 'n perspektief vir
die letterkundige self open, aangesien kennisname van betekeniswêrelde ook 'n deel
van sy eie studie is. In die tweede plek wil ek daarop wys dat die filosoof in elk geval
behulpsaam kan wees om 'n navorser op 'n sentrale deel van die ervaring te wys. Die
letterkunde moet immers rekening hou met die rykdom en verskeidenheid van die
ervaring waarin die mens groei en wat geïntegreerd kan word in die kunswerk.
Filosofiese vraagstelling is deel van die mens se ervaring, en 'n betekeniswêreld sal
as singewing van 'n ervaringswêreld ook hieraan uitdrukking gee. Ek het twee punte
na vore gebring: eerstens, die interesse van die filosoof in betekeniswêrelde en
tweedens, die belang van die letterkundige in die diversiteit van ervaring wat, onder
andere filosofiese vraagstelling ook insluit. Beide dui daarop dat raakpunte tussen
letterkunde en filosofie onvermydelik is. In geen van beide gevalle span ek die boog
van die filosofie só ruim dat die die letterkunde omvat en insluit nie.’ (Degenaar
1966: 3-4).15
15

Een interessante poging om zich de beperkingen van de (te?) filosofische benadering van de
literatuur niet te laten opleggen, of om filosofische en literaire componenten voor wederzijds
profijt in evenwicht te houden, treft men bij Van Eetveldt (1964) aan. In zijn analyse van
Die son struikel van Dolf van Niekerk - het boek dat in deze studie uitvoerig aan bod komt
- beklemtoont hij sterk ‘die digte integrasie, inklusiwiteit en kousale verband tussen die
wysgerige konsep en die geïsoleerde hooffiguur, asook die logies-organiese kontinuïteit van
die opset van die werk’ (1964: 27). Hij volgt dus systematisch het te ontleden concept
‘dwarsdeur die hele werk ten einde stap vir stap aan te toon hoe die konsep as mens en as
wysgerige denkmoment geëksploiteer word ten einde organiese bestaansreg aan die
isolement-struktuurmiddel te verleen’ (1964: 23). ‘In hierdie studie wil ek bloot die breë
trekke van vergestalting belig, met besondere klem op een aspek naamlik, dat die isolasie
van die hooffiguur in 'n roman 'n middel in die hand van die skrywer kan wees om 'n konsep,
'n idee wat opsigself suiwer wysgerig van aard mag wees, literêr gestalte te laat aanneem.’
(1964: 1). ‘Vooraf wil ek egter daarop wys dat die. klem in hierdie analiese hoofsaaklik sal
val op die manifestasie van eksistensiële inslag by die hooffiguur wat die duidelikste na vore
tree, naamlik die van die “onaf”-heid van die mens.’ (1964: 11). Van Eetveldt probeert het
organische samenvallen van de gekozen artistieke structuur en het geselecteerde gedachtegoed
voor te stellen als voorwaarde van de geslaagde uitkomst. ‘Ek hoop trouens om (...) aan te
toon dat hierdie intieme korrelatiewe verband tussen die isolasie en die hooffiguur as draer
van die konsep die fondament is vir die geslaagdheid van die werk as roman.’ (1964: 24).
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Met Degenaars redenering en conclusies kan ik instemmen. De filosofische
vraagstelling maakt deel uit van mijn concept van de outsider, maar tegelijk wil ik
de outsider in het licht van een meer universele focus tonen en kies voor een bredere
aanpak, dus bepaal ik mijn referentiekader ruimer. Mijn weerzin om dit betoog al te
wijsgerig of theoretisch te oriënteren, komt niet alleen voort uit de constatering dat
ik uiteindelijk geen filosofisch werk sensu stricto schrijf, maar wordt ook door de
neiging tot interdisciplinaire benadering gevoed. Ik wil me op deze plaats graag ook
op het voorbeeld van Albert Camus beroepen die - zonder een onderscheid te maken
tussen het literaire en wijsgerige existentialisme - zijn bedenkingen uitte tegen de
existentialistische filosofie als denksysteem en tegen de voorgestelde uitkomsten;
de vervreemding en de breuk tussen de mens en de wereld kan niet ‘opgelost’ worden;
indien de eenheid hersteld kan worden dan zeker door het beleven en doorleven.
Bovendien is de traditionele filosofie grotendeels declaratief geworden, wordt louter
tot het terrein van de expressie van de persoonlijkheid van de filosoof en tot een
wereld die zich dikwijls in woorden en begrippen vastpraat. Als reactie tegen deze
extrasofie (die bij de beschrijving van de te kennen objecten gebruik maakt van de
voor hen externe factoren) tekent zich in de filosofie een tweede tendens af, nl. de
intrasofie, die tracht het vlak van de gereproduceerde natuur weg te laten en de wereld
te beschouwen van binnenuit, uit de invalshoek van de concrete mens. De
existentialistische filosofie vertegenwoordigt deze tweede tendens (Jasiński 1988:
27-28), maar het is voor mij duidelijk dat ook enkele andere figuren, die omwille
van de als ouderwets of niet-academisch bestempelde terminologie door de
vakfilosofie gemarginaliseerd werden (bijv. Carry van Bruggen of Colin Wilson),
deze intrasofische strekking vertegenwoordigen. Hetzelfde betreft in zekere zin ook
de instelling van Emmanuel Lévinas wiens filosofie doordrenkt is van een verlangen
het gedachtegoed van de metafysische Bijbelse ervaringswereld in termen van de
ontologische Griekse wijsbegeerte uit te drukken.
De wijsbegeerte - of vakfilosofie in de strikte zin van het woord - speelt in de
‘filosofie’ van de authentieke outsider slechts een rol als een van de deeldisciplines
naast bijvoorbeeld politiek, ethiek of sociologie. Ik ga in op
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deze elementen die mij functioneel lijken in mijn onderzoek. De transponering van
het denken van Zygmunt Bauman, Emmanuel Lévinas of Carry van Bruggen, met
die nodige aanpassingen en uitweidingen (Knud Løgstrup, Simone de Beauvoir en
N. Bierdiajew), maakt mijn kijk op en benaderingswijze van de outsider mogelijk.
Door verwerking van hun reflectie wordt een uniek perspectief op de Afrikaanse
literatuur geopend. De besproken facetten verschaffen het nodige raamwerk van
begrippen voor nadere terminologische bepaling. Op deze brede basis probeer ik een
semantisch netwerk te construeren en enkele criteria te noemen waarmee de outsider
beschreven zou kunnen worden.
Wijzend op de universele betekenis van de figuur van de outsider ga ik niet in op
de politieke, sociale of (in de enge zin van dit woord) filosofische bepalingen van
de betekenis van de outsider. Mijn bijzondere aandacht genieten daarentegen de
ethische aspecten omdat ze volgens mij de meest essentiële karaktereigenschappen
van de moderne outsider belichten. De beschrijving van de literaire bruikbaarheid
van het ‘vreemde’ personage van de outsider vormt een onontbeerlijke aanvulling
op de precisering van de term.
Het concept van de outsider onder de zijnen wil ik niet als een universele theorie
verkondigen; dit mag ook niet geïnterpreteerd worden als een structuur die alle
bestaanbare of denkbare elementen omvat. De constructie van de outsider onder de
zijnen is eerder als model te verstaan waarin slechts de voornaamste krachtlijnen
uitgestippeld zijn om een vertrekpunt voor verdere uiteenzetting te vormen.16
***
Aan de hand van een coherente en vanuit enkele belangrijke opvattingen belichte
positie van de outsider onder de zijnen, word ik in staat gesteld mijn corpus teksten
te legitimeren. In de geselecteerde teksten analyseer ik de verschillende vlakken
waarop de outsidersproblematiek verwoordt respectievelijk gemanifesteerd wordt.
Maar zoals duidelijk uit deze uiteenzetting is gebleken, ga ik niet in op de affiniteit
van de auteurs met de wijsbegeerte of op de omzetting van filosofische denkbeelden
omtrent de outsider. De geïsoleerdheid van de outsiders vloeit weliswaar organisch
voort uit hun beschouwing en/of beleving van de wereld, dus hun bewust of onbewust
aangenomen instelling, maar wordt niet alleen door hun doen en laten uitgedrukt,
door wat

16

Er bestaat natuurlijk een zekere spanning tussen de twee delen van het boek omdat ik
genoodzaakt was op een andere manier over hetzelfde te spreken. Het ligt voor de hand dat
ik getracht heb om dit te overwinnen maar ik kan deze moeilijke taak - in het voetspoor van
Lévinas - vergelijken met de spanning tussen de taal van de filosofie die van nature helleniseert
en de poging om delen van de menselijke ervaring uit te drukken die zich niet gemakkelijk
bij de hellenistische denkpatronen laten voegen.
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ze zeggen en hoe ze zich opstellen. Ik onderzoek verschillende technieken die de
auteurs gebruiken om doelbewust een kloof te creëren tussen de personages en de
omgeving, ik richt me dus eerder op de literaire situaties waarin het outsiderschap
overgebracht wordt. Dit wil zeggen dat in het tweede deel van mijn studie de focus
verschuift van de ideële aspecten van het outsiderschap naar de concrete
constituerende schrijversbesluiten of anders uitgedrukt: naar literaire procédés binnen
de teksten en processen buiten de teksten van meer algemene aard waardoor als het
ware structuren van xenofanie ontstaan en waarin bepaalde outsiderseigenschappen
zichtbaar worden gemaakt.
In het gedeelte over de buitentekstuele xenofanie neem ik Sy kom met die sekelmaan
van Hettie Smit tot onderwerp van mijn analyse. Hier concentreer ik me op de literaire
procédés buiten de tekst die eveneens verschillende vormen van xenofanie in de hand
kunnen werken. Ik ga dieper in op de positie die dit werk in de Afrikaanse canon
inneemt. Hier staan relaties tussen genre, gender en canon centraal. De publicatie
van Sy kom met die sekelmaan vond in 1937 plaats en aan de hand van dit specimen
- dankzij de tijdelijke afstand - kunnen uitspraken over de canonvorming gedaan
worden.
Voor het gedeelte over de binnentekstuele xenofanie heb ik me tot op zekere hoogte
op de indeling van Shlomith Rimmon-Kenan (1983: 3) georiënteerd die het over de
basale aspecten van de vertelde fictie heeft: zij maakt onderscheid tussen story (the
events - gebeurtenissen in het verhaal), text (their verbal representation - verbale
aanbieding van de gebeurtenissen) en narration (the act of telling or writing - de
vertelhandeling).17 Mijn analyse van de literaire situaties waarin de vormen van de
xenofanie zich uiten, volgt ook min of meer

17

‘“Story” designates the narrated events, abstracted from their disposition in the text and
reconstructed in their chronological order, together with the participants in these events.
Whereas “story” is a succession of events, “text” is a spoken or written discourse which
undertakes their telling. Put more simply, the text is what we read. In it, the events do not
necessarily appear in chronological order, the characteristics of the participants are dispersed
throughout, and all the items of the narrative content are filtered through some prism or
perspective (“focalizer”). Since the text is a spoken or written discourse, it implies someone
who speaks or writes it. The act or process of production is the third aspect - “narration”.
Narration can be considered as both real and fictional. In the empirical world, the author is
the agent responsible for the production of the narrative and for its communication. The
empirical process of communication, however, is less relevant to the poetics of narrative
fiction than its counterpart within the text. Within the text, communication involves a fictional
narrator transmitting a narrative to a fictional narratee. Of the three aspects of narrative
fiction, the text is the only one directly available to the reader. It is through the text that he
or she acquires knowledge of the story (its object) and of the narration (the process of its
production). On the other hand, however, the narrative text is itself defined by these two
other aspects: unless it told a story it would not be a narrative, and without being narrated
or written it would not be a text. Indeed, story and narration may be seen as two metonymies
of the text, the first evoking it through its narrative content, the second through its production.’
(Rimmon-Kenan 1983: 3-4).
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dit driedelig principe - min of meer, omdat het geselecteerde materiaal en de te
onderzoeken elementen een aangepaste aanpak vereisten.
In Na die geliefde land (1972) van Karel Schoeman wordt gekeken naar wat verteld
wordt, dus naar de vervreemdingsprocédés binnen de narratieve inhoud, naar
verschillende vlakken van de betekende wereld (story). Deze bespreking vindt plaats
tegen de achtergrond van de ontwikkeling van het traditionele Afrikaanse subgenre
nl. de plaasroman waar Schoemans boek naar verwijst en waarmee het tegelijk als
moderne herschrijving een belangrijke polemiek op thematisch vlak aangaat.
In Die son struikel (1960) van Dolf van Niekerk verschuift mijn focus op de
essentiële rol van het complex van de terugkerende motieven (zoals
ogen/gezicht/hoofd), waarbij de drie tekstuele factoren tijd, karakterisering en
focalisatie - eveneens aan bod komen en waarbij de verwevenheid van deze motieven
met de structurele elementen van het boek en met zijn betekeniswereld besproken
worden. Het kader voor deze interpretatie vormen niet alleen literatuur-technische
aspecten (text), maar ook de wijsgerige die in termen van de filosofie van Lévinas
besproken worden. De Franse denker zag zichzelf als een filosoof die de metafysische
en morele dimensie van het tussenmenselijke probeerde bloot te leggen en die de
morele her-definiëring van het subject als ‘verantwoordelijkheid door en voor de
Ander’ radicaliseerde. Vele van zijn reflecties kunnen dus mijn ethisch concept van
de outsider onder de zijnen nader toelichten.
In Sewe dae by die Silbersteins (1962) van Etienne Leroux ga ik in op het
vertelproces (narration), waarbij ik aandacht schenk aan de mogelijkheden die binnen
de narratieve handelingen gecreëerd kunnen worden om het personage als vervreemd
te doen uitkomen (vooral dankzij de romanexpositie en door de
perspectiefverschuiving ten opzichte van de vertel- en waarnemingsinstantie).
***
In alle hoofdstukken komen citaten rijkelijk aan bod. De redenen zijn verschillend.
Ten eerste merk ik dat vele boeken, ook uit de canon, niet meer gelezen en herlezen
worden. Hun interpretatie blijft dikwijls op het oude spoor steken. Mijn bevindingen
wil ik dus niet alleen op het geheugen en bestaande opinies van de Afrikaanse lezers
projecteren (vandaar soms het polemische karakter van de uitspraken) maar ook met
harde citaten uit de tekst staven. Ten tweede richt ik me grotendeels op het
Nederlandstalig publiek binnen de Lage Landen en Nederlandslezend buiten dit
gebied bij wie deze werken doorgaans onbekend zijn.18 En ten derde omdat ik door
middel van de aanhalingen niet

18

Een uitzondering is het boek van Etienne Leroux dat in het Nederlands vertaald is als Zeven
dagen bij de Silbersteins (1965).
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alleen mijn conclusies wil bekrachtigen maar ook op mijn eigen subjectiviteit als
onderzoeker het correctief wil toepassen van de subjectiviteit van de auteurs.
***
Het corpus geselecteerde literaire teksten dient nog verantwoord te worden. Gezien
de aard van de literaire situaties die ik aan de analyse wil onderwerpen, leek het me
gelegitimeerd om mijn onderzoek tot romans te beperken. Het oeuvre van vele
Afrikaanse romanschrijvers staat immers in direct verband met de problematiek van
het outsiderschap en de vervreemding. De roman leek mij eveneens het meest
geschikte genre ook om andere redenen. Een daarvan is dat de roman op de meest
gevarieerde manier op de uitdagingen van de moderne tijd reageert; zijn potentiële
mogelijkheden zijn dus verre van uitgeput. Maar naast de relevante positie van de
roman in de moderne twintigste-eeuwse literatuur hebben in mijn geval ook technische
overwegingen een rol gespeeld. De roman biedt wat dat betreft een ruimere
mogelijkheid tot analyse dan kortere prozavormen.
Het is duidelijk dat ik bij het samenstellen van het corpus teksten voorkeur gaf
aan mijn eigen smaak of - om met Jauss te spreken - aan het proces van
horizonversmelting: d.w.z. de romans die in de act van de lectuur door mij
geactualiseerd werden. Het samenvallen van de horizon van de tekst en mijn eigen
verwachtingshorizon als lezer was dus belangrijk voor de uiteindelijke keuze. Maar
even belangrijk was de canonieke positie van de te behandelen teksten. Dat alle vier
geanalyseerde teksten tot de canon behoren, is dus opzettelijk en in het geval van Sy
kom met die sekelmaan zelfs noodzakelijk.
Voor Collingwoods vraag- en antwoordmodel, ontwikkeld voor de reconstructie
van historische feiten, was elk evenement het antwoord op een probleemsituatie;
voor Jauss geeft iedere literaire tekst ook impliciet antwoord op een probleemstelling
(Van Heusden & Jongeneel 1997: 193-194). Hierbij sluit de definitie van de literaire
canon door Mooij aan (1985: 23) die de canon als een verzameling literaire werken
beschouwt die door een bepaalde samenleving als waardevol erkend worden en als
referentiepunten in de literatuurbeschouwing dienen. Deze waarden zijn niet alleen
van literaire maar ook van sociale en levensbeschouwelijke aard. En dit betreft zowel
de positieve als ook de negatieve bepaling van de canon - met andere woorden wat
in de canon wel en wat niet vastgelegd wordt, vertelt iets over de cultuur van de
betrokken samenleving. De door mij gekozen romans danken hun positie (mede) aan
de manier waarop ze antwoorden formuleerden voor de contemporaine lezers. De
keuze voor teksten die in de canon zijn opgenomen zal er hopelijk toe bijdragen dat
de uitspraken van algemene aard, die op de analyse van zulke werken gebaseerd
kunnen worden, een grotere relevantie hebben, ook van maatschappelijke aard.
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De verzameling teksten die in een bepaalde taal- en cultuurgemeenschap voor de
literaire canon doorgaan, zegt veel over de gemeenschap zelf zoals bijvoorbeeld de
heersende waarden, de geformuleerde problemen en de ingenomen standpunten.
Door onderzoek te doen naar de verwoording van de outsideraspecten in canonieke
teksten kunnen we dichter komen bij de reconstructie van de manier waarop en de
fasen waarin het (zelf)beeld van de Afrikaners gevormd en beleefd werd. De roman
is een cultureel artefact en niet los te denken van een bepaalde ontwikkelingsfase
van de maatschappij. Een historische situatie waarin de auteurs verkeren, manifesteert
zich in de motieven en thema's die door hen gethematiseerd worden en in de wijze
waarop ze bewerkt worden: literaire werken zijn altijd artistiek getransponeerde
spiegelbeelden van de contemporaine problematiek of zelfs ‘realisatie van de afwezige
werkelijkheid door de maker èn ontvanger19’ (Van Stralen 1996: 105). Bij de keuze
van teksten werd er vanzelfsprekend rekening gehouden met de concrete vraagstelling
waarin zich een bepaalde historische situatie van de Afrikaanse intellectueel
manifesteert, want het literaire werk is - weliswaar op een indirecte en complexe
manier - spiegelbeeld van de contemporaine issues, de tijdsproblematiek. Het wordt
algemeen aanvaard dat de literatuur op de werkelijkheid reageert en deze ook
reorganiseert; deze relaties zijn dus gebaseerd op de complexe wisselwerking. De
vormen van deze reactie en reorganisatie kunnen zeer uiteenlopend zijn, van de meest
rechtstreekse tot de meest indirecte. Soms spelen de literaire (fictionele) teksten de
rol van de denkbeeldige (fictieve) oplossingen van reële sociale problemen en politieke
contradicties waarvoor op een bepaald stadium in de realiteit geen bruikbare oplossing
bestaat (Barbéris 1973: 6; vgl. Willemse 1985: 36).
De Afrikaanse literatuur had van meet af aan de bedoeling om Afrikaners een
nationaal gevoel te geven als een gemeenschap die zich in Afrika wortelt en een
hecht volk vormt. De Afrikaanse geschriften van het eerste uur tonen verschillende
vormen van politiek engagement: van Lied ter ere tegen het einde van de 18de eeuw
via politieke gesprekken over de afscheiding van de Oostelijke provincie uit het
midden van de 19de eeuw tot het optreden van de ‘Patriot’-mannen in de laatste
kwart van de 19de eeuw. Maar ook in de twintigste eeuw, wanneer de materiële en
psychische gevolgen van de oorlog van 1899-1902 of de industrialisatie en de
verarming onder de verstedelijkte gewezen farmers verwerkt moesten worden, blijkt
de literatuur in het Afrikaans op haar specifieke wijze bij het tijdsgebeuren betrokken.
In talrijke studies wordt er terecht op gewezen dat menig Afrikaanse auteur zich in
dit proces mede schuldig

19

‘Kaelin drukt dit als volgt uit: “If a literary art object is a complex image and images are
motivated by a perception of the world, in constructing such an object the author is exercizing
his ability to render absent the present or present the absent” (Kaelin 1962: 154).’
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gemaakt heeft aan de negatieve etnische stereotypering. Mij dunkt dat ook een
alternatieve stelling geponeerd kan worden. Vandaag wordt het steeds duidelijker
dat het moment waarop de segregatie van de rassen niet langer alleen in gebruiken
of afzonderlijke wetten ingebed was, maar in 1948 door de Malan-regering tot de
staatsideologie werd verheven, tegelijkertijd en paradoxaal het begin van het langzame
einde van dat bestel betekende.20 Ook de Afrikaanse literatuur heeft bijgedragen tot
de ontmanteling van het politieke systeem, omdat menig Afrikaanse auteur meedeed
aan de verdiepte culturele reflectie en de ideologische deconstructie. In het werk van
de Sestigers die op de meest uiteenlopende manieren tegendraads probeerden te zijn,
vindt men de vroegere 19de-eeuwse betrokkenheid van de Afrikaanse literatuur terug.
De vector toont nu zeker geen kleinere grootheid, want de graad van politieke
verbondenheid werd niet kleiner, maar zijn gerichtheid is duidelijk gewijzigd: niet
de vorming van de eigen gemeenschap staat voorop maar de kritiek op de stelligheden
en de dwangmatigheden van de collectiviteit. Bijvoorbeeld in het werk van
‘vrijgeschreven’ auteurs als Etienne Leroux, André P. Brink en vele anderen wordt
de scepsis over voorgestelde ideologische concepten uitgesproken en de nationale
identiteitszwendel aan de kaak gesteld. De zoektocht naar een nieuwe identiteit kan
beginnen en haar essentiële kenmerk is haar individueel karakter en subjectiviteit.
Deze auteurs verwoorden als groep de spanning tussen skrywer en die gemeenskap
(die zelfs in de vroegere Afrikaanse literatuur minder incidenteel voorkwam dan men
vermoedt, men denke aan de afwijzende houding tegenover de ‘Patriot’-schrijvers);
zoals Bartho Smit (1963: 1) dit uitdrukte: ‘Die mens en sy bestaan het vir ons so
vloeiend en onomlynbaar geword dat hulle net nie meer in tradisionele vorme wil
inpas nie.’ Tegelijkertijd bracht

20

Vandaag begint dit proces onderwerp van reflectie te worden zoals in het onderzoek van
Lawrence Schlemmer: ‘Schlemmer noem (...) dat die etniese of kultuurbelewenis van die
wit Afrikaner in baie beduidende mate in die apartheidsera verswak is deurdat die regering
op 'n burokratiese wyse Afrikanerbelange behartig het. In die proses is kultuurleierskap en
vrywillige netwerke verswak deurdat daar in apartheidswetgewing en al die regulasies wat
wit mense bevoordeel het as 't ware 'n amptelike verskansing van etnisiteit was. Dié tydperk
van amptelike apartheid en burokratiese etnisiteit het die koördinerende funksies binne die
Afrikanergroep beduidend verswak. Ná die aftakeling van apartheid het 'n nuwe probleem
ontstaan. Omdat die kultuurnetwerke so verswak het, is daar nie meer op alledaagse
gemeenskapsvlak die leierskap wat in kultuurverband rigting kan gee nie. (...) Daar is nie
meer 'n sterk koppeling tussen kerk en etnisiteit nie, met die gevolg dat kultuurleierskap en
die gewone mens taamlik van mekaar vervreem is. ‘Ek dink dit is die boete wat betaal is vir
die amptelike verskansing van identiteit in die apartheidstyd,’ sê Schlemmer. ‘Apartheid het
al die volke verswak, onder wie die Afrikaner.’ Volgens hom is daar weens die instorting
van die ou bestel nou 'n baie groot mate van sinisme en wantroue onder Afrikaners wat
leierskap betref. Afrikanerleiers kan nie meer daarop staatmaak dat mense hulle sal erken
net omdat hulle Afrikaners is of 'n Afrikanersaak verkondig nie. ‘Die gevoel onder mense
is dat die leierskap tydens apartheid baie swak gepresteer het, en nóg swakker in die
oorgangsfase.’ (Pienaar 1999: 9).
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hun proza een definitieve breuk teweeg met de traditionele zienswijze op de literaire
figuur: ‘Toe die prosa gerig was op die volksmens, was die verhaalfigure epies,
heroïes, aristokraties... Nou dat die prosa gerig is op die aristokrasie van die gees of
intellek, is die verhaalfigure nederig, naamloos (soms byna gesigloos), ontredderd,
willoos, pateties.’ (Van der Walt 1965: 631). In het werk van de meeste Sestigers is
de outsiderfiguur constant aanwezig. Hun tijdperk (1955-1972) ‘was die hoogbloei
van die modernisme in die Afrikaanse prosa. Talle outeurs was nie net skatpligtig
aan “denken in Parys” nie, maar het die trefwoorde “vervreemding”, “onthegting”,
“buitenstaanderskap”, “eksistensialisme” en “ballingskap” as 't ware tot boegbeelde
verhef waaronder hul werke gevaar het.’ (Van Coller 1995-a: 198). Telkens weer
treft men bij hen enkelingen aan die op schokkende wijze verzeild zijn geraakt in
conflictsituaties met andere mensen, God en zichzelf. De breuk met het eigen
persoonlijk verleden en de bekende ervaringswereld van de gemeenschap is een
onvermijdelijk gevolg. Indien het aantal outsiderfiguren in de Afrikaanse literatuur
vanaf de vroege jaren zestig drastisch toeneemt, is dat niet alleen te verklaren door
de literaire mode van het existentialisme, maar ook door het feit dat steeds meer
mensen in ongenoegen en onvrede met zichzelf leven als leden van de
Afrikaner-gemeenschap en dat de schrijvers daaraan uitdrukking hebben gegeven.
Vooruitlopend op de bevindingen in het hoofdstuk ‘Bepaling van de terminologie’
wil ik op deze plaats op Carry van Bruggens essay Prometheus (1919, 1980) wijzen
waarin ze individualistische en prometheïstische trekken met het verstarde
collectiviteitsdenken confronteert, van de pragmatisch-ethische aanvaarding van
stelligheden afziet en het bij de intellectuele opsporing van de antithese laat (Fokkema
& Ibsch 1984: 236). ‘De twijfel is voor Carry van Bruggen het cruciale punt. Zolang
de mens de twijfel nog vreest, kan hij de individualiteit niet werkelijk deelachtig
worden.’ ‘Dit is dan ook de primaire en in de geschiedenis van de mensheid zich
steeds herhalende aloude vraag, die de kritische, redelijke geest aan het adres van de
collectiviteit richt: “Moet de slechte wet gehoorzaamd worden?” (p. 28521).’ (Fokkema
& Ibsch 1984: 232; 231).22

21
22

Aanhaling uit Van Bruggen (1980: 285).
‘De houding van de redelijke mens jegens de collectiviteit laat zich uitmuntend toetsen aan
de oude vraag: Moet de slechte wet gehoorzaamd worden? De redeloze in de collectiviteit
stelt die vraag niet, daar voor hem “wet” samenvalt met “recht” en hij dus geen wetten
“slecht” kan achten. De fanatische hervormer stelt ze eigenlijk evenmin, voor hem spreekt
het vanzelf dat een wet, eenmaal als slecht erkend, niet meer wordt gehoorzaamd.’ (Bruggen
1980: 285). Sommige Zestigers probeerden het probleem op de ‘Griekse’ wijze op te lossen:
‘De Grieken hebben in “Antigone” de kwestie scherp gesteld - en zo er iets het Griekse
denken als hoogontwikkeld, als scherponderscheidend kenmerkt, dan is het zeker dit vermogen
om de collectiviteit in haar grondslagen te begrijpen en te critiseren zonder haar nochtans
aan te vallen en te verwerpen.’ (Bruggen 1980: 285).
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De literaire representaties van de outsider maken deel uit van een concrete
maatschappelijke werkelijkheid. De manier waarop de outsider, de denkbeelden die
hij vertegenwoordigt en diverse aspecten van gemeenschap-outsiderrelatie
gepresenteerd worden, houdt verband met de sociale, politieke en culturele realiteit.
De outsider kan gezien worden als transfiguratie van wat er in de samenleving of
een gemeenschap omgaat. De vraag is - en dit is een politieke dimensie van de
aangesneden problematiek - of dat complex van voorstellingen voorafging aan
concrete verandering in de denkwijze van de gemeenschap en tenslotte aanzet vormde
tot de verandering van de werkelijkheid? Of er naast het chronologisch voorafgaan
aan de mentale en politieke wijzigingen binnen de Zuid-Afrikaanse realiteit tegelijk
sprake kan zijn van een causaal verband?23
Nader ingaan op deze kwestie zou zeer zeker het kader van deze studie
overschrijden, en niet alleen omdat het corpus veel omvattender zou moeten zijn om
zulke stelling te rechtvaardigen. Toch mag aan deze vraag, uitgerekend in de
onderhavige studie, niet stilzwijgend voorbijgegaan worden. Indien men met het oog
op de Zuid-Afrikaanse context een poging onderneemt om het concept van de outsider
af te bakenen en bepaalde regelmatigheden van zijn (re)presentatie in de literaire
structuren op te sporen, nadert men immers - ook al was het maar indirect - de
wetenschap van waaruit een antwoord op deze vraag misschien ooit mogelijk zal
zijn. De introductie van de outsider in de Afrikaanse literatuur en de artistieke
verwerking hiervan liepen in vele gevallen vooruit op de politieke verandering;
hiervan getuigt in ieder geval de chronologie van de gebeurtenissen. Of er sprake
kan zijn van een causale relatie is een andere zaak.

23

Een soortgelijke stelling betreffende de prefiguratieve rol van literatuur poneert ook Ampie
Coetzee (1996: 41-42) die zich op het concept interregnum (‘tussen heerskappye’)
concentreert. ‘Sedert die setigerjare is daar in die Suid-Afrikaanse letterkunde | Met 'n
“Suid-Afrikaanse letterkunde” binne hierdie konteks word bedoel hoofsaaklik dit wat in
Afrikaans en Engels geskryf is - A.C.] 'n bewuswording van groeiende krisisse in die politieke
hegemonie. In die begin van die tagtigerjare gebruik Nadine Gordimer die konsep interregnum
as motto by haar novelle July's People (1981), waar die woord, sonder dat dit binne die
konteks van die geskrifte van Antonio Gramsci gelees hoef te word, alreeds duidelik beteken:
tussen heerskapye [Gramsci (1978: 276) se woorde in Hoare en Smith se vertaling van die
Prison Notebooks is: “The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the
new cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms appear.” - A.C.].
En so 'n interregnum impliseer dat daar 'n einde en 'n begin gaan wees. In sommige prosawerke
van skrywers soos Gordimer, J.M. Coetzee, John Miles, Karel Schoeman, Etienne van
Heerden en Eben Venter is die apokalips 'n sterk uiting binne die konteks van oorgang alhoewel daardie oorgang tot die nuwe, vanselfsprekend, toe nog nie gerealiseer het nie.
Betekenisvolle voorbeelde van literêre werke is dus, veral sedert die sewentigerjare [Karel
Schoeman se Na die geliefde land, waarin 'n tyd anderkant die apokalips verbeel word, het
verskyn in 1972 - A.C.], geproduseer binne die verwagting van 'n politieke oorgang. Die
benaming “oorgangsliteratuur” kan dus nie beperk word tot die totstandkoming van 'n
demokratiese bestel in Suid-Afrika sedert 1994 nie.’

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

29
De mate van de wisselwerking tussen literatuur en werkelijkheid en de
sociaal-politieke relevantie van de eerste voor de tweede is waarschijnlijk moeilijk
te bewijzen, maar dat wil niet zeggen dat ze valt te ontkennen. Het feit dat het tot
een discussie en tot een consensus over de aard van de werkelijkheid moet komen
vóór men aan de verandering kan beginnen, verdient onze aandacht. De literatuur in
Zuid-Afrika - en ik doel hier niet noodzakelijk op zogeheten geëngageerde werken
- heeft een aanzienlijke rol gespeeld bij het ter discussie stellen van ethische en
wijsgerige aspecten van de politieke status quo. Daarom kan de studie van de hier
voorgestelde problematiek in politiek, sociologisch en literair opzicht significant
zijn. Deze optiek kan bevestigd worden door de literaire ervaring van Lévinas die
door Burggraeve (1996-a: 199) zo verwoord wordt: ‘Boeken geven te denken. Ze
reiken niet enkel woorden aan, ze maken het vooral mogelijk te delen in “het ware
leven dat afwezig is” maar dat juist niet utopisch of onmogelijk is. In tegenstelling
tot elke argwaan tegenover “boekenwijsheid”, die het boek enkel beschouwt als
informatiebron, “leermiddel” of “handboek”, heeft Lévinas steeds een indringend
gevoel gehad voor de “ontologische” draagwijdte van het boek als een modaliteit
zelf van onze menselijke existentie. Daartoe hoeven deze boeken helemaal niet
filosofisch van inslag te zijn. Integendeel, het kunnen evenzeer - of zelfs bij voorkeur
- romans, poëzie, theaterstukken en dergelijke zijn. (...) Lezen is zich verheffen tot
en “ge-hoor-zamen” aan de exterioriteit, het wezenlijk nieuwe dat niet uit onszelf
opborrelt maar dat als een “openbaring” uit den vreemde in ons bestaan binnenbreekt
en ons zodanig raakt dat we - “dezelfde” blijvend - toch een radicaal “andere”
worden.’

0.3. Bijzondere aspecten van de vreemdheid binnen de Afrikaanse
literatuur
Wanneer op de vreemdheid in de Afrikaanse literatuur ingegaan wordt, dient vooraf
op een bijzonder verschijnsel gewezen te worden, nl. dat de eerste twee aspecten van
dergelijke ‘vreemdheid’ in de literatuurgeschiedenis en literatuurwetenschap zelf te
vinden zijn. De eerste dimensie is sterk verbonden met het proces van de mentale
veranderingen in Zuid-Afrika in de loop van de jaren tachtig en met de politieke
transformatie in de loop van de jaren negentig. De literaire kritiek probeert op de
Afrikaanse literatuur verschillende alternatieve ziens- en benaderingswijzen uit. Men
tracht bijvoorbeeld de Afrikaanse letterkunde bij het concept van de ‘Zuid-Afrikaanse’
of ‘Zuider-Afrikaanse’ literatuur onder te brengen en zodoende een uiting te geven
aan de presentie van de talige, raciale of culturele ‘ander’. Hier komen zowel
theoretische beschou-
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wingen naar voren (Roos 1996), als ook praktische pogingen van toepassing
(Chapman 1996); beide leiden tot - soms hevige - polemieken.24
In een zeker contrast met dit streven tekent zich een tweede alternatieve tendens
af, en wel om de gemarginaliseerde vrouwelijke ‘ander’ in de literair- -historische
synthesen in aanmerking te nemen. Hier ziet men, paradoxaal genoeg, een totaal
andere benadering: de schrijfsters worden niet opgenomen of geïncorporeerd in de
canon maar in plaats daarvan verder afgezonderd om (in navolging van Meijer 1988)
na te gaan of vrouwelijke Afrikaanse auteurs niet in een sterkere mate bij elkaar
aansluiten dan bij hun mannelijke voorgangers of tijdgenoten (Van Niekerk 1999;
Spies 1997).
Een andere trend ziet men in de benadering van de Afrikaanse literatuur in het
kader van het postkoloniale discours. Deze laatste ontwikkeling plaatst de Afrikaanse
literatuur in het kader van de ‘minderheidsletterkunde’ (Hutcheon 1988). Gerrit
Olivier (1995) betoogt bijvoorbeeld dat de manier waarop het werk van de zwarte
(Amerikaanse) schrijvers benaderd wordt, als model kan fungeren voor de
‘herkonseptualisering’ van de studie van de Afrikaanse literatuur. De kwalificatie
van de Afrikaanse literatuur als ‘marginale’ letterkunde en ‘minderheidsletterkunde’
- op grond van bijvoorbeeld haar positie in de Zuid-Afrikaanse samenleving - vindt
plaats in de hoop vernieuwende inzichten te verkrijgen. Historisch gezien nam de
Afrikaanse literaire cultuur, in politiek opzicht, inderdaad een perifere plaats in als
onderdeel van de strijd tegen het imperialisme van de Britse metropool. Het concept
van de marge kan bovendien van toepassing zijn op de verhouding van de Afrikaanse
literaire cultuur tot de Europese culturele tradities: culturele en esthetische ontwerpen
voor de Afrikaanse letterkunde werden namelijk uit Europa gehaald (John www).
Ten derde wil ik hier uit te weiden over een andere ‘vreemde in die laer’. Er is
immers een nieuw fenomeen ontstaan: de snel groeiende belangstelling voor de
Afrikaanse taal en letterkunde buiten Zuid-Afrika.25 Dit brengt een nieuwe dimensie
in het verschijnsel ‘vreemde/outsider in de Afrikaanse literatuur’ nl. de buitenstaande
buitenlandse literatuurwetenschapper. Deze factor is sinds de politieke transformatie
in Zuid-Afrika een vast element en zal als zodanig de nieuwe situatie mede bepalen
waarin de Afrikaanse literatuur begint te verkeren.26 Ook met de aanwezigheid van
déze vreemde (die het voor het zeggen wil

24
25

26

Vergelijk o.a. Van Niekerk 1996; Van Vuuren 1991, 1997; Paneelbespreking 1997; Malan
1990; Swanepoel 1991.
Getuige enkele initiatieven met betrekking tot de bestudering van de Afrikaanse taal en
letterkunde in de Midden-Europese regio (bijv. aan de universiteiten in Polen en Tsjechië);
de Eerste Workshop Afrikaans Extra Muros (EWAfrEM) gehouden in Leipzig in september
2000 kan eveneens als het voorname voorbeeld fungeren.
Ik kan het niet nalaten om op deze plaats Karel Schoemans Afskeid en vertrek (1990: 69) te
citeren, en ik doe dat onder verwijzing naar een niet-Afrikaanse ‘navorser’ Luc Renders
(1997: 61): ‘Hulle [de vreemdelingen - J.K.] kan deur hulle posisie as buitenstaanders die
huidige ontwikkelinge beter beoordeel as die Suid-Afrikaners: “Dalk is julle net vinniger
om te erken dat julle nie verstaan nie, terwyl óns [Zuid-Afrikaners - J.K.] nog hardnekkig
uithou in ons waan. Miskien is dit eenvoudig net dat ons nie kan verwerk nie dat ons besig
is om tot vreemdelinge te ontwikkel in 'n land waarvan ons nog altyd geglo het dat ons dit
besit” (69).’
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hebben), zal rekening moeten worden gehouden, maar dit is - denk ik - een zeer
verheugend aspect van de recente buitenlandse inmenging in de Zuid-Afrikaanse
problematiek.

0.4. Hoe dit boek tot stand kwam
De eerste aanzet tot dit onderzoek vormde mijn reis naar Zuid-Afrika in februari
1992, waar ik deelnam aan het Internationale Neerlandistiek-Congres georganiseerd
aan de Potchefstroomse Universiteit vir Hoër Christelik Onderwys, als ook een reeks
hoor- en werkcolleges die ik direct daarna voor de studenten neerlandistiek aan de
Universiteit Wrocław (Polen), heb georganiseerd. De mogelijkheid tot verdere studie
en vooral tot het verzamelen van materiaal voor mijn onderzoek en de didactiek is
mij geboden door het Departement Afrikaans en Nederlands van de Universiteit van
die Oranje-Vrystaat (thans die Universiteit van die Vrystaat) en de Stigting
‘Neerlandia’ in Bloemfontein. Organisatorisch en financieel hebben ze mijn tweede
reis naar Zuid-Afrika in september 1992 mede mogelijk gemaakt.
De tweede belangrijke aanzet tot dit onderzoek kwam tijdens mijn verblijf in het
Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences
(NIAS) te Wassenaar in 1993/94. Naast een ander project dat ik daar realiseerde,
heb ik er ook de hele opzet van dit boek uitgewerkt, ontbrekend en in Polen niet
toegankelijk materiaal verzameld en werden de eerste hoofdstukken geschreven.
Tijdens dit verblijf had ik de kans om de eerste onderzoeksresultaten publiekelijk te
presenteren tijdens het congres ‘Afrikaans in een veranderende context’ georganiseerd
in Amsterdam door de Internationale Vereniging voor Neerlandistiek te Woubrugge
aan de Vrije Universiteit (Koch 1995).
Het Poolse Comité voor Wetenschappelijk Onderzoek (KBN - Komitet Badań
Naukowych) heeft mij met een driejaarlijkse beurs gesteund bij de verdere
werkzaamheden aan dit boek en zodoende bijgedragen tot een gunstig verloop van
mijn onderzoek in Polen; KBN heeft ook deze publicatie financieel mede mogelijk
gemaakt.
Mijn volgende wetenschappelijke verblijf in Zuid-Afrika in juli-augustus 1996,
dat zeer vruchtbaar is geweest, heb ik gefinancierd uit het projectgedeelte van de M.
Nijhoff-prijs die mij in 1995 te beurt viel voor mijn vertalingen uit
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de Nederlandse literatuur in het Pools. Het Prins Bernhard Fonds (thans Prins
Bernhard Cultuurfonds) heeft mijn voorstel voor de studiereis en voor aanschaf van
boeken en materiaal goedgekeurd en mij middelen ter beschikking gesteld. Het Fonds
heeft ook bijgedragen tot de publicatie van dit boek.
De afstand tot Zuid-Afrika en tot de talrijke bronnen27 die alleen daar te raadplegen
waren, probeerde ik te overbruggen met de welwillende hulp van de medewerkers
van Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) in
Bloemfontein. Op die manier heb ik soms relevante informatie ontvangen. Dankzij
een ruime schenking aan boeken door Die Suid-Afrikaanse Biblioteek te Amsterdam
aan de bibliotheek van de Erasmus-Leerstoel voor de Nederlandse Filologie in
Wrocław werd ik in staat gesteld een aanzienlijk deel van het onderzoek in mijn
woonplaats te verrichten. Beide instellingen ben ik zeer erkentelijk hiervoor.
In de laatste fase van het schrijfproces (winter 2001) werd ik door School of English
van de A. Mickiewicz Universiteit (UAM) in Poznań, waar ik eveneens aan verbonden
ben, in staat gesteld weer naar Zuid-Afrika af te reizen. Daar kon ik van de beurs
van die Universiteit van die Vrystaat genieten en mijn onderzoek in het land zelf af
te sluiten.
Het merendeel van de productiekosten van deze verhandeling heeft Wydział
Filologiczny (Faculteit der Letteren) van de Universiteit Wrocław gedragen. Het
boek verschijnt tevens in de AMOS-reeks van ‘Comenius. Vereniging voor Neerlandici
van Midden- en Oost-Europa’; op die manier heeft deze organisatie ook financieel
tot de publicatie bijgedragen. En last but not least wil ik de Nederlandse Taalunie
noemen die eveneens haar geldelijke steun aan de drukkosten heeft verleend.
Op deze plaats kan ik moeilijk de vele Zuid-Afrikaanse, Nederlandse en Vlaamse
vrienden noemen die op hun manier bijgedragen hebben tot het ontstaan van dit boek:
aan allen denk ik met dankbaarheid. Ik ben zeer geholpen door hun bereidheid mij
te adviseren, suggesties te doen en zelfs delen van dit boek te lezen en correcties aan
te brengen. Ze hebben mij gesteund door materiaal te sturen, bibliografische gegevens
door te mailen, mij als gast in Zuid-Afrika te ontvangen en in Zuid-Afrikaanse
aangelegenheden te introduceren. Bezoek van sommige Zuid-Afrikaanse vrienden
aan Polen en hun bereidwilligheid om over mijn topic te discussiëren, heb ik altijd
als erg stimulerend ervaren.
Met name wil ik vooral beide recensenten prof. H.P. van Coller en prof. M. Janssens
voor hun vakkundig oordeel hartelijk dank zeggen. Nele Hillewaere,

27

Wat dat betreft, is de klacht van Rob Antonissen (1946: 7) - toen hij nog vanuit België over
de Afrikaanse literatuur schreef - jammer genoeg ook op mij van toepassing: ‘De afstand die
ons van Zuid-Afrika scheidt, bracht anderzijds natuurlijk moeilijkheden mee, vooral met het
oog op het voorhanden-zijn der bronnen.’
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Elke Brems en Riet de Jong-Goossens ben ik veel dank verschuldigd voor de vele
uren die ze aan mijn teksten hebben besteden om hem van allerlei fouten te zuiveren.

0.5. Tot slot
Over de fenomenen ‘outsider’ en ‘vervreemding’ heeft men reeds zo veel geschreven
dat de vraag zich als het ware opdringt of het nodig is - of überhaupt zin heeft - aan
de massa publicaties deze nog toe te voegen. Ik heb niet alleen besloten het resultaat
van mijn jarenlange onderzoek in drukvorm te laten verschijnen omdat zulks nodig
is om aan de extrinsieke eisen van het habilitationsschrift te voldoen of omdat ik
mijn eigen ambities wil bevredigen. Kritische uitspraken over literaire teksten zijn
in eerste instantie terug te voeren op het verslag van een concrete leeservaring, de
beleving en de bestudering ervan, en - in geval van mijn studie - niet minder door
de poging om die op een adequate wijze in de vreemde taal te verwoorden. Zo is het
ook met de kritische uitlatingen in dit boek.28
Dat tekstbehandeling uit leeshandeling voortkomt, heeft hier ook nog een andere
betekenis. Literatuur beschouwen valt tegelijkertijd te verstaan binnen een bepaald
raamwerk dat gevormd wordt door het bedrijven van literaire kritiek,
literatuurgeschiedschrijving, andere literaire teksten, dominerende
verwachtingspatronen ten opzichte van kunst en heersende sociale normen en wat
dies meer zij. In dit geval is de auteur dezes ook vreemde en outsider met betrekking
tot de Afrikaanse letterkunde en behoudt hij zich het recht voor een vreemdeling te
blijven, omdat hij hoopt dat zijn visie - juist in deze hoedanigheid - inzichtgevend
kan zijn (vgl. Meintjes 1991). Indien aan het adres van de mensen die de Afrikaanse
literatuur beroepshalve bestuderen soms verwijten gericht worden dat deze literatuur
hoofdzakelijk als een gesloten literair systeem benaderd wordt, dan ligt de oplossing
niet alleen in de meertalige context of toepassing van nieuwe methodologieën, maar
eveneens in het optreden van de buitenstaande en - landse onderzoekers dus niet van
de Afrikaanse origine. Soms is afstand nemen noodzakelijk om tot dieper inzicht te
komen. Soms is dat nolens volens

28

Ook in de leeservaring ligt ten dele de verantwoording van de corpus teksten. De
wetenschapper ziet zich voor een taak gesteld die niet gemakkelijker is dan die van een
bloemlezer. Het heeft weinig zin om op deze plaats alle voors of tegens op te sommen, maar
soms waren er grote twijfels: waarom Na die geliefde land van Karel Schoeman en niet By
fakkellig, zoals Brink (1973: 7) zei ‘een van die suiwerste studies van outsiderskap in
Afrikaans’, en waarom Sewe dae by die Silbersteins van Etienne Leroux en niet zijn Die
eerste lewe van Colet? Zoals bij elke bloemlezing hebben ook hier persoonlijke voorkeur en
individuele smaak hun rol gespeeld en het zou de integriteit van elke onderzoeker aantasten
om dit te ontkennen.
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jouw hoedanigheid die als storend ervaren wordt, maar dit hoeft niet negatief beleefd
te worden. ‘Ein anderer Ausdruck für diese Konstellation liegt in der Objektivität
des Fremden. (...) Objektivität ist keineswegs Nicht-Teilnahme, - denn diese steht
überhaupt jenseits von subjektivem und objektivem Verhalten - sondern eine
positiv-besondere Art der Teilnahme - wie Objektivität einer theoretischen
Beobachtung durchaus nicht bedeutet, dass der Geist eine passive tabula rasa wäre,
in die die Dinge ihre Qualitäten einschreiben, sondern die volle Tätigkeit des nach
seinen eigenen Gesetzen wirkenden Geistes, nur so, dass er die zufälligen
Verschiebungen und Akzentuierungen ausgeschaltet hat, deren individuell-subjektive
Verschiedenheiten ganz verschiedene Bilder von dem gleichen Gegenstand liefern
wurden. Man kann Objektivität auch als Freiheit bezeichnen: der objektive Mensch
ist durch keinerlei Festgelegenheiten gebunden, die ihm seine Aufnahme, sein
Verständnis, seine Abwägung des Gegebenen präjudizieren könnten.’ (Simmel 1911:
510).
Deze persoonlijke noot, op zijn plaats in het werk dat doorlééfd is, laat ik nog even
klinken want ‘elk onderzoek (...) is altijd het werk van een concrete mens, die de
geschiedenis [en de literatuur - J.K.] niet kan interpreteren zonder zijn existentie te
definiëren en die zijn existentie altijd in een historische context uitlegt’. (Hładowski
1954: 12).29
De ervaringen van de outsider zijn ook mij te beurt gevallen - vandaar de actieve
belangstelling voor dit onderwerp. Het schrijfproces was eerder een ontluikingsproces
en werd als zodanig vergezeld door een aantal persoonlijke en professionele
gebeurtenissen van vervreemdende aard - daarom heeft het enkele jaren in beslag
genomen en duurde langer dan aanvankelijk gedacht en gepland. Een multum
didactische verplichtingen aan twee academische instellingen en het vertaalwerk dat
ik niet wilde opgeven, hebben mij voortdurend van dit onderzoek afgeleid; hopelijk
heeft dit niet alleen een negatieve rol gespeeld, maar liet het mij - verrijkt door
omgaan met studenten en nieuwe vertaalervaringen - steeds weer met kritische afstand
naar dit boek terugkeren. De ontginning van de outsidersproblematiek was tevens
de exploratie van mezelf én de wereld in het algemeen omdat ze begeleid werd door
vergelijkingen van mezelf met de anderen, onthulling van verwantschappen en
verschillen. De problematiek van het outsiderschap schetsen betekende
zelf-verkenning en zelf-ontdekking van het beschouwende ik en in dat proces werd
het interpreterende subject zelf geïnterpreteerd. De verscherpte indruk dat alle
aangesneden kwesties van grote persoonlijk-existentiële relevantie zijn, werd tot een
constant gevoel. Hopelijk is het mij gelukt een vorm te vinden waarin het door mij
meegemaakte en meegedachte aan anderen mededeelbaar is.

29

Vertaling uit het Pools van mij [J.K.].
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I. ‘Hierdie vreemde in die laer’. Enkele aspecten van een verkenning
van de Afrikaanse literatuur door een vreemde
I.1. (nie) slegs vir Afrikaners (nie)...
Enkele jaren geleden werd in de Afrikaanse pers een fragment geciteerd van mijn
lezing gehouden tijdens het congres van de Afrikaanse Letterkundevereniging in
oktober 1992 op Stellenbosch (bijv. Britz 1992; Kannemeyer 1992; ook Van Zyl
1992). Meer dan door het feit van de aanhaling zelf was ik verrast door het fragment
dat men uit mijn referaat had gelicht. Het ging om een uitlating uit het laatste deel
van de voordracht waar ik me van een retorische figuur bediende nl. dat de zaak van
het Afrikaans te belangrijk is om het alleen in handen van de Afrikaners te laten
(Koch 1993: 37).1
Ik heb de aanhaling van mijn uitspraak met gemengde gevoelens gelezen omdat
ik in de tussentijd heb gemerkt dat de Afrikaners zich niet hebben laten provoceren.
En ik begon na het lezen hiervan te twijfelen: klonk deze zinsnede dan toch niet een
beetje als een verwaande, uitdagende uitspraak van een niets begrijpende, arrogante
Pool? Dit was geenszins mijn intentie! Mijn boutade was deels bedoeld als een
intellectuele provocatie, deels als een knipoog, d.w.z. als een teken van
verstandhouding, gericht tot al degenen die ver van Zuid-Afrika ergens in de wereld
om verschillende redenen belang in deze taal en cultuur stellen. Zoals het immers
niet alleen blanke Afrikaners zijn die het Afrikaans als moedertaal gebruiken, maar
ook - in getal zelfs groter - niet-blanke Zuid-Afrikanen, met name Kleurlingen of
‘bruinmense’, zo zijn er niet alleen literatuurwetenschappers in Zuid-Afrika die zich
met de Afrikaanse taal en

1

Tijdens zijn studiereis in Zuid-Afrika (september-oktober 1993) lanceerde Jan Biezen
(Stichting ‘Dimensie’, Leiden) een soortgelijke leuze. Hij spoorde de Zuid-Afrikaanse
academici aan om het Nederlands aan de universiteiten niet te laten vallen door o.a. te zeggen
dat het Nederlands te belangrijk is om dit alleen aan de Nederlanders over te laten. Vanuit
mijn ervaring als neerlandicus extra muros stem ik met hem volledig in.
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literatuur bezighouden, maar ook steeds meer buitenlanders overal in de wereld die
op het terrein van de Afrikaanse taal en letterkunde actief zijn.2 Destijds, in het begin
van de jaren negentig, leek het me belangrijk uit didactisch en wetenschappelijk
oogpunt de bestudering van het Afrikaans en zijn contexten bij de studie Nederlands
te betrekken. Toen zag ik dat ik bij mijn studenten niet alleen de stereotypen omtrent
Zuid-Afrika moest verbreken, maar eveneens binnen en buiten Zuid-Afrika wijd
verspreide clichés omtrent de benadering van de gehele Zuid-Afrikaanse problematiek.

I.2. Vreemden in de ontwikkeling van de Afrikaanse taal- en letterkunde
Zeer zeker maakt het nationalisme een wezenlijk deel uit van de politieke en culturele
geschiedenis van de Afrikaners (Steyn 1987) en zeer zeker is het sterk met de taal
verbonden. Daarom wil ik even stilstaan bij het opmerkelijke feit dat een niet geringe
groep geëngageerde personen die het Afrikaans bevorderd hebben, niet door geboorte
maar door eigen beslissing voor het Zuid-Afrikaanse land en de Afrikaanse cultuur
en taal hebben gekozen. Deze mensen - waaronder taalstrijders, critici en schrijvers
- hebben kort na hun komst in Zuid-Afrika op een markante wijze de zaak van het
Afrikaans bepleit.
Dit feit wordt sinds enige tijd - om preciezer te zijn sedert de politieke evolutie in
de jaren negentig in Zuid-Afrika - steeds meer op de voorgrond geplaatst. De redenen
hiervoor liggen niet alleen aan de Zuid-Afrikaanse kant, met onder meer de
verandering van het politieke klimaat in de Republiek van Zuid-Afrika, maar ook
aan de Europese, met name de Vlaams-Nederlandse kant.3 Omdat de verhoudingen
tussen de Lage Landen en Zuid-Afrika (meer specifiek allerlei aspecten van de
migratie van Europa naar Zuid-Afrika) weer bespreekbaar zijn geworden, is ook de
deelname van de (ex-)Nederlanders en

2

3

Deze belangstelling neemt steeds meer vaste vormen aan en er komt ook samenwerking op
internationaal niveau, in dit kader wil ik noemen de organisatie van de Eerste Workshop
Afrikaans Extra Muros (EWAfrEM) die aan de Universiteit Leipzig in september 2000 is
gehouden.
In het verleden was dat anders. De blanke immigratie naar Zuid-Afrika, officieel gestimuleerd
vanwege de aanwezige vraag naar vaklui in het geïndustrialiseerd land en als ‘kleur-teenwig’
tegenover het zwarte deel van de bevolking, werd toch meermalen als bedreigend voor de
culturele belangen van de Afrikaners ervaren - reeds in de 19de eeuw werd de komst van
vele Nederlandse ambtenaren naar de Boerenrepublieken bekritiseerd. Later zouden duizenden
immigranten die voornamelijk voor het Engels als taalmedium en de Engelse cultuur in
Zuid-Afrika kozen, op die wijze het percentage van de Afrikaanssprekenden in het land
relatief kleiner maken (Nel 1965; Sękowska 1991; żukowski 1994).
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(ex-)Vlamingen aan het intellectuele leven onder het Zuiderkruis een van de
herontdekte topics.4
Een kort overzicht van deze groep ‘vreemden’ lijkt me hier op zijn plaats. Men
zou hier bij Johannes Brill (1842-1924) kunnen beginnen. De voordracht van deze
Nederlander, gehouden in Bloemfontein in 1875, heeft heel wat weerklank gevonden
omdat Brill daar het recht van het Afrikaans als landstaal tegenover het Nederlands
heeft verdedigd. Zo werd hij een van de eerste wetenschappers die hun keuze voor
het Afrikaans hebben verwoord. Ook vooraanstaande figuren van de Genootskap vir
Regte Afrikaners waren volbloed Nederlanders; zoals de in Amsterdam geboren en
getogen Casper Peter Hoogenhout (1843-1922) - pas op zijn zeventiende in
Zuid-Afrika -, of Arnoldus Pannevis (1838-1884); hij kwam naar de Kaap toen hij
28 was. Beiden behoren tot de eerste Afrikaanse auteurs die het taalmedium dat ze
aan de Kaap aantroffen, bewust hebben gehanteerd. Ondanks alle verschillen die er
tussen GRA en de Maleier-Afrikaanse Taalbeweging bestaan, wil ik daarbij ook Abu
Bekr (ca. 1835-1880) vermelden omdat hij - net als de genoemde leiders van de
Genootskapna zijn aankomst in Zuid-Afrika (1862) scherp ingezien heeft dat het
Afrikaans de enige taal is waardoor men het grootste gedeelte van de plaatselijke
gemeenschap kan bereiken (Muller 1962; Du Plessis 1986: 29-35; Davids 1991).
In feite zou men met de opsomming van zulke mensen veel vroeger kunnen
beginnen, nl. in de fase toen ‘die Taal’ reeds bestond maar op cultureel gebied nog
niet zelfstandig was. Van Franse afkomst was Charles Etienne Boniface (1787-1883).
Deze ‘HollandsAfrikaanse Fransman’ - zoals het Suid-Afrikaanse Biografiese
Woordeboek hem beschrijft (SABW I: 95) - vestigde zich in 1807 aan de Kaap en
speelde een niet onaanzienlijke rol in de ontplooiing van de journalistiek en het
toneelleven, beide gebieden van groot belang voor de algemene cultuurontwikkeling
aan de Kaap. Boniface maakte reeds in 1830 in zijn verslagen in het tijdschrift ‘De
Zuid-Afrikaan’ gebruik van het Afrikaans vóór hij in 1832 in zijn toneelstuk De
nieuwe ridderorde, of de temperantisten de Khoi-khoi (Hottentotten) Afrikaans liet
spreken. In dezelfde tijd was Josephus Suasso de Lima (1791-1858) actief, een
Nederlander van - zoals de naam al zegt - Joods-Portugese (Sefardische) afkomst.
Niet alleen als ‘die vader van die Nederlands-Afrikaanse koerantwese’ (SABW I:
227-229) maar ook als spiritus movens achter verschillende culturele initiatieven is
deze ‘Kaapsche Antiquarius’ van betekenis.

4

Getuige daarvan bijvoorbeeld het eerste congres in Amsterdam na de periode van de culturele
boycot ‘Afrikaans in een veranderende context. Taalkundige en letterkundige aspecten’
(Amsterdam, 19-21 januari 1994) georganiseerd door de Internationale Vereniging voor
Neerlandistiek en de Vrije Universiteit, waar een aantal bijdragen op directe of indirecte
wijze aan dit onderwerp gewijd was (Ester & Van Leuvensteijn 1995).
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Niet zelden hebben mensen die voor het behoud van het Nederlands vochten, zich
tegelijkertijd verdienstelijk gemaakt voor het Afrikaans. De Hagenaar Antoine
(Nicolas Ernest) Changuion (1803-1881) schreef weliswaar De Nederduitsche taal
in Zuid-Afrika hersteld (1844) maar erkende snel, want reeds in 1848, in zijn
voorwoord tot de tweede druk van zijn boek, dat het Nederlands geen kans meer had
om weer de volkstaal te worden. Zijn bijlage achter in het boek nl. ‘Proeve van
Kaapsche taaleigen’ geldt als het eerste doelbewust opgestelde en uitvoerige document
over het Afrikaans.
Van lingua franca ontwikkelde zich het Afrikaans langzamerhand tot een schrijftaal
door toedoen van mensen zoals Louis Henri Meurant (1812-1893) wiens vader een
Franstalige Zwitser en moeder Engelse was. Reeds lang voor het jaar 1860/61 - toen
hij in een politiek debat het Afrikaans als medium gebruikte - publiceerde Meurant
stukjes in het Afrikaans in het door hemzelf uitgegeven blaadje ‘Het Kaapsche
Grensblad’ (1844-50). Een andere naam uit die tijd is Henry William Alexander
Cooper (1842-1893), zoon van een Ierse en een Engelsman. Hij publiceerde in
1870/71 onder het pseudoniem Samuel Zwartman realistische schetsen van het
Zuid-Afrikaanse platteland in het Boerenidioom.
Jan Lion Cachet (1838-1912), geboren in Amsterdam uit een Joods-Portugese
familie, kwam in 1861 naar Zuid-Afrika als leraar. Als lid van de kerk en als predikant,
en eveneens als publicist toonde hij een bijzonder engagement. Over Cachet zegt het
Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek ‘hierdie merkwaardige bekeerde Jood uit
Nederland styg tot 'n Afrikaanse nasionale figuur’ (SABW I: 152). Cachet was een
van de vroege voorstanders van de vertaling van de Bijbel in het Afrikaans. Zijn
schrijverschap blijft de eerste fase van de Afrikaanse letterkunde met prachtige
stukken van humor-realisme verrijken. Zijn bekendste gedicht is Die Afrikaanse
Taal, waarin de gepersonifieerde ‘die Taal’ over haar verwanten - het Nederlands
en het Engels - vertelt en zodoende haar eigen identiteit beschrijft. Het gedicht is
reeds in 1869 ontstaan, hoewel de publicatie pas in 1896 volgde.
De lijst namen van mensen die van heinde en ver naar zuidelijk Afrika zijn gekomen
om zich vervolgens op een op andere manier voor het Afrikaans in te spannen, kan
men tot in de 20ste eeuw voortzetten. Jacob Lub (1868-1926), auteur van
moraliserende schetsen geschreven in half-Nederlands en half-Afrikaans, kwam uit
Friesland naar Transvaal waar hij als onderwijzer werkte. Johannes van Melle
(1887-1953), als vele Nederlanders voor hem, is eveneens als onderwijzer naar
Zuid-Afrika vertrokken (1907, hij vestigde zich er voorgoed in 1913). Hij schreef
aanvankelijk in het Nederlands, nadien vertaalde en herschreef hij zijn eigen teksten
in het Afrikaans om later rechtstreeks in deze taal te publiceren. Eveneens uit Zeeland
kwam een andere schrijver, Jochem van Bruggen (1881-1957). Zijn belangrijke
positie in de Afrikaanse literatuur
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uit het vroegere tijdvak illustreert het feit dat in de periode 1917-1933 de prestigieuze
Hertzog-prys vier keer aan hem werd toegekend.
En om te laten zien dat het niet uitsluitend om Nederlanders gaat, noem ik nog
Sydney Harold Skaife (1889-1976), geboren in Londen en sinds 1913 in Zuid-Afrika
gevestigd, die onder het pseudoniem Hendrik Brand een reeks veelgelezen verhalen
publiceerde. Ook Samuel (1888-1965) en George (1890-1945) Hobson, auteurs van
bekende dierenverhalen, waren Engelstalig maar schreven in het Afrikaans omdat
ze ‘Engels die verkeerde taal vir die veld’ vonden (Grové 1976: 45). En tenslotte
was er nog Peter Blum (1925-1990), geboren in Triest uit Duits-Joodse ouders, en
op twaalfjarige leeftijd naar Zuid-Afrika gekomen (A.P. Brink noemt hem, zonder
aanhalingstekens te gebruiken, uitlander (Brink 1999: 49) en A. Coetzee (1990: 32)
schrijft: ‘Ironies genoeg was dit Peter Blum - 'n Europeër wat vir 'n rukkie in Afrikaans
geskryf het - wat eerste in poësie die Europese verband gestel het, maar wat ook 'n
voorgevoel gehad het van die teenwoordigheid van Afrika.’) Wat deze dichter in een
periode van acht jaar, tussen zijn debuut (1952) en zijn vertrek uit Zuid-Afrika (1960)
in de Afrikaanse literatuur ‘aangericht’ heeft, zal zijn waarde behouden. Van een
reeks Nederlandse uitgevers en boekhandelaars die in Zuid-Afrika actief waren valt
uit de nieuwste periode Marcus de Jong te noemen; dankzij de door hem ingevoerde
Nederlandse boeken heeft hij in de jaren zeventig en tachtig vele lezers, waaronder
de academici uit de Universiteit van die Witwatersrand, beïnvloed.5
En daarmee is onze lijst nog niet af want ten minste twee critici verdienen hier
vermelding. De Vlaming Rob(ert) Antonissen (1919-1972), die pas op zijn 31ste
naar Zuid-Afrika ging, heeft heel veel bijgedragen tot de literatuurhistorische
benadering van de Afrikaanse literatuur (Antonissen 1955). Ook in het geval van
Hendrik Mulder (1906-1949), pas in 1934 in Zuid-Afrika, vinden we een aardig
voorbeeld van engagement. Als dichter leefde hij weliswaar in twee werelden, de
Nederlandse en de Afrikaanse, maar als criticus heeft hij op de dichters van Dertig
een niet onaanzienlijke invloed uitgeoefend. Vermeldenswaard is eveneens de rol
van deze Nederlander als medeoprichter van het invloedrijke tijdschrift ‘Standpunte’
(1945-1986).6
5

6

Wat de Zuidafrikaanse uitgevers van Nederlandse herkomst betreft verwijs ik graag naar
Van Zyl (1995: 44-45), voor het overige naar Koch (1994: 303-306). Een van de vroegste althans onder de mij bekende - bijdragen waar een poging werd ondernomen om de van huis
uit vreemdtaligen binnen de Afrikaanse letterkunde summier voor te stellen is English Writers
of Afrikaans van C.W. Hudson (1961).
Met deze reeks namen kunnen ook andere Afrikaanse schrijvers geassocieerd worden. Hun
‘vreemde, vertroude stem’ (Spies 1975) getuigt van een innerlijk gevecht om een eigen
identiteit. Dit betreft niet zozeer de vertegenwoordigers van Sestig voor wie de buitenlandse
reis of het verblijf in Europa een bijzonder stimulerende uitwerking heeft gehad, maar vooral
schrijvers die uit eigen beweging of gedwongen door omstandigheden meerdere jaren in het
buitenland hebben doorgebracht. Hun ‘vreemde, vertroude stem’ is het uiterlijk teken van
hun omgaan met de identiteitsproblematiek. Om met J.F. Celliers, Totius en C. Louis Leipoldt
te beginnen, via Eugène Marais, Theo Wassenaar of de gebroeders Louw en Uys Krige (‘die
trekvoël van Dertig’ zoals Opperman (1953: 71) hem noemde) tot Olga Kirsch, Sheila Cussons
en P.J. Philander, Elisabeth Eybers, Barend Toerien, Bartho Smit, Casper Schmidt, Julian
de Wette en Breyten Breytenbach, Eben Venter, Louis Krüger, Emma Huismans of last but
not least Karel Schoeman, allemaal hebben ze een bijzondere, aparte positie binnen deze
letterkunde (Rabie 1975: 33), mede door hun buitenlandse ervaringen. De vormen van hun
aparte literaire status en houding tegenover zo verkregen eigen vreemdheid moet nog nader
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Ik wil de artistieke of wetenschappelijke prestaties van de genoemden niet afwegen.
Het heeft ook weinig zin om hun aandeel in deze literatuur te berekenen. Wel wil ik
constateren dat dit verschijnsel tot nadenken stemt.
In sommige gevallen weten we dat ze uitgerekend als buitenstaanders - dankzij
de distantie - beter konden inzien dat de Afrikaanse spreektaal haar rechten heeft.
Misschien werden ze ook door de verandering van de omgeving gevoeliger voor taal
en werd hun creatief potentieel geactiveerd zoals bij zulke auteurs als de
Engelsschrijvende Pool Joseph Conrad-Korzeniowski of de Rus Vladimir Nabokov.7
‘Wie sehr eine fremdsprachliche Umgebung oder auch nur gewisse Klangunterschiede
das eigene Sprachgefühl sensibilisieren können, wissen wir von den berühmten Prager
Deutschen Kafka, Rilke, Werfel usw., und von einer Reihe englischer Autoren wie
T.S. Eliot und Henry James, die in Amerika aufwuchsen, oder Katherine Mansfield
und Rudyard Kipling, die aus Neuseeland, bzw. Indien kamen. Umgekehrt wurde
Raymond Chandler, der den größten Teil seiner Jugend in England verbrachte, nach
seiner Rückkehr in die U.S.A. zum Experten auf dem Gebiet des amerikanischen
Slang. Paradebeispiele sind hier der Pole Joseph Conrad, der in beinahe mittleren
Jahren nach England kam und sofort in einer Sprache zu schreiben begann, die er
kaum auszusprechen wußte, und Vladimir Nabokov, ein Artist innerhalb der
amerikanischen Literatur, dessen Virtuosität ohne den Hintergrund seiner russischen
Muttersprache, zusammen mit anderen europäischen Sprachen, nicht denkbar ist.’
(König 1979: 8).8

7

8

bestudeerd worden; de reeds bestaande publicaties vormen hier een goede aanzet toe (Toerien
1982; Rabie 1983; Jansen 1992; Viljoen 1996).
Geen wonder dat Edward W. Said in zijn boek Beginnings (1975), dat een analyse van de
individualiteit en van het schrijverschap bevat, Conrad als zijn kroongetuige neemt; de ene
balling die de andere vindt omdat hij ook door zijn eigen ontheemdheid gevormd wordt (vgl.
Otterspeer 1996). Het spreekt ook boekdelen dat de meest invloedrijken onder de Franse
filosofen uit Algerije komen - Althusser, Derrida, Lyotard. Exil(-ervaring) functioneert bij
hen vaak als metafoor voor de typerende staat van de moderne intellectueel.
A.C. Zijderveld (1982: 136-139) bespreekt het belang van de sociale positie van de
vreemdeling voor het regime van de gemeenplaatsen in de taal: ‘omdat hij nog niet
blootgesteld wordt aan herhaaldelijk gebruik van de clichés, maar er als het ware nog fris
tegenover staat, kan een vreemdeling de oorspronkelijke vindingrijkheid en pittige betekenis
nog waarderen: de betekenis is bij hem nog niet door functie overwoekerd.’
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Op die manier zou ook C. Louis Leipoldt (1880-1947) tot deze groep talige
‘vreemdelingen’ kunnen behoren. Uit een familie van Duitse zendelingen, waar
zowel Duits en Engels als Nederlands/Afrikaans als ‘huistale’ werden gehanteerd,
vertoefde hij jarenlang in het buitenland, voornamelijk in Engeland, en bouwde hij
zijn journalistieke oeuvre hoofdzakelijk in het Engels op. Zijn slordigheid ten opzichte
van de verzorging van eigen gedichten in het Afrikaans is bekend, evenals het feit
dat hij deze taak nonchalant (of onverschillig?) aan de uitgevers en zijn vriend prof.
J.J. Smith overliet. Wat Leipoldts taalgebruik betreft, spreekt Ernst Lindenberg (1965:
54) liever van onvermogen dan van slordigheid en stelt hij niet helemaal onterecht
de vraag ‘hoe goed het hy [Leipoldt - J.K.] per slot van sake Afrikaans geken?’ Naar
aanleiding van een artikel over Peter Blum schreef Lindenberg evenzo over deze
problematiek en beklemtoonde het talige aspect als essentiële component van deze
‘vreemde’ bijdrage tot de (Afrikaanse) literatuur: ‘Die Engelse letterkunde is al
meermale verryk deurdat vreemdelinge Engels as hulle skryftaal gekies het (Joseph
Conrad en Isak Dinesen bv.). Dit het ook al gebeur dat Engelstaliges Afrikaans
aangegryp het as oplossing van die lastige maar onvermydelike eise van die couleur
locale (die Hobsons). Nederlandssprekendes het Afrikaans aangeneem en 'n belangrike
bydrae tot ons letterkunde gelewer (Jochem van Bruggen en Van Melle) - maar per
slot van sake lê die twee tale baie na aan mekaar. In die geval van Peter Blum, die
sterkste poëtiese talent sedert Opperman, het ons egter iets unieks: van huis uit
Duitssprekend (Beiers-Oostenryks, sê hy self), maar in Triëst gebore (1925), met 'n
mindere of meerdere kennis van Engels, Frans en Italiaans, kom hy as jong seun na
Suid-Afrika, waar hy te Durban en Johannesburg skoolgaan en eintlik eers as student
op Stellenbosch Afrikaans behoorlik baasraak. Onkerklik, maar met 'n
Rooms-Katolieke agtergrond (“droster van die skarlaken vrou”), bevind hy hom in
'n byna homogeen-Protestantse gemeenskap. Alhoewel daar al dikwels skerp aanvalle
op Blum gerig is, het die verantwoordelike kritiek sy werk van die begin af aanvaar
en waardeer.’ (Lindenberg 1965: 92).
En toch komen we door het wezen van hun literair aandeel nader te onderzoeken
en te formuleren niet dichter bij de verklaring van hun beweegredenen. In een aantal
gevallen kennen wij het motief van hun komst naar Zuid-Afrika. Naar het schijnt
waren economische overwegingen - doorslaggevend bij de meeste immigranten die
uit Europa kwamen (Du Plessis 1956; Loedolff [1960]; Stone 1973) - bij hen niet
van het grootste belang. Soms namen ze een baantje aan als lector Nederlands (bijv.
Brill, Cachet, Antonissen).9

9

Trouwens: we hebben hier met een wisselwerking te maken, om een van de doctorale
stellingen van P.J. Nienaber uit 1938 aan te halen: ‘Het Afrikaans is het behoud geweest van
het Nederlands voor Zuid-Afrika’ (Nienaber 1938: stelling VI).
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Soms kwamen ze gedwongen door familieproblemen (Hoogenhout) of
beroepsmoeilijkheden (De Lima). Niet zelden ging het om gezondheidsredenen
(Mulder, Van Melle) of werd hun aandacht op Zuid-Afrika gevestigd vanwege de
politieke ontwikkeling (Pannevis).
Zelfs als we de oorzaken van hun komst naar Zuid-Afrika onthullen, zijn we nog
niet geholpen bij het ophelderen van de vraag waarom zij dan deze moeite voor de
Afrikaanse cultuur gedaan hebben; waarom ze hart voor deze zaak hebben gehad,
ofwel ‘Afrikaans hart’. Wat was er voor hen zo aantrekkelijk in de Afrikaanse cultuur
en taal, en in het land zelf, dat ze zich daarvoor gingen inzetten? Waardoor voelden
zo verschillende figuren als Hoogenhout en Blum, Antonissen en Cachet, en vele
anderen zich aangesproken? Hoe hebben ze zich opgewerkt? Welke ontvangst viel
hen als mensen en auteurs te beurt? Door middel van welke processen werd hun een
plaats in de literaire en culturele canon toegekend?10
Het ligt niet in mijn bedoeling deze vragen te beantwoorden of nader op de daarmee
gepaard gaande kwesties in te gaan. Voor mij vormen ze slechts een aansporing voor
de reflectie over de relaties tussen afzonderlijke culturen en hun representanten, en
stemmen ze tot nadenken over processen waarin individuen hun identiteit verliezen
(vervreemding) of verwerven (participatie). De kwestie van de toenadering en het
begrijpen van een andere cultuur lijkt hier van cruciaal belang te zijn. De ene cultuur
kan alleen beter en dieper verstaan worden in de ogen van (d.w.z. vanuit) de andere
cultuur. Iets krijgt pas volledig zin bij de ontmoeting en in contact met de andere, de
‘vreemde’: dan begint een dialoog die de eenzijdigheid en de geslotenheid opheft.
We stellen een andere cultuur nieuwe vragen, die ze zichzelf nooit gesteld zou hebben,
en de vreemde cultuur beantwoordt de vragen door andere kanten en nieuwe dimensies
te tonen (Bachtin 1983: 370).11
Het lijkt me - en dat is een van de mogelijke verklaringen - dat deze nieuwkomers
allemaal naar Zuid-Afrika gekeken hebben met een ongekende

10

11

Bij het beantwoorden van deze en soortgelijke vragen kunnen uiteraard verscheidene
benaderingswijzen gehanteerd worden. Het zou bijvoorbeeld niet helemaal onzinnig zijn om
aan het voorbeeld van deze figuren enkele elementen te toetsen uit de theorievorming inzake
‘etnisch ondernemerschap’ - in de jaren tachtig een van de topics in de discussie over het
minderhedenbeleid (Heering 1991). Maar men kan de vraagstelling totaal anders formuleren
en de Afrikaanse cultuur en literatuur niet in termen van etnische (laat staan racistische)
stereotypering opvatten, maar in het kader van een positief discours plaatsen waaruit blijken
kan ‘daß diese Literaturen eher als “harmonisierende” Vermittler denn als Schöpfer von
Kontrast- bzw. Feindbilder auftreten’ (Bleicher 1980: 13).
Hierbij sluit in zekere zin Richard Rorty aan die in zijn geschriften de noodzakelijkheid
beklemtoont van de erkenning van een eerlijk etnocentrisme en cultureel particularisme
omdat de geworteldheid in waarden en normen van een bepaalde gemeenschap het beste
vertrekpunt vormt voor dialoog met de andere.
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scherpzinnigheid en een persoonlijke dialoog aangegaan zijn met het nieuwe continent
en in het bijzonder met de Afrikaanse cultuur. In dit gesprek formuleerden ze hun
eigen eerlijke en serieuze vragen. Om de metafoor van Bachtin (1983: 368) te
gebruiken, kan gezegd worden dat de positie van de buitenstaander een grote hefboom
is voor het begrijpen van een bepaalde cultuur. Misschien dachten ze na over het
Afrikaans en de positie van de Afrikaanssprekenden omdat ze de behoefte hadden
om hun eigen identiteit te bepalen in een talige, culturele en nationale dimensie. Elke
reflectie was tegelijk een zelfreflectie en omgekeerd.
Hiermee wordt een ander aspect van de Afrikaanse literatuur aangesneden nl. de
snelle verwerking van de vreemde afkomst van de genoemde personen binnen het
ideologisch kader dat immers sterk op de nationale specificiteit van de
Boeren/Afrikaners gericht was. Meer nog, velen onder hen (vooral uit de oudere
generatie) hebben dat kader helpen formuleren. Opmerkelijk is eveneens de vlotte
opname van hun werk in de literaire canon.
Z. Benedyktowicz (s.d.; 2000; zie ook Benedyktowicz & Markowska 1979) kwam
in zijn fenomenologisch concept tot de conclusie dat in een mythisch bewustzijn de
‘vreemde’ toegerust wordt met zowel negatieve eigenschappen, die hem beneden
een bepaald niveau plaatsen, als met positieve die hem boven het gemiddelde doen
uitsteken. Dit anders-zijn kan fascinerend maar ook tegelijk afstotend werken en een
ambivalente opstelling veroorzaken. Benedyktowicz vindt zo'n opstelling
karakteristiek voor de houding die men tegenover het sacrum aanneemt. Dit idee
correspondeert met het interessante sociologische concept van de held geformuleerd
door Stefan Czarnowski (1879-1937), Pools socioloog en cultuurhistoricus.12 In zijn
onderzoek naar de beeldvorming van de held analyseerde hij de figuur van de heilige
Patrick en beklemtoonde het feit dat deze nationale heilige van de Ieren zelf geen
Ier was. Czarnowski (1956: 78-79) verklaarde dat dit overeenstemde met de algemene
overtuiging in Ierland waar veel prestige aan de buitenlander toegekend werd en
noemde ook als essentiële kenmerken van hem de onduidelijkheden omtrent de
herkomst van de held, zijn buitenlandsheid, zijn contacten met de goddelijke wereld
of de onbekende plaats waar zijn graf gelegen is.13

12

13

Zijn werk over de Ierse heilige Patrick verscheen eerst in het Frans Le culte des héros et ses
conditions sociales. Saint Patrick, héros national de l'Irlande (Paris 1919) en pas later (1956)
in het Pools.
De redenen van zo'n opstelling kunnen in concrete literaire gevallen verschillend zijn. In
bepaalde werken van A.B. Gotthelf (1797-1854) treedt het vreemde eveneens als een positief
element op. ‘Weil hier [in Der Bauernspiegel - J.K.] die heimische bäuerliche Welt in ihrem
Kollektivegoismus für den Dichter völlig korrupt ist, muss die Hilfe für die beiden
Entwurzelten Mias und Peter Käser von aussen, von Fremden kommen. (...) Aus dem
Misstrauen des Berner Dichters gegenüber der bäuerlichen Welt erklärt es sich, warum die
beiden Retter keine Bauern, sondern soziale Aussenseiter, Sonderlinge sind, deren
Hinwendung zum Guten sich in der Fremde vollzogen hat.’ (Andreotti 1975: 149).

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

44
En toch lijkt dit geen typisch Iers kenmerk. Als we Czarnowski's redenering in een
breder interpretatief kader volgen, komen we tot de constatering dat het anders-zijn
van de held niet alleen op zijn vreemdheid in metafysische zin berust, maar ook op
de etnische. Dit intensifiëren van de vreemdheid contrasteert met de populaire opinie
dat de held de kenmerken van de groep reflecteert; deze laatste opvatting baseert
zich op de letterlijke behandeling van de held als representant van een bepaalde
gemeenschap. De held daarentegen vertegenwoordigt niet zozeer de status quo van
de groep, maar belichaamt haar verlangens en streven. (Als voorbeeld kan de
volksballade genoemd worden, die heel vaak mensen uit andere sociale groepen tot
hoofdpersonages maakt.) De held moet veeleer het ethos van de groep representeren
of een levensstijl die aan de regels en waarden van de groep beantwoordt of ze treffend
verwoordt (zie ook Zowczak 1990: 7-14); zijn herkomst is dan van minder belang.
Dit is een opmerkelijk feit dat in de opbouw van een eigen identiteit naar vreemde
elementen gegrepen wordt. We kunnen volstaan met op deze plaats de Hebreeuwse
‘herkomst’ te noemen waarop zich de Engelsen beriepen of de Roomse genealogie
van de barbaren. Trouwens de eerste en de meeste belangrijke auteur van de Arische
theorie was de Fransman Gobinau, en de auteur van de idee dat er ooit een
heerlijkheidsera van de Slavische volkeren zal aanbreken de Duitser Herder.
Het onderzoek naar de representatie van het Afrikaner-ethos bij en door de
genoemde ‘vreemden’ in de Afrikaanse literatuur kan men als postulaat stellen. Het
is een vrome wens te verwachten dat de resultaten van zo'n onderzoek een techniek
helpen ontwikkelen om het Afrikaans binnen Zuid-Afrika, en misschien zelfs
daarbuiten, te bevorderen - een kwestie die sommige Afrikaanse intellectuelen en
een deel van het publiek in RSA bezighoudt. Aan de andere kant zou het de Afrikaanse
cultuur in het algemeen ten goede komen om juist van zulke ‘vreemde in die laer’
te weten te komen over welke vitale momenten en wezenlijke kenmerken ze in de
loop der tijden beschikte. Nader onderzoek naar de beweegredenen van deze mensen
om zich te engageren zal een en ander uit het verleden van het Afrikaans kunnen
vertellen: een verruimde blik op haar eigen verleden heeft deze cultuur - als iedere
andere trouwens - nodig. Dit getuigt altijd van het vermogen van een bepaalde cultuur
tot zelfreflectie en verdere ontwikkeling. Als het niet tot een degelijke zelfbespiegeling
komt, wordt het terrein vrijgemaakt voor de ideologen (van welke kleur en snit dan
ook): zij maken de mensen wijs wat er in een bepaalde cultuur volgens hen relevant
is. De academische wereld mag dus geen kans geven aan de ideologen, hun tijd moet
voorbij zijn (niet alleen wat Zuid-Afrika betreft, want ik spreek ook vanuit de
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Oost-Europese ervaringen). Het is nu de hoogste tijd, om met Multatuli te spreken,
voor de ‘vrije studie’. Want het begrip ‘vrije studie’ - door Multatuli zelf mooi maar
vaag gedefinieerd als ‘onbelemmerd streven naar waarheid’ (Multatuli: 1871: 7;
Multatuli 1953: 318 [Idee 553]) - houdt twee aspecten in, een technisch en een
wereldbeschouwelijk. Het eerste suggereert het afleren, afwennen van het keurslijf
van sociale en wetenschappelijke vooroordelen en veronderstellingen. Het tweede
beklemtoont de noodzaak van het begin van een geheel nieuwe studie. Door de plaats
die zij in de Afrikaanse literatuur innemen, verdienen de bovengenoemde mensen
dat hun betrokkenheid opnieuw bestudeerd wordt.

1.3. Actualiteit van het vreemdelingenmotief in de Zuid-Afrikaanse
literatuurstudie. Een kritische benadering
De geschiedenis van zuidelijk Afrika - zoals de historie van ieder land - kent vele
confrontaties met de buitenwereld, met de anderen en de vreemden. Natuurlijk heeft
het weinig zin om iedereen in Zuid-Afrika als vreemdeling te beschouwen, maar als
men de hele zaak consequent, bijna ad absurdum, doorvoert, ziet men hoe complex
de problemen zijn. Want men krijgt natuurlijk een ander beeld wanneer men bij de
komst van de Khoisangemeenschappen14 begint, dan wanneer men de geschiedenis
pas bij Van Riebeeck laat starten.15 Andere resultaten worden verkregen als men naar
het verleden met de bril van Mfecane of Difaqane kijkt en weer andere als men
hiervoor die Groot Trek of de komst van de uitlanders gebruikt en dan zijn er nog
de Anglo-Boerenoorlogen en noem maar op. Hoe dan ook, wat Tzvetan Todorov
(1985) aan hand van de verovering van Amerika door de Spanjaarden en de
vernietiging van haar autochtone bewoners constateerde, is eerder een algemeen
verschijnsel dan een uitzondering: het is moeilijk de leden van een andere cultuur
als gelijkgerechtigde subjecten te zien. Elke groep die het niveau van een uitgesproken
identiteit bereikt, kan als een gesloten gemeenschap opgevat worden, en het optreden
van personen die er niet bij horen leidt tot problemen. Zuid-Afrika,

14

15

In margine alleen een opmerking over nieuwe gegevens die de archeologie verschaft ten
opzichte van de volksverhuizingen en volkerenbewegingen in het Zuidelijk Afrika (vgl.
Meyer 1989).
Overigens was de blanke gemeenschap aan de Kaap ook een bonte groep bestaande uit
Nederlanders uit verschillende provincies en een aantal Europeanen van diverse nationaliteiten
die bij de Compagnie in dienst traden (Ponelis 1994).
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dat bewoond wordt door verschillende volkeren en rassen met aparte culturen, talen16
en religies, wordt gekenmerkt - om niet te zeggen gebrandmerkt - door allerlei vormen
van nationalisme; zowel tribale als nieuwerwetse ‘-ismen’ plaatsen de spanning
tussen ‘eigen’ en ‘vreemd’ op de voorgrond. Alles in dit land biedt wat dat betreft
een boeiend terrein voor onderzoek.
De wederzijdse contacten tussen verschillende etnische, nationale of raciale groepen
in Zuid-Afrika werden weliswaar niet uitsluitend door vijandigheden gestigmatiseerd,
maar de reële en waargenomen of ingebeelde en veronderstelde verschillen deden
de ene groep de andere met argwaan en onbegrip benaderen. De relaties waren
dikwijls gebaseerd op de door de omstandigheden afgedwongen specifieke modus
vivendi die dit omgaan met elkaar sanctioneerde. Op deze wijze ontwikkelde de
Zuid-Afrikaanse samenleving zich reeds in haar oervormen als verzuild (Zahn 1993:
171). Ik gebruik de term ‘verzuiling’ bewust, ook al verschilde de Zuid-Afrikaanse
verzuiling van het Nederlandse patroon. Toch wordt door het gebruik van de gangbare
en beladen term verzuiling duidelijker dat men naast elkaar kon wonen, met elkaar
in verschillende soorten contacten verkeren en niettemin vreemden voor elkaar
blijven. En er was niet veel voor nodig om vanuit deze geslotenheid van de
groeperingen aan het wantrouwen en de angst voor de ander en de vreemde een ideële
gestalte te geven en dit tot een chauvinistische ideologie te verheffen met nieuwe
politieke afbakeningen en sociale perken.
In de Zuid-Afrikaanse literatuur, met name die welke in het Afrikaans geschreven
is, vormt het vreemdelingschap of andersheid een interessant verschijnsel. Het motief
van de ‘vreemde’ kan op allerlei niveaus voorkomen. In eerste instantie denkt men
hierbij aan het fenomeen van de etnische stereotypering: de ‘vreemde’ zou hier een
Bosjesman, een Hottentot of een Bantu zijn (zie bijv. Malherbe 1958: 75-111; Gerwel
1983; Malan 1987).17 De ‘ander’ kan gezien worden ‘as vyand waarvan daar volop
instansies in die werk van digters soos bv. Totius en Celliers voorkom; die ander as
volkekundige studie-objek in die werk van P.J. Schoeman; dan is daar ook 'n sekere
romantiek verbonde aan Mikro se daarstelling van die Toiings-karakter (1934-1944);
I.D. du Plessis se beskrywing van die Kaalvoet-Klonkie (1957) kom idillies en selfs
liries voor. Verder kan ook genoem word die humoristiese tipering waarvan Van
Bruggen se Booia (1931) 'n goeie voorbeeld is.’ (Praeg 1992: 233).
De raciale verdeeldheid van de Zuid-Afrikaanse samenleving was en blijft een
enerverend verschijnsel dat ook in de literatuur verwoord wordt, maar de analyse
van evidente gevallen van etnische stereotypering die het koloniale

16
17

In zuidelijk Afrika worden in totaal 27 talen gebruikt.
G.J. Gerwel (1983: 9-19) geeft een summier en kritisch overzicht van de publicaties
betreffende de aanwezigheid van de niet-blanke personages in de Afrikaanse literatuur.
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tijdperk en zijn nadagen met zich meebrachten, wil ik bewust buiten beschouwing
laten. Deze beslissing wordt in wat volgt verantwoord, maar reeds op deze plaats wil
ik hieraan toevoegen dat het verkeerd zou zijn om de etnische stereotypering18 als
een fenomeen te beschouwen dat alleen binnen een concrete groep waarneembaar
is of zich slechts in één cultuur voordoet, nl. de blanke of Afrikaanse gemeenschap
die van het eurocentrisme beschuldigd wordt. Etnische stereotypering is een algemeen
verschijnsel dat in alle culturen voorkomt; een goed illustratief voorbeeld geeft het
zoeken naar een politiek correct vervangwoord voor ‘Boesman’ of ‘Bosjesman’ dat
als historisch geladen wordt beschouwd en als politiek sensitief aangevoeld. De
herontdekking van de term ‘San’ bracht geen uitkomst want ook dit woord lijkt niet
zonder negatieve connotaties te zijn. Hennie Aucamp schrijft hierover in zijn
bespreking van The Bushmen of Southern Africa (Smith, Malherbe, Guenther 2000):
‘Aan die titel merk 'n mens dat die tot onlangs vermaledyde omskrywing “Boesman”
weer in ere herstel is. Die etimologie van die benoeming sou egter meer in
besonderhede gestel kan gewees het. Die term het eers van sowat 1783 in gebruik
gekom; vroeër, tydens Hollandse bewind, is van “bos(ch)jesman” gepraat; nog later
van “bossieman”. Jammer genoeg gaan die beskrywende aard van hierdie benoemings
verlore in “Boesman”. 'n Mens kan dus sien hoekom 'n era wat pynlik bewus is van
Politieke Korrektheid die vae term “Boesman” en ongunstig vertolk omdat dit vaag
is met “San” vervang het. Die nuwe term was egter van meet af aan net so emosioneel
as “Boesman”. (...) Die samenstellers van The Bushmen of Southern Africa, meld op
die koop toe dat “San = Sonqua = Sonqua” 'n negatiewe betekenis gehad het, want
die terme het verwys na mense sonder 'n veestapel. Hulle was bloot “die ander”, ofte
wel die minderes. Histories gesproke het “San” dus nie die gunstige gevoelswaarde
wat eietydse gewetes daaraan probeer toeken het nie.’ (Aucamp 2000).19
We kunnen de bespreking van het vreemdelingenmotief ook nog beperken tot
alleen het blanke deel van de bevolking, want verschillende golven van immigranten
zorgden hier voor het ontstaan van een bont mozaïek van cultuurpatronen en
verwachtingen. De vreemde kon een Franse hugenoot, Nederlandse ambtenaar, Duitse
kolonist, joodse emigrant of Engelse settler of imperialis zijn, kortom elke
buiteluitlander die van buiten ‘die laer’ kwam (Stone 1973: 91-121; Van der Merwe
1994). Toch lijkt mij zelfs deze aanpak - althans voor het kader waarbinnen mijn
probleemstelling ligt - nog te breed, omdat ook hier het behept zijn met de negatieve
kant van de etnische stereotypering manifest aanwezig is.

18
19

Hierbij denkt men vooral, zoniet uitsluitend, aan de negatieve stereotypering; daar kom ik
nog later op terug.
Een interessante uiteenzetting treft men in Sonqua, Bosjesmans, Bushmen, abaThwa:
Comments and Queries on Pre-Modern Identifications van John Wright (1996: 16-29) aan.
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Het motief van de ‘vreemde’ en de ‘ander’ is in de Zuid-Afrikaanse cultuur ook nog
op een andere manier aanwezig. Ik doel hier op het verschijnsel van de
(zelf)vervreemding en haar verwerking, en vervolgens op het probleem van de
bepaling van de identificatie als afzonderlijke groep of natie met alle religieuze,
culturele en politieke implicaties van dien. Bijvoorbeeld aan de kant van de Boeren
legde men traditioneel het verband tussen het vreemdelingenschap van de Israëlieten
in het oude Egypte en de trekkende Boeren omringd door de barre natuur en de
vijandige heidense stammen; de Grote Trek werd dus in termen van de joodse exodus
geïnterpreteerd. Dit zelfbeeld ontstond uit pogingen tot groepsidentificatie en in dat
proces verkreeg het eigen volk al gauw trekken van afzonderlijkheid en
uitverkorenheid.
Een ander voorbeeld van de verwerking van het probleem van de vervreemding
en dus poging tot identificatie ziet men bij de zwarte Zuid-Afrikanen. Als plaatselijk
pendant van de brede golf van de negritude-ideeën elders in Afrika kan de Black
Consciousness Movement dienen of het Afrikanisme en op literair-cultureel gebied
kan het maandblad ‘Staffrider’ als illustratief voorbeeld fungeren.
Trots op wat eigen is, kan - zowel in geval van het gevoel van uitverkorenheid bij
de Boeren als ook in geval van de zwarte trots bij de Afrikanen - verklaard worden
vanuit de onzekerheid omtrent de eigen status als individu, twijfels over de
groepsidentiteit en/of vanuit de crisis typerend voor grote veranderingen in de sociale
en culturele structuren die diverse vormen van vervreemding in de hand werken.20
Het is niet alleen voor Zuid-Afrika kenmerkend dat men in tijden van crisissen van
traditionele cultuur, wanneer het tot een vorm van zelfvervreemding komt, zich tot
de groep wendt om met haar hulp de eigen identiteit te bepalen (Pawluczuk 1972).
Maar het is een ander aspect van zo'n vervreemding dat voor deze redenering relevant
is en waarop ik de aandacht wil richten. We kunnen dit met betrekking tot de vicieuze
cirkel van de religieus-politieke verwijzingen naar de Bijbelse landen bij de Boeren
verduidelijken, maar het voorbeeld van de vorming van de ‘zwarte’ identiteit geeft
in dit geval betere illustratieve mogelijkheden.
Het zelfbeeld bij de zwarte bevolking van Zuid-Afrika, dat door de eeuwenlange
positie als onderdrukte ontstond, geeft een vertekende en geïndoctrineerde

20

Over de overeemkomsten in de zelfbeeldvorming tussen de Afikaners en het Zwarte
Bewustzijn van Steve Biko schrijft Sparks (1994: 202): ‘Hij (Barry Hertzog - J.K.] had de
nationalistische revolutie van de Afrikaners gelanceerd door erop te hameren, net als Steve
Biko en zijn Black Consciousness Movement een halve eeuw later, dat zijn volk eerst
psychologisch en economisch uit het slop moest worden getild voordat er sprake kon zijn
van een handreiking aan hun vroegere onderdrukkers. Eerst moest de Afrikaner aan zijn
moreel en zelfbewustzijn werken, voor zijn rechten strijden, compensatie voor al het onrecht
verlangen en zichzelf laten gelden. Hij moest in zijn nationale trots worden hersteld (...).’
(vgl. ook Zylstra 1993).
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voorstelling ten aanzien van zichzelf en de omringende wereld weer (Hernton 1965:
40). De politieke en sociale context in het verleden bepaalde een vorm van zijn, en
een bijbehorend beeld, bijna uitsluitend door negatieve tussenkomst van anderen en
door negatieve relatie met anderen. Het hardnekkig bestaan van de negatieve identiteit
(verschillende aspecten van de existentie werden louter bepaald door wat/wie men
niet was, door bijvoorbeeld niet-blank zijn) getuigt van de vervreemding in materieel,
sociaal en psychologisch opzicht. Nu de politieke bevrijding van de zwarte en
gekleurde Zuid-Afrikanen een feit is geworden, wordt de psychologische bevrijding
waarschijnlijk sneller verwezenlijkt: de herformulering van etnische, sociale en
culturele identiteiten in Zuid-Afrika ná 1994 is aan de gang. En toch, bij zo'n
zwaarwegende verschuiving van het accent bij de bepaling van de identiteit naar de
‘zwarte trots’ wordt het kader hiervan niet wezenlijk veranderd. De identiteit mag
dan wel met succes positief bepaald worden (zwart of gekleurd zijn en niet meer
niet-blank), maar zij wordt nog steeds door een bepaalde huidskleur afgebakend
(Postel 1990: 19-26). Ik ben het dus niet eens met Richard L. Jackson (1976) dat de
ontwikkeling van negritude en verwante ideologieën tot een synthese leidt waarin
racisme - in zijn voorbeeld in de Latijns-Amerikaanse samenleving - uitgeschakeld
wordt. ‘Ras’ maakt toch verder de terminologische basis uit van denkpatronen van
negritude. De ‘zwarte trots’ wordt bewust met betrekking tot en niet los van de
bekritiseerde blanke esthetiek gedefinieerd.21 De Zuidafri21

In de Zuid-Afrikaanse context ontbreekt volgens mij een ruimer kader dat men in de
Antilliaanse discussies rondom het opstellen van de creoolse identiteit wel ziet opkomen.
Kathleen Gyssels maakt in Négritude debout! De Antilliaanse ontvoogdingsstijd in drie fasen
(2001) een beknopte en reeds daarom voor ons doel geschikte uiteenzetting van enkele
tendensen die zich in het proces van de vorming van de Antilliaanse identiteit aftekenen. Ze
begint met père de la négritude, Aimé Césaire, die in 1937 in Cahier d'un retour au pays
natal (1985) betoogde dat de zwarte mens dringend le nègre, de Afrikaanse component van
zijn identiteit, moet herwaarderen om op die manier de sociale, culturele, historische en
politieke aliënatie te doorbreken. ‘Het neologisme négritude is als een geweerschot, dat naar
het hoofd van de Blanken wordt afgevoerd. Négritude debout! fungeert als slogan tegen de
blanchitude en haar vermeende superioriteit.’ (Gyssels 2001: 35). Césaires schrijverschap ook in talige dimensie protest tegen de Franse dominantie - was een belangrijke uiting van
de raciale trots en tevens een eis tot publieke erkenning. De tweede fase in de zoektocht naar
een aparte Antilliaanse identiteit luidde volgens Gyssels de schrijver Edouard Glissant in
1981 in. In zijn Le discours antillais verwijt hij Césaire de Afrika-nostalgie en corrigeert
diens accentuering van de zwarte wortels. Volgens Glissant ‘moet de Afro-Antilliaan zich
losmaken van het antagonisme tussen Blank en Zwart, Europa en Afrika. Dit soort
manicheïstisch denken moet plaats maken voor een syncretisch denken. Volgens Glissant
moet de Antilliaan zichzelf als het product beschouwen van een onafgebroken proces van
métissage en/of créolisation, zowel in biologisch, cultureel, religieus als taalkundig opzicht.
(...) Met het vervangen van het négritude-concept door zijn eigen antillianité-concept wilde
Glissant zijn waardering van de vele facetten in de Antilliaanse identiteit onderstrepen.
Hiermee wilde hij de Antilliaan aansporen zich nu ook psychisch te dekoloniseren, nadat de
afschaffing van de slavernij in 1848 althans de jure voor een fysieke dekolonisatie had
gezorgd.’ (Gyssels 2001: 35-37). De derde fase begon met het optreden van de ‘creolisten’
Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau en Raphaël Confiant. In hun kleine maar daarom niet
onbeduidende publicatie Eloge de le créolité (1989) verwijten ze Césaire dat hij al te francofiel
was, niet genoeg rekening hield met het Creools en zijn revolutionaire woorden nooit in
daden heeft omgezet. Glissant komt er aanzienlijk beter van af: hem wordt aangerekend dat
hij te elitair schrijft. De drie auteurs stellen de idee van la créolité voor en prijzen het concept
van diversalité aan (neologisme afgeleid van universalité en le divers) dat in hun reflectie
een centrale plaats inneemt. Daarmee willen ze in eerste instantie op het literaire gebied de
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kaanse concepten van etniciteit zijn natuurlijk in eerste instantie door de
apartheidsstaat afgedwongen, maar de vraag rijst of de verandering van politieke en
sociale ‘bedeling’ werkelijk nieuwe concepten helpt ontwikkelen of dat het discours
in de rasse-ruimtes blijft steken.22

22

kloof tussen de letteren en het publiek op de Antillen te overbruggen, Maar hun ambities
reiken verder. De processen van créolisation en métissage blijken niet alleen eigen aan de
Antillen maar doen zich ook voor in alle grote steden, met andere woorden de hele wereld
is aan de creolisatie onderhevig. De gemarginaliseerde Antillianen ontpoppen zich als
voorlopers van een niet te stoppen ontwikkeling waarin de creolisatie, d.w.z. in contact komen
en versmelten van culturen, centraal staat en kenmerkend wordt niet alleen voor de creolofone
gemeenschappen, maar ook voor een steeds multiracialer en multicultureler wordende wereld
(Gyssels 2001: 40). De drie aangehaalde tendensen die in wisselwerking en wederzijdse
polemieken zijn ontstaan, brengen de concepten naar voren die ook binnen de Zuid-Afrikaanse
sociale en culturele situatie bruikbaar kunnen zijn. De natuurlijke eeuwenlange diversiteit
van de Zuid-Afrikaanse culturen, hun kunstmatige versplintering als gevolg van politieke
processen in de afgelopen honderd jaar en de huidige balkanisatie kunnen in de context van
de créolité-boom niet als obstakel, mankement of euvel gezien worden, maar juist als voordeel
en meerwaarde.
Ook het postkoloniale discours is niet alleen postkoloniaal, maar in even sterke mate
postkoloniaal omdat het paradoxaal naar hetzelfde kader verwijst. Iets vergelijkbaars treft
men in de discussies over het postmodernisme aan, wanneer de kwestie van een zekere
voortzetting van het modernisme (-modernisme) of een negatie, ontkenning en tegenspraak
(post-) naar voren gebracht wordt: het postmodernisme dat de comfortabele dominantie in
twijfel trekt, maar tegelijkertijd over de gevaren reflecteert van de transgressie die in een
nieuw recht of eerder in een nieuwe beperking kan veranderen (Owens 1987: 55-82; Owens
1998: 421: 452). Op het gebied van de feministische kritiek wordt ook duidelijk dat de steeds
weer kritiserende geestesinstelling, de verstarring in revindicatie- en revisiepositie, het
tegenovergestelde concurrerende perspectief niet doet verdwijnen, maar eerder een teken is
van de paradoxale afhankelijkheid van de andere pool (Showalter 1996). De hedendaagse
feministische theorieën die tegenover Freud een kritische houding innemen, gebruiken hem
nog steeds als een wezenlijke inspiratiebron. In zo'n context is het moeilijk om zulke
benaderingswijzen zonder voorbehoud als ‘nieuw’ of ‘paradigmaveranderend’ aan te nemen.
Met betrekking tot de Afrikaanse literatuur kan de opinie van Ampie Coetzee (1996: 51)
aangehaald worden, die Chapmans Southern African Literatures (1996) bekritiseert door op
een eenvoudige omkering te wijzen: ‘As gevolg van sy ortodokse geskiedenismetodologie
wat periodiserings van outeurs en hulle werk meebring, kies Chapman dikwels
verteenwoordigende outeurs vir periodes en vorme van literêre uitdrukking. Daardeur
kanoniseer hy skrywers soos Mtutzeli Matshoba, en de-kanoniseer hy ander, soos baie
Afrikaanse skrywers (Eybers, byvoorbeeld, en Ernst van Heerden, D.J. Opperman, Karel
Schoeman, Anna M. Louw, Etienne van Heerden, Eben Venter, Lettie Viljoen). Dit kan
natuurlik deel van sy strewe wees om die stilgemaakte stemme van die verlede hoorbaar te
maak - en dis ook bewonderenswaardig; maar deur die stilmaak van die hoorbare word die
proses van marginalisasie slegs omgekeer, en nie afgeweer nie.’
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De resultaten van hetzelfde mechanisme (dat het negerende noodgedwongen aan
hetzelfde patroon als het genegeerde refereert) ziet men heden ten dage in het creëren
van een nieuw raamwerk voor de Afrikaanse literatuur. Vele Afrikaanse schrijvers
hebben al lang hun eigen kijk op de literatuur geformuleerd in contrast met de visie
van het politieke en culturele establishment. In dit verband kan de komst van de
Sestigers, en later in de jaren zeventig, het Sestigerkongres (1973) of het ontstaan
van de Afrikaanse Skrywersgilde (1975) vermeld worden. In de jaren tachtig werd
dit proces voortgezet en de oude opvattingen met betrekking tot de positie van de
Afrikaanse letterkunde, de werkwijze van de Afrikaanse literaire historiografie en
de mechanismen van de canonvorming werden in twijfel getrokken en grondig
aangetast (Malan & Smit 1985). Wat lange tijd buiten de canon was, werd in de
voorbije twintig jaar deel van de hoofdstroom van de Afrikaanse literatuur. De
politieke veranderingen van het afgelopen decennium hebben de oude zienswijze
definitief onhoudbaar gemaakt, maar zoals de huidige Zuid-Afrikaanse politiek het
niet kan nalaten om naar de oude ‘bedeling’ te verwijzen, zo hebben de Afrikaanse
literatuurtheoretici en kritici voor de ontwikkeling van alternatieve manieren van
conceptualisering van de Afrikaanse letterkunde het bestaan van de afgebakende
canon broodnodig. ‘Afrikaanse teoretici en kritici het reeds lank voor hierdie
ontwikkeling(s) alternatieve maniere begin verken met betrekking tot die
konseptualisering van die Afrikaanse letterkunde. 'n Konsepsie wat baie aandag
gekry het, is die plasing van Afrikaanse letterkunde as deel of onderdeel van
“Suid-Afrikaanse letterkunde.” 'n Resente poging tot so 'n plasing het heftige kritiek
uitgelok waarin die teoretiese swakplekke daarvan gewys is. (Van Niekerk 1996)
Afrikaanse letterkunde is ook geplaas binne die postkoloniale diskoers.23 Van die
vroegste pogings om 'n alternatieve plasing vir die Afrikaanse letterkunde te vind,
het die letterkunde langs “Afrika-letterkunde” geplaas.24 Meer onlangs het 'n tendens
begin sigbaar word wat die Afrikaanse letterkunde plaas binne 'n raam gevorm deur
die term “minderheidsletterkunde” (...). Gerrit Olivier het byvoorbeeld betoog dat
die manier waarop die werk van die swart (Amerikaanse) skrywers benader is, as 'n
“model” kan dien vir die herkonseptualisering van die bestudering van Afrikaanse
letterkunde (Olivier 1995).’ (John www: 2). Al deze pogingen die in verschillende
mate op de Afrika-heid of Afrika-betrokkenheid van de Afrikaanse letterkunde
ingaan, stellen de kwestie van de aanwezigheid van de Ander in deze literatuur ook
niet in een vernieuwend

23

24

Die plaasing van Afrikaanse letterkunde binne 'n postkoloniale raam is eerste beproef deur
Brink (1991). Hierna het gevolg John (1994-a en 1995) en Viljoen (1995, 1995-a en 1996).
[deze aanhaling van John www: 2]
Vergelyk Brink (1973), Joubert (1974), Van Heerden (1991) en Wasserman (1995). [aanhaling
van John www: 2]
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kader, maar werken de benadering van de Ander als een etnische ander nog steeds
in de hand (Stahle 1997: 21-23).
In alle bovenvermelde manieren van ‘vreemd’-zijn in Zuid-Afrika wordt de
klemtoon gelegd op de opvallende raciale, nationale, godsdienstige of talige
onderscheidingskenmerken. Men duidt de distinctieve kenmerken van de eigen
gemeenschap altijd aan met het oog op bestaande of vermeende verschillen met
andere volkeren. Dit vindt zelfs zijn neerslag in een aantal typen van de nieuw
voorgestelde benadering van de Afrikaanse literatuur en in de gesuggereerde
vernieuwende interpretatiekaders voor literatuur in het Afrikaans. Ook de meeste
van hen refereren - zij het in verschillende mate - aan deze onderscheidingskenmerken
want ‘Fremdheit involviert zwingend und jederzeit ein wertendes Bezugssystem, in
welchem ambivalente Verhaltenserwartungen angelegt sind, die kulturell aufgefüllt
werden. Die Erfahrung von Fremdheit rekurriert systeemkonfrontierend stets auf ein
“Eigenes”, sozio-kulturell vorgegebenes Vertrautes. Es erstaunt deshalb kaum, wenn
soziologische wie ethnologische Sinnbestimmungen von Fremdheit/Fremde/Fremder
mit grosser Konstanz auf dieses Eigene reflektieren, heisse dies nun soziale-kulturelle
Wertwelt, Eigengruppe, Gruppenstruktur, Solidarität oder Ethnie.’ (Gyr 1978: 25).
De vraag rijst waarom dit kader constant blijft? Door verschillen te willen zien en
ze te noemen en te beklemtonen wil men zich onderscheiden, anders dan de anderen
zijn. Paradoxaal bedient zich ook de kritiek op de stereotypering van hetzelfde systeem
van verschillen zoals de veroordeelde stereotypen en blijft er een grote waarde aan
hechten. Daardoor verwijst ze verbeten naar hetzelfde kader dat door distinctiedrang
gevormd wordt. ‘Alles is onderscheid’ en ‘De enige realiteit is het contrast’ zijn twee
voorbeelden van een aantal formuleringen die men aantreft in Prometheus, het
bespiegelend essay van Carry van Bruggen (1881-1943), dat voor de eerste keer in
1919 werd gepubliceerd. ‘Het woord voor zien is onderscheiden - het woord voor
eer is ook onderscheiding. Men kan niets meer voor iemand doen, dan door hem
anders dan anderen te maken. Daar de dingen bestaan door hun verschil met andere
dingen, zodat ook mensen, in het geestelijke en het stoffelijke, slechts bestaan door
hun verschil met anderen, zo verleent men hun reliëf, versterkt iemands bestaan,
door hem een onderscheiding te verlenen.’ (Van Bruggen 1980: 10; [cursivering van
de auteur - J.K.]). In het inleidende gedeelte van haar uiteenzetting wijst zij op de
relevantie van het onderscheidingsvermogen van de mens.
Van Bruggen verheft het fysieke mechanisme dat we zien dankzij contrasten en
het psychologische mechanisme dat we leren begrijpen door te vergelijken tot een
algemeen organisatiebeginsel van de werkelijkheid. ‘Want de dingen bestaan alleen
door hun contrast met andere dingen en niet op zich zelf’ aldus Van Bruggen (1980:
15). In een reeks voorbeelden uit de dagelijkse ervaring en literatuur betoogt ze dat
dit de distinctie is die de realiteit creëert. ‘Alles
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wat is bestaat door contrasten, ook wij; het contrast is de voorwaarde van ons bestaan,
daarom is zulk een groot deel van onze energie op het creëren en behouden van die
contrasten gericht. (...) Distinctie, anders dan anderen te zijn, is de voorwaarde van
ons zelfbehoud, daarom streven we naar distinctie (...).’ (1980: 12).
Een kleine historische uitweiding zal hier als voorbeeld kunnen dienen want zelfs
de oude - om niet te zeggen - oorspronkelijke vorm van het antisemitisme is terug
te voeren tot de identiteitsproblematiek. Bijvoorbeeld in de oude christelijke bronnen,
vooral in de geschriften en preken der kerkvaders, valt een grote vijandigheid jegens
de joden op. De controversen waren van een nog oudere datum: toen men tijdens de
publieke disputationes potentiële bekeerlingen onder de joden trachtte te winnen.
Dit gebeurde door de christelijke exegese van het Oude Testament en de bewijsvoering
van het christelijke gelijk en het joodse ongelijk. In de vierde eeuw groeide het aantal
waarschuwingen vanaf de kansel echter aanzienlijk. Anderzijds blijkt uit diverse
bronnen dat de joden in Rome en andere steden sociaal gezien wel een goed
geïntegreerde groep vormden en dat er tussen de christenen en de joden veelvuldige
en nauwe contacten waren. Tegenwoordig wordt uitgerekend naar die intensive
contacten verwezen om het optreden van de kerkvaders te verklaren. Zij zouden nl.
ongerust geweest zijn over de invloed die de joden konden uitoefenen op de
christenen. ‘Hieruit komt ook de kritiek van de 4de-eeuwse kerkvaders voort. Want
ofschoon de uitspraken van de kerkvaders sterk anti-joods waren en er een algemene
anti-joodse houding uit spreekt, waren ze niet direct tot de joden gericht. Het publiek
waarvoor zij schreven en spraken was een judaïzerend christelijk publiek, dat wil
zeggen een publiek dat sociaal en religieus contacten onderhield met de joden en als
gevolg daarvan joodse gebruiken overnam.’ (Drijvers 1991:2).
De joden, maar nog meer de joden-christenen (d.w.z. de bekeerlingen die bleven
vasthouden aan de joodse gebruiken) werden als gevaarlijk beschouwd. Uit angst
dat de gelovigen hun christelijke identiteit zouden verliezen, werd voor de contacten
met en de toenadering tot de joden als voor een ‘grote bezoedeling’ (magna pollutio)
gewaarschuwd. Uitgerekend uit de kerkelijke conciliebesluiten blijkt hoe intensief
de verhoudingen zijn geweest: men verbood christenen hun akkers te laten zegenen
door de joodse geestelijken, met joden te eten en te trouwen, synagogen te bezoeken
en aan joodse feesten deel te nemen. Ook hier ging het dus om een eigen (christelijke)
identiteit die in statu nascendi was. Enerzijds werden in het proces van wording de
vreemde invloeden geweerd, anderzijds werden ze gebruikt om het imago van de
eigen groep te verwoorden.
Misschien spreekt hieruit de angst van de mens uit dat het bestaan van een bepaalde
toestand bedreigd wordt, indien het niet mogelijk is op het tegeno-
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vergestelde te wijzen. Dit betreft het wezen van de menselijke conditie en identiteit.
‘Men zoekt altijd en overal distinctie, tot ons behoud’ benadrukt Van Bruggen (1980:
13) haar stelling en geeft daarbij als voorbeeld dat eten en geld niet noodzakelijk als
genot- of machtsmiddel fungeren, maar als distinctiemiddel. De schrijfster merkt
echter op dat de drang naar distinctie zich uit dat gebied heeft opgewerkt naar dat
van geestelijk genot en geestelijk eigendom. Ze noemt standenscholen, eerste klas
reizen en geijkt gedrag als de meest voorkomende en opvallende verschijningsvormen.
Sommigen bereiken een krachtiger distinctie-effect door nadrukkelijke afwijzing
van een distinctie: hun distinctiemiddelen berusten dus in het versmaden van
distinctiemiddelen zelf. In haar ogen is deze distinctiedrang - de algemene afkeer
van wat commun is - in al zijn uitingen de levensdrang zelf. In navolging van Thomas
Hobbes concludeert ze: ‘dat mensen elkaar zoeken om zich van elkaar te
onderscheiden, en geenszins omdat ze als Aristoteles leerde, “gezellige dieren” zijn
- zich als het ware aan elkander van eigen leven te vergewissen, dit door contrast
met anderen realiteit te verlenen.’ Zij vindt dat de distinctiewil primair is en direct
voortvloeit uit de noodzakelijkheid van het menselijk bestaan; zij doet zich voor als
begeerte om te bestaan. (Van Bruggen 1980: 15, 17).
In wezen gaat het haar niet alleen om de kennis maar ook om de zelfkennis: ‘Alle
kennis is zelfkennis - tot die zelfkennis echter komen we door het contrast tussen
ons zelf en anderen, of het andere.’ (Van Bruggen 1980: 11). Ik denk dat deze
constateringen bijzonder van toepassing zijn op de Zuid-Afrikaanse situatie want
‘de nagestreefde en bereikte distincties krijgen in het oog van hen, die ze bezitten of
er naar streven, en vooral in het oog van hen, voor wie ze onbereikbaar zijn, het
aanzien van reële superioriteit.’ (1980: 14). Het is trouwens geen toeval dat ‘distinctie’
niet alleen ‘onderscheiding’ in de positieve zin betekent (vergelijk ‘cachet’ of ‘stijl’)
maar eveneens ‘discriminatie’ (Van Sterkenburg 1991: 225); verschillen, zoals Said
(1985) aantoont, worden daarin geïdeologiseerd (ideology of difference).
In Zuid-Afrika is dus een sterke fixatie op deze etnische dimensie van de
distinctiedrang en op de etnologische aspecten van de ‘vreemde’ tot op zekere hoogte
vanzelfsprekend en zal de onderzoekers nog lang bezighouden (Ferreira & Venter
1995).25 Maar de vraag rijst of deze aanpak - sinds enige tijd min of meer op dezelfde
wijze toegepast - nieuwe inzichten oplevert?26 Lijdt onze
25

26

Ondanks alle verschillen komen deze relaties toch op één punt overeen: hun structuur is terug
te voeren tot de relatie tussen gevestigden met superieure machtsbronnen en gemarginaliseerde
buitenstaanders met ontoereikende machtsbronnen; de buitenstaanders worden bepaalde
posities in de sociale structuur waar meer macht aan verbonden is, onthouden. Hier kom ik
later nog op terug.
Een goed voorbeeld geeft de ontvangst van het werk van Abraham Philips Die verdwaalde
land (1992), een boek dat reeds in de openingszin voorgesteld wordt: ‘Dit is die ware verhaal
van die Mejavies, 'n bruin familie in 'n verdwaalde land.’ (Philips 1992: 13). De tijd van de
politieke onderhandelingen in Zuid-Afrika anno domini 1992, toen het boek verscheen,
creëerde een duidelijke en - zoals bleek - ook onontkoombare interpretatieve context voor
de receptie: de meeste recensenten verwezen uitsluitend naar de politieke dimensie van het
verhaal of de verschuiving van het gezichtspunt waaruit de visie op de moderne geschiedenis
van het land literair verteld wordt (Grobler 1992; Hough 1992; Pakendorf 1992; Schneider
1992, 1992-a; Weideman 1992). In deze context is de bijdrage van Marion Hattingh (1993)
een van de weinige reacties op Die verdwaalde land die een kritische tekstuele analyse bevat.
Haar eigen ontleding wordt geplaatst in het kader van de theorieën over Zelf en de Ander in
het postkoloniale discours. De vraag is echter in hoeverre deze analyse zelf het referentiekader
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kennis van zaken niet daaronder dat ‘die Afrikaanse skrywer beskou word as literêre
handelaar in (stereo)tipes’? (Praeg 1992: 259). Wordt de visie op de menselijke
relaties niet geblokkeerd door de beperking van de aandacht tot de bekende stereotiepe
kenmerken of het totale beeld dat de volks- en rasgroepen zich van elkaar vormen
en houden? In zulke studies zou men de aandacht moeten verschuiven van de
bestudering van symptomen, kenmerken en eigenschappen naar de analyse van
relaties, verhoudingen en verbanden.
Van Bruggens stelling omtrent het belang van distincties ligt in het verlengde van
de grondregel van Ferdinand de Saussure (1857-1913) dat in de taal voornamelijk
verschillen bestaan. Dankzij de contrasten en verschillen tussen elementen van het
talige systeem verkrijgen deze elementen betekenis; niet de elementen als zodanig
zijn de betekenisdragers maar relaties tussen hen. Dat denken in termen van structuur
en functie leidde tot de methodologie waarin kennis omtrent een object niet door de
studie van zijn natuur of herkomst te verkrijgen is, maar door de bestudering van
relaties en werking. Bij De Saussures stelling sloot Claude Lévi-Strauss (1908-) aan
die sociale instellingen en gebruiken als een taal van hogere orde beschouwde en op
overeenkomstige manier als de Zwitserse taalkundige ontleedde. Lévi-Strauss die
de groep als een geheel van communicatievormen beschouwde, beklemtoonde in
zijn analysen ook de relationele aspecten. (Niet ver van deze benaderingen staat ook
de functionalistische werkwijze in de literaire historiografie die geen apodictische
uitspraken over kenmerken van de literaire substanties honoreert maar de bestudering
van relaties en mechanismen poneert.)

overschrijdt dat eigen is aan het Zuid-Afrikaanse discours. Hoe interessant en inzichtgevend
Hattinghs commentaar ook is, een kritische lectuur daarvan bevestigt dat de toegepaste aanpak
helemaal in het kader van een bepaald vertoog binnen de Zuid-Afrikaanse literatuurbenadering
blijft. De geuite kritiek op het literaire systeem in Zuid-Afrika verwijst uiteindelijk naar
hetzelfde referentiekader dat door het systeem gehanteerd wordt. Dit kan moeilijk anders
gezien de stelling dat er nauwelijks gesproken kan worden van een overkoepelend
Zuid-Afrikaans romansysteem (Viljoen 1986) en dat er volgens de critici van het plaatselijke
literaire bedrijf, zoals J.M. Coetzee, hoogstens sprake kan zijn van een
West-Europees/Noord-Amerikaans systeem met de Zuid-Afrikaanse literatuur in de periferie.
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Zou de problematiek van de etniciteit en nationale en raciale stereotypen, en vooral
haar literaire afspiegeling, niet beter vanuit het gezichtspunt van relaties benaderd
kunnen worden? En komen deze relaties - ondanks alle verschillen - niet op één punt
overeen? Bijvoorbeeld dat hun structuur terug te voeren is tot de relatie tussen
gesettelde insiders met superieure machtsbronnen en gemarginaliseerde
buitenstaanders met ontoereikende machtsbronnen; de buitenstaanders werden
bepaalde posities onthouden in de sociale, culturele of politieke structuren waar meer
macht aan verbonden was.
Het vreemde is dat de redenering volgens de stereotypische etnische patronen ook aan de kant van de critici - blootstaat aan precies hetzelfde gevaar dat in de
geanalyseerde geschriften ontleed wordt. Men kan dit zelfs ontmaskeren als een soort
bijziendheid en de aanpak is dus niet in alle opzichten te verdedigen (bijvoorbeeld
methodologisch, hierop kom ik nog straks terug). Ten opzichte van de politiek is dit
de kern van de kritiek van Foucault, gericht op het zogeheten soevereine model van
de politiek - een idee die veronderstelt dat de macht haar enige bron heeft in de
koning, heer, baas of klasse en om die reden eenvoudigweg omgedraaid kan worden.
Onze kennis van zaken lijdt hieronder of wordt zelfs geblokkeerd door de beperking
van de aandacht tot de bekende relaties tussen de volks- en rasgroepen.
Norbert Elias (1897-1990) wijst terecht op het feit dat ‘rassenrelaties’ of ‘raciale
verhoudingen’ in wezen op een bepaald type gevestigden-buitenstaandersrelaties
neerkomen. ‘Het feit dat de leden van de twee groepen er fysiek anders uitzien (...),
dient enkel en alleen tot herkenningsteken waardoor de leden van de groep
buitenstaanders als zodanig gemakkelijk herkenbaar zijn, en waarmee de
gevestigden-buitenstaandersrelatie wordt bekrachtigd. Ook de benaming “raciaal
vooroordeel” is niet erg gelukkig. De aversie, verachting of haat die de leden van de
gevestigde groepen voelen voor leden uit de groep buitenstaanders en de vrees dat
nauwer contact hen zal besmetten, zijn niet anders in gevallen dat de twee groepen
uiterlijk aanmerkelijk verschillen dan in andere waar de ene groep fysiek niet te
onderscheiden valt van de andere, zodat de in macht zeer ongelijke buitenstaanders
een merkteken moeten dragen om hun identiteit te tonen.’ (Elias 1976: 22-23).
De termen ‘raciaal’ of ‘etnisch’ zijn dus symptomatisch voor een ideologische
afweer. Ze leiden de aandacht af van de hoofdzaak (volgens Elias is dat
machtsverschil)27 en richten hem op datgene wat voor de relatie bijzaak is, nl.
bestaande verschillen (bijv. in huidskleur) of vermeende (in nationaal-, volksof
seksekarakter). De begrippen ‘rassenrelaties’ en ‘raciaal vooroordeel’ verwijzen naar
relaties tussen groepen die al dan niet uiterlijk of in afstamming

27

Onder macht is hier niet alleen het zuiver politieke gezag te verstaan, maar ook cultureel
overwicht of aanzien.
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verschillen, terwijl voor hun wederzijdse verhouding iets anders kenmerkend is: ze
zijn met elkaar verbonden op die manier dat de machtsbalans voor de ene groep
ongunstig is. De ene groep kan daardoor de andere uitsluiten en tot de positie van
buitenstaander veroordelen. ‘Zelfs wanneer er in dit soort gevallen sprake is van
verschillen in fysiek voorkomen en andere biologische aspecten waarnaar de term
“raciaal” verwijst, zijn de relaties tussen aan elkaar als gevestigden en buitenstaanders
verbonden groepen bepaald door de aard van hun binding, niet door enig kenmerk
van de betrokken groepen als zodanig.’ (Elias 1976: 23; [mijn cursivering - J.K.]).
Deze stelling wordt door Elias ook geïllustreerd met voorbeelden van de werking
en functie van fantasieën van de gevestigden t.o.v. groepen buitenstaanders. De
gevestigden beladen de buitenstaanders niet alleen met het sociale stigma, maar in
hun verbeelding wordt dit dikwijls gereïficeerd. De transformatie van het sociale
stigma in een materieel stigma is een belangrijk moment in het hele proces van
rationalisatie - de verwijzing naar een andere huidskleur, naar aangeboren of
biologische kenmerken heeft een objectiverende werking. ‘Op die manier kan de
stigmatiserende groep haar handen in onschuld wassen: wij zijn het niet die een
stigma aan deze mensen gaven, maar de machten die de wereld schiepen, zij hebben
deze mensen van een teken voorzien om ze als minderwaardige of “slechte” mensen
te kunnen onderscheiden.’ (Elias 1976: 27).
Dezelfde ‘objectiverende’ werking kan door de taal worden vervuld, waar termen
ontstaan die andere groepen stigmatiseren (zwartje, nikker, kaffer, jodinnetje, flikker,
paap enz.).28 Zulke benamingen symboliseren het feit dat de geadresseerden uit de
groep buitenstaanders te schande kunnen worden gezet omdat ze niet aan de normen
van de superieure groep voldoen. Met andere woorden: het fysieke teken, reëel of
gefantaseerd, of een benaming van de ‘inferieure’ groep, dient voor de ‘superieure’
als tastbaar symbool van de veronderstelde anomie (of normloosheid) van de andere
groep.29 Soortgelijke ‘objectieve’ tekens kunnen vanaf nu de bestaande
machtsverschillen verdedigen en vervullen daarbij nog een verontschuldigende
functie.
Elias voert dus de werking van de etnische en raciale stereotypering naar de relatie
gevestigden-buitenstaanders terug en legt de klemtoon op de ongunstige machtsbalans
voor de groep buitenstaanders; dit status quo wordt door de groep gevestigden
behouden dankzij de processen van rationalisatie en reïficatie

28

29

Hoe netelig deze problematiek in Zuid-Afrika is, illustreren de discussies rondom de
aanwezigheid van beledigende en sensitieve termen in het Woordeboek van die Afrikaanse
Taal (WAT 1994; Beleid 1994).
‘Inferieur’ en ‘superieur’ worden hier gebruikt in termen van toegang tot grote of geringe
macht.
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van het vreemdelingschap waardoor het sociale stigma naar een materieel stigma
getransponeerd wordt.
Zygmunt Bauman (1925-) zet Elias' bevindingen op een ander niveau voort en
noemt twee strategieën om met vreemdelingen samen te leven. De ene probeert de
onvoorspelbaarheid in het gedrag van vreemdelingen te reduceren of zelfs te
elimineren, de andere toetst middelen om dat element van onzekerheid irrelevant te
maken door de handelwijze van de vreemdelingen tegen een achtergrond te plaatsen
waar men niet op hoeft te letten. Beide strategieën zijn erop uit ‘een routine-wereld
van vreemdelingen’ (Lofland 1973: 176) te creëren, d.w.z. een wereld vrij van toeval
waar herhalende gebeurtenissen en leerbare patronen overheersen. ‘Het meest
opvallend (...) waren de herhaalde pogingen de onzekerheid in beeltenis te verbranden
- de afschuw van het onbepaalde te concentreren op een selecte groep vreemdelingen
(immigranten, etnische minderheden, zwervers, daklozen, sekteleden of bizarre en
dus opvallende subculturen) en tegen beter weten in te hopen dat hun eliminering of
opsluiting de gezochte oplossing zou betekenen voor het probleem van het toeval
als zodanig en zou leiden tot de gedroomde routine.’ (Bauman 1994: 97).
Ons betoog kan verder verhelderd, aangevuld en geïllustreerd worden door de
theorieën van enkele andere Poolse onderzoekers. Ik wil me eerst op de theorie van
Ludwik Gumplowicz (1838-1909) beroepen, een Poolse rechtsgeleerde en socioloog.
Aanvankelijk ging hij door voor een naturalistische filosoof maar tegenwoordig
wordt zijn theorie van het conflict als klassiek beschouwd. Drie van zijn werken
(Gumplowicz 1975; 1883; 1885) leggen zijn denken uit, maar het is vooral Der
Rassenkampf uit 1883 dat bekend is. Gumplowicz leidde het antagonisme ten opzichte
van de vreemden af uit het instinct tot zelfbehoud dat tot de strijd om het bestaan
dwingt.30 Op de lagere trappen van ontwikkeling neemt dit antagonisme een
groepskarakter aan: elke groep verhoudt zich antagonistisch tegenover de leden van
andere groepen. De eenheid van de groep wordt gewaarborgd door de solidariteit en
banden tussen de individuen die tot dezelfde syngenische kring behoren d.w.z. van
gemeenzame afstamming zijn; deze wordt op haar beurt door de raciale verschillen
uitgedrukt. Op hogere trappen van de ontwikkeling wordt de eenheid van de groep
ook nog door cultuur en collectieve belangen gegarandeerd, dus naast het raciale
antagonisme komen nog andere voor.31

30

31

Gumplowicz zag de mogelijkheid tot het proces van de sociale evolutie in de triade: strijd
om het bestaan, syngenisme (proces van consolidatie tegenover de vijand waardoor de groep
als cultuurgemeenschap bestendigd wordt) en amalgamatie (het noodzakelijke gevolg van
de strijd nl. de versmelting tussen de overwinnaars en verliezers).
Op basis van het rijke etnografische materiaal werden Gumplowicz's gedachten verder o.a.
door W.G. Sumner (1906) ontwikkeld.
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Een andere Poolse onderzoeker, Florian Znaniecki (1882-1958), verwierp de arbitraire
en statische indeling in antagonistische categorieën: in-group en out-group, die op
basis van de zogeheten objectieve criteria werd gemaakt zoals verschillen in ras,
stam, cultuur of de vaststelling van het niet-behoren tot een groep. Hij keurde ook
veralgemeningen af die het antagonisme tegenover de vreemden in bio-psychologische
termen verklaarden: ‘neiging’, ‘drang’ of ‘instinct’. Znaniecki (1930/31) bekritiseerde
deze naturalistische en statische visie en trachtte het dynamisch karakter en de
sociologische dimensie in de indeling van/in groepen naar voren te brengen. Voor
deze laatste formuleerde hij zijn concept van de ‘humanistische coëfficiënt’ die zegt
dat er geen sociale (en überhaupt geen culturele) objecten en feiten bestaan die men
onderzoeken kan zonder rekening te houden met de ervaringen en de handelingen
van de menselijke subjecten zelf.
In dit kader problematiseerde Znaniecki op een boeiende wijze het begrip
‘vreemde’. De sociologische categorie van de vreemde omvat degenen die met de
mens(en) geen sociale banden hebben of degenen die van de andere mens aanzienlijk
(raciaal, tribaal, cultureel) verschillen. Toch leiden verschillende definities van
‘sociale banden’ tot diverse concepten van de vreemde: een vreemde kan iemand
zijn die geen lid is van de eigen groep óf iemand met wie men om uiteenlopende
redenen niet genoeg contacten heeft gehad (kon hebben). Znaniecki trok dus vooral
het criterium van de vreemdheid in twijfel dat het individu niet aan een groep
toebehoort. Een specifieke ‘situationele sociologie’ bouwend, liet hij door een reeks
voorbeelden zien dat men bij de traditionele denkwijze over de vreemde al te gauw
op de dwaalweg belandt waar de enige oplossing van de tegenstrijdigheden de
verhoging van de graad van vreemdheid (en eigenheid!) blijkt te zijn. Want eigen
mensen kunnen door bijvoorbeeld ketterij vreemder zijn dan de eigenlijke vreemden.
Een goed voorbeeld vindt men in de cultuur van het Poolse katholieke dorp waar
Poolse protestanten die - alhoewel christenen zoals katholieken - als vreemder werden
ervaren dan orthodoxe joden; van deze laatsten vond men blijkbaar dat ze beter tot
het culturele Poolse landschap behoren (Benedyktowicz 2000: 41).32
Znaniecki concludeerde dat er geen sprake kan zijn van een rationele bepaling van
grenzen van vreemdheid en haar gradatie op basis van een criterium zoals deel
uitmaken van en het behoren tot een groep. Hieruit maakte hij op dat niet de objectief
meetbare verschillen grondslag voor de vreemdheid vormen
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Waarschijnlijk in die richting gaat de formulering van Ampie Coetzee (2000: 92) dat de jood
‘die binne-buitestander’ is; maar om deze bijzondere positie te doen uitkomen, heeft de
interpretatie van de joodse karakters in de Afrikaanse literatuur een gedetaileerde analyse
nodig, een contextualisering binnen de fenomenologie van de (Zuid-Afrikaanse) cultuur en
een benadering vrij van de aprioristische opvattingen ontleend aan de sociologie en dominant
stereotypen-discours.
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maar subjectieve. Zijn stelling ‘De neger is wie in een bepaald milieu voor de neger
doorgaat, de blanke - wie voor de blanke doorgaat.’ (Znaniecki 1930/31: 15) werd
na de oorlog door Sartre (1946) in zijn studie over het antisemitisme herhaald ‘De
jood is wie voor jood wordt gehouden.’ Hij verklaart dit door te zeggen dat wanneer
een bepaalde situatie door de mensen als reëel beschouwd wordt, is zij daadwerkelijk
reëel in haar consequenties. Volgens Znaniecki is dus de vreemdheid van een bepaald
individu (of een groep) niet de eigenschap, het kenmerk van de mens(en) die door
de observator op basis van het ene of andere criterium wordt uitgezonderd. Het
natuurkundig en psychologisch schematisme is dus niet van toepassing op de relatie
tussen het individu of de groep en de mens die in een bepaalde situatie als vreemde
wordt aangevoeld, maar in een andere niet.
Boven is reeds gesuggereerd dat de verspreide zienswijze van relaties tussen
mensen en gemeenschappen (etnische patronen) volgens de overwegend negatieve
stereotypie methodologisch niet altijd verdedigbaar is. Stereotypen kunnen ook een
diepe kenstructuur vertonen, omdat ze een belangrijke rol spelen in het proces van
identificatie en communicatie. Dat proces is niet alleen dynamisch maar ook dialogisch
van aard. Het werk van Józef Obrębski (1905-1967) (1936, 1936-a, 1936-b, 1951,
1969, 1976) toont o.a. aan welke betekenis stereotypen daarbij hebben. Het antwoord
op de vraag ‘wie ben ik?’ is mede mogelijk dankzij het beeld van de vreemden en
de anderen, omdat het een (weer)spiegeling van hun beeld is. Het antwoord komt
dus als het ware van buiten; zelfverkenning, ontdekking van eigen identiteit danken
de mensen aan de anderen. Het gevoel van de eigenheid is uiteindelijk het resultaat
van confrontatie en vergelijking met de anderen.33 (Dit is trouwens een basis voor
het menselijk bestaan dat de existentie dialogisch van aard is; menselijk spraak- en
denkvermogen ontwikkelt zich dankzij de contacten met andere mensen.) Wat Van
Bruggen op wijsgerig terrein betoogde, verduidelijkte Obrębski op het gebied van
het etnografisch onderzoek (vgl. Benedyktowicz 2000: 19-37).
Na deze preciseringen moet nog vermeld worden dat de stereotypen dikwijls alleen
in hun negatieve dimensies behandeld worden. Bij de bestudering ervan dient
daarentegen ook rekening worden gehouden met het feit dat stereotypen niet altijd
als zodanig verwerpelijk hoeven te zijn. Dit betreft zowel stereotypen
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Een gelijksoortige benadering bespeur ik in het onderzoek dat door L. Praeg (1992) ingesteld
is, ook al wordt de wederzijdse relatie vanuit een ander vertrekpunt geanalyseerd. In een van
de hoofdstukken van de ongepubliceerde M.A.-thesis o.t. Die self en die ander. 'n Filosofiese
studie van die selfdefiniëring van die Afrikaner in enkele geselekteerde tekste 1877-1948
wordt gekeken naar de manier waarop ‘'n sekere inhoud gegee is aan die identiteit van die
Afrikaan as ander’, daarbij wordt onderzocht in welke mate ‘hierdie identiteit van die ander
beskryf kan word as 'n sekere betekeniseffek van die wyse waarop inhoud gegee is aan die
Afrikaner se definiëring van sy self.’
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als ook clichés of gemeenplaatsen - allemaal zijn zij voor het dagelijkse leven
onmisbaar, vooral in de menselijke communicatie. Het probleem is dat men zich
vooral bezint op problemen die ontstaan in bepaalde sociaal-culturele configuraties
waarin de functionaliteit van de stereotypen tot een ware tirannie is uitgegroeid. Het
is juist de moderne samenleving die als dergelijke configuratie is aangemerkt en
omschreven als ‘clichégene maatschappij’ (Zijderveld 1982: 138). Hierdoor worden
afzonderlijke aspecten van het functioneren van stereotypen, clichés of
gemeenplaatsen (in de samenleving, cultuur of taal) niet proportioneel behandeld.
Een goed illustratief voorbeeld vinden we op het artistiek en literair vlak: ‘Hier
ist allerdings daran zu erinnern, daß die Literaturkritik nicht immer eine solch
ideologiekritische Haltung eingenommen hat und weder den Kritikern noch den
anspruchsvollen Literaten die Verwendung von Klischees und Stereotypen als
verdammenswert erschien. Bevor dies demonstriert werden soll, ist daran zu erinnern,
daß es, wie Jurij M. Lotman ausgeführt hat, neben dem in der Moderne dominierenden
Paradigma der “Ästhetik der Gegenüberstellung” auch eine “Ästhetik der Identität”
gibt, die “auf der vollständigen Identifizierung der dargestellten Erscheinungen des
Lebens mit dem Auditorium bereits bekannten und ins System der “Regeln”
eingegangenen Modell-Klischées'” beruht. Demzufolge sind also Stereotypen
(Schablonen und Klischees) in der Kunst nicht a priori verdammenswert, sondern
ihre Verdammung in der Moderne ist Ausdruck eines bestimmten Bewußtseins, das
wiederum auf einem spezifischen Kulturcode beruht [(Lotman 1972: 410)].
Klischeehaftigkeit ist dabei zumeist nur ein Element in einem auf Normierung,
Standardisierung und Konformität gegründeten literarischen System, das wir
heutzutage zwar als trivial abwerten, das aber in der Geschichte der europäischen
Poetik und Literatur lange Zeit die Norm war. Hans Dietrich Zimmermann hat erst
kürzlich wieder darauf aufmerksam gemacht, daß gerade in der Epoche des
Klassizismus die Kunsthaftigkeit eines literarischen Werkes an der Einhaltung eines
in Poetiken normativ festgelegten Schemas gemessen wurde, während stärker
variabel-orinäre literarische Genres wie der Roman weniger angesehen werden und
erst in einem fundamentalen Paradigmenwechsel im 18. Jahrhundert hier die Position
vertauscht wurden. Die Ästhetik der Identität und die auf ihr basierende
stereotypenbehaftete “Schema-Literatur” wurde künstlerisch entwertet. [Zimmermann
1979: 39]’ (Zach 1987: 97-98).
***
Voor onze redenering zijn deze vaststellingen van belang. Ze laten toe de
Zuid-Afrikaanse preoccupaties met de etnische aspecten van het verschijnsel
‘vreemde’, ‘outsider’ of ‘buitenstaander’ in een bredere context te plaatsen
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en de betrekkelijkheid van de fixaties op het ene specifieke aspect van de relatie
gevestigden-buitenstaanders, namelijk het raciale, te doen uitkomen. De studie van
etnische en nationale stereotypering in de literatuur mag stellig verdienstelijk zijn.
Het oprechte wetenschappelijke karakter van zulke reflecties kan in vele gevallen
niet ontkend worden. Zo'n onderzoek vervult ook zekere functies tegenover de
contemporaine socio-culturele werkelijkheid omdat de kritisch-wetenschappelijke
beschouwing ons attent maakt op vooroordelen en denkfossielen. Zo wordt het
bewustzijn gelouterd van de mythes die de eigen groep verhovaardigen en
verheerlijken of de cultus van het uitverkoren volk aanprijzen (Benedyktowicz 2000:
18). Sommigen (Blaicher 1977: 549, 574) poneren zelfs de stelling dat dit ‘die
Aufgabe jeder Neuphilologie’ moet zijn. Toch zijn hier ook beperkingen aan
verbonden en bijgevolg kunnen bepaalde lacunes ontstaan.
Ten eerste wordt de vreemde/ander heel vaak op een manier benaderd zoals in het
onderzochte materiaal nl. de stereotiepe verschillen maken nog steeds hét
referentiekader uit. Met andere woorden: het is een aanpak die het nauwelijks mogelijk
maakt om de ander en het zelf als individualiteit(en) te zien, bijgevolg wordt de
erkenning van de gemeenschappelijkheden tussen ‘wij’ en ‘zij’ belemmerd en de
verschillen en de vreemdheid van ‘zij’ worden geamplificeerd (ook de kwestie van
de politieke correctheid in de wetenschappelijke probleemstelling kan hier aan
verbonden worden; ik kom nog later hierop terug.) Een van de mogelijke verrijkingen
kan het concept van Obrębski brengen dat de etnische groep als ‘verbeeldingsgroep’
(grupa wyobrażeniowa) benadert. Etniciteit wordt hier dus zeer breed opgevat, maar
zijn concept laat toe om eveneens anders geprofileerde groepen met dezelfde
instrumenten te onderzoeken (beroepen, milieus, leeftijds- of geloofsgenoten). De
zijnen en de vreemden plaatst Obrębski tegenover elkaar zodat langs de zo
geformuleerde as de eigenlijke wezenlijke spanning verloopt die altijd van de context
en concrete situatie afhangt. De relatie de zijnen-de vreemden is voor hem eerder
een algemene categorie dan een classificerend begrip; alleen de concrete (historische,
sociale, culturele) context verleent daaraan betekenis. Obrębski laat de traditionele
etnografische benadering weg en vraagt zich niet meer af w a t de etnische groepen
zijn. Hij vat het probleem van de culturele identificatie dynamisch op als het zoeken
naar de eigen identiteit. Men treft dit bij E.H. Erikson (1965) aan wanneer hij beweert
dat de problematiek van de identiteit onafhankelijk van het bestreken gebied terug
te voeren is tot de cruciale vraag: wie ben ik? Het antwoord op deze vraag kan gezocht
worden op het vlak van de persoonlijkheid, raciaal, etnisch of cultureel bewustzijn,
en kan de uitdrukking zijn van de noodzaak van zelfbepaling, maar ook het symptoom
van de crisis. De kwestie die werkelijk in alle opzichten interessant is, betreft deze
vraag ‘wie ben ik?’, die binnen/vanuit de groep gesteld wordt en de antwoorden die
de groep zelf genereert.
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Ten tweede houden vele Afrikaanse literatuurbeschouwers vast aan Lippmans
opvatting dat de stereotype aan het gebruik van verstand voorafgaat, terwijl deze
stelling niet gelijk is aan de stelling dat de stereotype de verstandelijke vermogens
vervangt of onherroepelijk uitschakelt. Het gevolg van deze beperkende interpretatie
is dat men dikwijls uitgaat van de vraag naar het voorkomen van bepaalde clichés,
alhoewel de wezenlijke kwestie niet is dat ze zich voordoen maar de manier waarop
ze gehanteerd worden en hun functie in de tekst. ‘(...) die eigentliche Frage, die es
zu stellen gibt, wenn man einen Text interpretiert oder das (Nicht-) Vorkommen von
Stereotypen gar als Wertmaßstab heranziehen möchte, [lautet] nicht etwa: “Kommen
Stereotype in diesem Werk vor?”, sondern: “Wie werden Stereotype hier verwendet?”.
Um diese Frage beantworten zu können, muß eine Reihe anderer Fragen gestellt
werden: Wie geht der jeweilige Autor mit Stereotypen um? Werden sie als
Ausgangspunkt für die Charakterisierung benutzt, wird mit ihnen gespielt oder bleiben
sie schlichte Markierungen? Wie werden sie (wenn überhaupt) in die Handlung des
Buches integriert? Werden sie thematisiert? Werden sie “gegen den Strich”
gewendet?’ (O'Sullivan 1989: 217). Omdat het verbale teken een belangrijke rol
heeft in het ontstaan en in het (voort)bestaan van de stereotype, is de literaire tekst
het terrein bij uitstek waar de stereotypen voorkomen; meer nog: stereotypen zijn
niet alleen elementen van, maar ook de noodzakelijke conditie voor de (literaire)
communicatie.34 Toch is de stereotype - omdat het begrip eigen aan sociologie en
sociale psychologie is - geen literaire categorie sensu stricto: hun analyse dwingt om
buiten de literatuur te treden. Maar de kwestie die wél de volle aandacht moet eisen,
is hoe de stereotiepe beeldvorming artistiek georganiseerd wordt en hoe de stereotypen
in het leesproces werken. Hiervoor kunnen bijvoorbeeld de drie typen relaties tussen
literatuur en stereotype van dienst zijn die Zofia Mitosek in haar werk Literatura i
stereotypy (1974: 174-190; vgl. 2001: 214-223) onderscheidde: stabilisatie
(bekrachtiging), creatie (productie) en decodering (ontmaskering). De literaire
stabilisatie vindt plaats wanneer de auteur gehoorzaamt aan de kenstandaarden van
de lezer en zijn tekst geen zekerheden in twijfel trekt en aan de alledaagse kennis
van de lezer beantwoordt. Creatie van de literaire stereotype heeft plaats wanneer
literaire beelden aangepast worden aan de beschrijving van de ervaringen die óf
karakteristiek voor de ervaringen van de lezer zijn óf een identificatie van de lezer
met de personages veroorzaken. De decodering daarentegen baseert zich op de
overwinning van de kenstandaarden en stereotypen, het object van

34

Verder zal ingegaan worden op enkele dimensies van de stereotypen die de stelling bewijzen
dat ze noodzakelijk zijn voor de communicatie; in het kader van deze uiteenzetting die op
de stereotypering in de literatuur focust, is geen plaats om uit te weiden over het bestaan van
de averbale stereotypen zoals in de folklore of in culturen waar de verbalisatie op een beperkte
basis plaatsvindt.
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de spot is dan niet de stereotype als zodanig maar de ‘goede trouw’ van zijn
gebruikers.
Ten derde wordt in de literatuurwetenschap vooral aandacht aan de negatieve
stereotypen geschonken.35 De analyse van de negatieve kant van de stereotypering
domineert omdat stereotypen voor iets minderwaardigs doorgaan. Toch gaat het mij
op dat punt niet alleen om de positieve stereotypering. De stereotypen als zodanig d.w.z. als elementen die met associaties overladen zijn - over een esthetisch potentieel
beschikken en niet zelden ook positieve dimensies hebben (Zach 1987: 97-98).
Daaronder reken ik niet alleen hun (ver)werking in de kunst en literatuur, zoals zojuist
aangetoond, maar ook de miskende positieve rol die de stereotypen van/over de
anderen spelen bij het bepalen van de eigen positie en zich bewust worden van de
eigen identiteit. Door zijn onderzoek naar de groeps- en nationaalidentificatie in
Polesie (het Oostelijke gebied van Polen van voor 1939) maakte Józef Obrębski
(1936) reeds in een vroeg stadium duidelijk dat het gevoel van swojskość (d.w.z.
‘eigenheid’, ‘inheemsheid’ of zelfs ‘vaderlandsheid’; het woord is afgeleid van swój
- ‘zijn’, ‘van de zijnen’) een vanzelfsprekendheid vormt en geen reflectie nodig heeft;
het wordt ook nooit expliciet uitgedrukt, want op de voorgrond treden louter de
eigenschappen van de naburige en vreemde groepen. Het beeld van de eigen groep
is een negatief van alle andere beelden die de realiteit van de vreemde etnische
groepen omvatten. Zoals in alle stereotiepe zienswijzen worden de verschillen
mateloos vergroot, de overeenkomsten daarentegen genegeerd. Het bewustzijn van
de eigen andersheid wordt op een natuurlijke want in alle culturen voorkomende
manier door het etnische stereotype van de vreemde verwoord. Obrębski bekritiseerde
in de jaren dertig de zg. ‘objectieve’ kritiek die geen rekening hield met de subjectieve
en bewustzijngebonden criteria die door de geanalyseerde individuen en/of ten
opzichte van de onderzochte verschijnselen gehanteerd werden. Het lijkt alsof in
Zuid-Afrika langs de literatuurwetenschappelijke en literair-historische kant dezelfde
aard van kritiek terugkwam: een als nieuw voorgesteld ‘objectivisme’ dat zich blind
staart op externe criteria en de ‘humanistische coëfficiënt’ negeert; de subjectieve
maar desalniettemin harde feiten van het etnische bewustzijn worden dus buiten
beschouwing gelaten.
Ten vierde is het de onderzoeker die (indien hij zich losmaakt van de vicieuze
cirkel die het eerste van de genoemde gevaren met zich meebrengt) de distinctieve
criteria van identificatie als het ware van buitenaf oplegt en als objectief voorstelt
waarbij het bestaan en het belang van subjectieve maatstaven
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Kenmerkend is dat Praeg (1992: 233) uit een reeks mogelijke benaderingen - die hier reeds
in het begin van het gedeelte 1.3 geciteerd zijn - aandacht schenkt aan ‘die vyandsblik en
die volkekundige blik’ dus uitgerekend de negatieve kant van de stereotypie staat in het
brandpunt.
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die binnen de groepen functioneren niet erkend worden. J. Obrębski maakte in dit
verband het onderscheid tussen twee soorten beschouwing van de identificatiecriteria:
de buitenstaande onderzoekers die op de ‘objectiviteit’ van de criteria van de etnische
distinctie zijn gefixeerd, hanteren de statische encyclopedische beschouwing, in de
dynamische beschouwing daarentegen gaat het opzettelijk om de interne subjectieve
normen die binnen de groepen zelf leven en beleefd worden en als criteria fungeren
(Obrębski 1936-b). Hij liet zich hier duidelijk inspireren door het concept van de
‘humanistische coëfficiënt’ van Znaniecki. Met andere woorden betoogde Obrębski
dat over het feit of een individu deel uitmaakt van een groep, volk of cultuur niet
zijn karaktertrek of een eigenschap beslist, maar het gevoel van de verbinding met
deze groep.
Ten vijfde ontsnapt aan de aandacht alles wat niet in het discours van dichotomieën
past, laat staan in het kader van ‘het humanistisch-christelijk sociolect’ om met Zima
te spreken.36 Men hoopt waarschijnlijk dat uit de analyse van chauvinisme en
racistische xenofobie de wereld voorspelbaar en doorzichtig te voorschijn komt.
Deze euvels worden bij wijze van spreken verabsoluteerd en hun bestudering evenzo.
Deze benadering behoudt in grote mate haar actualiteit omdat iedere mens deel
uitmaakt van een groep, klasse, natie, ras, geslacht enz. En niemand staat boven de
organische verbanden die het individu verbinden met familie, (religieuze of etnische)
gemeenschap en vanzelfsprekend nationaliteit. Zelfs de manier waarop het traditionele
Zuid-Afrikaanse concept van Ubuntu37 in de Zuid-Afrikaanse samenleving functioneert
en beleefd wordt, versterkt de zienswijze op de samenleving door de dichotomische
categorieën en vult vanuit een ander hoek de Europese denkpatronen waarbinnen
alles gedetermineerd wordt door de keuze tussen twee elementen, opties of tegen-

36

37

In zijn bespreking van de manier waarop de indifferentie en de ambivalentie van de waarden
in Camus' L'Etranger beschreven en verwerkt worden, gaat Zima (1981: 98) in op het
probleem dat hij als fundamenteel bestempelt en als volgt omschrijft: ‘De
christelijk-humanistische discursen reageren op de ontwrichting van de code (van de
tegenstellingen en onderscheidingen [sic! - J.K.]), door op dogmatische wijze bepaalde
traditionele tegenstellingen en verschillen vast te leggen, door de problemen en moeilijkheden
die door de groeiende ambivalentie der waarden zijn ontstaan, te ontkennen. In dit opzicht
zijn ze met de ideologische discursen verwant, die in Der Mann ohne Eigenschaften worden
gekritiseerd en gerelateerd. In deze context kan L'Etranger worden gelezen als een kritiek
op en een parodie van de humanistisch-christelijke discursen en de daarbijbehorende
dichotomieën.’
Het Zulu-gezegde illustreert treffend de inhoud van het Ubuntu-concept ‘Umuntu ngumuntu
ngabanye’ d.w.z. de mens wordt tot mens door mensen, je wordt iemand door relaties tot en
afhankelijkheid van anderen (Smit & Deacon & Schutte 1999). Wel moet hier aan toegevoegd
worden dat door de decennialange desintegratie van familie en groepsbanden dat concept
niet meer in de traditionele scherpe contouren als grondslag van de gemeenschapsorganisatie
fungeert.
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stellingen. Het is dus verleidelijk gemakkelijk om in een analyse bepaalde bestaande
bewoordingen en patronen als uitgangspunten te nemen.
***
De studies van de etnische stereotypering en stigmatisering in de Zuid-Afrikaanse
literaire werken houden zich dus volgens mij te vaak bezig met slechts een enkel
raciaal geformatteerd geval dat aangevuld wordt met bepaalde elementen uit de
ideologiekritiek. Hun voedingsbodem is een sociologiserende visie op de stereotype.
Ik probeerde hierboven aan te tonen dat op het terrein van de kunst en de literatuur
of etnografisch onderzoek zo'n benadering van de stereotype niet meer volstaat en
een meer gedifferentieerde aanpak vereist wordt. Maar zelfs indien we op het gebied
blijven die door een dergelijke kijk op de stereotype afgebakend wordt, wordt het
duidelijk dat de verspreide werkwijze niet tot de verwachte nieuwe resultaten kan
leiden. De relaties die op deze wijze benaderd worden, vertonen veel gelijkenis met
andere sociale constellaties die volgens gemeenschappelijke regelmatigheden
gerealiseerd worden en als verwante figuraties overeenkomstig hetzelfde paradigma
benaderd kunnen worden zoals feodale landheren en horigen, niet-joden en joden,
gelovigen en ongelovigen, protestanten en katholieken, mannen en vrouwen,
volwassenen en kinderen e.a. Alle vormen ze tegelijkertijd variaties op één universeel
thema: een gevestigde groep of een groep die verzekerd is van haar overmacht en
begiftigd met een groepscharisma, kent zichzelf betere menselijke kwaliteiten toe
en sluit tegelijkertijd andere groepen als minderwaardig uit. Marginalisatie en reductie
van de ander is het gevolg. Het probleem is echter dat dit soort figuraties het
duidelijkst in samenhang met saillante verschillen voorkomen. Het natuurlijke gevolg
is dat enkele treffende kenmerken aan de aandacht dreigen te ontsnappen, omdat
opvallende eigenschappen (huidskleur, sekse, sociale klasse, etniciteit e.a.) de
belangstelling van andere meer verborgen dimensies van de relatie of zelfs van haar
basismechaniek wegnemen (Elias 1976: 10).
De vraag die hierbij rijst, kan dus luiden zoals volgt: bepaalt het kader waarbinnen
de onderzoekers hun problemen stellen (d.w.z. stigmatisering van volk- en
cultuurgroepen) en de verspreide aanpak niet dermate de te verkrijgen antwoorden
dat de manier waarop de hele kwestie gesteld wordt langzamerhand aan een
herformulering toe is? Ik wil hier duidelijk maken dat ik deze vragen stel omdat de
concentratie op een geselecteerde groep vreemdelingen mijns inziens het gevaar met
zich meebrengt dat de kern van het te analyseren probleem verdoezeld wordt. Het is
een kwestie van eerlijkheid om de beperkingen, de voor- en nadelen en de
eigenaardigheden van de gekozen en de verworpen methodes van benadering voor
te stellen.
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Dikwijls wordt ook nog voorbijgegaan aan andere aspecten van de relatie
gevestigden-buitenstaanders, en in plaats van naar wetmatigheden te zoeken (wat
trouwens van meer praktisch nut zou zijn), tracht men de lezer met een reeks
voorbeelden te verbazen. Niet zelden wordt het probleem benaderd alsof bewezen
zou moeten worden wie en in hoeverre gelijk of ongelijk had, de stigmatiserende of
de gestigmatiseerde. Dit nieuw gesanctioneerde perspectief betreft vooral vele
publicaties die het interpretatiekader voor de Afrikaanse literatuur van vroeger en
nu alleen binnen het koloniale discours willen zien. Menig auteur vergrijpt zich aan
wat Siegfried Huigen kort en bondig samenvatte: ‘Veel publicaties over het koloniale
discours willen nadrukkelijk kritisch zijn. Dit leidt echter in veel gevallen tot wat al
te faciel gemoraliseer vanuit een positie van beter weten post factum. Daarmee wordt
de fout herhaald die de oude imperialisten wordt verweten: het andere reduceren tot
het eigene door aan de context waarin dat andere staat voorbij te zien. Ik geef de
voorkeur aan een historische benadering.’ (Huigen 1994: 121).38
Emotioneel oordeel en morele aanklacht krijgen dus de overhand op het zoeken
naar verklaringen en verbanden. Er is trouwens een politiek correcte gewoonte
ontstaan om groepsrelaties te verklaren als het resultaat van raciale, etnische,
religieuze, seksuele en andere verschillen die naar de reïficeerbare kenmerken
verwijzen (de door Obrębski bekritiseerde ‘objectieve’ benadering). De subjectieve
criteria van de identificatie die binnen bepaalde groepen beleefd worden (en zelden
expressis verbis geformuleerd), worden buiten beschouwing gelaten. De kwestie die
wél de volle aandacht vraagt, omdat ze de aard van zulke relaties daadwerkelijk
verduidelijkt, is welke structurele kenmerken overeenkomstige relaties vertonen, en
- bijvoorbeeld op het literaire gebied - hoe de beeldvorming en de weergave hiervan
artistiek georganiseerd worden en hoe ze in het leesproces werken.
Toch zie ik het grootste euvel niet in de wil politiek correct te zijn, maar vooral
in het feit dat de aanpak methodologisch gemakkelijk kan falen: enerzijds grijpt ze
terug naar de door Znaniecki en Obrębski bekritiseerde ‘objectieve’ benadering en
anderzijds - door concentratie op ‘meetbare’ verschillen - leidt ze dikwijls de aandacht
af van de kwestie van toegang tot de bronnen van macht en aanzien, hetgeen Elias
op zijn beurt aan de orde stelt. Op deze plaats is het misschien goed te wijzen op een
gevaar waar de politieke correctheid en methodologische tekortkomingen kunnen
samenvallen, nl. bepaalde kwesties

38

Hieraan kan terloops de opmerking toegevoegd worden dat zulke publicaties zelf heel goed
analyseerbaar en demystificeerbaar zijn in termen van representatie van een andere
werkelijkheid (in dit geval bijvoorbeeld vroegere Afrikaanse letterkundige werken); de
voorstelling en analyse daarvan geven de indruk van een trouwe weerspiegeling van de
problematiek, maar ze zijn projectie omdat ze in eerste instantie willen voldoen aan de
actualiteitseis en aan het huidige discours deelnemen op een manier dat hun stem ‘gehoord’
wordt.
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die direct met de raciale problematiek samenhangen, worden wél als probleem gezien
en worden dus geacht een bestudering waard te zijn, andere daarentegen worden
stilzwijgend als relatief onproblematisch voorgesteld en helemaal niet als vraagstuk
behandeld. Het bestaan van vooroordelen en sterotypen - van welke aard en kant dan
ook - wordt tegenwoordig als anomisch voorgesteld en daarmee het bepaalde type
sociale structuur. Maar de meeste analyses gaan niet in op het al dan niet bestaan
van de potentiële of reële pendant ervan: bestaat zulke stereotypenvrije samenleving
wel? ‘Erg voor de hand liggend is de erkenning dat het begrip en de problemen van
“anomie” niet duidelijk worden zonder belichting van de contrastfiguraties, van de
levensomstandigheden die niet anomisch zijn. Wanneer het voor de hand liggende
niet duidelijk wordt onderkend, komt dat omdat de selectie van de problemen die als
de moeite waard gelden om te worden bestudeerd, vaak wordt bepaald door een grote
betrokkenheid bij de onderwerpen en de brandende problemen van het moment. (...)
Onderzoekers, hun geldschieters en anderen worden geobsedeerd door alles wat
moeilijkheden veroorzaakt en ze (...) stellen vragen omtrent de moeilijkheden:
“slechte” dingen behoeven een verklaring, “goede” dingen blijkbaar niet. (...) In
termen van wetenschappelijk onderzoek passen de vragen die worden gesteld in
hetzelfde kader: er bestaat geen rechtvaardiging voor het uit elkaar halen van
sociologisch onderzoek naar wat geldt als “slecht functioneren” of naar “dysfuncties”
en onderzoek naar hetgeen als “goed functionerend” wordt beoordeeld. (...) Niemand
kan verwachten verklaringen te vinden voor hetgeen hij als “slecht” beoordeelt als
hij niet tegelijk in staat is een verklaring te bieden voor wat hij als “goed” of
“normaal” beoordeelt, en omgekeerd. (...) [Hetzelfde] geldt ook voor vertekende
opvattingen over groepen waar men niet toe behoort. Als degenen die er zulke
overtuigingen op na houden, machtig zijn en zich ernaar kunnen gedragen door de
groep buitenstaanders de kansen die ze zelf hebben te ontzeggen, dan noemen we
dat “vooroordeel” en “discriminatie” en vinden we het de moeite van onderzoek
waard, wellicht in de hoop dat er na afloop iets aan gedaan kan worden. Maar het is
glashelder dat nergens iets aan gedaan kan worden zolang “vooroordeel” als een
geïsoleerd iets wordt bestudeerd zonder duidelijke verwijzing naar de gehele figuratie
waarin het voorkomt. Dat men gewoonlijk de vertekende opvattingen van betrekkelijk
zwakke groepen die niet bij machte zijn ernaar te leven, niet als “vooroordeel”
beschouwt, is alweer een voorbeeld van de noodzaak om een figuratiemodel als basis
te nemen voor analytische onderscheidingen.’ (Elias & Scotson 1976: 206, 207, 208).
Elias' (1976: 29) kritiek is in wezen nog omvattender, omdat hij niet alleen zijn
negatieve houding ten opzichte van de praktijk van zo'n onderzoek uitdrukt, maar
eveneens ten opzichte van een bepaalde geestesgesteldheid. Ook met betrekking tot
Zuid-Afrika kan zijn uitweiding over de groepsfantasieën aan-
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gehaald worden: ‘Ook de erfenis van de oude Verlichting speelt ons parten. Ondanks
alle bewijs van het tegendeel wordt de waarneming van relaties tussen groepen nog
steeds sterk gekleurd door het sussende geloof dat mensen, niet alleen individueel
maar ook als groepen, zich normaal gesproken “rationeel” gedragen. Het ideaal van
de “rationaliteit” in menselijk gedrag verspert nog steeds de toegang tot de structuur
en de dynamiek van gevestigden-buiten-staandersfiguraties en tot de verheerlijkende
groepsfantasieën die daaruit voortkomen. Dit zijn sociale gegevens sui generis, noch
rationeel noch irrationeel. Op dit moment slippen groepsfantasieën nog door het net
van ons begrippenapparaat: ze doen zich aan ons voor als onbestendige historische
fantomen die eigenmachtig schijnen te komen en te gaan.’
***
Toen ik hierboven de aard en de gevaren van de stereotypenstudie heb onderkend,
heb ik geprobeerd niet alleen een soort diagnose te stellen, maar ook enkele suggesties
te doen in verband met de mogelijke verschuiving van accenten binnen de wijze
waarop het voorkomen van de stereotypen in de literatuur aan de orde gesteld wordt.
Ik wil mijn betoog afsluiten met nog een meer uitgewerkt voorstel tot een andere
zienswijze op de stereotypen. De nieuwe aanpak zou volgens mij minder rekening
moeten houden met de sociologisch getinte beschouwingen dan tot nu toe het geval
is. De bestudering van de stereotypen in de literatuur komt veel beter tot haar recht
wanneer ze naar het vlak van de antropologie van de verbeelding getransponeerd
worden. Wat houdt dit in?
Alvorens ik die vraag beantwoord, wil ik eerst een opmerking maken over twee
epistemologische tendensen of twee manieren van beschouwen van de werkelijkheid
door menselijk verstand. In de eerste komt de werkelijkheid voor zoals ze door taal
en denken bepaald wordt. De reflectie van de mens gaat op de werkelijkheid af door
namen en relaties die tussen hen ontstaan, te analyseren. Deze oude manier van de
werkelijkheidsbeschouwing vertegenwoordigt nu de moderne analytische taalfilosofie
die in de voetsporen van L. Wittgenstein treedt. In deze filosofie wordt gebruik
gemaakt van de term ‘taalspel’ en de tekens die de realiteit aanduiden en omschrijven,
blijken in het onderzoek belangrijker te zijn dan de realiteit zelf. De dingen en
verschijnselen zijn dus verwijzingen voor de talige uitingen. In de tweede tendens
wordt daarentegen niet over de talige representaties van de werkelijkheid gepraat
maar naar de werkelijkheid op zich als het ware geluisterd. De realiteit wordt niet
verklaard vanuit de taal, maar vanuit haar eigen expressiviteit. In de namen worden
reële dingen onthuld die achter de woorden schuilgaan. Dit is de denkwijze die
karakteristiek is voor de fenomenologie en hermeneutiek en ze heeft zich zeer
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verdienstelijk gemaakt bij het uitleggen van de religieuze rituelen en belevenissen
(Robotycki 2000: 193; Życiński 1982: 91-93).
De analyse van de stereotypen in de literatuur kan innovatief verder ontwikkeld
worden indien de tweede epistemologische tendens consequent gevolgd wordt. De
huidige dominante aanpak neemt als uitgangspunt inzichten van de sociologie en
sociale psychologie en behandelt het probleem van de stereotypen uitsluitend in
termen van gedrag en kennis. De basiscategorie van zulke analysen is de categorie
van de etnische stereotype en ze wordt opgevat als een kenstructuur die
vereenvoudigd, generaliserend, foutief en tweedehands is. Bijna iedereen beroept
zich hierbij op de uitspraken van Walter Lippman. Hij heeft verschillende trends in
de bestudering van de stereotype geïnspireerd, maar de dominante laten zich tot twee
hoofdstrekkingen terugvoeren: ten eerste de studie van de rol van de stereotype in
de waarneming en kennis (relatie tussen de werkelijkheid en de manier waarop de
mens de werkelijkheid structureert) en ten tweede de analyse van de public opinion
(functies van de stereotype in de ideologieën, publieke voorstellingen en
groepsmystificaties). In beide gevallen gaat het om de analyse van de stereotype in
het kader van sociaal-pragmatische functies wat volgens mij het zicht beperkt. Het
gevolg is dat tot de dag van vandaag de kwestie centraal geplaatst wordt in hoeverre
de stereotype en de werkelijkheid (niet) overeenkomen, wat blijkt uit de wijze waarop
men Lippman aanhaalt. In veel mindere mate benadert men de stereotype als
fundamenteel element in het proces van de identificatie. Hiervoor moet de hypothese
van Klineberg (1950) definitief verworpen worden dat de stereotype de kern van de
waarheid bevat. De tegenovergestelde stelling zegt dat de stereotype niet veel - of
überhaupt niets - vertelt over diegenen die ze betreft, maar vooral over diegenen bij
wie de stereotype ontstaan is. ‘De antropologische benadering met haar ervaring op
het gebied van de lezing en interpretatie van symbolische gedachte, zou terug moeten
gaan naar het facet dat in de latere sociologische bestudering van de stereotype in
vergetelheid raakte, nl. naar de kernachtige formulering van Lippman die zegt dat
“stereotypen beelden in onze hoofden zijn”. In deze formulering valt een fundamentele
analogie tussen de stereotype en het symbool op.’ (Benedyktowicz 2000: 83).
Met andere woorden: sociologie en sociale psychologie belichten slechts één kant
van het verschijnsel stereotype. De antropologische methode gebaseerd op
fenomenologische aanpak kan het gezichtsveld verruimen. Zo'n vernieuwende rol
is in de Poolse vakliteratuur vervuld in publicaties van een groep jonge
wetenschappers die in het begin van de politiek woelige jaren tachtig een andere
benadering in het etnografisch onderzoek hebben geponeerd. Bijzonder inspirerend
vind ik persoonlijk de bijdrage van de reeds geciteerde Zbigniew Benedyktowicz
(s.d.; 2000; ook Benedyktowicz & Markowska 1979). Zijn centrale gedachte is om
de relaties te doen uitkomen tussen stereotype aan de
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ene kant en symbool, beeld en mythe aan de andere. De conclusie is dat de stereotype
niet een eenvoudig surrogaat voor kennis is maar iets veel belangrijkers - de stereotype
wortelt in diepere cultuurlagen dan de sociologen ons willen doen geloven. In de
volkscultuur bijvoorbeeld is de etnische stereotype alleen te begrijpen in de brede
context van het volksgeloof en volksovertuigingen. Benedyktowicz stelt dus voor
om de stereotype als een omgekeerd symbool te beschouwen, hij brengt zijn reflecties
daarover in verband met de mythe, en naar aanleiding van de etnische stereotyperig
merkt hij op dat de vreemdheid niet alleen afstoot, maar tegelijkertijd ook fascineert.
Dit zijn concepten die gevoed worden door de fenomenologie van cultuur,
etnografie en antropologie d.w.z. menswetenschappen die de diverse vormen
beschrijven en interpreteren waardoor de mens zichzelf in de cultuur uitdrukt. Het
gaat om het onderzoek dat zich openstelt voor subjectieve ervaring, belevenissen en
geheugen en op die manier een andere terminologische canon introduceert. De link
tussen de bestudering van de stereotype en fenomenologie ligt bij nader inzien
eigenlijk voor de hand omdat de fenomenologische beschouwing traditioneel alles
omvat wat tot de voorreflexief-intellectuele ervaring behoort. Benedyktowicz (2000:
90, 99) vraagt zich zelfs af of men de bestudering van de stereotype niet beter zou
plaatsen naast het onderzoek naar droombeelden en fantasieën. De wederzijdse
relaties tussen de stereotypen en literatuur kunnen in zo'n kader veeldimensionaal
behandeld worden.
Wanneer de stereotype als resultaat van de classificatie van de werkelijkheid wordt
beschouwd, wordt het dikwijls als een begrip behandeld en met hem verward. Maar
er zijn wezenlijke verschillen tussen beiden. In tegenstelling tot het begrip dat aan
wetenschappelijk geordend denken kan beantwoorden, is stereotype tegen elke
ervaring als het ware geïmpregneerd: terwijl het begrip geverifieerd en gefalsifieerd
kan worden, staat de stereotype los van de ondervinding, het begrip beschikt over
een intellectuele structuur, de stereotype over een emotionele e.d.m. (Schaff 1978:
77).
Hieruit blijkt reeds dat de boven geuitte kritiek op de Zuid-Afrikaanse benadering
van de literaire stereotypen nog omvattender moet zijn: het gaat er niet alleen om de
analyse van de negatieve stereotypen door het onderzoek naar de positieve aan te
vullen, maar in feite om het opgeven van de binaire voorstelling van de stereotype
(of negatief of positief). Ons denken moet wat dat betreft herwaardeerd worden. In
de alternatieve aanpak kan bijvoorbeeld de nadruk gelegd worden op de dialectische
en ambivalente voorstelling van de vreemde en de ander. Benedyktowicz (2000:
99-106) betoogt dat de tegenstelling ‘eigen’-‘vreemd’ een symbolische waarde heeft
omdat het symbool (let op de Griekse etymologie van dat woord) tegelijk splitst en
verenigt wat gedeeld is en op die manier een middel is om de ervaring van het geheel
uit te drukken. Hij beroept zich daarbij op de spiegelende symmetrie van de
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zelfbeelden en voorstelingen van de vreemden. Benedyktowicz wil zijn redenering
niet al te radicaal afknippen van de bestaande opvattingen in de vakliteratuur omtrent
de negatieve rol van de stereotypen in de sociale praktijk. Hij wil evenmin het risico
lopen dat bestaande verschillen tussen stereotype en symbool uitgewist worden.
Daarom stelt hij voor om de stereotype als omgekeerd symbool te benaderen. Hierdoor
wordt de eigenschap van de stereotypen onderstreept dat zij - anders(om) dan symbool
- niet de genegenheid tussen de mensen bevorderen of de ontdekking van een
gemeenschappelijke identiteit dienen, maar verschillen beklemtonen en zelfs
vijandigheid steunen. Stereotype opgevat als modificatie van symbool behoort tot
dezelfde klasse verschijnselen. Ook Lippman bij de introductie van het begrip
stereotype bediende zich uitgerekend van de term uit de drukkunst waarmee de
drukplaat bedoeld wordt die door middel van een matrijs van het zetsel gemaakt is.
Reeds vanaf zijn invoering in de literatuur, in het aanvankelijke concept van Lippman,
verschilt de stereotype in zijn technische betekenis niet van de oorspronkelijke
materiële vorm en hoedanigheid van symbool zoals die in de antieke tijd voorkwam.
Het bekijken van de stereotype als omgekeerd symbool, kan belangrijke
methodologische gevolgen hebben. Men kan teruggaan naar de traditie van C.G.
Jung en M. Eliade die symbool door symbool verstaan hebben door het tegen de
achtergrond van het hele complex van de symbolische gedachte te plaatsen. Per
analogiam zou men ook de stereotype kunnen benaderen. De stereotype kan
bijvoorbeeld in zijn tweeledigheid begrepen worden wat tot de inzicht kan leiden dat
zij zowel positieve als ook, tegelijkertijd, negatieve connotaties oproept. Zoals
aangetoond worden de stereotypen bekritiseerd; vooral nonsens die ze verkondigen
en hun negatieve rol in de kennisoverdracht worden afgekeurd. In deze overheersende
benadering gaat het om de overwinning van de stereotypering. Maar de stereotypen
kunnen ook in het positieve licht geplaatst worden als verschijnselen die over een
bepaalde kenwaarde beschikken, die de traditie en cultuurbeleving overbrengen. Ook
in dit geval door positieve studies van de stereotypen, door reconstructie van de
complexe en betekenisrijke realiteit die de stereotypen creëren en waarin ze
functioneren, kan de stereotypie overwonnen worden. Ook in de bestudering van de
mythe ziet men dergelijke indeling: aan de ene kant studies die de mythe als een vals
bewustzijn hekelen en zijn gedegenereerde vormen bekritiseren, aan de andere kant
een hele tendens om de mythen in hun oorspronkelijke diepte te verstaan. Maar er
zijn ook andere aanduidingen om de stereotype met de mythe in verband te brengen.
Ook de term ‘mythe’ (en ‘mythisch’) wordt herhaaldelijk ongunstig gedefinieerd als
een valse, onware geschiedenis, daarentegen in de theologie of antropologie bedoelt
men daarmee een sacraal verhaal dat heilig is voor wie daarin gelooft. Ik denk dat
het voor de Zuid-Afrikaanse situatie wenselijk zou zijn om - in navolging van
Benedyktowicz (2000: 109-111) - de stereotype ook in verband
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te brengen met de mythe. Volgens Paul Ricoeur (1975: 10-14) ligt het verschil tussen
de mythe en het symbool daarin dat het symbool meer elementair is en dat de mythe
beschouwd kan worden als symbool dat tot een verhaal uitgebreid en ontwikkeld is.
Als we de slotsom boven in aanmerking nemen en de stereotype als omgekeerd
symbool zien, dan zou de stereotype ook voor de mythe kunnen doorgaan waarin
stemming en proporties kantelen en omkeren zoals in een verrekijker als men hem
andersom gebruikt.
De boven aangetoonde redenering laat de stereotype zien als een verschijnsel dat
zich verwijderd heeft van de aanvankelijke voorstellingseenheid met het symbool.
Het gevolg is dat de stereotype nu ver staat van de oorspronkelijke diepzinnige
inhouden die het symbool constitueren. De stereotypen zouden dus het resultaat zijn
van de verstoring van de harmonie die hun oorspronkelijke symbolische dimensie
bepaalde. Deze disproportie en het gebrek aan harmonie zijn o.a. het gevolg van de
overdreven rationalisatie van de symbolische voorstelling. De nieuwe aanpak van
de stereotypen wordt pas mogelijk indien voor het onderzoek de stereotype van de
negatieve connotaties ontdaan wordt en niet tot een kwalijk waardeoordeel
gereduceerd wordt. Stereotype als omgekeerd symbool en als mythe met
vereenvoudigde en vervormde proporties benaderen, betekent ook zijn beeldend,
aanschouwelijk en representatief karakter beklemtonen.
***
In Zuid-Afrika zijn er genoeg historische, geografische en culturele redenen om te
verklaren waarom over de relaties tussen de mensen onderling in groepstermen
gedacht en gesproken wordt en dit onafhankelijk van het feit of men nu het discours
van differentiatie tussen de afzonderlijke gemeenschappen neemt, of het discours
van verwantschap binnen een bepaalde gemeenschap. Ampie Coetzee (1996: 52)
begint zijn opsomming van ‘diskursiewe formasies’ in Zuid-Afrika door te wijzen
op het volgende feit: ‘Dit blyk dat in Afrika-literatuur en Afrika denkstrukture die
maatskappy voorkeur kry bo die individu.’ Voor de Ubuntu-idee of voor de
Voortrekkers-gesteldheid wordt de identiteit van de individuele mens in collectieve
termen afgebakend (bijv. familie-, stam-, sekse- of volksidentiteit) en tot de
gemeenschapsdimensies herleid; voor individuele waarden, belangen of prestaties
wordt soms überhaupt geen ruimte gecreëerd. De volgende uitspraak van Praeg
(1992: 162-163) heeft betrekking op de Afrikaner-identiteit, maar is in wezen van
toepassing op andere nationale groepen. ‘Deur die gebruikmaking van sekere
narratiewe strategieë (geskiedskrywing; die metafoor) is 'n lydingsgeskiedenis
gekonstrueer met 'n buite-historiese korrelaat. Die betekenis of gevolg van hierdie
interpretasie is dat die selfopofferende dade van die voorvaders in die indiwidue se
lewe 'n dwin-
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gendheid verkry wat (...) versimboliseer word deur die betekenis van die plaas. Die
plaas is simbool van die bloedverwantskap tussen die Afrikaner en die aarde; 'n
verhouding wat gestig word en die gevolg is van hierdie lydingsgeskiedenis. Toegang
tot hierdie verhouding en hierdie identiteit verkry die indiwidu alleen indien die
indiwiduele bewussyn opgegee word ter wille van 'n supra-indiwiduele bewussyn.
Die effek wat hierdie anname van die supra-indiwiduele bewussyn op die lewe van
die indiwidu het, blyk duidelik uit die kwaliteit van die Godservaring en die volheid
van die betekenis in/van die natuur, wat nou deur die indiwidu ervaar word. Dit is
'n kwaliteit en 'n volheid van betekenis wat nie kenmerkend is van die intensionele
gerigtheid van die persoon wat streef na die bereiking van die indiwiduele bewussyn
nie. In die plaasroman van Van den Heever bestaan die supra-indiwiduele bewussyn
uit die indiwidu se bewuswording dat hy slegs een moment is in die ontplooiing van
die geslagte op die plaas.’
In navolging van Coetzee (1988) gaat Praeg (1992) in op de verhouding
individuele-collectieve aspecten van de menselijke identiteit in verband met narratieve
strategieën die toegepast worden om het individu als literair karakter tot het inzicht
te laten komen ‘dat dit ten alle tye beter gaan met die individu wat die strewe na 'n
individuele bewussyn opgee ten gunste van die aanvaarding van 'n
geslagslyn-identiteit (supraindividual consciousness).’39 (Praeg 1992: 149). En
wanneer het tot strijd tussen het individuele en het supraindividuele bewustzijn komt,
wordt dit voorgesteld als de strijd tussen droom en daad die zich in het gemoed van
de karakters afspeelt (zoals bij C.M. van den Heever). Daarbij komt zelfreflectie op
een vaag en weemoedig gepeins neer en wordt tegenovergesteld aan een lichamelijk
en krachtdadig optreden. Voor vele figuren is de ervaring van weemoed typerend
voor hun individueel en zelfreflecterend bewustzijn. De protagonist bereikt echte
rijpheid en volwassenheid en is bereid tot actie over te gaan wanneer hij deze toestand
van weemoed, droom en zelfreflectie prijsgeeft ‘indien hy afstand doen van hierdie
indiwiduele bewussyn en sy plek inneem in die breër volksverband (identiteit
verwoord nie in terme van 'n indiwiduele bewussyn nie, maar in terme van 'n Afrikaner
identiteit) of, in die geval van die plaasroman, indien hy terugkeer

39

J.M. Coetzee (1988: 90) verstaat onder supraindividual consciousness: ‘consciousness of
himself [protagonist - J.K.] as a mere manifestation or bearer of the species - or, in the
narrower perspective (...) as a manifestation or bearer of the line (familie) whose blood runs
in his veins.’ Praeg (1992: 40) beschrijft het supra-individuele bewustzijn in termen van
voorvaderlijke traditie óf onmiddellijke communale of verwantschapsgroep van het individu.
De positie van de individuele farmer definieert Coetzee door het begrip lineage te gebruiken
in zijn tweebetekenissenperspectief d.w.z. ‘geslacht’ (nageslacht, nakomelingschap) en
‘afkomst’ (afstamming, komaf, origine).
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plaas toe om sy plek in te neem in die geskiedkundige ontplooiing van sy spesifieke
voor- en nageslagte.’ (Praeg 1991: 129).
De reeds aangehaalde filosoof Z. Bauman benadrukt in zijn teksten de neteligheid
en de fragiliteit van de verhouding tussen individu en de groep en de essentiële rol
die de eerste speelt. ‘Al van in het prille begin dat het probleem van de identiteit
bezit nam van de moderne mens, deed het zich voor als een individuele opdracht.
Het was aan het individu om een uitweg te vinden uit de onzekerheid. Zoals wel
meer gebeurt, moesten sociaal gecreëerde problemen opgelost worden door middel
van individuele inspanningen. Collectieve ziekten moesten genezen worden met
behulp van privé-medicijnen. Niet dat de individuen werden overgelaten aan hun
eigen initiatief en inzicht, wel integendeel. Zodra het individu verantwoordelijk werd
voor de constructie van zijn zelf rezen de trainers, coaches, leraars, raadgevers, en
gidsen als paddestoelen uit de grond. Allen gingen ze prat op een superieure kennis
van de door hen aanbevolen identiteiten en van de manieren om die identiteiten te
verwerven en te behouden. De begrippen identiteitsopbouw en cultuur (dus de idee
dat het individu op zichzelf incompetent is, dat er behoefte is aan collectieve
opvoeding en aan ervaren opvoeders) zijn tezamen in het leven geroepen, en dat kon
ook moeilijk anders. De “ontwortelde” identiteit deed in het individu tegelijkertijd
de vrijheid van keuze en de afhankelijkheid van experten ontstaan.’ (Bauman 1995:
32).
Om die lijn verder door te trekken, kunnen we zeggen dat vele zulke experts
onderzoekers zijn die zich met etnische groepen, subculturen of seksen bezighouden;
ze zijn behept met een soortgelijke utopische zijde van het vreemdelingenmotief.
Men kijkt door de bril van de methodologische mode of door het prisma van de
politieke correctheid en ziet niet dat deze aanpak zich op een utopisch denken baseert:
maak de wereld verstaanbaar, dan maak je hem rationeel en de menselijke relaties
en reacties redelijk.40 Ik wil niet het nut van het onderzoek naar de contacten tussen
verschillende groepen ontkennen - de analyse van voorstellingen van de ‘anderen’
en de ‘vreemden’ is onlosmakelijk verbonden met een constructie van het zelfbeeld
en daarom al altijd bruikbaar. Toch wil ik erop wijzen dat in deze aanpak bepaalde
kwesties die direct met de raciale problematiek samenhangen, wél als probleem
worden gezien en dus worden geacht een bestudering waard te zijn, andere
daarentegen stilzwijgend als relatief onproblematisch worden voorgesteld en helemaal
niet als vraagstuk worden behandeld. Het bestaan van stereotypen en vooroordelen
- van welke aard dan ook - wordt dus tegenwoordig als anomisch voorgesteld en
daarmee een bepaalde type sociale structuur. De potentiële of reële pendant ervan
bestaat in de meeste analyses niet.

40

In vele opzichten doet z instelling denken aan de incarnatie van het speculatieve verhaal
(grand recit) van Lyotard (1988: 31; 1997: 97-109).
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Het is dus duidelijk de verplichting van de intellectueel om vragen te stellen, in twijfel
te trekken en alternatieven te bieden ‘die te vaak worden gemarginaliseerd of in de
grote strijd als irrelevant terzijde geschoven’ (Said 1995: 59). Het vergetene aan het
licht te brengen, verbanden aan te tonen waarvan het bestaan niet wordt gezien of
helemaal ontkend, alternatieven aan te dragen voor een andere zienswijze: veel wordt
gevraagd van de onderzoeker die zich niet wil laten leiden door algemeen aanvaarde
denkbeelden, die geen gemakkelijke oplossingen aanvaardt of geen vrede neemt met
het comfort van de nieuwe clichés die de oude vervangen. Alleen door lastig en
tegendraads te zijn, kan een bepaalde onderzoeksaanpak niet voor gegeven en absoluut
doorgaan. Intellectuelen die midden in hun tijd staan, hebben volgens Edward W.
Said (1995: 39) niet veel ter beschikking om weerstand te kunnen bieden aan de
massapolitiek of media-industrie. Voor de individuele onderzoeker is het aanvechten
van de denkbeelden een van de technieken. Zeker als hij zich niet wil binden door
etnische solidariteit, sekse-loyaliteit, nationaal patriottisme of geest van een andere
collectiviteit. In de drang naar collectief oordelen gaat men gemakkelijk voorbij:
‘aan de taak van de intellectueel om aan te tonen dat de groep geen natuurlijke of
door god gegeven entiteit is, maar iets geconstrueerds, iets gefabriceerds en in
sommige gevallen zelfs iets bedachts’ (Said 1995: 51).
De intellectueel - zoals door Said gezien - neemt dit risico en kiest voor de
universaliteit om: ‘de gemakkelijke zekerheden van milieu, taal en nationaliteit te
overstijgen, die ons zo vaak afschermen voor de realiteit van anderen.’ (Said 1995:
14). In navolging van zijn denkwijze kan dit hoofdstuk met de vraag afgesloten
worden: ‘Wordt de intellectueel opgezweept tot intellectuele actie door primordiale,
lokale, instinctieve loyaliteiten - ras, volk of godsdienst - of bestaan er universeler
en rationeler principes die kunnen bepalen - en dat wellicht ook doen - hoe men
spreekt en schrijft? In feite stel ik de fundamentele vraag voor de intellectueel: hoe
spreekt men de waarheid? Welke waarheid? Tegenover wie en waar?’ (Said 1995:
107).
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II. Bepaling van de terminologie
II.1. Universaliteit van de problematiek van het
vreemdelingen-/outsidermotief
In De gevestigden en de buitenstaanders. Een studie van de spanningen en
machtsverhoudingen tussen twee arbeidersbuurten uit 1965 (de Nederlandse vertaling
dateert uit 1976), waaruit ik reeds in het vorige hoofdstuk heb geciteerd, wordt de
wederzijdse relatie tussen een groep ‘gevestigde’ dorpelingen en een groep
‘buitenstaande’ nieuwelingen geanalyseerd. Beide partijen werden automatisch in
antagonistische posities gedreven zonder zich te realiseren wat met hen gebeurde.
De onderzoekers zijn van mening dat het conflict zich met de
industrialiseringsprocessen verhevigt.1 ‘Wie zijn blik richt op de wereld als geheel,
kan het niet ontgaan, dat er vele soortgelijke figuraties bestaan, hoewel ze vaak met
andere benamingen worden aangeduid. In de ontwikkeling van hedendaagse
samenlevingen schijnt dit soort situaties steeds vaker voor te komen. Verschillen
tussen sociologisch “oude” en “nieuwe” groepen, kunnen vandaag de dag in vele
delen van de wereld worden aangetroffen. Het zijn, zo dit woord is toegestaan,
normale verschillen in een tijdperk waarin mensen zich met bezittingen en al
gemakkelijker, sneller en goedkoper kunnen verplaatsen over grotere afstanden dan
ooit tevoren, en waarin ze op vele plaatsen buiten hun geboorteplaats de kost kunnen
verdienen. We kunnen varianten van dezelfde basisfiguratie, ontmoetingen van
groepen nieuwelingen, immigranten, vreemdelingen met groepen oude bewoners,
over de gehele wereld aantreffen.’ (Elias & Scotson 1976: 198).
Tevens wordt de universele aard van zulke figuraties heel sterk beklemtoond door
te wijzen op zekere familiegelijkenissen, ondanks verschillen in details tussen concrete
situaties. De auteurs merken terecht op dat de basisproblemen die voortvloeien uit
het samenkomen van twee afzonderlijke groepen niet zo

1

Vergelijk Poolse studies hieromtrent waar de relatie gevestigden-buitenstaanders op de
voorgrond treedt zoals bijvoorbeeld in Kłosek (1994).
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verschillend zijn als de verschillende noemers waaronder ze bestudeerd en
geconceptualiseerd worden. ‘Het is misschien moeilijk te ontkomen aan de neiging
de aandacht allereerst op de verschillen te richten. In studies van specifieke gevallen
lijkt het altijd alsof de verschillen meer opvallen. Men aarzelt vaak het verband tussen
bepaalde episodes, zoals die waarop dit onderzoek betrekking heeft, en de algehele
ontwikkeling van hedendaagse samenlevingen onder ogen te zien. Het is gebruikelijker
om de vragen die met die episodes samenhangen, op te vatten als een veelvoud van
plaatselijke sociale problemen dan als een sociologisch probleem. (...) Wanneer de
migranten een andere huidskleur of andere erfelijke fysieke eigenschappen hebben
dan de oudere bewoners, dan worden de problemen die voortkomen uit hun eigen
buurtvorming en uit hun relaties met de bewoners van oudere buurten, gewoonlijk
besproken onder de noemer “raciale problemen”. Wanneer de nieuwelingen tot
hetzelfde ras behoren, maar er een andere taal en andere nationale tradities op na
houden, dan worden de problemen waarmee zij en de oudere bewoners worden
geconfronteerd, gerubriceerd als problemen van “etnische minderheden”. Wanneer
de nieuwelingen noch van een ander “ras” noch van een andere “etnische groep”
zijn, maar enkel van een andere “sociale klasse”, dan worden de problemen besproken
als “klasseverschillen” of als problemen van “sociale mobiliteit” in de beperkte
betekenis van het woord.’ (Elias & Scotson 1976: 198-199).
Deze redenering is voor ons betoog voor zo ver van belang dat het naar de
universele dimensie van het probleem outsider/vreemdeling/buitenstaander/ander
verwijst. Zoals in het vorige hoofdstuk aangetoond werd, denk ik dat de oorsprong
van dat probleem dieper ligt dan op het niveau van een vreemde etniciteit,
verschillende sociale posities, andere sekse of cultuur. Deze kwestie is in dat hoofdstuk
aangestipt om duidelijk te maken wat ik in mijn onderzoek centraal wil stellen. We
krijgen nl. meer universele varianten van vreemdelingschap als we de relatie
buitenstaander-gemeenschap kiezen waar geen opvallende verschillen - van welke
aard dan ook - tussen de mensen optreden. Dit kan als men slechts één bepaalde
groep onder de loep neemt (bijv. Afrikaners) en de buitenstaanders onder haar leden
probeert te vinden. Van de mogelijke verschijningsvormen van het fenomeen
outsider/vreemdeling/buitenstaander/ander lijkt mij dit het boeiendste en het
productiefste en ik wil me graag daarop concentreren. Natuurlijk ontstaat hier een
zekere spanning tussen mijn neiging om in dit onderzoek aandacht op een bepaalde
groep ‘gericht’ te houden en mijn intentie om de universele dimensie naar voren te
brengen. In wat volgt wordt deze spanning opgelost zonder de hele problematiek
naar het abstracte niveau te transponeren of in de aanpak te vervallen die de
momenteel geldende politieke correctheid vereist.
Het uiteenzetten van bepaalde aspecten van de outsider in de Afrikaanse literaire
cultuur kan moeilijk los van geschiedenis of politiek gebeuren. Maar
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ik heb het over het actuele van dit motief in de betekenis van het universele. De
problematiek van de outsider beantwoordt immers aan de existentiële situatie van
de mens als zodanig zoals Elisabeth Frenzel (1980: 38) dit geformuleerd heeft: ‘die
Motiven sind von existentieller Bedeutung, entstammen menschlichen
Grundsituationen, Grundwünschen und Grundängsten und diese formulieren.’
Verhuizingen, migraties en diverse vormen van mobiliteit die de confrontaties
tussen de gevestigden en de buitenstaanders doen toenemen - thans dagelijks brood
van de maatschappij - worden soms als ruimtelijke en geografische verschijnselen
beschouwd. Dikwijls wordt hun politieke betekenis beklemtoond (zowel aan de kant
van de oorzaken als ook van de gevolgen). Toch gaat het om meer dan fysieke
verplaatsing van individuen en groepen mensen: in feite blijken de meeste vormen
van mobiliteit een sociologisch fenomeen als beweging van de ene sociale groep
naar de andere (Elias & Scotson 1976: 198-199). Er worden telkens nieuwe relaties
aangeknoopt en pogingen ondernomen om in de nieuwe omstandigheden sociaal en
cultureel omhoog te klimmen. En tegelijk zijn ze en betekenen ze veel meer want
bijvoorbeeld in de figuur van de migrant kan zich de hedendaagse mens zelf goed
herkennen. Schrijvers van vandaag bedienen zich vaak van een metafoor van de
ballingschap. Grass bijvoorbeeld praat over het verschijnsel ‘unbehauster Mensch’
wanneer hij de hedendaagse menselijke conditie beschrijft. Ook Rushdie (1991) past
graag het beeld van de migrant toe. Hij verwijst naar de drievoudige vervreemding:
de mens valt het steeds moeilijker om ergens zijn vaste plaats te vinden en wortel te
schieten, de taal waarvan gebruik gemaakt wordt, wordt steeds erger vervuild en de
sociaal-maatschappelijke verbanden worden alleen maar losser. Wat het laatste
betreft, benadrukt Said (1995) het feit dat de balling in een tussenpositie verkeert:
noch in harmonie met het adoptieland, noch volkomen bevrijd van zijn geboortegrond.
Bijgevolg worstelt hij met een halfslachtige betrokkenheid en met een halfslachtige
afstandelijkheid. In de Huizinga-lezing poneert Ian Buruma (2000) de stelling dat
exil in de mode is: ‘exil [roept] nu beelden op van de intellectueel, eenzaam en alleen,
een kritische geest opererend in de marge, een reiziger, ontworteld en toch thuis in
elke wereldstad, kortom een romantische buitenstaander temidden van het huiselijke
klootjesvolk.’
De metafoor van de balling/migrant en de problematiek van betrokkenheid versus
afstandelijkheid leidt ons terug naar de gebruikelijke begripsmatige tegenstelling die
luidt: individu enerzijds en maatschappij anderzijds. Deze kwestie komt in feite op
twee vragen neer. Ten eerste: bestaan individuen en individuele handelingen buiten
de maatschappij om? En ten tweede: in hoeverre bestaat een sociaal systeem dat sui
generis bestaat en gerepresenteerd wordt door het geheel van individuele handelingen,
los van de individuen? Dit is een
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fictieve tegenstelling alhoewel men steeds weer in de verleiding komt om te denken
óf in de termen van individuen zonder maatschappij óf van een maatschappij zonder
individuen. ‘Het vermogen tot waarnemen wordt geblokkeerd door een betrokkenheid
bij een vooropgezet geheel van waarden. De vraag die bij de discussies over de relatie
tussen “individu” en “maatschappij” steeds in ieders achterhoofd schuilt, is geen
vraag naar feiten, maar een vraag naar waarden. (...) De langdurige controverse tussen
degenen die prioriteit aan de “maatschappij” willen verlenen en degenen die de
prioriteit bij het “individu” willen leggen, is eenvoudig een controverse over twee
geloofs-systemen; en dát onder het mom van een discussie over feiten.’ (Elias &
Scotson 1976: 211).
In wat volgt wil ik een overzicht geven van een aantal aspecten die de benadering
van de problematiek van outsider/vreemdeling/buitenstaander/ander met zich brengt.
Ik probeer dit te doen zonder al te diep in gespecialiseerde vakwetenschap te vervallen
en met het oog op mijn studie. ‘Die zahlreichen Sprachverwendungen aus den
verschiedensten Wissenschaftszweigen bis hin zum umgangssprachlichen
Wortgebrauch lassen im Begriff der Fremdheit ein verhältnismässig einfaches
Bedeutungsspektrum erkennen. Fremdheit ist ein komplementärer Wertungsbegriff
und bedeutet generell Andersheit. Als Komplementär- bzw. Kontrastbegriff setzt
Fremdheit demnach stets eine zweite Beziehungsgrösse voraus, die mit einem je
nach Erlebnisebene und Erlebnistiefe individuell oder kollektiv erfahrbaren
Vertrautheitsbereich opponiert. In solcher Opposition kann Fremdheit starker oder
schwacher konturiert sein, immer ist das Unvertraute, Ungewohnte und Unvereinbare
an eine sehr symptomatische semantische Gerichtetheit gebunden, die dem Begriff
der Fremdheit verunmöglicht, statischer Begriff zu sein.’ (Gyr 1978: 25).

II.2. De literaire bruikbaarheid van het ‘vreemde’ personage
Op het eerste gezicht lijkt het alsof het over de literaire personages van de vreemde,
de ander, de outsider of de buitenstaander tamelijk veel was geschreven. Werken uit
verschillende perioden en diverse nationale literaturen staan immers vol figuren die
in diverse facetten aan het type van een ‘vreemde’ of ‘ander’ beantwoorden. Bij
nadere beschouwing zijn studies die dieper ingaan op het ontstaan, de ontwikkeling
en de differentiatie van dat type of die een coherente theorie proberen te vormen niet
talrijk. Hans Röhl (1922) weidt bijvoorbeeld over de literaire figuur van Sonderling
uit en zijn type laat zich als volgt afbakenen: ‘während frühere Zeiten Tatmenschen
und Gefühls-
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menschen gekannt hätten, wende das 19. Jahrhundert sich mit Vorliebe solchen
Gestalten zu, in denen Verstand und Gefühl, Tatendrang und Willensschwäche in
unlösbarem Zwiespalt rängen. Die aus solcher Charakterbeschaffenheit sich ergebende
Gebrochenheit und Zerrissenheit wäre das Wesen des Sonderlings.’ (Meyer 1943:
1).
Herman Meyer vindt Röhls gelijkstelling van de zonderling met de verscheurde
mens eenzijdig en misleidend. In zijn eigen dissertatie, geheel gewijd aan de
zonderling (Meyer 1943), maakt hij duidelijk dat in tegenstelling tot historische
figuren, beroeps- of op een andere wijze scherp omlijnde literaire personages het
toebehoren van concrete karakters aan het type Sonderling niet zo eenduidig is. ‘Der
Ausgangspunkt der Untersuchung konnte also nicht ein gegebener Stoff sein, sondern
das vorläufige Aperçu, dass bestimmte, auf den ersten Blick vielleicht sehr disparate
literarische Gestalten unter einem bestimmten Gesichtspunkt historisch und
typologisch zusammenhängen und eine historische Einheit bilden. Die Untersuchung
selbst muss aber bewahrheiten, dass eine solche historische Einheit besteht und dass
hier also ein “Stoff” im prägnanten literar-historischen Sinne vorliegt.’ (Meyer 1943:
2).
Bijgevolg legt hij uit dat een korte en complete definitie van de zonderling als
typus in psychologische termen niet bevredigend zou zijn omdat dit a-historisch en
generaliserend zou zijn. Hij is erop uit om de verhouding van het algemene en
individuele anders te benaderen en stelt dat ‘das Verhältnis des Allgemeinen zum
besonderen, in unserem Falle also des Typus zu seinen einzelnen literarischen
Gestalten, sich nicht als ein Verhältnis von Begriff und Exemplaren, sondern von
Ganzem und Teilen bestimmen lässt. Während in dem Begriff die individuelle
Eigenart der Exemplare verloren geht, umfasst das Ganze die Teile in der ganzen
Fülle ihrer Individualität. (...) Es mag deutlich sein, dass eine kurze und vollständige
Definition einen so verstandenen Typus unmöglich ist. Statt einer Definition steht
das Ganze der Untersuchung in seiner bunten Mannigfaltigkeit.’ (Meyer 1943: 3).
Bijgevolg geeft hij voorkeur aan de analyse van de karaktertrekken van de zonderling
in hun historische ontwikkeling, maakt gebruik van het hulpmiddel ‘motief’ en noemt
‘das Aufzeigen der kontinuierlichen Entwicklung solcher umfassenden Motive’
‘Hauptangelegenheit’ van zijn werk (Meyer 1943: 5). In de nar ziet Meyer de
voorloper van de zonderling want beide zijn als afwijking van een bepaalde, in
gedachten gehouden norm geconcipieerd. Verder volgt hij de ontwikkeling van de
zonderling en analyseert de verzelfstandiging van de zonderling als uitdrukking van
het subjectivisme onder invloed van Laurence Stern, differentiatie en synthese in het
werk van Jean Paul, de zonderling als vertolking van het romantische subjectivisme
(E.T.A. Hoofman) of zijn neergang in de naturalistische periode (T. Mann).
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***
De moderne problematiek van de vreemde, de ander of de outsider vindt neerslag
vooral in het werk van de auteurs die in het kader van het zogeheten literaire
existentialisme geplaatst kunnen worden. Het zijn schrijvers die de breuk tussen
individuele ervaring en rede constateren en thematiseren. Sartre en Camus kunnen
hier als schoolvoorbeeld dienen. Van Stralen (1996: 167) maakt een wezenlijk
onderscheid tussen deze schrijvers en vindt dat beide zich tot dezelfde vragen wenden,
maar op uiteenlopende wijze hun antwoorden formuleren; het verschil ligt in de
tegenstelling individu met zijn levenskunst versus maatschappij met haar moraal.
Camus moet met het eerste begrippenpaar in verband worden gebracht, omdat in zijn
oeuvre het individu en niet zozeer de sociale gemeenschap tot leidmotief wordt. De
auteur houdt zich met de morele kwesties maar niet met de moraal bezig, hij vindt
wel de ethische houding belangrijk, maar een bepaald concept van ethisch gedrag
valt uit zijn werk niet af te lezen. Hij ziet naar de enkeling om en heeft zijn belangen
voor ogen en niet de normerende regels, daarom is zijn oeuvre eerder op te vatten
als oproep en niet als ethiek. Camus' belangrijkste vraag luidt hoe kan het individu
zijn authenticiteit handhaven in de irrationele wereld; hoe kan men zijn zuiverheid
behouden in een chaotische en bedreigende wereld (Van Stralen 1996: 167). Hij stelt
een basische absurditeit van de situatie waarin de mens verkeert. Het absurde komt
uit de confrontatie tussen het menselijke streven naar helderheid en de irrationele
wereld. ‘Deze fundamentele vreemdheid van de wereld dringt met name dan tot de
mens door als hij uit de vertrouwde sfeer van de routine getrokken wordt. Op dat
moment dringt het fragiele karakter van het bestaan zich aan de mens op en worden
abstracte begrippen als de dood, de sterfelijkheid, het misverstand en de ander
concreet.’ (Van Stralen 1996: 169).
Camus' buitenstaander kan authentieke outsider genoemd worden. De bijzonderheid
van zijn positie, zijn echte uniciteit, wordt gecreëerd niet alleen door een aantal
eigenschappen waardoor hij van de gemeenschap verschilt, maar door de houding
die hij tegenover het leven inneemt en door zijn werking en de uitstraling die van
hem uitgaan. Hij ontvlucht de verscheurde realiteit niet, maar omdat er nauwelijks
gebruiksklare oplossingen zijn, gaat hij het leven en de werkelijkheid, de negativiteit
en de schoonheid van de existentie doorleven. (Het is de opvatting van Kierkegard
dat de mens in persoonlijke opgave als het ware verplicht is om zijn bestaan een
vorm te geven en te doorléven.) Tegenwoordigheid is daarbij een belangrijk principe
o.a. omdat de authentieke outsider als een ‘gevaarlijke herinnering’ fungeert. Van
Stralen bedient zich hier van de formulering van de theoloog J.B. Metz. ‘Hij gebruikte
de notie van de “gevaarlijke herinnering” voor Christus. Zijn leven en leer binnen
een
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gesettelde samenleving gedenken, oefent volgens Metz een destructief effect uit op
deze gemeenschap, omdat deze herinnering de mens met een verloren authenticiteit
confronteert.’ (Van Stralen 1996: 190).
Terecht merkt Gyr (1978: 24) op, dat het Albert Camus was die het begrip van de
vreemdheid literaturfähig heeft gemaakt. Greuter drukt het uit als volgt: ‘Das Motiv
der Fremdheit lässt sich aber mehr oder weniger vordergründlich, durch alle übrigen
Werke Camus' verfolgen. Wir finden Fremdheit in den verschiedensten Aspekten,
räumlichen und menschlichen, als Abwesenheit des Schöpfers und als Versagen von
Gesellschaft und Sprache; und selbst in der Überwindung der Isolierung durch das
Bewusstsein einer menschlichen Schicksalsgemeinschaft bleibt Fremdheit als
Grundsituation bestehen.’ (Greuter 1963: 10). Er bestaat dus een duidelijke link
tussen het existentialisme en het outsiderschap in de literatuur: ‘Die Outsider is die
logiese uitvloeisel van die Eksistensialisme met sy beeld van 'n spesifieke tipe mens:
as ontgogeld en onvoldaan. Die Outsider is die persoon wat van homself as
eksisterende wese, as unieke individu binne die massa, bewus word en besef dat hy
nie soos 'n dier of plant slegs kreatief voortbestaan nie. Daar is meer in hom as net
'n blote “daar-wees” en “voort-dryf” in die massa. Dit maak die wêreld vir hom
moeilik of selfs onmoontlik, “omdat hy homself, sy indiwidualiteit moet handhaaf
onder die druk van twee kante, van die horde, die vleesgeworde chaos, en van die
oordrewe orde, die oorgeorganiseerde sisteme en ideologië.” [(Verhage 1966: 227)]’
(Levinson 1973: 6).
***
De verdienste van Camus neemt niet weg dat het moderne concept van de literaire
outsider in sterke mate door Colin Wilson blijkt gevormd te zijn. In tegenstelling tot
Meyer voor wie de Sonderling een typus in literair-historische betekenis is, is de
begripsvorming van de outsider in The Outsider van Colin Wilson (1956; s.d.; 1992)
eerder psychologisch van aard want a-historisch en generaliserend. Wilsons
verhandeling over de dialectiek van de outsider is geen letterkundige studie sensu
stricto, ook omdat we er geen analyse van de literaire technieken of stellingen
aantreffen. Het is eveneens geen uiteenzetting die onder Stoffgeschichte of
Motivforschung valt en een deel van de door hem gegeven voorbeelden heeft geen
of slechts indirect betrekking op literatuur. Men kan dit nog anders stellen door te
zeggen dat de auteur zijn concept construeert met het oog op algemeen-menselijke
predisposities en eigenschappen van de outsider die vooral als karakter in de fabula
en niet als karakter in sjužet opgevat wordt.
Hoe dan ook blijkt het moderne concept van de literaire outsider in sterke mate
juist door zijn boek gevormd te zijn. Waarschijnlijk in navolging van Albert Camus,
die in zijn essay L'Homme révolté (1951) allerlei figuren uit de
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literatuur (en politiek) trachtte te vinden om zijn theorie van de opstand te illustreren,
laat Wilson een reeks literaire protagonisten en historische personen de revue passeren
om zijn concept van de outsider, Outsider-ishness, te veraanschouwelijken. De auteur
verdiept psychologische en wijsgerige dimensies en doelt in eerste instantie eerder
op een grondige bepaling van de situatie waarin de mens verkeert die hij voor outsider
houdt. Hij maakt wel gebruik van talrijke voorbeelden uit de literatuur2 en stelt
bijgevolg een bepaald corpus van outsiders en outsider-literatuur samen waarmee
nog steeds gerekend moet worden.
Wilsons opzet mag bescheiden zijn geweest - ‘It is not my aim to propound a
complete and infallible solution to “the Outsider's problems”, but only to point out
that traditional solutions, or attempts at solutions, do exist.’ (Wilson 1956: 263) zijn boek echter verwierf grote populariteit. Tot de dag van vandaag is zijn faam
veilig gesteld dankzij de essayistische trant en interdisciplinaire en niet-doctrinaire
aanpak - alle factoren die nopen tot uiteenzetting van zijn betoog. De sterkte van
Wilsons methode, nl. het aanvoeren van concrete voorbeelden, wordt bij de
generaliserende reconstructie van zijn opvattingen tot een obstakel omdat het moeilijk
is zijn outsiderconcept te reconstrueren, dat uit de voortdurende wisselwerking
ontstaat tussen enerzijds de detailanalysen onderling en anderzijds hen en de
modelopbouw. Toch wordt hier een poging gedaan de belangrijkste stadia van de
redenering in The Outsider kritisch weer te geven.
‘The man who is interested to know how he should live instead of merely taking
life as it comes, is automatically an Outsider.’ (Wilson 1956: 66). Uitgaand van deze
brede definitie probeert Wilson door de bespreking van een aantal literaire werken
en levensbeschrijvingen van reële personen een grondige kennis van de outsider als
type op te bouwen; stap voor stap brengt hij het probleem van de outsider verder.
Volgens hem staat de outsider met zijn instincten, verlangens en frustraties - die zijn
gedachten geheel in beslag nementegenover de maatschappij. Gevaarlijke en
onbenoembare driften komen in iedereen op, de meeste mensen echter houden
tegenover zichzelf en de anderen de schijn van beschaafdheid en redelijkheid op.
Hiervoor maken ze gebruik van probate middelen als fatsoen, wereldbeschouwing
of religie, om te verdoezelen wat in hen primitief, ongeordend en irrationeel is. De
outsider die zo'n omgang met de problemen afwijst, die geen compromissen wil
sluiten en niet de neiging heeft om aan burgerlijke d.w.z. gematigde en beschaafde
waarden, voorkeur te geven, wordt dus tot een maatschappelijk probleem. Als de
mens zich door de

2

Onder andere omdat ‘The world's history is full of men who, by sheer spiritual force, escaped
one set of circumstances and moved into another and higher set. This happens most frequently
in the field of the arts, especially literature.’ (Wilson 1956: 218).
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sociale orde laat verleiden, vergeet hij zijn fundamentele eenzaamheid en leeft in
een onwerkelijke situatie die men met de droom kan vergelijken. Tegelijk weet de
outsider (instinctief of bewust) dat de wereld niet alleen de menselijk-burgerlijke
oppervlakte is. Het geval van de outsider is dus meer dan een sociaal probleem. De
outsider is outsider omdat hij dieper ziet en voor de waarheid opkomt, maar ook
gespleten, in zichzelf verdeeld, of ontaard en ziek is. ‘This is the problem of the
Outsider. We shall encounter it under many different forms in the course of this book:
on a metaphysical level, with Sartre and Camus (where it is called Existentialism),
on a religious level, with Boehme and Kierkegaard; even on a criminal level, with
Dostoevsky's Stavrogin (...). The problem remains essentially the same; it is merely
a question of discounting more or less as irrelevant.’ (Wilson 1956: 14).
Dieper inzicht of ziekte? Met andere woorden, zijn talent en roeping of anomalie
en aberratie symptomatisch voor de outsider? Wilson stelt onomwonden dat menig
kunstenaar kenmerken van de outsider vertoont, maar dat de kunstenaar niet
noodzakelijk de outsider moet zijn. Trouwens, de outsider is in zijn optiek niet een
rare uitzondering of een wanschepsel, hij is slechts gevoeliger en ontvankelijker voor
bepaalde gewaarwordingen en ervaringen dan de mens met de zogeheten gezonde
geest. Voor de outsider zijn onrust en nerveuze spanning typerend, maar ze hebben
een objectieve oorzaak in zijn verscherpt gevoel van de hachelijkheid van het
menselijke leven. De outsider is de mens in extreme toestand die abnormaal in beslag
wordt genomen door vragen omtrent de aard van het/zijn leven. De problemen van
de outsider zijn werkelijke problemen en kunnen niet tot ‘neurotic delusions’ (Wilson
1956: 135) gereduceerd worden. Dikwijls is het inertie, intellectuele oneerlijkheid
of morele luiheid die de mensen middelmatig houdt en hun ontwaken verhindert. De
auteur noemt andere wezenlijke eigenschappen van de outsider en dit zijn in eerste
instantie: het gevoel van onwerkelijkheid en het gevoel van vreemdheid. De
genoeglijke wereld van de burgers is in de kern een geordende plaats waar wat gezien
en aangeraakt wordt als werkelijkheid aanvaardt wordt. Eén storende factor d.i. het
irrationele, het schrik aanjagende, wordt verdoezeld en verwaarloosd, door een sterke
preoccupatie en een intens bezig zijn met het direct toegankelijke en het alledaagse.
Voor de outsiders daarentegen is de wereld ongeordend en niet redelijk. In plaats
van de zelfgenoegzame aanvaarding van de burgers komt bij hen het besef op dat de
wereld chaotisch en onwerkelijk is. ‘Their problem is the unreality of their lives.
They become acutely conscious of it when it begins to pain them, but they are not
sure of the source of the pain. The ordinary world loses its values, as it does for a
man who has been ill for a very long time. Life takes on the quality of a nightmare,
or a cinema sheet when the screen goes blank. These man who had been projecting
their hopes and desires into what was passing on the screen suddenly realize they

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

86
are in a cinema. They ask: Who are we? What are we doing here? With the delusion
of the screen identity gone, the causality of its events suddenly broken, they are
confronted with a terrifying freedom. In Sartre's phrase, they are “condemned to be
free”. Completely new bearings are demanded; a new analysis of this real world on
the screen, every problem had an answer; this may not be true of the world in the
cinema. The fact that the screen world has proved to be a delusion arouses the
disturbing possibility that the cinema world may be unreal too.’ (Wilson 1956: 67-68).
De outsider wordt zich van chaos en onwerkelijkheid bewust en weet dat zijn
gezicht afwenden niets aan de situatie zal veranderen: aan de chaos kan men niet
ontkomen door te weigeren hem aan te zien. Maar dit heeft andere ernstige gevolgen,
want in zo'n onwerkelijke wereld is alles wat de mensen bezighoudt onmogelijk; de
outsider moet zelf zijn redding bewerken, want liefde blijkt een onmogelijk gevoel
en het ontkomen als zodanig is niet denkbaar omdat de outsider reeds in een soort
ballingschap leeft. De vraag rijst dus: op welke manier zichzelf te verwezenlijken
en hoe men dichter bij de zelf-verwerkelijking kan komen. Wilson beklemtoont de
manier waarop dit besef doordringt: ‘The Outsider is a man who has awakened to
chaos.’ (Wilson 1956: 15). De fundamentele houding van de outsider, d.i.
niet-aanvaarding van het menselijke leven zoals het geleefd wordt in de maatschappij,
is de consequentie van het verkregen inzicht. ‘His case, in fact, is that he is the one
man who knows he is sick in a civilization that doesn't know it is sick. Certain
Outsiders we shall consider later would go even further and declare that it is human
nature that is sick, and the Outsider is the man who faces that unpleasant fact.’ (1956:
20).
Wilson bespreekt diverse vormen van het outsiderschap: een outsider die geen
denker is en die de geldende waarden van het leven niet aanvaardt, maar zich in het
leven als zodanig wel schikt of een outsider die reflecteert en uit een wisselwerking
tussen rede en ervaring conclusies trekt - hij verwerpt alles en wordt nihilist of staat
totaal onverschillig tegenover de wereld. Voor al deze vormen is het gevoel van
onwerkelijkheid karakteristiek, alleen de afzonderlijke reacties wisselen tussen het
leven dat voortdurend gekweld wordt door dat gevoel en het leven dat ondanks de
onwerkelijkheid uiteindelijk op de aanvaarding van het leven neerkomt. Soms is
deze geestesgesteldheid het resultaat van concrete ervaringen, soms lijkt ze
aangeboren. Hoe dan ook, de gewaarwording van de realiteit als onwerkelijk is het
cruciale moment waarop de protagonist wakker geschud wordt.
De kwestie van de weg vinden uit de nachtmerrie van de onwerkelijkheid en uiting
geven aan deze nieuwe toestand plaatst Wilson centraal en koppelt hij aan de
problematiek van de vrijheid: verwijzend naar Sartres uitspraak dat vrijheid
verschrikking is, zegt hij ‘freedom is crisis’ en ‘freedom is the greatest
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burden of all’ (Wilson 1956: 33, 185). Een mens wordt tot outsider als hij tot inzicht
komt dat hij niet vrij is; zolang hij het gewone, menselijke wezen is, is hij weliswaar
ook niet vrij, maar zonder zich rekenschap te geven van dit feit. Hij kan aanvoelen
dat zijn leven onwerkelijk is, maar pas als hij dat weet, maakt dit verschil. ‘The
Outsider's problem is the problem of freedom. His preoccupation with Ultimate Yes
and Ultimate No is really a preoccupation with absolute freedom or absolute bondage.’
(1956: 113).
Vanuit deze conditie wordt door de outsider gezocht naar een wijze van
werkzaamheid om uitdrukking te geven aan dat deel van hem dat niet ingenomen is
met de werkelijkheid. De outsider gaat het om de vrijheid die opgevat wordt als
‘intensity of will’ (Wilson 1956: 30). Voor de actieve, levende mens is een dergelijke
vrijheid bijna onbereikbaar, slechts in grensgevallen zoals in het (aan)gezicht van
de dood kan zij het best verwezenlijkt worden. In de grenservaring wordt een nieuw
gebied van de eigen bewustzijn geopend. Dat gebied kan eveneens door het nadenken
bereikt worden. Karakteristiek voor de outsider is zijn onvermogen om op te houden
met denken; Wilson (1956: 71) formuleert de eerste plicht van de outsider überhaupt
als zelfbeschouwing en zelfkennis: ‘The Outsider's first business is self-knowledge’.
Bij verdere beschouwing van de termen ‘onwerkelijkheid’ en ‘vrijheid’ gaat Wilson
van de gevallen die onder maatschappelijke onaangepastheid kunnen vallen naar de
outsiders die eerder voor metafysische of religieuze termen vatbaar zijn (alhoewel
een sociologisch antwoord door een aantal auteurs consequent geweerd wordt en
Wilson zelf verwijst naar de botsing van Sartre en Camus omtrent het engagement
als voorbeeld van discussie over de oplossing van de problemen van de vervreemding
en het outsiderschap). Zo gaat hij over van de analyse van wat hij ‘the realist Outsider’
noemt naar die van ‘the romantic Outsider’. Deze hebben met elkaar gemeen wat
alle typen outsiders karakteriseert nl. dat ze ontvankelijk worden voor bepaalde
kwesties die Wilson ‘the Outsider's problems’ noemt en het hele boek lang nader
tracht toe te lichten. De existentialistische houding van de realistische outsider maakt
plaats voor een Platonisch idealistische benadering - als gespleten mens wenst de
outsider een eenheid te worden en zoekt naar de idee als het onstoffelijke beeld dat
zijn ziel aanschouwt. Hij cultiveert de tegengestelde naturen in zichzelf om te weten
te komen hoe men ze duurzaam kan verzoenen. Deze ontdekking zou hem laten leven
op een hoog peil van intensiteit dat voor de burger onbereikbaar is: een vollediger
leven geeft hem het gevoel van grootheid en superioriteit. Voor de rest lijkt de
romantische outsider op een ‘dreamer of other worlds’ en ‘the idle singer of an empty
day’. Maar zelfs als onpraktische dromer van de dromen en een Platonische idealist
heeft hij zijn eigen plaats in de maatschappelijke orde. De romantische outsiders die
de innerlijke eenheid bereiken, realiseren zich als artiesten of heiligen en zodoende
vergroten zij de levensvatbaarheid
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van de gehele samenleving. En ook al blijven ze innerlijk verdeeld, ze zijn niet
helemaal onproductief, want ze leveren energie aan de maatschappij als haar
geestelijke dynamo's. Toch staat elke romantische outsider boven de burgers, want
hij koestert de romantische droom om op een andere manier te leven: ‘he has a deep
sense of the injustice of human beings having to live on such a lukewarm level of
everyday triviality; he feels that should be a way of living with the intensity of the
artist's creative ecstasy all the time.’ (Wilson 1956: 67).
Hierdoor stelt Wilson het probleem van expressie van de outsider aan de orde.
Aanvankelijk, in de embryonale fase, kent de outsider zichzelf niet in voldoende
mate om zijn eigen drijvende krachten te begrijpen. Hij voelt intuïtief dat zijn status
anders is dan van andere mensen, later begint hij te denken, maar onderneemt niets,
en het denken zelf - sowieso vereiste om inzicht te verkrijgengeeft geen definitief
antwoord op de problemen van de outsider. Door de analyse van de romantische
variant - de outsider die naar zijn verheven idealen streeftmaakt Wilson duidelijk dat
deze problemen niet noodzakelijk de problemen van gedesillusioneerde mensen zijn.
De outsider die dieper en meer (in)ziet is op weg naar zelfkennis en leeft een leven
dat naar zelf-verwerkelijking leidt. Zo iemand komt tot de conclusie dat hij niet is
wat hij denkt te zijn. De mens is geen eenheid, maar veelheid; om iets te doen moet
hij zijn gespleten koninkrijk herenigen. En in dat licht is het voornaamste verlangen
van de outsider op te houden een outsider te zijn. De (westerse) beschaving echter
verheerlijkt een visie op een persoonlijkheid (zoals de Jungiaanse persona) die de
innerlijke verdeeldheid verergert. In de context van deze redenering beschouwt
Wilson drie onderscheidende typen outsiders en drie afzonderlijke soorten reacties
om het outsiderschap te bestrijden: discipline voor het intellect, het gevoel en het
lichaam. Geen van de drie blijkt in zichzelf compleet te zijn. ‘But the most important
assumption (...) is that the Outsider's chief desire is to cease to be an Outsider. He
cannot cease to be an Outsider simply to become an ordinary bourgeois; that would
be a way back, (...) this way is impracticable, is no true solution of the Outsider's
problems. His problem is therefore how to go forward.’ (Wilson 1956: 105-106).
In een tussenbalans zegt de auteur van The Outsider (1956: 106): ‘What is certain
is that the Outsider's problems have begun to resolve themselves into terms of Ultimate
Yes and Ultimate No; for the intellectual Outsider, the Existentialist form: being of
nothingness? for the emotional Outsider: Eternal love or eternal indifference? and
for (...) the man of action, the physical Outsider, it is a question of life or death, the
body's final defeat or triumph, whether the final truth is “I am God” or an ultimate
horror of physical corruption.’
Voor Wilson is het Nietzsche die de uiterst complexe problematiek van
lichaam-emoties-intellect oplost door de outsider als vermomde profeet te gaan zien.
In de wereld waarin hij door de geboorte zijn opwachting maakt, treft hij
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geen authentieke waarden aan. De wijze waarop de meeste mensen leven, is in wezen
geen leven: geleid door het kudde-instinct geloven zij dat wat de meerderheid doet
juist moet zijn. Dankzij het gevoel van dringende noodzakelijkheid en hogere
intensiteit, ontwikkelt de outsider een eigen stel waarden dat met zijn gerichtheid op
het doel correspondeert. Zijn bestemming en heil liggen in de onthulling van eigen
profetie en in de ontdekking van zijn diepste doel waaraan hij zich volledig moet
wijden. ‘The Outsider is primarily a critic, and if a critic feels deeply enough about
what he is criticizing, he becomes a prophet.’ (Wilson 1956: 224). In dit inzicht
erkent hij zichzelf als bezielde dichter, gepredestineerde profeet, de uitverkorene die
tot iets groots voorbestemd is. ‘If we tried to express the prophet's purpose in its
simplest graspable form, we could say that it was a desire to shout “Wake up!” in
everybody's ear.’ (1956: 146).
Om zijn doel te bereiken in de meest vitale vorm van zelf-expressie is een
intellectuele discipline niet voldoende, de outsider moet ook dichter en natuurmysticus
zijn; en hij moet ook minnaar van het lichamelijke zijn. Alleen op deze wijze, los
van de verwarringen van het intellect, bereikt hij de toestand van de zuivere wil,
zuivere macht en zuivere mogelijkheid. ‘The main thing is that a man should feel an
act of Will to be unreversible.’ (Wilson 1956: 155).
Na de analyse van de verlorenheid van de outsider en van de ontdekking dat het
ik van de outsider niet zijn ware Ik is, stelt Wilson dat het voor de outsider onmogelijk
is weg te komen van zichzelf en van zijn problemen. Herhaaldelijk roert hij de kwestie
van de identiteit aan en doet dat in diverse contexten. Uitdrukking geven aan zijn
problemen en inzichten en zichzelf bevrijden door een bepaalde daad te verrichten,
hangt ook met de identiteit samen. En zo gaat Wilson over tot het bepalen van de
weg waarop de outsider zichzelf terug kan vinden.
Na Nietzsche wordt het duidelijk dat het niet om de weg van woorden en nadenken
gaat maar van daden. Doen is noodzakelijk. De outsider moet op zoek naar een
concrete daad waardoor hij macht krijgt over zijn twijfels en zelfonderzoek. De daad
kan verschillend zijn en uit de analyse van Dostojevski's figuren die uiterste,
onherroepelijke en definitieve daden plegen zoals moord of zelfmoord, concludeert
Wilson (1956: 178) dat kinderlijke onschuld geen oplossing vormt voor de problemen
van de outsider. ‘Extremes of crime or extremes of asceticism, murder or renunciation,
both have the same effect. Both free the Outsider from his fundamental indecision,
so that the problem is carried to a higher stage.’
De weg, of liever uitweg, duikt dikwijls op in momenten van hoge intensiteit, in
visioenen. Normaal bestaat het bewustzijn van de mens uit onmiddellijke behoeften
en uit ‘his awareness of his own power to satisfy those needs’ (Wilson 1956: 188).
Hij denkt in termen van nabije toekomst en vraagt zich niet af waar
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de grenzen van zijn vermogens liggen. Op basis van de kleine dingen die hij doet,
vormt hij zich een voorstelling van wat hij is. Wanneer echter de inventaris van zijn
vermogens (‘stocktaking of energy’) wordt opgemaakt in termen van zijn: ‘this
“stocktaking of intellect” tends to jump the personality and all “perplexities of
intellect”; it is in other word a vision of pure Will, pure power, pure possibility.’
(Wilson 1956: 189). Deze gedachte maakt volgens Wilson deel uit van alle
wereldreligies - de mens leeft in een weefsel van begoochelingen en realiseert zich
niet of nauwelijks wie hij is en wat hij doet, maar de droom kan ineens afgebroken
worden en het inzicht dat de mens dan verwerft kan een volledig begrip zijn. ‘And
here is the very essence of Existenzphilosophie. The poet-philosopher has an intuition
that man is so completely sunk in delusion that he can never hope to know himself
consistently and act upon his knowledge. A moment comes, and it seems a moment
of deeper insight than man normally has, of recognition that man does not know the
world or himself. He is so sunk in delusion and a high opinion of himself that there
is no hope at all of his ever knowing himself. This is a way of seeing that comes
easily to Outsiders, because the Outsider sees with such penetration through the usual
self-deluding, the way in which all men and women blind themselves with their
emotions.’ (1956: 195-196).
Wilson behandelt verder outsiders die een vermogen ontwikkelden voor het zien
van de visioenen, of visies, en die door de kracht van hun wil en de intensiteit van
hun inzicht een hoger stadium bereikten. Op zoek naar de overtuigende, zo niet
definitieve oplossing van de problemen van de outsider nadert hij gaandeweg de
religieuze oplossing.
Bij William Blake vindt de auteur van The Outsider uiteindelijk de premissen van
het concept van de outsider die in staat is aanhoudend in zichzelf te kijken en zichzelf
te beschouwen. Volgens Wilson zet Blake de verdeling van de mens voort en
ontwikkelt ze creatief; hij onderscheidt: licha(a)m(elijkheid) of Tharmas (herfst),
dan hart(stochtelijkheid) of Luvah (lente) en ten slotte intellect of Urizen (winter).
En hij voegt er nog het vierde element aan toe nl. Los (zomer), het symbool van de
verbeeldingskracht. In Blake's concept wordt de verbeelding tot het instrument van
zelfkennis als een zeer complex verschijnsel dat zowel intellect, gevoel als lichaam
omvat. Toch vormt Los slechts de helft van de innerlijke toestanden van de mens,
de andere helft is het vreemde wezen dat hij Spectre noemt: ‘The Spectre is the dead
form. He is static consciousness. Los is kinetic, always pushing, expanding. (...) The
Spectre is the dead, conscious part of man that he mistakes for himself, the personality,
the habits, the identity. (...) The Spectre is invisible, like a shadow, but when he has
the ascendancy in man, everything is solid, unchangeable, stagnant, unreal. And now
we can begin to see how far Blake has solved the Outsider's problems. His system
with its terminology is the only one we considered so far that provides a skeleton
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key to every Outsider in this book. Roquentin, Meursault, Lawrence, Krebs, Strowde
and Oliver Gauntklett: all are men in “the Spectres power”, in the stranglehold of
their own identity, and they mistake their own stagnation for the world's. The Spectre's
mark is Unreality.’ (Wilson 1956: 238).
Bij Blake symboliseert Urizen het intellect die hij ‘the king of light’ noemt.
Wanneer hij de twee andere vermogens overheerst (emoties en lichaam) ontstaat een
‘thought-riddled nature’ (Wilson 1956: 238). Maar Urizen is niet het zuivere intellect
maar ook nog persoonlijkheid, identiteit en het Spook (Spectre). ‘As soon as man
begins to think, he forms a notion of who he is. If man were entirely body or emotions,
he would never become unbalanced like Nijinsky, Lawrence, Van Gogh. It is Urizen
who starts the trouble. The Bible recounts the same legend when it ascribes the first
discord in the universe to Lucifer and his pride. Lucifer is light; consciousness,
Urizen. Yet it is the Outsider's belief that life aims at more life, at higher forms of
life (...); so that, in a sense, Urizen is the most important of the three functions. The
fall was necessary, as Hesse realized. Urizen must go forward alone. The other two
must follow him. And as soon as Urizen has gone forward, the Fall has taken place.
Evolution towards God is impossible without a Fall. And it is only by this recognition
that the poet can ever come to “praise in spite” (...).’ (1956: 239).
Wilson presenteert de filosofie van Blake als een systeem dat als een
outsider-filosofie begint, maar in wezen bij een religieuze3 oplossing eindigt: juist
door de erkenning dat de outsider het vermogen bezit om Ja te zeggen en verder te
gaan d.i. de vuurproef te ondergaan en ten koste van alles vollediger te leven, rust
Blake het existentialistische standpunt met een symboliek en een mythologie toe.
Voor de Engelse dichter-denker worden alle mensen voorzien van visionaire
vermogens, maar omdat ze verkeerd leven, gespannen en onder druk van ‘getting
and spending’ (1956: 241), verspillen ze tijd en energie aan alledaagsheden. De hele
Westerse beschaving begrijpt de beschouwelijke constructies verkeerd (als
onpraktisch, loom en dromerig) en produceert hierdoor outsiders. De outsider is een
beschouwelijk temperament en staat als zodanig dichter bij de Oosterse denkwijze
dan bij de Westerse. De pessimistische wereldbeschouwing is volgens Wilson die
van de Westerse outsider; de mens kan Nee zeggen en zijn vrijheid ligt in de weigering
om te handelen. Wilson wijst tegelijk op Blake en Dostojevski die het vermogen
hadden om Ja te zeggen en refereert aan Nietzsches belevenis van de Wil en zijn
concept van de beaming. Het verzet

3

Hier blijkt de stelling van Wilsons boek (1956: 261) dat de waarden van de outsider in wezen
religieuze waarden zijn, maar de term wordt onder voorbehoud gebruikt: ‘It must be again
emphasized that by “religion” I am not trying to indicate any specific religious system.
Religious categories, as I have tried to show, are such simple ideas as “original Sin”,
“salvation”, “damnation”, which come naturally to the Outsider's way of thinking.’
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van de outsider tegen de in wezen Westerse maatstaven van onze cultuur, waarvan
niet de beschouwing de basis vormt, neemt de vorm aan van het gevoel ontoereikend
te zijn, vragen naar alledaagse vanzelfsprekendheden en twijfel aan de eigen identiteit
in de wereld die hem chaotisch voorkomt. Het kwaad betekent tweedracht en pijn
en kan niet door het Hegeliaanse ‘God is in zijn Hemel, met de wereld is alles in
orde’ opgelost worden en met het goed verzoend worden. In Blake's zienswijze is
harmonie niet een primair doel van het leven, die kan later komen na een vollediger
leven. De outsider wenst daarbij over het vermogen van de ziener te beschikken
omdat het hem in een geestesgesteldheid plaatst waarin hij met een verzoenende blik
in de wereld kan kijken d.w.z. positief en met een mystieke bevestiging. Wilson
(1956: 245): ‘he wants to say “I accept”, not because fate happens to be treating him
rather well, but because it is his Will to accept. He believes that a “Yea-saying”
faculty can actually be built in to his vision, so that it is there permanently. (...) The
Outsider believes that he can establish such a way of seeing permanently in himself.’
De weg hiertoe ziet Wilson in zelfkennis, opgelegde discipline, overwinning van
zelf-verdeeldheid om niet-gespleten en harmonisch te leven. In de afgetrokkenheid
kan een zin voor harmonie opgewekt worden ‘a possibility of a way of seeing the
world that would make life a continuous “form of intensity”’ (Wilson 1956: 252).
De visie verschijnt niet aan de outsider (heiligen en profeten), maar hij verschijnt
daarin - dit is het vermogen van de Wil om iets te doen gebeuren, alhoewel men in
het Westen geneigd is de Wil statisch te maken. Op het moment van de visie wordt
het ‘zelf’ met emoties en sensaties als het ware gebombardeerd en de ziener ervaart
de wereld niet als statisch, maar wordt zich bewust van de kinetische natuur van de
wereld en van zijn ziel. ‘Instead of seeing the surface of things and feeling that it is
rather dull, he sees the interior working of the force of life, the Will to more life.
This Will is normally hidden, leaving the conscious mind to carry on with its own
affairs. The conscious mind is left in exile in the world of matter, left to
make-itself-at-home as best it can by setting up its own conception of identity and
permanence. In most men, the conscious and the unconscious being hardly ever make
contact; consequently, the conscious aim is to make himself as comfortable as possible
with as little effort as possible. But there are other men, whom we have been calling,
for convenience, “Outsiders”, whose conscious and unconscious being keep in closer
contact, and the conscious mind is forever aware of the urge to care about “more
abundant life”, and care less about comfort and stability and the rest of the notions
that are so dear to the bourgeois.’ (1956: 256).
In de laatste paragrafen van zijn boek beroept Wilson zich nog op het systeem van
George Goerdjief wiens uitgangspunt de vaststelling is dat de mens in een staat van
volstrekte begoocheling verkeert: mensen leven zonder werkelijk
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bewustzijn en lijken op slaapwandelaars. Toch kan men wakker worden en een zekere
graad van vrijheid bereiken; de vereiste hiertoe is het besef dat men niet vrij is.
Goerdjief onderscheidt vier staten van bewustzijn: de gewone slaap, waking
consciousness (toestand waarin de burger zijn leven slijt), self-remembering en
objective consciousness. Voor de problematiek van de outsider vindt Wilson het
stadium van de zelf-herinnering cruciaal. De aandacht wordt naar buiten gericht,
wanneer men een object waarneemt, naar binnen, wanneer men in gedachten of
herinneringen verzinkt. Soms kan de aandacht in gelijke mate naar buiten én naar
binnen gericht zijn en dit zijn de ogenblikken van een intens besef van zichzelf en
zijn omgeving. Zelf-herinnering komt het vaakst op nieuwe plaatsen, emotionele
momenten of in gevaarlijke situaties, kan ook worden teweeggebracht door discipline.
Dit is echter zeer moeilijk: ‘To express it in the Outsider's way: we identify ourselves
with our personalities; our identities are like the pane of a window against which we
are pressed so tightly that we cannot feel our separateness from it. Self-remembering
is like standing back, so you can see “yourself” (the window-pane) and the outside
world, distinct from “you”.’ (Wilson 1956: 266).
De doelbewuste training in zelf-herinnering veroorzaakt vreemde intensiteiten
waarin Wilson een nieuwe potentiële oplossing van de eeuwige problemen van de
outsider ziet. (De andere eerder door hem gedestilleerde houdingen waren:
nihilistische verveling door het leven, wilsdaden (meestal acte gratuit van criminele
aard), intellectuele zelfmoord of feitelijke zelfdoding.) De neiging om handelingen
automatisch te verrichten, om gewend te raken aan dingen, om te slapen moet
bestreden worden. Tegelijkertijd verspilt de mens grote hoeveelheden energie aan
negatieve emoties en ontlaadt zichzelf door zijn energie-centra te verwisselen.
Goerdjief onderscheidt een instinctief, emotioneel, seksueel, intellectueel en een
bewegings-centrum; daarnaast stelt hij het bestaan van twee hogere centra vast die
slechts in visioenen waargenomen kunnen worden. ‘Man tends to mix up all the
centres, and to use the energy intended for the moving centre on emotions, or that
of the emotional centre on intellect, or that of the instinctive centre on sex; and,
apparently, all the centres tend to steal the energy of the sexual centre, and give it in
return a type of energy that is practically of no use to it.’ (Wilson 1956: 267).
Zijn systeem berust daarin dat de respectievelijke centra waargenomen en
onderkend worden. Maar het grootste probleem blijft immers de wijze waarop de
mens wakker geschud moet worden. Wilson beroept zich weer op Goerdjiefs
opvattingen: ‘[Man] is attached to everything in his life; attached to his imagination,
attached to his stupidity, attached even to his suffering - possibly to his suffering
more than anything else. He must free himself from attachment. Attachment to things,
identification with things keeps alive a thousand “I's” in a man. These “I's” must die
in order that the big I may be born. But how can
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they be made to die?... It is at this point that the possibility of awakening comes to
the rescue. To awaken means to realize one's nothingness, that is, to realize one's
complete and absolute mechanicalness, and one's complete and absolute helplessness...
So long as a man is not horrified at himself, he knows nothing about himself.’
(Ouspensky 1950: 218).
***
In de inzichtgevende studie Beschreven keuzes. Een inleiding in het literair
existentialisme van Hans van Stralen (1996) stelt de auteur voor om het literair
existentialisme vanuit drie semantische topoi te begrijpen, nl. de (grens)situatie, de
ander en het engagement. Wat mij betreft kunnen deze topoi van dienst zijn om de
outsider nader te karakteriseren en zijn specifieke positie te bepalen. Nadrukkelijk
wil ik zeggen dat het mij niet om het literaire existentialisme als zodanig gaat. De
verwantschap van aanpak en de situatie waarin Van Stralens patroon in het door mij
geschetst kader gebruikt kan worden, is waarschijnlijk het gevolg van het feit dat
juist in de figuur van de outsider de verhouding tussen existentie en essentie treffend
geproblematiseerd wordt. Misschien is het ook zo dat de existentiële buitenstaander
de problematiek van het outsiderschap op een bijzondere manier thematiseert.
Met de situatie of grenssituatie bedoelt Van Stralen een toestand waarin het
personage, dat aanvankelijk zonder inzicht in de werkelijke betekenis, kern en
omstandigheden van deze toestand zijn leven leidt, door een bijzonder voorval of
een groots evenement uit de gewone baan gerukt wordt. Zo'n toestand ontstaat door
bovenindividuele factoren die de fundamentele condities van de situatie veranderen
waarin het individu verkeert. De verandering van de situatie tot grenssituatie wordt
niet zelden benadrukt door de verandering van het spatiotemporele domein waarin
het individu zich bevindt zodat zijn positie een radicale omslag ondergaat. De topos
van de grenssituatie is ontleed aan Jaspers' Grenzsituation. In de praktijk komen ze
neer op schuld, strijd, lijden, dood, die in wezen de grenssituaties zijn: ‘tot op de
bodem rakende situaties, waardoor ik uit de baan van de gewone gang van mijn leven
word gebracht, en dat temeer naarmate ik meer met open ogen in de wereld sta. Door
de ervaring der grenssituaties word ik radikaal op mijzelf teruggeworpen en verschijnt
mijn bestaan en heel de wereld zoals ze zich aan mij voordoet in een volstrekt ander
licht dan in de onpersoonlijk-onbetrokken beschouwingswijze van het
algemeen-theoretische subjekt van de common-sense-ervaring in de alledaagse
praktijk.’ (Van der Wal 1970: 104-105; zoals aangehaald door Van Stralen 1996:
79).
De stabiele aspecten van de werkelijkheid (faciliteiten) worden door het personage
in een ander licht gezien en de gemoedstoestanden met betrekking tot deze vooraf
gegeven werkelijkheid - die zich meestal in negatieve verande-

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

95
ringen manifesteert - dwingen de mens tot reflectie en herziening van zijn situatie.
De persoonlijke status wordt opnieuw beschouwd en heroverweegt en meestal is de
conclusie dat men geen onderdeel van de faciliteiten uitmaakt. Het overdenken wordt
dikwijls door primaire emoties gestuurd en leidt tot ontwaken. Door deze significante
ervaring wordt het individu zijn specifieke problematiek duidelijk: de mens verkrijgt
inzicht in de breuk tussen existentie en waarden. Toch blijken voor zijn unieke situatie
geen kant-en-klare oplossingen voorhanden.
Het belangrijkste gevolg van het ontwaken is het inzicht dat de ander invloed op
de situatie heeft, en soms zelfs als de oorzaak aangeduid kan worden. Omdat de ander
(alleen of in collectief verband) de nieuwe situatie in sterke mate bepaalt, wordt het
individu onder druk gezet en wordt zich van het belang van een keuze bewust. Onder
druk van de veranderende situatie moet de mens besluiten nemen. De verschijning
van de ander noopt hem niet alleen tot twijfels, zelfreflecties en zelfbespiegelingen.
‘In dit verband moet ook de oppositie tussen de modernistische epifanie en het
existentiële inzicht genoemd worden. In het eerste geval betreft het een kortstondige
flits van inzicht in de diepere aard van de werkelijkheid, waaraan echter geen (morele)
consequenties verbonden worden in de vorm van gewijzigd gedrag ten opzichte van
de medemens. Het existentiële inzicht heeft meer implicaties. Allereerst wordt het
personage als een soort ziener afgeschilderd, bijvoorbeeld in het geval van Roquentin
in Sartres La nausée. De gedachte luidt hier dat het lijden onvermoede capaciteiten
uit het geheel van menselijke vermogens aanboort. In dat opzicht lijkt het personage
zich - al is het tijdelijk - boven de massa te verheffen. Zijn besef blijft echter niet tot
cognitieve vooruitgang beperkt, het heeft consequenties voor zijn verdere levensloop
en voor zijn contact met de ander. (...) Een ander belangrijk verschil met het
modernisme is het gegeven dat, mèt de verschijning van de ander, gedrag in een
ethisch kader komt te staan. In tegenstelling tot het modernistische personage wiens
twijfel nauwelijks aanleiding geeft tot het maken van concrete en overdachte keuzes,
wordt ons in het existentialisme geleerd dat men onder druk der omstandigheden tot
beslissingen dient te komen. In modernistische zelfbespiegelingen is de medemens
minder direct aan de orde. De naaste fungeert vaak als de leverancier van stof ten
behoeve van de reflecties van het personage.’ (Van Stralen 1996: 63-64).
Elke genomen beslissing beschouwt Van Stralen als een vorm van engagement
dat drie vormen kan aannemen. Ten eerste totale berusting en acceptatie van de
negatieve situatie; het individu vertoont vaak nihilistische trekken, voelt wrok of
heeft autodestructieve neigingen. Ten tweede aanvaarding van de situatie maar met
een belangrijk correctief in de vorm van verwerking van nieuwe inzichten en een
heroriëntatie op de wereld; aanpassing wordt hier vergezeld door het bereiken van
een hogere graad van authenticiteit. Ten derde levenshouding die zich baseert op het
vertrouwen in de reikwijdte van de
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menselijke vrijheid en van besef getuigt dat men verantwoordelijk is voor de ander
en de maatschappij; dit is het engagementsconcept in de enge zin van het woord.
Deze drie vormen van engagement resulteren in de keuze voor isolement, indivduele
groei of politieke verbondenheid.
Vervolgens probeert Van Stralen (1996: 59) zijn ontwerp van het engagement een
tekstimmanente betekenis aan te geven en aangeven dat het niet noodzakelijk op de
politieke geëngageerdheid moet uitlopen. ‘Ik wil “engagement” definiëren als een
levenshouding die in de vorm van gerichte opvattingen en keuzes blijk geeft van
betrokkenheid met de persoonlijke situatie en die van de ander, keuzes die voltrokken
worden vanuit inzicht in een gespannen situatie die voor het personage tijdelijk
onoverzichtelijk is geweest.’
De auteur bedient zich van trefwoorden ‘urgentie’ (drang van omstandigheden),
‘noodzaak’ (onvermijdelijke omstandigheid) en ‘pressie’ (morele druk) om de drie
semantische velden te beschrijven. De meeste mensen willen de druk van de situatie
niet tot zich laten doordringen en leiden hun leven in vervreemding. Dat menstype
ontvlucht de eisen van authenticiteit en creativiteit die de wereld stelt en bestendigt
de situatie door de wezenlijke dynamiek van zijn existentie vast te leggen op sociale
functies en normen. Aan de situatie die door overmacht onder druk komt te staan,
ontleent de existentiële crisis zijn oorsprong. Het individu kan zich op geen waarde
of gegeven meer beroepen en leeft in een onzekere en door omstandigheden en toeval
bepaalde realiteit waarin slechts de dood zeker is. Op elke keuze rust dus een pressie
omdat elke beslissing consequenties voor zichzelf en voor de ander met zich
meebrengt. De ander is dus geen abstracte naaste, maar een niet te negeren factor
wiens aanwezigheid stellingnames en keuzes vereist.
De confrontatie met de ander en de strijd voor het behoud van de authenticiteit
zijn twee voorbeelden van een vaste kern van de specifiek existentialistische thema's,
motieven en karakteristieken die Van Stralen in het kort presenteert. Het motief van
de gesloten ruimte visualiseert de wrijving tussen vrijheid en beperking omdat het
individu daarin gedwongen wordt tot de confrontatie met de ander of met zichzelf.
In het motief van het existentiële misverstand - uitgebeeld in de tegenstelling tussen
intentie en effect - wordt de beperkte vrijheid van de mens en zijn geringe greep op
de werkelijkheid gethematiseerd; als gevolg van breuk tussen essentie en existentie
raakt het individu in zijn streven naar authenticiteit toch nog in overige essenties
verstrikt. Een ander existentialistisch motief is de negatieve/afwezige handeling. Het
gaat om het opzettelijk niet-uitvoeren van een akt, meestal wanneer de grenssituatie
haar intrede doet; de negatieve handeling kan tot een levensstijl uitgroeien wanneer
niet-kiezen tot de dominerende houding wordt. Uit deze groep motieven die Van
Stralen onderscheidt is het motief van de authentieke buitenstaander het belangrijkste.
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Onder verwijzing naar de talrijke personages die aan de burgerlijke, essentialistische
moraal ontsnapt zijn of in de strijd tegen de ander ondergaan of onder druk van
omstandigheden met psychische problemen kampen, schrijft hij over de authentieke
buitenstaander: ‘Op zich genomen lijkt het genoemde motief algemeen toepasbaar
in de gehele literatuurgeschiedenis, maar men doet er goed aan te beseffen dat deze
buitenstaander via de negatie van de visie van het “Men”4 is geprofileerd. Hij is in
zijn flexibiliteit en zijn wens tot authenticiteit beslist de tegenpool van de op essenties
gerichte bourgeois of de “serieuze”, zoals hij in de filosofie van Sartre en De Beauvoir
wel wordt genoemd.5 De authentieke buitenstaander levert voortdurend strijd, met
name tegen het gedrag van de immorele ander. Hij/zij streeft naar morele zuiverheid
die men vaak in termen van reductie begrijpen kan: de buitenstaander wenst zich
namelijk van burgerlijke essenties te ontdoen en aldus zijn authentieke kern te
ontdekken. Van belang daarbij is dat hij zich niet - zoals de modernistische held van de (mensen)wereld onthecht, maar dat hij temidden van de gemeenschap tot
authentiek gedrag probeert te komen. Bovendien zal hij proberen zijn naaste in zijn
morele streven te betrekken. (...) De aldus beschreven buitenstaander kan ten slotte
- al naar gelang de ethische invalshoek van de verteller - “op weg” zijn naar morele
zuiverheid of als authentiek personage in de tekst zijn intrede doen.’ (Van Stralen
1996: 66).
***
In de hedendaagse Afrikaanse literatuur ziet men aanwijzingen dat de problematiek
van de marginaliteit tot een van de belangrijkste uitgroeit. Er kan zelfs sprake zijn
van een zekere intensiteit van dat soort bewustzijn. In de moderne prozateksten
komen dikwijls karakters voor die op diverse manieren hun marginale karakter tonen.
Philip John (www) ziet de meest voorkomende en opvallendste verschijningsvormen
hiervan in de volgende typen en hun variaties: een oudere persoon die sociaal
uitgesloten wordt,6 een persoon die ligt te sterven,7 een verteller wiens vertelling na
de dood ontwikkeld wordt,8

4
5
6

7

8

Bij Heidegger betekent het “Men” massa, de meerderheid van de mensheid.
Bij deze schrijvers gaat het om een menstype dat zijn spontaniteit ontkent, zijn gedrag fixeert
en het geheel van de mogelijkheden miskent.
Zijn typologie illustreert hij met concrete titels: Hierdie lewe van Karel Schoeman (1993),
Juffrou Sophia vlug vorentoe van Berta Smit (1993) of Sandkastele van André P. Brink
(1995).
Die kremetartekspedisie en Abjater wat so lag van Wilma Stockenström (1981, 1991), 'n
Ander land en Hierdie lewe van Karel Schoeman (1984, 1993), Kroniek uit die doofpot van
John Miles (1991) en Sandkastele van André P. Brink (1995).
Die eerste lewe van Adamstor en Inteendeel van André P. Brink (1988, 1993), Missionaris
van Elsa Joubert (1988), Die reuk van appels van Mark Behr (1993) en Die Stoetmeester
van Etienne van Heerden (1993).
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mensen uit de sociale marge zoals armblankes.9 John rekent hier ook het werk bij
van enkele auteurs uit de zwarte of gekleurde gemeenschap die de marginalisering
vanuit hun ervaringen van de apartheid belichten.10
Dit alles mag waar zijn en toch bij nadere beschouwing lijkt de verschijning van
dat type personage niet zozeer een moderne uitzondering op de traditie of op de
conventie maar is eerder een constante in de Afrikaanse literatuur. Naar aanleiding
van haar bespreking van het oeuvre van Lettie Viljoen merkt Ena Jansen terecht op
dat Karolina Ferreira (1994) talrijke overeenkomsten met Sewe dae by die Silbersteins
(1962) van E. Leroux vertoont, maar dat bijvoorbeeld het motief van een outsider in
een dorpsgemeenschap naar de ‘dames-literatuur’ van zestig jaar geleden teruggaat:
‘Die gegewe van 'n vreemde vrou wat tydelik op 'n plattelandse dorp vertoef, herinner
ook sterk aan die ouer “dames-romans” deur onder andere Jochem van Bruggen
(byvoorbeeld Haar beproewing), T.C. Pienaar en Regina Neser en veral Sophie Roux
se Wrede grense (1935).’ (Jansen 1999: 742).
De belangstelling voor de vreemde ruimte en het vreemde personage nam met de
komst van de Sestigers toe. ‘Der Wunsch nach einem neuen Verhältnis zwischen
Schriftsteller und Leser, nach neuen ästhetischen Ausgangspunkten brachte die
Forderung nach einer radikalen kulturpolitischen Veränderung mit sich. Neue
Distributionsverhältnisse der literarischen Werke wurden gefordert, ein alternativer
Schriftstellerverband entstand, und in der Literatur selbst ging es allmählich nicht
so sehr um innerliterarische Prozesse, Experimente, sondern darum, radikale
ästhetische Prinzipien, die in ihren Problemstellungen dem gesellschaftlichen
Engagement der 68er Generation verpflichtet waren, in politisch-gesellschaftliche
Alternativen umzusetzen. In diesem, sehr komplizierten (...) Prozeß ist das häufige
Erscheinen des Motivs des Fremden ein ebenso organisches wie relevantes
Begleitelement und signalisiert die Neuorientierung nach neuen, noch nicht
ausreichend erschlossenen Erfahrungsbereichen.’ (Masát 1992: 144). Hier is niet
sprake van de Afrikaanse literatuur maar van de Noorse uit de jaren zestig en zeventig,
en toch is de parallel duidelijk: de Noorse ‘Profil’-beweging en de Afrikaanse
Sestigers ging het ‘um die mögliche Übernahme oder um das Kennenlernen
anderweitiger ästhetischer Traditionen’ (Masát 1992: 145). Het vreemde kan natuurlijk
diverse rollen spelen11 en zijn
9
10

11

Triomf van Marlene van Niekerk (1994) en Droster van Tinus Horn (1995).
Die verdwaalde land en Erfenis van die noodlot van Abraham Philips (1992, 1993), Vatmaar
en Langsaan die vuur van A.H.M. Scholtz (1995), Staan uit die water uit! van Karel Benjamin
(1996) of Die storie van Monica Peters van E.K.M. Dido (1996).
‘Bald, im Zuge der zunehmenden Politisierung der Literatur (...) erscheint das Fremde aber
nicht mehr als ein sozial-ethischer Bezug, auch nicht als ein Element in der ästhetischen
Hinwendung zu der Moderne, oder in der Erweiterung des ästhetischen Horizontes. Das
Motiv des Fremden oder der Ferne wird nun den Prozeß signalisieren, in welchem sich die
Literatur, einem politischen Ziel untergeordnet, engagieren sollte. Ein Teil der radikalen
Intelligenz (...) macht sich in ihrer Suche nach neuen kulturpolitischen Alternativen eine
idealisierte Vorstellung von der chinesischen maoistischen Bewegung zu eigen. Dies schlägt
sich in der Literatur einerseits als Motiv des idealisierten oder idealen Fremden, d.h. als
Fernidol nieder. Andererseits wird diese Ideologie aber in ihrer ganzen “Fremdheit” auch
als eine radikal neue ästhetische Theorie und Erfahrung rezipiert, die im Gegensatz zu der
heimischen Kultur- und Literaturtradition neue Ausgangspunkte in der gesamten dichterische
Praxis bietet.’ (Masát 1992: 147-148).
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verwerking in de literatuur kan diverse concepten dienen; in tegenstelling tot
Zuid-Afrika werd in Noorwegen het geïdealiseerde vreemde (Fernidol) een
toevluchtsoord voor radicale intelligentsia en een vorm van onbewust escapisme.12
André P. Brink (1979) verwoordt zijn belangstelling en de hoofdstrekking van zijn
oeuvre eveneens door middel van de metafoor van de outsider, maar doet dat duidelijk
anders: ‘Gelukkig wil een roman ook niet blijven steken in de veranderingen, die
aan de oppervlakte van ieder politiek bestel elke dag zichtbaar zijn. Een roman
probeert toch zelf tot diepere lagen door te dringen. Ik zou zelfs willen zeggen, dat
het apartheidsbeleid voor mij maar een beginpunt, een uitgangspunt, een soort
metafoor is voor mijn eigenlijke engagement: namelijk de aparte mens, de tot eenzaam
gedoemde enkeling, die een greep doet naar de ander en na een ogenblik van genade
weer in zijn afzonderlijkheid wordt teruggedrongen.’
In Zuid-Afrika wordt een interessant concept van de outsider uitgewerkt. Ik bedoel
de publicatie van Gert Jooste en Valerie T. Hanekom (1995) over ‘die tipiese
beleweniswêreld waarbinnen die tussenskapper ontwikkel [word], naamlik die
saambestaan van teenstellings of opponerende ideologiese ruimtes’ en ‘die
digotomiese saambestaan van teenstellende wêrelde’ (1995: 50).
De auteurs sommen kenmerken op die ze als typisch voor de tussenskapper
identificeren: (i) ‘'n instemming of verandering van lewenspatroon’, (ii) opvallende
‘normdeurbrekende optrede’, (iii) ‘die jukstaposisionering van teenstrydighede’, (iv)
bereidheid om betrokken te raken maar niet om geweld te gebruiken, (v) ervaring
van vervreemding ‘weens die teenstrydige aard van die ruimtes waarin die
tussenskapper hom bevind’, (vi) uitwerking van een keuze als gevolg van ‘verkenning
van verskillende ruimtes en insig in verskillende moontlikhede’, (vii) gerichtheid op
‘die oplossing van sy eie tussenskapposisie en nie soseer op die bewerkstelliging van
versoening tussen andere nie’, (viii)

12

‘Es war leichter, von fernen Ideen und Gegenden zu schwärmen und sie als Modell
aufzuzeichnen, als die Gegenwart, die soziale, politische Lage Norwegens als Ausgangspunkt
zu nehmen und so auf die einheimische Tradition bauend und sie erneuernd eine wirklich
neue Literatur zu entwickeln. Mit anderen Worten: das Motiv des Fremden wird in diesem
Sinne Ausdruck des latent innewohnenden und sich hinter bombastischen Parolen oder
pseudorealistischen Reportagebüchern versteckenden, mehr oder weniger unbewußten
Eskapismus, der Wirklichkeitsflucht.’ (Masát 1992: 148).

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

100
‘die reis wat die tussenskapper deurmaak, behels ook 'n innerlike soeke na die self’
(Hanekom & Jooste 1995: 57).13

II.3. De outsider als het morele wezen
II.3.1. Twee etiologische mythen (Zygmunt Bauman)
Zygmunt Bauman (1996) buigt zich over de oorsprong van het morele leven en
herhaalt de cruciale vraag van de mens: waarom komen bepaalde daden, gedachten
en gevoelens ons goed of slecht voor? Talloze verklaringen, steeds nieuw, verbeterd
of in een gewijzigde gedaante, komen volgens hem neer op variaties van twee
‘etiologische mythen’ die reeds in de Bijbel werden beschreven.
De eerste vormt de verdrijving14 uit de Hof van Eden. Voor hun uitbanning wisten
Adam en Eva het verschil tussen goed en slecht niet. Door te proeven van de boom
der kennis van goed en kwaad verwierven ze de goddelijke kennis, want de woorden
‘goed’ en ‘slecht’ kwamen bij God op en dit gebeurde pas toen de Heer zijn kritische
blik op eigen schepping wierp. Maar er was een essentieel verschil tussen de mensen
en God - het ontbrak Adam en Eva aan de almacht en de alwetendheid van God. ‘In
tegenstelling tot God konden zij wel dwalen, fouten maken, verkeerde beslissingen
nemen. In tegenstelling tot God konden zij kiezen tussen goede en slechte daden. Zo
werden zij volgens het verhaal morele wezens - wezens aan wie de dingen zich goed
of slecht voordeden en die elk van deze konden kiezen. In het Paradijs hadden de
dingen zich niet zo aan hen voorgedaan, en hadden zij geen macht of gelegenheid
gehad te kiezen - in de Hof van Eden, die geen ambivalentie, tweesprongen, vrijheid
kende.’ (Bauman 1996: 26).
Over de aard van de verbanning uit het paradijs liet Maurice Friedman (1970: 6-7)
zich als volgt uit: ‘The Hebrew Bible begins, if not with an act of rebellion, at least
with an act of disobedience: that act whereby man became man. In eating of the tree
of knowledge of good and evil, Adam and Eve did not commit evil, since they did
not know what evil was, but they disobeyed the injunction which protected them
against this knowledge and through this

13
14

De theorie die in de bijdrage van Hanekom en Jooste wordt gebruikt, is grotendeels gebaseerd
op de M.A.-verhandeling die Hanekom (1994) onder leiding van Jooste heeft geschreven.
De traditionele termen waarmee verdrijving van Adam en Eva wordt beschreven
(‘verbanning’, ‘uitbanning’), benadrukken het feit dat het om het eerste exilverhaal in onze
literaire traditie gaat.
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disobedience left their existence as children within the Garden of Eden for the
confusion and responsibility of the adult world, from innocence they moved into
experience, from timelessness into history. Although they were banished from
paradise, this first exile does not mean that they were abandoned by God, who remains
with them in history as in the Garden.’
De tweede mythe die Bauman onderscheidt, is gebaseerd op de wetgeving op de
berg Sinaï waar de Heer de mensen de wet voorschreef. Dit verhaal wordt gevoed
door het verlangen van de mens om zekerheid te hebben omtrent morele kwesties;
zo'n zekerheid zal dan garantie geven voor een definitieve en onherroepelijke
oplossing van het probleem van het menselijk bestaan. ‘En de Heer schreef vervolgens
in overvloedig detail voor wat ze behoorden te doen en wat ze moesten nalaten. Als
zij deden wat behoorde, waren zij goed; als zij deden wat de Heer verbod, waren zij
slecht. Voor het eerste zouden zij beloond worden, voor het tweede gestraft. Ze waren
deugdzaam indien ze Gods gebod opvolgden (...).’ (Bauman 1996: 26).
Elk van deze twee verhalen laat een ander beeld ván de mens en een andere visie
óp de mens zien. Om dit aan te tonen wil ik eerst op bepaalde parallellen wijzen:
mijns inziens vertoont het verhaal over Adam en Eva meer overeenkomsten met de
judaïstische en het verhaal over de wetgeving op de Sinaï meer met de Griekse visie
op wat het Opperwezen is, maar ook op de wereld en de mens en hoe hun onderlinge
relaties zijn. ‘The crucial difference between the Greek and the Biblical image of
man lies in the context in which they are set. In the Greek view the cosmos is already
there: gods and men unfold their drama within a self-sufficient world order that is
superior to them both - an uncreated reality that maintains and regulates itself. In the
Biblical view, in contrast, God really transcends his creation while remaining in
relation to it. The Biblical God is not a First Cause or Prime Mover - the initiator
and regulator of a universal order. He stands in direct relation to each concrete
particular and “sees the fall of every sparrow.” (...) Creation does not take place once
and for all: God creates the world a new every day and sustains it at every moment.
Creation is not identical with God; it is the word of God through which he speaks to
man. The mountains, the whirlwind, the animals and flowers are themselves the word
of the creator. They speak to man as what they are, and in this speech he recognizes
the address of God. (...) The existence of Biblical man is rooted in hearing and
responding. Within this dialogue man has real freedom and spontaneity. He does not
have to choose between being an Oedipus who must resign himself to his fate or a
Prometheus who rebels against Zeus without hope of a positive response. Through
man's freedom he helps shape history. History is not here, as in Greek thought, a
cyclical process: it is a linear movement from creation to redemption. The particular,
concrete present is the unique moment of revelation, the moment in which redemption
takes place.
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God speaks to man in the events of history, and man responds with his existence.’
(Friedman 1970: 5-6).
De verantwoordelijkheid van de mens maakt een essentieel bestanddeel uit van
zijn existentie na de verbanning en is als het ware zijn bestaansdeel.
Verantwoordelijkheid schept subjectiviteit. Ze vloeit voort uit de visie dat de mens
zich in een situatie van dialoog (hearing and responding) bevindt. De dialogische
verhouding creëert bijgevolg vrijheid en omdat aan vrijheid keuze verbonden is,
maakt ze tegelijkertijd de mens tot een moreel wezen. Een speciale rol kan aan de
grenssituaties toegeschreven worden die een bepaalde houding katalyseren.15 Deze
twee mythen, om weer bij Baumans betoog direct aan te sluiten, geven antwoord op
de vragen ‘waarvandaan’, ‘waarheen’ en ‘waarom’ van de moraal. Tevens vertellen
ze wat de moraal is en hoe men moreel kan leven. ‘Het eerste verhaal toont dat het
morele leven bestaat uit de keuze tussen goed en kwaad, en de wetenschap dat een
dergelijke keuze mogelijk is. Het tweede verhaal suggereert dat een moreel leven
bestaat uit strikte naleving van het gebod - onvoorwaardelijke gehoorzaamheid en
zonder ooit in daad en gedachte van het rechte pad af te dwalen.’ (Bauman 1996:
26-27).
Het verschil is duidelijk. Volgens het eerste verhaal is de moraal het drama van
de vrijheid, de vrije wil en de vrije keuze waardoor de mens in een ongenadige situatie
verkeert van zoeken tussen opties en alternatieven naar een enkele morele oplossing.
Gedoemd tot vrijheid moet hij leven met de pijn van eeuwige onzekerheid omtrent
zijn keus. Het morele zelf bestaat bij wijze van spreken bij de gratie van zijn
ambivalente toestand en kan nooit worden ontdaan van zijn intrinsieke ambivalentie.
Een dergelijke ambiguïteit is geen hindernis voor de moraal, maar is er eerder een
natuurlijk element voor haar. Het tweede verhaal daarentegen presenteert de moraal
als gehoorzaamheid aan codes en normen die de Wet uitmaken. De volgorde van de
verhalen is geen toeval, want het tweede is geformuleerd als reactie op de ellende
die uit het eerste voortvloeit wanneer de mens niet bereid is zijn volle
verantwoordelijkheid te nemen. Het tweede verhaal wordt dus als remedie
gepresenteerd die de negatieve gevolgen van het eerste moet bestrijden. Bij gebrek
aan verantwoordelijkheidszin wordt gretig gebruik gemaakt van dogma's, formules,
methoden en systemen. De ethische wetgeving beperkt dus de keuze van mensen,
schrijft wetten voor en legt gehoorzaamheid op aan de geformuleerde criteria en
normen.16 De poging

15

16

‘Sartre merkt over de Tweede Wereldoorlog op dat de mens nog nooit zo vrij was als toen.
Hij bedoelt daarmee dat door de druk van de omstandigheden deze grenssituatie de mens
duidelijker dan ooit met zijn vrijheid tot keuze confronteert.’ (Van Stralen 1996: 181).
Het gaat niet alleen om de (geestes)instelling van de mens, maar ook om de visie op de
menselijke conditie. In zijn opstel Romanticism and Classicism vertolkt T.E. Hulme (1954:
116) het verschil tussen beide op een manier die aansluit bij de indeling in twee etiologische
mythen: ‘Here is the root of all romanticism: that man, the individual, is an infinite reservoir
of possibilities; and if you can so rearrange society by the destruction of oppressive order
then these possibilities will have a chance, and you will get Progress... One can define the
classical quite clearly as the exact opposite to this. Man is an extraordinarily fixed and limited
animal whose nature is absolutely constant. It is only by tradition and organization that decent
can be got out of him.’ (aangehaald volgens Wilson 1956: 274; Wilson 1992: 321).

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

103
om de inhoud van de moraal in detail te omschrijven komt uit het verlangen om zich
te ontdoen van de lastige mist van onzekerheid waarin de vraag wat goed is en wat
slecht is gehuld. (Dit is bijvoorbeeld de problematiek van het verhaal van de
Groot-Inquisiteur van F. Dostojevski.) Dankzij de wetten hoeft de rechtschapen mens
niet zoveel moeite met het onderscheid tussen goed en kwaad te hebben als in een
situatie van geestelijke kwelling waar hij zelf moet kiezen en tussen morele keuzes
aarzelt.17
Verschillende theorieën hebben beloofd de onzekerheid door zekerheid te
vervangen in ruil voor onderwerping aan de Wet. ‘Ze schilderden de volmaaktheid
van het morele leven af als de afwezigheid van moreel conflict, en voorspelden de
moraal zonder conflict, op voorwaarde dat de heerschappij van één Wet, en niet meer
dan één, veilig gesteld werd. Een dergelijk monopolie van de Wet, beschouwd als
noodzaak voor een deugdzaam leven, werd bevochten onder de vlag van één God
en één waar geloof, of één soevereine staat, of één rede of één ware filosofie. In elk
geval was de strijd gericht tegen alles wat deze monopolie ter discussie stelde - een
goddeloze of vreemde wet en bepaalde heidenen, buitenlanders of vrijmoedigen van
geest die aan deze wet gehoorzamen.’ (Bauman 1996: 27).
De maatschappelijke praktijk is grotendeels gebaseerd op het tweede verhaal en
dwingt mensen tot gedrag volgens een bepaald patroon dat als ‘deugdzaam’
beschouwd wordt. In plaats van consequente verantwoordelijkheid op gevaar van
morele dilemma's wordt een recept voor een probleemloos, conformistisch leven
voorgeschreven. Het probleem van de vrijheid van eigen keuze en volle
verantwoordelijkheid, de kwestie van behoud van individuele authenticiteit en de
vraag ‘hoe leven?’ wordt schijnbaar opgelost door de morele last van de
verantwoordelijkheid op de moraal te verschuiven die de gemeenschap in haar
structuren en instanties uitwerkt en aan de leden opleg.18 Het dilemma luidt

17

18

Dit ondersheid tussen de mens zoals hij komt uit het paradijs- en wetgevingsverhaal doet
me denken aan het voorstel om op een narratologisch niveau onderscheid te maken tussen
de personages die het verloop van de geschiedenis bepalen, omdat hun doen en laten het
gevolg is van hun keuze en de personages die slechts acteurs zijn omdat ze gedachteloos
optreden (Klaus 1979).
De kwestie van keuze betreft niet alleen zuiver morele dilemma's. Ook buiten het universele
niveau valt dit te zien. Bijvoorbeeld de tendens tot de standaardisering van het levensloop
van de mensen die zich voor de Tweede Wereldoorlog afgetekend heeft, neemt in de tweede
helft drastisch af. Sociologen en demografen spreken van een ‘keuzelevensloop’ als onderdeel
van het individualiseringsproces in tegenstelling tot de ‘standaardlevensloop’ van vroeger.
De keuzelevensloop brengt niet alleen maar meer vrijheid of zelfs bevrijding met zich mee,
maar ook allerlei gevaren: afkomst, geslacht, opleiding, geloof of in het algemeen een ‘zuil’
bepalen in steeds mindere mate de levensloop van de mensen. Hierdoor groeit het belang
van de eigen verantwoordelijkheid. Vergelijk bijvoorbeeld Liefbroer & Dijkstra (2000).
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individu/levenskunst versus maatschappij/moraal,19 maar strekt zich ook verder uit
want er zijn kennelijk parallellen met de concepten van Kierkegaard (das Man) en
van Heidegger (Sich).20

19

20

Hierbij sluit de gedachte van Van Stralen (1996: 167) aan die over de verschillen en
overeenkomsten tussen Camus en Sartre schreef: ‘Beide auteurs stellen dezelfde vragen,
maar hun antwoorden zijn nogal verschillend. In deze vraagstelling manifesteert zich de
neerslag van hun gemeenschappelijke historische situatie. Zo zien we dat beide schrijvers
de breuk tussen individuele ervaring en rede in hun werk thematiseren. Het feit dat Camus
- in tegenstelling tot Sartre - het dichten van de kloof als een inauthentieke daad beziet, doet
niets af aan het gegeven dat beiden dezelfde thematiek centraal stellen. Uit hun antwoorden
op een gemeenschappelijke problematiek blijken hun onderlinge verschillen die ik met name
geconcentreerd zie rond de tegenstelling individu/levenskunst versus maatschappij/moraal,
waarbij Camus uiteraard met het eerste begrippenpaar in verband gebracht moet worden.
(...) De reden hiervoor is dat Camus uiteindelijk het individu en diens belangen voor ogen
heeft. De sociale gemeenschap wordt in Camus' werk niet dominant gethematiseerd. Het
accent valt op het individu, het behoud van zijn zuiverheid in een chaotische en bedreigende
werekelijkheid. (...) Een levenskunst en geen moraal dus, want een coherente gedragscode
van het individuele gedrag binnen maatschappelijk verband valt uit zijn werk niet te
destilleren.’ Camus had dus niet een bovenpersoonlijke ethiek, voor ogen, maar de individuele
mens met zijn persoonlijke verantwoordelijkheid als roeping en bestemming.
Opvallend genoeg beantwoorden verschillende theorieën aan deze indeling, bijvoorbeeld
Gehlen stelt tegenover het aan zijn Unwelt aangepaste dier, dat gesloten en blind is voor alles
wat niet voor zijn directe existentie belangrijk is en wier stelling in de natuur bepaald is, de
mens die als Mängelwesen van de natuur ontheven is (Umweltenthebung); de mens in
tegenstelling tot het dier is opgeroepen tot een voortdurend innemen van standpunten, hij
moet zijn positie eerst bepalen, zichzelf essentie geven en zijn existentie zin. De ecologische
nis van de mens is niet de omgeving, maar de hele wereld en zijn karaktertrek is Weltoffenheit;
de mens wordt tot cultuurwezen en de cultuur - als functie van de gemeenschap - tot zijn
tweede natuur. Hier schuilt nog een tweede parallel waarnaar Loiskandl (1966: 16) verwijst:
‘Neben dem Gemeinschaftsaspekt der Kultur darf jedoch ihre zentrale Stellung für das Leben
des Einzelnen nicht übersehen werden. Der Überschuß der Antriebe, die nicht auf ein
vorgegebenes Ziel hingeordnet und nicht einer lebensfördernden Instinktregulierung
unterworfen sind, stellen als ungebundene Energie eine Bedrohung von innen dar. - Neben
die Bedrohung durch die inhumane Natur der Außenwelt tritt eine Bedrohung durch die
intrahumane Natur, so daß der Mensch sich in doppelter Weise riskiert sieht. Diese Bedrohung
wird erst durch Zielsetzung aufgehoben, durch eine Antriebsregulierung auf der Grundlage
gesetzter Normen und den mühelosen Ablauf von “umwelts”-angepaßtem Verhalten im
institutionalisierten Handeln. Zu seinen Existenzbedingungen gehört daher die Zucht, das
“In-Form-Kommen” und “In-Form-Bleiben”, um das höchst riskante Dasein bewältigen zu
können. Als “nicht festgestelltes Wesen” unterliegt er einem Formierungszwang.’
Andere parallellen zie ik ook bij Camus. In zijn rede bij de ontvangst van de Nobelprijs in
1957, Discours de Suède, gaat Camus in op de kwestie van de vrijheid van de kunstenaar en
de kunst die dient ontwikkeld te worden binnen een werkelijkheid die met de ander gedeeld
wordt. Naast het ontvouwen van zijn opvatting omtrent de deelname van de kunstenaar aan
de werkelijkheid, laat hij zich kritisch uit over het sociaal realisme en het estheticisme - twee
ziensen benaderingswijzen die ontkennen dat het kwaad een blijvend element in de wereld
is. ‘De eerste positie huldigt de onjuiste gedachte dat de werkelijkheid zonder keuzen vooraf
- los van elke intentie - weer te geven valt, de tweede poëtica onttrekt zich aan het kwaad
van de wereld en aan de verantwoordelijkheid die de mens ten opzichte van deze situatie
draagt. (...) De eerste positie ontkent de realiteit ten behoeve van het ideaal, de tweede poëtica
negeert de schoonheid die zich aan de grenzen van de werkelijkheid aandient.’ (Van Stralen
1996: 173).
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In het geval van het verhaal over de wetgeving is het enige conflict waarvoor de
mens zich als moreel wezen geplaatst kan zien, het bestaan van een wet die op last
van de ene gevestigde autoriteit, een gedrag voorschrijft dat onverenigbaar is met de
eisen van een alternatieve wet geformuleerd door een andere autoriteit die eveneens
bevoegd is tot wetgeving op moreel gebied. De coëxistentie van twee of meer wetten
die elk van/voor zichzelf gehoorzaamheid opeist, leidt tot het klassiek geworden
voorbeeld van conflicten: de geschiedenis van Antigone geeft ons het archetype van
een dergelijk moreel drama.21 ‘Elk drama is het drama van Orestes - menend goed
te kiezen, kiezen we verkeerd; hadden we anders gekozen, dan hadden we nog
verkeerd gekozen.22 Oedipus is Orestes, ontdaan van de vorm van het noodlotsdrama,
is het drama van Oedipus dat van de mens, die altijd het goed wil en het kwade baart,
door “de wil van het Noodlot”, anders gezegd, de structuur des levens - Antigone is
Orestes, de wet van haar hart gehoorzamend, vertrad ze aardse wetten - die
gehoorzamend, zou ze goddelijke vertreden hebben.’ (Van Bruggen 1980: 57).
Het is opmerkelijk dat Camus in zijn toneelstuk L'État de Siège (1948) deze
problematiek in verband met het totalitarisme brengt en een artistieke oplossing
probeert te vinden. De pest in Cadiz heeft geen beheer over de mens indien hij
aanspraak maakt op zijn vrijheid. Diego die de opstand van de

21

22

De verwerking van de onverenigbare directieven die op hetzelfde ogenblik binnen één intellect
plaatsvindt, is ook object geweest van de belangstelling van de sociologen; volgens
sociologische benadering heeft het te maken met de strijdige rolverwachtingen die de
buitenwereld van iemands gedrag heeft (De Moor 1961: 96; Thurlings 1960: 115). Ook bij
Kierkegaards kritiek op Hegel echoot de hier aangesneden problematiek. ‘Het tekort van de
ethische levenshouding schuilt in de redelijkheid waarmee getracht wordt het juiste en het
goede te volbrengen. Polemisch stelt Kierkegaard de vraag hoe men het goede kan kennen,
in het besef dat een groot deel van het bestaan zich voor de mens verborgen houdt. Kierkegaard
illustreert dit gegeven aan de hand van het oudtestamentische verhaal over Abraham die van
Jahweh de opdracht krijgt zijn zoon Isaac te doden. Volgens Kierkegaard is hier sprake van
een frictie tussen ethische/maatschappelijke en religieuze wetten. Gods opdracht valt
eenvoudigweg niet met behulp van de rede te doorgronden. Impliciet wordt in deze
voorstelling van zaken dus kritiek op Hegel geleverd die het einddoel van de wegen van de
Geest boven de concrete paradoxale situatie stelt en aldus het vóórkomen van wreedheid en
pijn miskent.’ (Van Stralen 1996: 26).
Op een andere plaats zegt Van Bruggen: ‘Hoe hij [Orestes - J.K.] koos, hij koos verkeerd,
hij koos ontoereikend. In het drama van Orestes ligt de kern van het eeuwig-menselijke
drama: hoe we kiezen, we kiezen verkeerd, wat we doen, we falen en dwalen.’ (Van Bruggen
1980: 52).
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bevolking leidt, wordt voor de keuze gesteld: hij moet kiezen tussen zijn geliefde
Victoria die door de Dood gevangen gehouden wordt, en de bevrijding van de staat
of zijn eigen leven. Hij weigert om te kiezen want dit is de oude traditionele foutieve
keuze die zijn geldigheid verloren heeft. ‘Vryheid hoef nie met moord betaal te word
nie. Die ou slagspreuk is: vermoor ten einde moord te beëindig! Daarteenoor stel
Diego die beperkte optrede van gewone mense. Diego wen sy argument omdat die
Dood moeg word om te dood. Die pes verdwyn, en Nada die nihilis, pleeg selfmoord
met die woorde: “Man is nothing and the face of God is terrible.”23 Dit is juis hierdie
nihilisme wat Camus saam met totalitarisme verwerp.’ (Degenaar 1966: 40).
Camus mag op artistieke vlak het paradox opheffen24 dat uit het wetgevingverhaal
voortkomt, toch staat de mens uiteindelijk eenzaam voor de keuze en geen systeem
kan hem de individuele verantwoordelijkheid afnemen. Dit is de conclusie uit het
eerste verhaal. Ze kan aangevuld worden met Camus' reflecties rondom de
verantwoordelijkheid; volgens de auteur van L'Homme révolté (1951) zelfs bij de
aanname dat er geen God bestaat, bestaat toch verantwoordelijkheid en bestaat juist
verantwoordelijkheid. Het zwijgen van God beklemtoont op een dramatische wijze
de verantwoordelijkheid van de mens en ook voor de andere mens, omdat de
afwezigheid van God als aansporing tot solidariteit gebruikt wordt. In zijn analyse
van Camus' wereld schrijft Degenaar (1966: 17-18; 75-76) aan de processen van
secularisatie een positieve rol toe: de menselijke situatie ontdaan van haar religieuze
en metafysische betekenis maakt de mens mondig. Paradoxaal is de slotsom van de
redenering dezelfde of men het paradijsverhaal of uitkomst van de
seculariteitsgedachte als vertrekpunt neemt. ‘Sekulariteit kan hom ook openbaar in
'n groter verantwoordelijkheidsbesef. Vir die gesekulariseerde mens bestaan daar
geen gode waarop hy sy verantwoordelikheid kan afskuiwe nie. Vir hom bestaan
daar ook geen sielsonsterflikheid sodat hy die swaartepunt van sy lewe na die
hiernamaals kan verskuiwe nie. Die swartepunt van die lewe lê in die lewe self en
die mens moet die volledige verantwoordelikheid daarvan op hom neem.’ (Degenaar
1961: 17-18).

23
24

Volgens aanhaling door Thody (1961: 119).
Naar het schijnt bleef de opheffing alleen tot de artistieke verwoording beperkt want de mens
Camus, gedwongen om in de Algerijnse kwestie partij te kiezen, reageerde: ‘“You must take
sides”, cry out those stuffed with hatred. Ah, but I have teken it. I have choosen my own
country, the Algeria of the future where French and Arabs will associate freely together.’
(Thody 1961: 214). Camus' gedrag wortelde in consequent denken in termen van verzoening
en, waarschijnlijk in zijn overtuiging dat de kunstenaaar in de dubbelzinnige toestand verkeert:
hij moet betrokken zijn en zichzelf distantiëren; in een concrete politieke omstandigheden
was deze positie moeilijk verdedigbaar en als het ware gedoemd tot echec; Satre verweet
hem dat hij de zekerheid van moraliteit niet wilde verlaten en de onzekere weg van politiek
optreden niet wilde betreden (Degenaar 1966: 61-63).
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Uit het dieper inzicht in de individuele verantwoordelijkheid wordt een bepaalde
visie op de conditio humana en de problematiek van de authentieke outsider geboren.25
Dit heeft alles te maken met de consequente aanvaarding van de moraal (in twee
betekenissen van dat woord nl. iemands voorstelling van goed en kwaad én
zedenles/lering!) dat uit het paradijsverhaal voortvloeit en dat samengevat kan worden
in twee begrippen: verantwoordelijkheid en vrijheid. Want uit het concept van de
verantwoordelijkheid resulteert een andere opvatting van de menselijke vrijheid; ze
wordt niet alleen door het prisma van potentiële gevaren dus negatief beschouwd,
maar in termen van onbegrensde mogelijkheden van zelfcreatie geïnterpreteerd, dus
positief. Ten grondslag ligt hier natuurlijk overtuiging dat de mens een onaf-zijn is,
dat hij als onvoltooide leeft en eerst in een autonome daad zichzelf moet scheppen.
De spanning en onrust dienen als immanente en constante elementen in zijn leven
gezien te worden. De mens verkeert in een positie waarin hij zichzelf moet
vervolmaken en zijn individuele openheid voor mogelijkheden ontdekken en
verwerkelijken. Kortom: de mens wordt altijd en is nooit. De fenomenologie hanteert
het voorbeeld van verschillen tussen de mens en het dier. ‘By die dier word dieselfde
reaksies altyd op soortgelyke prikkels ontlok omdat die “umwelt” van die dier 'n
vaste eenvormige bouplan het. By die mens is dit egter heelwat anders gesteld. Daar
is geen vaste bouplan nie. Hy het die vryheid van handeling waardeur 'n bouplan
geskep kan word en waarbinne hy dan sy lewe kan inrig. Hieruit volg nou logies dat
die vryheid van handeling meebring dat die mens of deur 'n wilsdaad of deur
toevalligheid dikwels in situasies beland waar nuwe beslissings geneem moet word.
Telkens word hy hierdeur herinner dat hy nie afgehandel is, of ooit kan wees nie.
Deur iedere nuwe wilsdaad, beslissing of toevalligheid is hy steeds besig om mens
te word. “So moet alle vorige dissiplines daagliks getransendeer en herskep word.”
(Degenaar 1959: 43).’ (Van Eetveldt 1964: 8).
De outsider weigert binnen religieuze of filosofische systemen te leven en wijst
politiek en ideologie af. Hij herwaardeert, negeert of verwerpt26 normen die het gedrag
van de groep trachten te regelen. Waarom? Omdat de groepsgebruiken tot zeden
worden, maar niet zedelijk hoeven te zijn. Hij keurt de geborgenheid en psychisch
comfort af die door de algemeen aanvaarde normen en collectieve wetten beloofd
worden. Hierdoor plaatst de outsider zich buiten

25

26

Wilson (1956: 217) schrijft over George Fox: ‘he spent his life in the assured faith that
everyone could receive the full burden of freedom and self-determination. His practice of
this type of spiritual anarchism was not unsuccessful. Like Christ, he preached the doctrine
that every man is responsible for his own salvation, and that he'd better look to it and do
something about it.’
Negatie of verwerping zijn de meest radicale vormen van herwaardering maar bij lange niet
de enige.
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en tegelijk binnen de gemeenschap. In de geopperde visie is zijn andersheid en
vervreemding van mensen ook het resultaat van deze situatie en zijn ambivalente
houding, niet alleen de oorzaak.

II.3.2. De aard van de morele verantwoordelijkheid
(Emmanuel Lévinas)
Twee opvatting over de moraal nl. van Emmanuel Lévinas en Knud Løgstrup zijn,
in tegenstelling tot de meeste filosofische en theologische verklaringen, op het eerste
verhaal geënt; daarom noemt Bauman (1996: 27-28) filosofie van beide denkers
uniek. Volgens hen bestaat er geen maatschappelijke of goddelijke wet (met de nodige
beloning of straf) waarvan de moraal afgeleid kan worden. De moraal zetelt in ‘de
ongeneeslijke onzekerheid en ambivalentie van de menselijke toestand, de noodzaak
en de onmogelijkheid om moreel te leven, die reeds geworteld is in de oer-gebeurtenis
van de confrontatie met de Ander’ (Bauman 1996: 29). Er bestaat een morele vraag,
maar het is duister wat wordt gevraagd, het is onduidelijk of aan die vraag voldaan
is en het is onzeker of er niet meer is gevraagd dan gegeven. Wanneer geldt de
verantwoordelijkheid, waar begint ze en waar ze ophoudt. ‘Wat zeggen Lévinas en
Løgstrup? Eenvoudig gezegd komt het erop neer dat het gedrag van mensen gevolgen
heeft voor andere mensen. Mensen moeten zich dit realiseren. Maar hier moet het
niet bij blijven. Ze moeten deze verantwoordelijkheid niet uit de weg gaan. Ze moeten
als het ware de verantwoordelijkheid accepteren, de verantwoordelijkheid moet
onvoorwaardelijk zijn. Deze verantwoordelijkheid wordt des te sterker naarmate de
Ander zwakker wordt. Kinderen en dieren kunnen geen weerstand bieden, dictators
en directeuren wel. Men is verplicht aan de sterken en verantwoordelijk aan de
zwakken. En zo komen we tot de grootste paradox van de strategie van het morele
leven: hoe groter morele verantwoordelijkheid, hoe kleiner de hoop dat deze normatief
gereguleerd wordt.’ (Van Tubergen www). Met andere woorden, het is niet alleen
zo dat er geen wet is waarvan de moraal afgeleid kan worden, maar normen en wetten
vormen het eindpunt van een morele relatie. De nieuwheid van de visie van Løgstrup
en Lévinas op de moraliteit ligt juist in de idee van de onuitgesprokenheid van de
vraag en de onvoorwaardelijkheid van de verantwoordelijkheid.
De morele mens is iemand die bewust is dat hij/zij zich in een morele situatie
bevindt, en d.w.z. dat hij/zij zich realiseert dat de wereld anders, beter of slechter,
eruit zou kunnen zien. De morele mens die zich voor de keuze gesteld weet, is nog
niet een goede mens. Er wordt wel een wezenlijke, misschien de belangrijkste, maar
slechts de eerste voorwaarde gecreëerd om zo te worden. De eerste ware stap op weg
naar goedheid begint met de aanvaarding en
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erkenning van de verantwoordelijkheid voor de eigen verantwoordelijkheid d.w.z.
doen alsof de vraag tot mij alleen gericht was, de zwijgende vraag hoorbaar maken
en handelen alsof de verantwoordelijkheid uitsluitend bij mij lag. ‘En zo komen we
tot de grootste paradox van de strategie van het morele leven, zoals dit wordt geschetst
in de leerstellingen van Løgstrup en Lévinas: hoe groter de morele
verantwoordelijkheid, hoe kleiner de hoop dat deze normatief gereguleerd wordt.
Hoe groter de noodzaak van ons handelen, hoe slechter we weten wat te doen. Hoe
klemmender de vraag, hoe groter het zwijgen over de aard van het verzoek. Hoe
groter de verantwoordelijkheid lijkt die genomen moet worden, hoe slechter we
weten waar de aanvaarding van die verantwoordelijkheid uit bestaat. (...) Hoe
zwaarder ons handelen weegt, hoe onzekerder de juistheid van onze keuze.’ (Bauman
1996: 34-35).
Bij Lévinas, één der groten in het dialogale denken, openbaart zich de
verantwoordelijkheid in contact met de ander, waarbij het gezicht, de epifanie van
het gezicht een cruciale rol speelt. We gaan proberen om de belangrijkste momenten
van zijn denken te reconstrueren met het oog op de terminologische bepalingen van
de buitenstaander als het morele wezen.
Elke zingeving - om mogelijk te zijn - eist om boven zichzelf te komen en hoger
te komen dan dat waaraan men zin geeft. De mens geeft zin aan de wereld en
transcendeert hem. Men moet in zijn lichamelijkheid, samenleving, cultuur, taal
e.d.m. kortom in een systeem ondergedompeld zijn maar niet om door de situatie
bepaald te worden, wel om het systeem te transcenderen en tot het subject van een
dialoog te worden, een zijn dat spreekt (Alvarez 1974: 510-511). ‘Omdat de mens
geen enkele zingeving van het anonieme zijn kan verwachten, wordt de mens
gedwongen de zingeving in zichzelf te vinden.’ (Anckaert 1996: 150). Volgens
Lévinas is het eindige wezen of de idee van een eindig wezen geen verklaring voor
het vermogen van de mens om de wereld te transcenderen.
De oorlog - met zijn enerzijds onderdrukking, depersonalisatie, fataliteit en
anderzijds overweldigend gevoel van verantwoordelijkheid, ook voor zaken waaraan
je geen schuld draagt - is voor deze denker de uiterste manifestatie van de crisis van
zin en zingeving. (Een van Lévinas' fundamentele categorieën, het il y a is op zijn
eigen ervaring van de holocaust geënt.) De desubjectiverende oorlog interpreteert
hij als poging om de eenheid van de zin te reconstrueren met behulp van
geweldpleging. Lévinas ziet de oorlog als vader van de Europese culturele en
intellectuele wereld; hij ziet de oorsprong daarvan in de eenheidsfilosofieën en
schakelt bijgevolg het eenheidsdenken met het totaliteitsdenken gelijk. Het zijn zoals
het zich in de oorlog toont, bevestigt zich in het begrip totalité, dat de filosofie van
het Avondland overheerst. Ontologie is ontstaan uit het geestelijke geweld,
denkgeweld. En het hele westerse zijnsdenken toont
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zich als gewelddadig gebeuren dat aan de metafysische aspiraties van de onherleidbare
mens voorbijgaat (Anckaert 1996: 144). In de ontologie bestaat de behoefte om te
totaliseren, om elk element in het geheel van een systeem te persen, in de context in
te passen zodat elk element zin verkrijgt.
Voor Lévinas is het verschijnsel van de oorlog en Auschwitz niet te verklaren in
termen van ethisch denken want hij ziet daarin de tragische consequentie van de
tendensen die in de Europese cultuur constant blijven en die gefundeerd zijn op de
geldende filosofische traditie. In deze traditie wordt het zijn (das Sein / l'être) tegenovergesteld aan het zijnde (das Seiende / l'étant) - met geweld en oorlog
verbonden omdat in de kracht en in de agressie de geopenbaarde werkelijkheid werd
gezien. De oorlog werd dus een onlosmakelijk kenmerk van het zijn en wel op een
manier waarin niet zo zeer gaat om de ander te kwetsen of te vernietigen maar wel
om hem te dwingen een bepaalde rol te spelen, afstand te doen van zijn eigen
individualiteit, en dit alles ten bate van een eenheid en totaliteit die door verstand,
religie of historie wordt voorgesteld. De Europese filosofie stelde altijd het ideaal
van de totaliteit en eenheid voorop. Volgens haar verkrijgt het denken en handelen
pas dan zin en betekenis wanneer het denken en handelen gericht zijn op een
allesomvattende idee waarvoor men vecht en aan wie het individu zich moet
onderwerpen. Deze filosofie probeert de eenheid van het zijn te bewijzen met als
gevolg dat alles wat anders en verschillend is tot het eigene wordt gereduceerd. Maar
daar waar hetzelfde heerst, is geen plaats meer voor het andere en het verschillende.
De mechaniek van de reductie van het andere tot hetzelfde is eveneens te zien op
individueel vlak. Lévinas wijst op het feit dat de economische omgang met de wereld
(economie in de ruimste zin van het woord begrepen) de mens buiten zichzelf doet
treden; hierdoor wordt de verpletterende materialiteit van het ik aanvankelijk verlicht.
De praxis van arbeid en bezitsvorming maakt het aan zichzelf geketende subject
mogelijk om de afhankelijkheid van de materialiteit tot soevereniteit en zijnsaffirmatie
om te draaien. ‘De schok die uit de negativiteit van de behoefte voortvloeit, wordt
getransformeerd tot bron van bevrediging, zelfbevestiging, volheid en “rijkdom”.
(...) [maar] de verbinding met de wereld die door de economische exodus wordt tot
stand gebracht, is maar een “transcendentie halverwege”.’ (Burggraeve 1996-b: 24).
Door de behoeftebevrediging, de economische praxis en de behoeftige zijnspoging
streeft men naar zelfontplooiing, het ik streeft naar autonomie, maar haalt in dat
proces de wereld naar zich, maakt hem tot ego-centrisch wereld voor het ik. Ondanks
de overwinning op het il y a (het ‘er is’) en het zich betrekken op de ander, wordt de
ander ingeschakeld in het eigen bestaansproject en in de reducerende
zelfverdedigingsreflex tot hetzelfde herleidt. Dit is de donkere kant van de autonomie.
Haar ambivalentie bestaat daarin dat ze niet alleen een terecht streven voor eigen
bestaan en een billijke strijd tegen depersonaliserende
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heteronomie is - deze overwinning op allerlei bedreigingen sluit tegelijkertijd in de
integratie van de ander en zijn reductie tot hetzelfde, want opkomen voor zichzelf
gaat ten koste van de ander (Burggraeve 1996-b: 27-28).
Volgens Lévinas zijn we niet alleen ‘ontologische’ wezens getekend door een
ontologische noodzaak die zich in de zijnsdynamiek manifesteert. We zijn niet alleen
aan de wetmatigheden van de natuur onderworpen, maar kunnen ons eigen zijnsstreven
overschrijden en kiezen voor het ‘anders dan zijn’. De ethiek is volgens hem de weg
waarop de mens aan het kwaad van het zijn en het zijnde kan ontsnappen (Burggraeve
1996-b: 29).
Lévinas verwerpt zulke metafysische principes en treedt op tegen het ontologisch
imperialisme om de transcendentie van het andere veilig te stellen. Hij poneert zijn
eigen metafysica die zich op de begrippen verschil en oneindige baseert; dit is een
metafysica waarin de oneindige ruimte van de eschatologische visie geopend wordt
en tot de breuk met de totalisering komt; er ontstaat dus de mogelijkheid tot zin en
zingeving zonder context en los van de context. De oneindige ontkomt aan de
totalisering, valt niet te vatten, doorbreekt voortdurend de gedachte, en rukt ons los
uit de beperkingen van het denken, handelen en begeren. De oneindige is niet te
vatten in termen, ook niet met de intuïtie, men kan alleen naar de oneindige verlangen
(Désir). Dat verlangen van de oneindige is in feite een ervaring van ethische aard en
manifesteert zich op het moment van de ontmoeting met de ander (Skarga 1994:
258).
Lévinas zoektocht gaat voornamelijk naar de verdieping van onze kennis omtrent
de manier waarop de aanwezigheid van de andere mens ervaren en beleefd wordt.
De relatie tussen de mensen is van transcendentaal type. Ten eerste treedt ze buiten
alle systemen en heeft ze zin zonder context, als zodanig en voor zichzelf. Ten tweede
is ze dieper dan het zijn want de zin van het zijn wordt door de dialoog met de ander
bepaald. En ten derde is ze een integraal bestanddeel van de band van de mens met
de oneindige. De relatie met de ander spruit voort uit de ontmoeting, uit het verlangen,
uit het geloof in de ander, uit de goedheid die zichzelf verdiept. Deze relatie is dus
in de volle zin van dat woord ethisch. Ethos komt voor Logos. Dat wat buiten het
zijn staat, wat iets anders is dan de existentie is ethisch van natuur. Dit is Lévinas'
verdienste om het subject als ‘verantwoordelijkheid-door-en-voor-de-ander’ te
herdefiniëren.
Maar die ontmoeting veronderstelt een eenzaamheid. Het gaat niet om een
numerieke eenzaamheid en verschil tussen de mensen zoals tussen de dingen. De
echte eenzaamheid is doordrenkt van pijn en lijden. Ze wordt niet veranderd door
deelname aan het getal, de macht, het zijn. Deze fundamentele eenzaamheid noemt
Lévinas separatie (Tischner 2000: 173). De absolute troosteloosheid van het
zijn-zonder-meer neemt bij Lévinas de vorm van het il y a: een toestand waarin alles
zijn persoonlijke contouren verliest omdat er geen zingevend subject is. ‘Wanneer
we dingen en personen in de verbeelding laten verdwijnen rest
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er volgens hem [Lévinas - J.K.] niet het “Nichts” van Husserl maar juist het zijn,
“l'existence”. Dit is het anonieme bestaan waaruit dingen en personen zich pas door
een hypostase verheffen. (...) Dit onpersoonlijk bestaan noemt Lévinas: il-y-a.’ (De
Boer 1972: 43).
Het toestand van het zijn-zonder-meer kan overwonnen worden door de beweging
van het zijn naar het zijnde, een beweging de l'existence à l'existant. ‘Deze
“zijnstoeëigening” duidt hij aan met het begrip hypostase. Mens-worden is bij hem
in de eerste plaats een in zichzelf tredende beweging, een soort wedergeboorte waarbij
het zijn wordt veroverd door zich los te rukken uit de absolute troosteloosheid van
het il y a.’ (Claerhout 1996: 13).
De cruciale ervaring waarop Lévinas' filosofie is opgebouwd is het contact met
de ander, de tweede. Dat contact openbaart zich in de epifanie van het gezicht. Het
gezicht is niet te vatten in determinaties of systematiseringen, is niet te definiëren in
termen van het filosofische discours,27 is niet te duiden, maar - zoals Lévinas schrijft
- is er, voor mij, roept op, vraagt iets en gebiedt iets, wekt mijn bezorgdheid en
verantwoordelijkheid. Lévinas maakt duidelijk dat ons bestaan een bestaan voor de
anderen is. Het gezicht van de ander raakt ons en wel op zo'n manier dat we ons voor
hem verantwoordelijk voelen. Ons zijn als mens wordt daardoor schenkend en
dienend. Het verschil tussen mijn aanvaarding van de verantwoordelijkheid en mijn
afwijzing daarvan is een verschil tussen leven en dood: ik kan, maar in wezen mag
ik niet. Lévinas noemt slechts een (meta-gebod) ‘Gij zult niet doden’. ‘En dit vormt
de kern van het ethisch gebeuren, dat niet voorkomt uit mijn zijnspoging, dat wil
zeggen niet uit de autonomie, maar dat in mijn zijn binnengebracht wordt door het
“gelaat” van de ander, het binnenwereldse andere bij uitstek. Deze heteronomie
introduceert in mijn bestaan een heel andere, nieuwe beweging dan de zijnsbeweging,
namelijk het “anders dan zijn”. Ik voel me in mijn identiteitsstreven, dat kost wat
kost zijn kracht wil uitbreiden ten opzichte van alle mogelijke bedreigingen, niet in
het minst van het “er is”, geschokt en radikaal in vraag gesteld (HAH, 74). Het gelaat
van de ander is door zijn kwetsbare verschijning zelf (en dus niet door zijn feitelijk
optreden) datgene wat ik vanuit mijn zijnspoging kàn doden, maar waarvan de “zin”
of het eerste woordeloze woord luidt: “Ge zult niet doden” (EN, 48). In dit opzicht
is het niet mijn vrij initiatief maar de verschijning van de ander die mij “oog-in-oog”
stelt met de onaantastbare waarde van de ander. “Gij zult niet doden” confronteert
mij met een categorische imperatief: ik mag de ander in zijn onherleidbaar anders-zijn
geen geweld

27

Om duidelijk te maken wat het gezicht is, hanteert de filosoof een bijzondere stijl die afbreuk
doet aan de normen van de academische uiteenzetting: hij gebruikt originele constructies,
vergelijkingen, beschrijvingen grenzend aan redevoeringen, is laconiek dan wel kronkelig;
kortom, Lévinas is niet altijd toegankelijk, maar altijd scherpzinnig en oorspronkelijk.
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aandoen, ik moet hem erkennen en recht doen. (...) De ethische betekenis van het
gelaat van de ander ligt hierin dat het door zijn schamele naaktheid verschijnt als
opvordering en niet als een fysische of morele dwang. (...) Het gezag dat vanuit het
verbod van het gelaat op ons afkomt is met andere woorden een “ontwapende
autoriteit” (AS, 33; 69).’ (Burggraeve 1996-b: 29-3028).
Op die wijze doet het gezicht van de ander beroep op mijn vrijheid, appelleert aan
mij. Ik kan mijn eigen zijn overschrijden door vrij in te gaan op het appel dat van
het gelaat uitgaat, door positief te reageren op de categorische imperatief die mij
vanuit dat gelaat opvordert; daardoor bereik ik het ‘anders dan zijn’, de idee van het
Goede ‘boven de Essentie uit’ (Burggraeve 1996-b: 32). Hierin ligt juist de werkelijke
bevrijding nl. in de vrijwaring van het geweten en de bekommernis om het leed van
de ander - de rechten van de mens zijn de rechten van de ander en de eigen dood
wordt in het licht van de dood en de leed van de ander volkomen ondergeschikt.
***
In het kader van dit denken over het belang van de positie van de ander voor het
individu zal het niet misplaatst zijn om over de beschouwingen van Simone de
Beauvoir (1908-1986) uit te weiden. In het schrijverschap en het denken van De
Beauvoir vormt de onontkoombare aanwezigheid van de ander eveneens een
belangrijke factor. Ze stelt de conditie van de mens als een onvolkomenheid en een
manco omdat de mens - anders dan andere componenten van de wereld - elke
stevigheid of fundament mist; bijgevolg ervaart hij zichzelf als een niet-zijnde. ‘Deze
leegte die de mens voor zichzelf ervaart, speelt geen rol in de optiek van de ander,
die zijn naaste immers van buitenaf objectiever en vollediger kan bezien. Omdat de
ander op afstand mijn identiteit wezenlijk kan onthullen is hij van primair belang om
het genoemde tekort op te heffen. Hij geeft immers een fundament aan mijn bestaan.
Tegelijk impliceert deze relatie tot de ander een permanente onrust, die door
afhankelijkheid bewerkstelligd wordt.’ (Van Stralen 1996: 150).
De Beauvoir gaat uit van de absolute vrijheid van de mens, maar de kernvraag
blijft voor haar de praktische realisatie van de vrijheid. Ze stelt vast dat de mens zijn
vrijheid in een concrete situatie geen vorm wil geven. Hij ontvlucht zijn vrijheid en
ontwijkt zijn verantwoordelijkheid o.a. door ze in zelfgekozen systemen te fixeren.
Systemen die de directe situatie negeren en vooraf gegeven gedragscodes poneren,
bestempelt ze als essentialistisch. Dit ethisch essen-

28

De auteur van de aanhaling verwijst naar werken van Lévinas (1972: 74; 1991-a: 48; 1988:
33, 69).
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tialisme berust daarop dat men het toevlucht zoekt in waarden die los van de concrete
situatie ontvouwd worden wat De Beauvoir als een vorm van kwade trouw afwijst.
‘Zij wenst haar ethiek in de confrontatie tussen de absolute vrijheid en de concrete
situatie vorm te geven.’ (Van Stralen 1996: 151).
Naast afwijzing van de essentialistische houding keurt ze ook de ethische visie af
die de situationele vrijheid van het individu centraal stelt zonder respect voor de
vrijheid van de ander. En de vrijheid van de ander kan niet beperkt of genegeerd
worden, niet alleen als een elementaire waarde, maar ook als een primair gegeven
dat het individu nodig heeft voor zijn eigen ontwikkeling. De Beauvoir verwerpt het
utopisme dat de idealen buiten de concrete werkelijkheid plaatst en tevens elke moraal
die de actuele werkelijkheid verabsoluteert en zodoende het menselijke vermogen
om de wereld te veranderen miskent. De ethiek zou volgens haar op de toekomst
gericht moeten zijn d.w.z. ‘geworteld in een gericht engagement met de ander en de
situatie’ (Van Stralen 1996: 152). Niettemin speelt de ander in het denken van De
Beauvoir een meerduidige rol: ‘Het lijkt of hij/zij [de ander - J.K.] zowel een zegen
als een vloek is. Enerzijds is hij/zij het doel van het streven naar vrijheid en veel
explicieter dan Sartre meent De Beauvoir dat liefde de strijd tussen vrijheden kan
slechten. Anderzijds lijkt de ander er soms slechts toe te dienen om de vrijheid van
zijn naaste te erkennen; op het moment dat hij dit nalaat is er sprake van een pijnlijke
confrontatie. Daarnaast vormt de ander in het werk van De Beauvoir een probleem,
omdat men - ondanks alle inzet - altijd te kort schiet ten opzichte van de medemens.
In Pyrrhus et Cinéas poneert ze min of meer de gedachte, dat de ontplooiing van
mijn vrijheid zonder de ander een nogal eenzame onderneming zou worden.’ (Van
Stralen 1996: 152).
***
Een steeds terugkerend factor in de beschouwingen omtrent de ander, vreemde,
buitenstaander, outsider is de verhouding tussen het individu en de groep. Er is al in
dit hoofdstuk, naar aanleiding van de ander, hierover uitgeweid. Ook op het wijsgerig
terrein komt men op deze relatie uit. Een interessante benadering daarvan treft men
bij de Russische denker N. Bierdiajew [Berdyaev; Berdiaev] (1874-1948) aan. Een
van de sleutelbegrippen van zijn filosofie is sobornost'. De auteur zelf definieerde
haar vaag, o.a. als volheid van het leven, maar bedoelde in het algemeen een
gemeenschap waarin het individu zich volledig realiseert. In het vervolg ga ik enkele
aspecten nader belichten, die voor mijn betoog interessant kunnen zijn. Eerst wil ik
kort op de verschillen tussen Bierdiajews ‘collectief’ en ‘gemeenschap’ als ook op
de interpersoonlijke relaties binnen de gemeenschap tussen ‘Ik’ en ‘Jij’ ingaan.
Collectivisme duikt volgens Bierdiajew op wanneer in een samenleving de relaties
van mensen onderling autoritair vastgelegd zijn. Hij doelt op een
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bepaalde houding van de mens tot de andere mens die gezien wordt door het prisma
van de relatie van de mens tot wat Bierdiajew de collectieve werkelijkheid of
pseudowerkelijkheid noemt d.w.z. tot de geobjectiveerde maatschappij die boven de
individuele mens staat (Bierdiajew 1951: 107). Deze collectieve werkelijkheid is het
resultaat van collectief (d.w.z. vals en geobjectiveerd bijv. nationaal, kerkelijk of
klassen-) bewustzijn. Het collectivisme stelt alleen belang in de verhouding
mens-maatschappij en niet in de relatie mens-mens die binnen zijn kader secundair
voorkomt. Het collectivisme is dus antipersonalistisch en kent de waarde van de
persoon(lijkheid) niet. Dit leidt tot de situatie waarin het collectivisme niet alleen
het politieke en het economische leven beheerst, maar ook het geweten, denken en
de creativiteit van individuen. De mens als een eenmalig wezen wordt de
bekwaamheid van persoonlijk denken en individuele creatie ontnomen ten gunste
van collectieve inspanning. Het geweten en de verantwoordelijkheid verwateren in
de collectieve verantwoordelijkheid: schuld van één mens wordt verdeeld over de
anderen en, paradoxaal, rechtvaardigt de dader (Bierdiajew stelt daarentegen dat het
individu de verantwoordelijkheid voor allen behoort te dragen). Door de
maatschappelijke objectivering wordt de mens met de klasse, instelling of wet
gelijkgesteld waardoor zijn positie als individu en subject opgegeven wordt. Voor
de gemeenschap daarentegen is de geestelijke eenheid karakteristiek d.w.z. dat in de
gemeenschap het belangrijkste is wat de mens constitueert. Sobornost' is alleen
mogelijk in de niet geobjectiveerde sfeer, op het niveau van existentie.
De Russische denker vindt dat de relatie tussen persoonlijkheid en samenleving
niet alleen een probleem van de sociologie of van de sociale filosofie is, maar ook
van de existentiële filosofie d.w.z. de filosofie die het mysterie van de existentie
openbaart, en kenbaarheid van de wereld is voor hem onlosmakelijk met de
gemeenschap verbonden. De kennis kan ofwel onder het teken van de maatschappij
staan, dan wordt de wereld geobjectiveerd, óf onder het teken van de gemeenschap,
in dit geval bestaat kans voor de onthulling van het geheim van de existentie. De
mens kan nooit vanuit een geïsoleerde positie de wereld kennen. Op het eerste gezicht
heft de maatschappij de menselijke eenzaamheid op, maar in wezen intensiveert ze
haar en maakt haar heviger, omdat op maatschappelijk vlak niet de interpersoonlijke
relaties relevant zijn, maar banden tussen de mens en het collectief. De echte kennis
hangt echter af van de graad van gemeenschappelijkheid onder de mensen en die
wordt door de relatie ‘Ik-Jij’ bepaald. In het collectief is een communicatie tussen
‘Ik’ en ‘Jij’ niet denkbaar omdat er uitsluitend tekens worden gebruikt die voor het
proces van maatschappelijke objectivering nodig zijn. Een communicatie tussen ‘Ik’
en ‘Jij’ is daarentegen wel mogelijk in sobornost' dankzij de ingang en toegang tot
de existentie, dankzij de geestelijke gemeenschap en liefde. Door ‘Jij’ wordt de
positie van de andere mens als subject bevestigd. Meer zelfs:
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daar waar een echt en indirect contact, een gemeenschappelijke, belangeloze
eenwording van ‘Ik’ en ‘Jij’ plaatsvindt, verdwijnt ‘Jij’ en wordt tot een tweede ‘Ik’
(Styczyński 1992: 152). Het begrip het tweede ‘Ik’ komt bij Bierdiajew herhaaldelijk
terug en beklemtoont het feit dat in de interpersoonlijke relaties in de gemeenschap
geen reïficatie voorkomt. Een echte gemeenschap wordt dus gevormd door mensen
die elkaar als personen beschouwen; indien mensen verantwoordelijkheid voor elkaar
nemen, verdient zo'n gemeenschap de naam ‘Wij’. Beide - ‘Ik’ en ‘Wij’ - zijn dus
existentiële categorieën maar ‘Ik’ sluit immanent ‘Wij’ in. (Berdyaev 1938: 80)
Volgens Bierdiajew is de menselijke persoon ondeelbaar en het existentieel centrum
bevindt zich enkel en alleen in ‘Ik’, in zijn betrekking tot ‘Jij’ en ‘Wij’. Deze
betrekking is bron van de sociale werkelijkheid waaronder een gemeenschappelijke
werkelijkheid te verstaan is, dus realiteit, in tegenstelling tot de collectieve vormen
die door de filosoof als pseudorealiteiten opgevat worden (Ostrowski 1999: 134-135).
In feite stond Bierdiajew een bepaalde gemeenschap voor ogen nl. een religieuze
en dan wel van een specifiek type. Met sobornost' bedoelde hij een gemeenschap
die niet door het object van confessie of autoriteit van de kerkelijke leider
samengevoegd wordt, wél door de gemeenschappelijke Geest die de geloofsgenoten
in de persoon van Christus verenigt; elke persoon die deel van de gemeenschap
uitmaakt en haar omvat, verpersoonlijkt dan Christus. Zo'n gemeenschap is geestelijk
van aard en wordt door Bierdiajew sobornost' genoemd. Hij zelf bedacht dit begrip
niet, maar ontleende het aan A.S. Chomiakov die op zijn beurt gebruik maakte van
een term uit het orthodoxe geloof van de oosterse Kerk (Ostrowski 1999: 136) waar
sobornost' een combinatie is van vrijheid en samenvoeging van vele mensen op basis
van hun gedeelde liefde tot dezelfde absolute waarden (Łosski 1989). Voor Bierdiajew
was sobornost' van belang vanwege het gevoel van algemene schuld en de
verantwoordelijkheid van allen voor allen; medeverantwoordelijkheid wortelt in de
liefde die de geestelijke gemeenschap karakteriseert. Sobornost' kan niet in de
rechtelijke of algemeen in de rationele termen uitgedrukt worden. Ook een Kerk is
een instelling met autoriteit en staat boven de gelovigen en is dus een fenomeen
waarmee men te maken heeft in het proces van de objectivering. De gemeenschap
is echter - analoog aan de waarheidsproblematiek - noumen dat kenbaar is op de
intuïtieve weg. Sobornost' betekent geen autoriteit omdat ze de voorwaarde van het
vrije geweten is. De sobornost'-regel kan alleen personalistisch zijn; als geestelijke
gemeenschap bevindt ze zich in een subject en niet in een object, betekent de waarde
van het subject, ontdekt zijn universaliteit. De objectivering van de sobornost', haar
transponering op de sociale instellingen draait altijd op kneveling en onderdrukking
uit (Bierdiajew 1972: 167).
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II.3.3. De geschiedenis van een ‘verdeeldheid’ en de geschiedenis van een
‘bewustwording’
(Carry van Bruggen)
Een interessante aanvulling van het beeld van de verantwoordelijkheid nemende dus
morele individu treft men bij Carry van Bruggen. Haar ideeën over het twijfelend
individu en de zelfverzekerde gemeenschap zette ze uiteen in Prometheus. Een
bijdrage tot het begrip der ontwikkeling van het individualisme in de litteratuur
(1919, 1980). Van Bruggens filosoferen was - en in zekere zin is nog steeds omstreden.29 Maar de waarde van haar traktaten, in eerste instantie van Prometheus,
en van het betoog omtrent haar wereldbeschouwing ligt voor ons nu niet alleen
‘vooral in de verklaring die ze geven van het bellettristisch werk’ (Jacobs 1962: 138);
en dit trouwens niet alleen van haar eigen hand. ‘De oorspronkelijkheid van dit essay
is vooral gelegen in Carry van Bruggens poging om de betekenis van het
individualisme en het daaraan tegengestelde collectivisme via het begrip
“eenvormigheid” af te leiden uit het voortdurende proces van stellen en opheffen,
dat naar haar overtuiging de eeuwige en noodzakelijke beweging van het Al-Ene of
Absolute is.’ (Sicking 1976: 70). In haar uitvoerige essay stippelt ze door de
geschiedenis van de mensheid heen de golvende hoofdlijn uit tussen de stelligheid
en twijfel.30
Haar ideeën werden, voor ze een vaste vorm kregen, niet alleen door haar
geponeerd, maar ook doorleefd: ‘Zij is de weg die zij als exemplarisch voor de gehele
Griekse, Joodse en Christelijke cultuur ziet, zelf gegaan: de Joodse vrouw die uit de
stelligheid naar de twijfel is geëvolueerd, ziet haar eigen

29

30

Een systematische weergave van Van Bruggens denksysteem is om verschillende redenen
niet gemakkelijk: haar bespiegelend werk omvat een aantal titels van polemische en
essayistische aard en van wisselende kwaliteit, haar stijl wordt door herhalingen gekenmerkt,
haar theorieën werden niet volgens de toemalige wetenschappelijke maatstaven methodisch
opgebouwd, haar filosofische basis werd als fragmentarisch beschouwd en is na tachtig jaar
zeker verouderd - op deze wijze somde M.-A. Jacobs (1962: 138-141; 147-150) een reeks
bezwaren tegen Van Bruggens aard van filosoferen op. Ook D. Fokkema en E. Ibsch (1984:
234) stellen vast dat er tegen geconstateerde stilistische bezwaren niet veel in te brengen
valt.
‘Prometheus heeft met name het conflict tussen individu en collectiviteit tot onderwerp; deze
strijd wordt behandeld aan de hand van de herhaaldelijk in een ruimer perspectief geplaatste
geschiedenis van de oppositiefiguur in de Westerse literatuur vanaf de Middeleeuwen. Het
conflict tussen “Prometheus” en “Zeus” meent Carry van Bruggen in talrijke gestalten en
vormen te kunnen herkennen. Het is bij haar bijvoorbeeld het onophoudelijke en eigenlijk
altijd weer onbesliste gevecht tussen oppositie en gezag, twijfel en dogmatisme, recht en
macht, nationalisme en cosmopolitisme, verdrukte minderheid en heersende meerderheid,
tussen ketters en rechtzinnigen, afbrekers en opbouwers, weters en begrijpers, relativisten
en absolutisten, progressieven en conservatieven, enzovoorts.’ (Sicking 1976: 74).
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levensweg in de cultuurgeschiedenis weerspiegeld.’ (Fokkema & Ibsch 1984: 228).
‘Prometheus is een wijsgerig en cultuurhistorisch essay, dat men als zodanig kan en
moet beoordelen; maar het is óók een “document humain”: de neerslag van een met
grote moed en volharding volgehouden worsteling, die sympathie en respect afdwingt.’
(Sicking 1976: 65). Ook daarom lijkt Prometheus uiterst geschikt om hierover uit te
weiden; ik volg hiermee haar eigen rake opmerking: ‘We vinden in de dingen niets
dan wat we al bij voorbaat wisten. Ook “zoeken” en “vinden” zijn één.’ (Van Bruggen
1980: 213).
Het autodidactische en beweeglijke van haar filosoferen (wijsbegeerte ‘kon door
haar evenmin beschouwd worden als een “vak” dat eigenlijk alleen door
“geschoolden” beoefend mag worden’ (Sicking 1976: 65)) deed haar bovendien in
een buitenstaanderpositie verkeren ten opzichte van de aan het begin van de twintigste
eeuw heersende denkpatronen, en ook in deze ‘hoedanigheid’ is zij voor ons betoog
interessant. Van Bruggen is voor deze uiteenzetting zelfs dubbel interessant: niet
alleen maar door de uitsluiting waardoor ze tot de positie van de ‘ander’ is gedoemd,
maar ook door haar schrijfwijze en onbevangen aanpak die meer doen denken aan
de huidige manier van filosoferen. ‘Prometheus ontleent zijn kracht (...) aan de
scherpte van de negatie. Misschien schreef Nietzsche in Die Geburt der Tragödie
minder zwaar, maar in de concentratie op één ding vertoont hij dezelfde volharding.’
(Fokkema & Ibsch 1984: 234-235).
Het grondvlak van Van Bruggens Prometheus-theorie is de aangenomen stelling
‘Alles is Een. En alles is Contrast.’ (Van Bruggen 1980: 18). De idee over het Ene
- ‘Wereld-gedachte of Wereld-wil of Wereld-energie of Wereld-proces ofwel “God”’
(Van Bruggen 1980: 5) - baseert ze op haar eigen ondervinding. Wat de mens voelt
en denkt en wil, is een werking in hem van het ene Absolute. Of anders en misschien
beter uitgedrukt: in de mens wordt het Ene gevoeld, gedacht en gewild, waaruit blijkt
dat de mens een instrument is in het scheppingswerk. De Eenheid is door de mens
met zijn zintuigen niet waar te nemen en ‘zolang ze in zichzelve Een en onverdeeld
zich in stand houdt - wij kunnen op geen enkele wijze tot besef van de Eenheid
komen, dat wil zeggen de Eenheid, die wij mee-zijn, kan op geen enkele wijze tot
het besef van zichzelf komen, zonder voortdurend in contrasten uiteen te vallen.’
(Van Bruggen 1980: 18).
De bewustwording van de Eenheid, het besef van zichzelf, komt alleen tot stand
als ze in contrasten, afzonderlijkheden uiteenvalt. (Daarom is volgens Van Bruggen
de verhouding van het Afzonderlijke tot het Ene hét onderwerp en hét probleem van
alle denken.) Het proces van uiteenvallen van de Eenheid vindt plaats in de geest
van de mens: wij leren door contrasten, wij begrijpen door te vergelijken;
veralgemenend zegt de schrijfster ‘elk vermogen is onderscheidingvermogen’ en
‘vele toestanden bestaan niet, omdat hun tegengestelde toestanden niet bestaan’ (Van
Bruggen 1980: 10). ‘Alles wat is bestaat

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

119
door contrasten, ook wij; het contrast is de voorwaarde van ons bestaan, daarom is
zulk een groot deel van onze energie op het creëren en behouden van die contrasten
gericht.’ (Van Bruggen 1980: 12).
Van Bruggen kent een enorme betekenis aan het contrastgevoel toe omdat ze de
distinctie, anders dan anderen te zijn, als voorwaarde ziet voor het zelfbehoud van
de mens. ‘De distinctie creëert dus de realiteit.’ (Van Bruggen 1980: 13). Het streven
naar distinctie is in haar ogen een soort levenseis, levensdrift; ze heeft het over
‘onderscheidingsdrang’, en op dat vijandige gevoel ziet ze de hele maatschappij
opgebouwd. ‘Waar het Carry van Bruggen om gaat is aan te tonen dat de wil om te
leven, essentieel verbonden met het vermogen om te onderscheiden, bij de mens
moet uitmonden in dogmatisme, en wel in dogmatisme in de meest ruime zin.
“Onderscheiden” leidt tot het zich voegen bij een van de twee kampen die erdoor
ontstaan. Leidt tot het vasthouden aan de stelligheden van het eigen kamp.’ (Fokkema
& Ibsch 1984: 229).
Maar het proces waarin de Eenheid zich in de mensen verbijzondert, is niet de
enige manifestatie van de Eenheid, want wanneer ze in afzonderlijke en contrasterende
dingen afbrokkelt en als het ware van zichzelf bewust wordt, tracht ze zich in de
mens onmiddellijk te herstellen en streeft ze naar de opheffing uit de brokkeligheid.
‘Door uitéén te vallen tot zelfbewustzijn gekomen, streeft de Eenheid in haar hoogste
vermogen, haar hoogste bewustzijnsgraad naar het “in één gaan”, dat is naar het
onbewuste terug. Anders gezegd: in de zelfherkenning van de Eenheid ligt de
zelfopheffing.’ (Van Bruggen 1980: 20-21).
Van Bruggen ziet in de religie, wijsbegeerte of liefde verschillende uitingen van
het ene feit dat de mens in zijn doen en laten door Eenheidverlangen kenmerkt. Indien
het streven naar het Absolute als een bewuste drang in het individu optreedt, wil hij
zich met dat Absolute vereenzelvigen, met de Eenheid een en hetzelfde zijn en daarin
opgaan. Het paradoxale is dat de Eenheid willen begrijpen eveneens betekent de
Eenheid bewust te willen zijn, maar de mens komt net tot bewustzijn én begrijpt door
contrasten en - omdat het leven zich staande houdt in contrasten en de zucht van de
mens naar distinctie op zucht naar zelfbehoud neerkomt - is dat Eenheidsverlangen
een doodsverlangen en vijand van het leven. ‘Hij [de mens - J.K.] weet echter ook,
dat hij alleen tot bewustzijn komt door contrasten, zodat zijn bewustzijn ophoudt,
waar de contrasten ophouden, dat is: waar de Eenheid ingaat - waar hij de Eenheid
ingaat. Waar zijn afzonderlijkheid ophoudt, houdt dus ook zijn bewustzijn op, dat
immers juist tot voorwaarde heeft: zijn afzonderlijkheid, die aan andere
afzonderlijkheden tot besef komt. In contrasten beseft de mens, zelf contrast zijnde,
de Eenheid beseft hij nimmer. Wil hij opgaan, dan moet hij ondergaan. Dat inzicht
is de tragedie van Faust! (...) Alles wat bijdraagt tot ons persoonlijk zelfbehoud is
“distinctieverlangen”, zoals alles wat afbreuk doet aan ons zelfbehoud
Eenheidsverlangen is.’ (Van Bruggen 1980: 21).
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De mens draagt dus in zich ‘de beide noodzakelijkheden van zijn bestaan (...) één
die hem noopt contrasten te creëren en één die hem noopt contrasten te vernietigen’
(Van Bruggen 1980: 22). Hij wordt in alles wat hij is en doet geslingerd tussen
enerzijds eenheidsverlangen, doodsverlangen of doodsdrift, de wil tot stellen en
anderzijds afzonderlijkheidsdrang, behoudverlangen, levensverlangen en levensdrift,
de wil tot opheffen. Deze antithetische krachten kan iedere mens in zichzelf
herkennen. En alle conflicten en tegenstrijdigheden zijn daartoe terug te voeren:
‘bewuste innerlijke conflicten in de mens zijn terug te brengen tot de worsteling
tussen Eenheidsdrang en distinctiedrang’. (Van Bruggen 1980: 51). Hieruit komt het
wezen van het ware drama ‘het eeuwig oude, eeuwig nieuwe drama van 's mensen
zedelijke ontoereikendheid’ (1980: 51). ‘De aard en grondslag van het ware drama
valt onmiddellijk af te leiden uit de aard en de grondslag van het leven-zelf zoals het
door de denkende begrepen wordt. Het is conflict, omdat het leven een conflict is,
overeenkomstig de dubbele neiging, in alles dat leeft om bij zichzelf te blijven en
uit zichzelf in het Ene op te gaan en onder te gaan.’ (1980: 51).
Deze dubbele krachten of de dubbele tendentie (naar de Eenheid en van de Eenheid)
verdeelt niet alleen de mens maar ook de mensheid in tweeën. ‘Want ook in de in
zichzelf verdeelde mens moet één streven de bovenhand krijgen, wil hij tot daden
en getuigenissen komen. Zo zijn er dan de temperamenten waarin de Eenheidsdrang
overheerst, en die waarin de Afzonderlijkheidsdrang overheerst, men heet ze met
verschillende namen, al naarmate de tendentie van hun wezen zich op verschillende
wijzen openbaart.’ (Van Bruggen 1980: 23). Carry van Bruggen duikt vervolgens in
de geschiedenis ‘om te weten te komen, op welke momenten de aan de mens eigen
dogmatische versteningen bijzonder scherp naar voren zijn gekomen en op welke
momenten de wijsheid van de twijfel het gewonnen heeft en een tegenbeweging heeft
gevormd. Het tegen het dogmatisme gekeerde individuele streven ziet zij
gesymboliseerd in Prometheus, het collectivistische dogmatisme in Jupiter. Wij
ontmoeten in haar werk de volgende tegenstellingen, die respectievelijk voor het
dogmatische en antidogmatische staan, enerzijds: maatschappelijkheid, collectiviteit,
egocentriciteit, redeloosheid, Jupiter, en anderzijds: totaliteit, eenheid, individualiteit,
rede, Prometheus.’ (Fokkema & Ibsch 1984: 230).31
De twijfel behoort tot de belangrijkste begrippen uit het terminologisch
instrumentarium van Van Bruggen. Ze vindt dat zolang de mens de twijfel nog

31

De Griekse Prometheus is door zijn geweten tot ongehoorzaamheid verplicht. Hij is de
idealistische en ideale opstandeling, om met de woorden van Van Bruggen te spreken ‘de
God van het nobel Verzet’ (Van Bruggen 1980: 111; Jacobs 1962: 151). De edele opstand
verpersoonlijken de ‘oppositiefiguren’ waarvan Prometheus de belangrijkste is en tegelijk
de voorloper van de buitenstaanders. Tussen deze personages en hun omgeving (en niet
zelden de gehele wereld) gaapt een afgrond. In het verlangen buitenstaander te worden schuilt
ook de argwaan en angst om in een collectief ‘wij’ opgenomen te worden. ‘Wie zich laat
opnemen in een wij, kiest partij en is een stuk duidelijker te categoriseren. Zijn identiteit
komt vast te staan. De buitenstaander wil dat niet. Het deel dat voor zijn identiteit instond,
zijn “geobserveerde ik”, heeft hij naast zich neergelegd.’ (Sierens 1997: 35). Hij wil de
afstand behouden omdat het zijn stand- en gezichtspunt verzekert. De buitenstaander benadert
de werkelijkheid niet, hij schouwt toe en is spectator. En soms ook beschouwt hij. De
distantiërende waarneming levert soms waardevolle inzichten op: men is in staat te
onderscheiden, te doorzien, te karakteriseren.
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vreest, hij de individualiteit niet daadwerkelijk deelachtig kan worden. ‘Niet dus
vóórdat de mens waarachtig tot de levende twijfel wordt toegelaten - niet vóórdat de
twijfel waarachtig tot de mens wordt toegelaten, niet vóórdat hij met de twijfel leven,
de twijfel lief hebben kan, zal hij zichzelf als functie en zijn waarheid als betrekkelijk
gaan begrijpen - leren begrijpen, langzaam aan, moeizaam, stap voor stap, langs de
weg der zelfbeschouwing, die zelfonderscheiding is, zelfcritiek, zelfbetwijfeling.’
(Van Bruggen 1980: 297).
Van Bruggen duidt al het maatschappelijke als projectie van de distinctiedrang en
al het individualistische als projectie van de eenheidsdrang. Conform haar indeling
in het Afzonderlijke (distinctiedrang) en het Ene (eenheidsdrang), onderscheidt ze
twee typen mensen:
de maatschappelijken

-

de individualisten,

de zekeren

-

de twijfelaars,

de weters

-

de begrijpers,

de bewusten

-

de onbewusten,

Aristotelici

-

Platonici,

Eenheidschuwers

-

Eenheidzoekers,

dogmatici

-

mystici,

the men of tact

-

the men of Idea,

de gezaghebbenden

-

de opstandelingen.

De eerste kolom somt mensen op die steunpilaren van de maatschappij zijn omdat
ze van het distinctie-willend temperament zijn. Ze twijfelen niet aan de waarde van
de maatschappelijke distinctie, meer nog: hun persoonlijkheid wordt door de
collectiviteit geabsorbeerd omdat ze de collectieve distinctie tot hun eigen distinctie
maken. Onder de meest misleidende collectieve distincties die door de individuen
als innerlijke distincties aangevoeld worden, noemt Van Bruggen bijvoorbeeld het
concept ‘moedertaal’, en onder verwijzing naar diverse vormen ‘collectieve eer’ zegt
ze: ‘Hoe groter, machtiger, welvarender de collectiviteit, hoe meer eer (onderscheiding
= bestaan) voor het individu. Nationalisme, patriotisme is eigenliefde. Fanatieke
dogmatisten in de kerken kanten zich steeds het felst tegen het uitwissen, opheffen
der collectieve distincties - tegen de “verlegging der grenzen” - want met de
collectieve
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distinctie zou de persoonlijke distinctie (bestaansvoorwaarde) opgeheven worden.’
(Van Bruggen 1980: 28).
Voor de minst bewuste mensen vormt de maatschappij of een andere collectiviteit
een belangrijke aanvulling van hun persoonlijkheid. Ze hangen sterk aan de traditie
en de instellingen die ze vertegenwoordigen en volgen maatschappelijke regels en
gewoonten. Uniformiteitsgevoel, eerbied voor maatschappelijke distincties,
autoriteitenverering, conservatisme, dogmatisme fungeren als basis voor de mensen
met een ‘stellend’ wezen die op stelligheden uit zijn. ‘Opgaande in de collectiviteit,
gaat hij op in zichzelf, want zijn “beginselen” zijn de instincten der collectiviteit.’
(Van Bruggen 1980: 67). Op die manier manifesteert zich de levensdrift als
levensbehoud en zelfhandhaving. Binnen deze conceptie is het relativeren niet
mogelijk.
Ook deze mensen kunnen idealisten zijn, maar hun idealisme richt zich altijd op
de instandhouding van de maatschappij d.w.z. hun eigen instandhouding, omdat hun
wezen niet op de opheffing gericht is maar op behoud. De schrijfster noemt zo'n
kritiekloos opgaan in zichzelf ‘egocentrisch’ en bestempelt het als typisch voor de
collectief-voelende. Om zich in een collectiviteit te laten opnemen, zoekt zo'n mens
wat algemeen geldig is: de uniformiteit, de standaard. De beste dienaar van de
collectiviteit is de meest uniforme - hij wordt onderscheiden. De maatschappelijke
mens schuwt elke excentriciteit omdat hij vreest buiten de uniformiteit te vallen.
‘Tussen de vrees zich te onderscheiden en het verlangen zich te onderscheiden wankelt
dus de mens in de maatschappij. Hij is even bang “excentriek” te zijn als afkerig om
“commun” te wezen.’ (Van Bruggen 1980: 34).
Het begrip ‘collectiviteit’ wordt op dat moment cruciaal voor Van Bruggens
redenering. De collectiviteit wordt opgevat als projectie van de menselijke
distinctiewil, ze vervangt als het ware het individu en haar vormen zijn staten, kerken
of organisaties als zichtbare gemeenschappen. Een instelling functioneert wanneer
ze uniform blijft, daarom moet het merendeel van de leden ‘in de wenselijkheid van
de uniformiteit geloven, haar idealiseren tot Eenheid en blind voor haar ware aard’
(Van Bruggen 1980: 38). De instellingen worden dus als aardse verwezenlijking van
de Eenheid voorgesteld, maar in de werkelijkheid bestaat een categorisch verschil
tussen Eenheid en Eenvormigheid, omdat Eenheid in verscheidenheid is, zij is
verscheidenheid. De Eenvormigheid is daarentegen haar spotvorm die tot de
uniformiteit terug te leiden valt en gekenmerkt wordt door het dogmatisme, omdat
elke maatschappij het dogma, het uniforme tot haar handhaving nodig heeft. ‘De
uniformiteit is voor de collectiviteit wat het dogmatisme is voor de enkele
persoonlijkheid: datgene, waardoor ze ontstaat en bestaat. (...) De uniformiteit is het
dogmatisme van de als individu opgevatte collectiviteit, haar innerlijke verdeeldheid
is op dezelfde wijze: haar “twijfel”.’ (Van Bruggen 1980: 28).
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Voor de collectiviteit die het individu vervangt, geldt ook wat voor het individu geldt
nl. de levensdrift leidt tot de distinctiedrift. De collectiviteiten willen en moeten zich
onderscheiden wat tot uiting komt o.a. in verschillende vormen nationalisme. Alle
collectiviteiten of dit nu om de staat, de kerk of een organisatie gaat,32 tonen sterke
neiging tot zelfbehoud: ‘het hardnekkig vasthouden aan de toevallige distincties, de
onwil tot het relativeren en opheffen van het eigene. Met name conservatisme,
autoriteitsgevoel, eigenwaan en dogmatisme wijst zij als de typerende trekken van
iedere collectiviteit aan.’ (Sicking 1976: 71).
De tweede kolom vermeldt andere typen: mensen die van het eenheid-willend
temperament zijn. Individualisten, twijfelaars, begrijpers e.a. onttrekken zich aan de
maatschappij. Ze zijn haar vijanden omdat ze naar de Eenheid, naar de opheffing
streven terwijl de maatschappij naar de gesteldheid, naar het behoud streeft. Ze
vormen een bedreiging voor de maatschappij omdat hun de gave van verwondering
geschonken is, en zich verwonderen is contrast voelen en is dus bron van alle wijsheid.
Ze bedrijven het denken dat voor Van Bruggen het principieel-onmaatschappelijk
karakter draagt: ‘want van verwondering naar twijfel is maar één stap (...). Denken
is onderscheiden, zich verwonderen, twijfelen, maar de twijfel doet de denker niet
vertwijfelen, neen, de twijfel is hem de grootste steun, het kompas dat hem door
zeeën van onzekerheid, niet voert naar een bestemd einddoel, naar een “veilige
haven”, die hij niet begeert en niet nodig heeft, maar hem afhoudt van de klippen
der ongegronde stelligheid en der onbewezen beweringen. De ganse methode van
Sokrates, de “virtuoos in de dialectiek” komt neer op het opwekken en levendig
houden van de geest, opdat die niet blijvend vastgroeien aan eigen oordeel, en het
voor de hand liggende aanmerke als het vanzelfsprekende.’ (Van Bruggen 1980: 45).
De denkende mens herkent in zichzelf relaties en komt tot hun opheffing in de
Eenheid. Tijdens deze activiteit wordt hij bewust van het redeloze van regels en het
onhoudbare van dogma's. Om die reden gelooft hij niet meer in de wetten en regels
van de uniforme collectiviteit, de heersende distincties lijken hem geforceerd en
tenslotte, omdat hij geen betere maatstaf vindt, maakt hij zijn eigen oordeel tot de
‘maatstaf aller dingen’. Toch ziet hij in dat dit criterium slechts persoonlijk bruikbaar
is en kan hij dit niet als algemeen geldend aan anderen aanbieden. ‘Daarom moet de
ware, denkende mens noodzakelijkerwijs individualist zijn en kan zich noch de
redelijkheid, noch de recht-

32

Aan het verstarde collectiviteitsdenken levert haar bijdrage zowel het wetenschappelijke
dogma als ook het politieke; beide worden door de schrijfster tot de collectiviteiten gerekend.
‘Zo ontstaan dus, parallel aan elkander, de twee nieuwe collectiviteiten, welke de negentiende
eeuw heeft voortgebracht, de niet strijdbare wetenschappelijke, die de vroegere kerkelijke
vervangt, de strijdbare Internationale, die de vroegere nationale vervangt.’ (Van Bruggen
1980: 494).
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vaardigheid in de maatschappij anders voordoen dan als tegenstrevend individualisme,
in de kerk als “ketterij”.’ (Van Bruggen 1980: 65).
Ook de anderen die aan de denker verwant zijn - de rechtvaardige of de kunstenaar
- zijn vijanden van elke collectiviteit omdat ze zowel de ontoereikendheid van de
mens als ook twijfel uitdrukken. ‘En daarom is de ware kunst, stammend uit het ware
Eenheidsbesef, evenzeer onmaatschappelijk als het ware denken.’ (Van Bruggen
1980: 58).
‘De denkende mens, de met rede begaafde, ziet wel de noodzakelijkheid van de
maatschappelijke distincties voor het voortbestaan van maatschappij en
collectiviteiten, maar weet tegelijk dat er geen vaststaande waarden en waarheden
zijn, en dat de distinctie van “schuld” en “onschuld,” van “goed” en “kwaad”
kunstmatig is in het licht van “het enkel-relatieve en blootfunctionele van de dingen”
(p. 45).’ (Fokkema & Ibsch 1984: 229). Omdat de denkers, de kunstenaars aanslag
plegen op de uniformiteit en de hechtheid van de maatschappelijke instellingen,
omdat ze maatschappelijke distincties ondermijnen en het vertrouwen in de
maatschappij en haar handhavers ondergraven, brandmerken de staten, kerken en
organisaties hun twijfel, kritiek en relativiteitszin als doodzonde en geven aan de
opvoeding van de mens een des te sterker maatschappelijk karakter. Men leert de
mens ‘de man uit één stuk’ te zijn terwijl dit onmogelijk is omdat de mens als
weerspiegeling van de Eenheid een verscheidenheid van elkaar tegensprekende en
opheffende relaties en functies is. De wijze is daarentegen drager van de
anti-maatschappelijke, individualistische en opheffende. ‘Zo zal elk streven naar de
Eenheid, naar het Absolute, naar “God”, ten slotte blijken te zijn en wel
noodzakelijkerwijs: individualisme - en elke collectiviteit het Eenheid-blinde waarin
zich de Eenheid vergeet - het eerste doodsbestreving, het laatste levensbestreving.’
(Van Bruggen 1980: 49).
Het cruciale verschil tussen de maatschappelijken en de individualisten ligt in het
volgende: ‘In de volslagen mens wordt zich de Eenheid van zichzelf bewust, om in
die zelfherkenning tot zelfopheffing te komen - in de collectiviteit vergeet zich de
Eenheid, en die zelfvergetelheid is de voorwaarde van der Eenheid zelfbehoud.’ (Van
Bruggen 1980: 65). Het eenheidsverlangen is ‘het streven naar vereenzelviging, met
het andere, naar vervloeiing en versmelting, naar zelfverlies; het is het streven naar
de opheffing van contrasten en is dus tegengesteld aan de distinctiedrang’ (Sicking
1976: 68).
De twee kolommen tegengestelde typen mensen geven niet alleen voorbeelden
van de spanning tussen de mens en de samenleving, maar ook tussen de mensen
onderling, en verder in de mens zelf en tenslotte in de Eenheid, omdat het tweeledig
proces van de Eenheid zich aan de mensen in het conflict tussen individu en
collectiviteit openbaart. ‘Alle conflicten die ons de historie
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toont zijn de conflicten van de langs deze lijn in zich zelf verdeelde mens, van de in
zich zelf verdeelde mensheid, in hoogste instantie dus van de in zich zelf verdeelde
Eenheid, die altijd door die zelfverdeling tot bewustzijn van zichzelf streeft te komen
en tegelijkertijd altijd door weer tot zichzelf terugreikt, aldus opgaand neigt tot de
ondergang.’ (Van Bruggen 1980: 24).
Hoe komt het proces van de opheffing tot stand? Van Bruggen verklaart dit door
middel van een verdere typologie. Ze verdeelt de individualisten (de twijfelaars, de
Platonici e.a.) in volgende twee categorieën: (i) de her-vormers of her-stellers en (ii)
de echte wijzen. Uit de eerste groep komen de vijanden van elke collectiviteit:
revolutionairen, anarchisten en martelaars. Zij zijn de doeners, de verwezenlijkers
die de dogma's, dus de bestaansgrondslag van de collectiviteit, aantasten. Van Bruggen
noemt de intelligentie van de hervormers ‘in haar vrijheid en gebondenheid’ de
intelligentie van Don Quichotte. Waarom? De her-vormer valt oude stelligheden van
de verstarde maatschappij aan en verwerpt ze. Hij is vervanger ‘van
collectief-(on)zedelijke waarden door persoonlijk-zedelijke waarden’, maar in zijn
werkzaamheid groeit een nieuw dogmatisme en ‘van de door hem geformuleerde
stelligheden zal een na hem komende collectiviteit zich tot het vormen van een
grondslag bedienen’ (Van Bruggen 1980: 89). De her-vormers zijn dus her-stellers
en geen opheffers van die waarden d.w.z. terwijl ze nieuwe beginselen invoeren,
verstarren hun zinvolle middelen tot zinloos doel en zo worden ze tot de grondleggers
van een nieuwe uniformiteit. ‘Dit geldt van alle her-vormers (...). Zo scherpziend als
ze zijn tegenover het gangbare dogma, zo blind (vertrouwend) zijn ze tegenover hun
eigen illusies.’ (1980: 90).
En toch vervullen ze een belangrijke rol in het proces van de zelfopheffing van
de Eenheid. Dat proces voltrekt zich in het opheffen van de voorafgestelde
onderscheidingen. De dogma's in de collectiviteit kunnen deze rol niet vervullen
omdat ze niet tot levende onderscheidingen behoren. ‘Aan het voorhanden
maatschappelijk dogmatisme kan de Eenheid zich derhalve niet opheffen, omdat ze
niet zichzelve er in onderscheiden, er in herkennen kan. Hieruit volgt, dat die
onderscheidingen vooraf moeten worden opnieuw gesteld (her-steld) opdat ze daarna
kunnen worden opgeheven.’ (Van Bruggen 1980: 85).
De her-vormers of her-stellers zijn dus individuen waarin de Eenheid werkzaam
is in het stadium van zichzelf onderscheiden en herkennen. De tweede groep waarin
de eigenlijke opheffing plaatsvindt, zijn daarentegen de wijzen, de denkers, de
opheffers en - als pendanten van de Don Quichottes - de Hamlets. Beide groepen
zijn voor elkaar contrast en complement. Bij de wijzen treedt het zuivere denken op,
in hen is de vrije door niets gebonden intelligentie werkzaam waarin de mens een
graad van bewustzijn bereikt ‘dat hij van al zijn daden het eenzijdige en ontoereikende
ziet en dus niet meer handelen kan. Tot
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hij nog weer beter weet.’ (Van Bruggen 1980: 92). ‘Immers, de ware wijsheid,
beseffend hoe elke daad een eenzijdigheid is, kan tot de daad, ook de liefdevolle
daad, niet komen - erkennend de noodzakelijkheid, ook van het kwaad - de liefde
daarentegen zal altijd pogend en handelend optreden willen en zal daarom in het
dieper wezen der dingen en hun Noodzakelijkheid uiteraard niet mogen, niet kunnen
doordringen - dat wil zeggen, tot de ware wijsheid nimmer kunnen komen - de beide
beste dingen, die wij bezitten, onze liefde en onze wijsheid, zijn alweer
tegenstrijdigheden, alweer “vijanden” en laten zich nimmer tegelijkertijd
verwezenlijken.’ (1980: 53).
De her-stellers en de wijzen komen gelijktijdig tevoorschijn, waardoor een oppositie
ontstaat, maar beide typen hebben daarin hun rol te vervullen. De volmaakte
opstandeling lijkt Van Bruggen Prometheus. ‘Alle figuren die in de oppositie staan
zijn in 't oog van de schrijfster aspekten van Prometheus, van de edele opstand. Aan
de hand van die figuren ziet zij de letterkunde zich ontwikkelen en de bewustheid
van het mensdom naar de voorgrond treden. De opstandigheid en de verpuring van
dat gevoel, ziedaar wat C.v.Br. in de geschiedenis der letteren zoekt en dus ook vindt
(...).’ (Jacobs 1962: 150).
Van Bruggen wilde dus in haar Prometheus niet alleen de strijd van het strevende
individu tegen de machthebbende meerderheid beschrijven (‘de geschiedenis van
een verdeeldheid’) maar eveneens de geschiedenis schetsen van de groei van de
mensheid naar bewustheid (‘de geschiedenis van een bewustwording’) (Van Bruggen
1980: 25). Mensen voltrekken dit proces van tegenstrijdigheden en gaan in eigen
tegenstrijdigheden tegen elkaar in ‘gelijk twee natuurkrachten, wier eeuwige
onderlinge ondervanging in eeuwige strijd de inhoud des levens; het Leven zelf is’
want ‘de Eenheid streeft naar vergetelheid tot zelfbehoud in het Collectivistische,
naar herkenning tot zelfopheffing in het Individualistische.’ (Van Bruggen 1980:
25). ‘Bovendien hangt het eenheidsverlangen in Prometheus nauw samen met het
besef, dat alles wat eerst vast leek, uiteindelijk toch wankel is, dat alle dingen tenslotte
betrekkelijk blijken te zijn, dat eenzijdigheden en dogma's op allerlei terreinen bij
nader inzien niet te handhaven zijn; de stelligheid waarmee en waarin het afzonderlijke
zichzelf in stand tracht te houden, wordt steeds opnieuw ondergraven door de twijfel.’
(Sicking 1976: 68).
Als bewijs voor haar theorie haalt Van Bruggen de spiegel van de literatuur
tevoorschijn en spoort in de literaire werken de twee polen van het zich opheffende
en behoudende Ene op. Ze laat figuren zien die de lotgevallen aanschouwelijk maken
van de mensheid die gedreven wordt door de twee polen van het zich opheffend en
behouden Ene. Om dit in een brede (literatuur-) historische context te plaatsen,
onderscheidt ze tijden waarin de anti-maat-
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schappelijke en de individualistische gezindheid de boventoon voert en tijden die de
bloeiperiode zijn van het maatschappelijk sentiment en het partij-instinct. ‘Na de
individualistische periode, waarin het individualistische Christendom ontstond, volgen
de collectief-voelende Middeleeuwen, daarna de individualistische
Renaissance-Reformatie, daarna de collectief-voelende zeventiende eeuw en daarna
de individualistische periode, waarvan de Franse Revolutie met de Reformatie te
vergelijken, het einde is, die de filosofie van Kant tot dubbelgangster heeft. Daarna
nog eens een opbloei van collectiviteitsinstinct gedurende de zogenaamde Restauratie
en daarna...’ (Van Bruggen 1980: 92-93).
Ondertussen hebben, volgens Van Bruggen, de besten onder de mensen een stadium
van een definitieve bewustwording bereikt (door het moderne denken) maar in de
bredere massa zet het proces zich nog steeds voort (Jacobs 1962: 145).

II.3.4. Conclusies
Dit betoog zal bij ons onderzoek dikwijls tot leidraad dienen. De buitenstaander zoals
hij in dit boek opgevat wordt, is dus in de ethische zin iemand die zijn moraliteit niet
uit de maatschappelijk, cultureel of religieus voorgeschreven gewoonten en normen
put of uit de bepaling van morele geboden die voorafgaan aan het zijn. De
buitenstaander weet dat de eerste voorwaarde van
zich-in-een-morele-situatie-bevinden, niets anders is dan zich juist daarvan bewust
te zijn. De buitenstaander weet - om met Løgstrup en Lévinas te spreken - van de
onuitgesproken vraag en van de onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid. Noch de
vraag, noch de verantwoordelijkheid wordt van de maatschappelijke of
bovennatuurlijke wet afgeleid. Verantwoordelijkheid is onvoorwaardelijk omdat
men niet weet waar ze begint of ophoudt, met andere woorden omdat de zekerheid
ontbreekt wiens verantwoordelijkheid in een bepaald geval geldt. De buitenstaander
is dus iemand die als moreel wezen tracht te leven d.w.z. zonder gedetailleerd te
omschrijven wat ongezegd blijft en zonder voorwaarden voor verantwoordelijkheden
te stellen. En de onuitgesproken vraag en de onvoorwaardelijke verantwoordelijkheid
bestaan sinds de mens uit de Hof van Eden is verbannen. Een morele persoon leeft
in onvrede met eigen daden, en zijn zelfkritiek en zelfverwijt zijn betrouwbare tekenen
van een morele instelling. (Bauman 1996: 29-30). De outsider bevindt zich niet in
de macht van de collectiviteit (waaronder groepen mensen, instellingen,
waardenstelsels en courante normen te verstaan zijn). De collectiviteit kan hem niet
geven, en niet wegnemen wat voor hem van waarde is, hij is iemand die vrij - en
steeds vrijer
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- staat tegenover de collectiviteit (tenminste als hij sterk genoeg is om geen afstand
te nemen van zijn ‘uniek-zijn’). De oppositie tussen de outsider en de collectiviteit,
tussen het individu en de maatschappij treedt op ‘als de openbaring van der Eenheid
zelfherkenning’ (Van Bruggen 1980: 88), de Eenheid produceert als het ware deze
kritische oppositie om daarin tot zelfherkenning te komen. De spanning is
onvermijdelijk want eigen aan de conditie van de outsider.
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III. Buitentekstuele xenofanie: genre/gender, canon
III.1. De spiegel van het boek - Sy kom met die sekelmaan van Hettie Smit
‘In ons letterkunde is die verhouding van man en vrou nog skaars aangeraak; ons
besit g'n liefdesroman nie en baie min liefdesgedigte. In 'n geestelik-koloniale
omgewing waag die mens dit nie om waaragtig en alleen mens te wees nie, en hierdie
allermenslikste verhouding word 'n kleinburgerlike sakie van vry en trou. Hierdie
hartstogte wat (...) nog altyd die skoonheid en felheid van die lewe en die kuns gemaak
het, word bloot gemoedelik of so met 'n rapsie oulike suggestiwiteit aangeraak; terwyl
daar teenoor die saaklikheid en eerlikheid van die moderne seksbelewing alleen botte
verswyging gestel word. Wat mooi is, word plat gemaak; wat eerlik is, word vermy.
So staan ons kleinburgerdom in sy literêre uiting daar: magteloos om òf op die mooie
òf die saaklike te besluit.’ (Van Wyk Louw 1986-a: 9-10). Deze woorden schreef
Van Wyk Louw in zijn toespraak ‘Die rigting van die Afrikaanse letterkunde’ in
1936, slechts één jaar voor de publicatie van een van de opmerkelijkste boeken over
liefde in de Afrikaanse literatuur nl. Sy kom met die sekelmaan (1937).
Het geval van de schrijfster Hettie Smit (1908-1973; pseudoniem van S.J. van
Vuuren) is zeer uitzonderlijk. Toen ze twintig jaar was, publiceerde ze haar roman
Sy kom met die sekelmaan, die uit brieven en dagboekfragmenten bestaat. Nadien
heeft Smit niets meer gepubliceerd.1 En toch - slechts op basis van dat enkele boek
- werd haar binnen de canon van de Afrikaanse literatuur een

1

D.J. Opperman ging in 1951 van Kaapstad naar Johannesburg om o.a. Elisabeth Eybers en
Hettie Smit te spreken; hij probeerde van de twee belangrijke figuren uit de jaren dertig hun
handschriften te krijgen en te publiceren. Smit antwoordde dat haar enige boek (d.w.z. Sy
kom met die sekelmaan) het boek van liefde was en dat zij wel verlangde om ooit het boek
van de haat te schrijven, maar geen moed meer heeft om haar opnieuw op het gebied van de
letterkunde te begeven (Kannemeyer 1986: 221; Van Zyl 1999). Meer dan tien jaar geleden
herinnerde Hennie Aucamp (1989) aan de satirische tekst van Smit getiteld Oorle' Breggie
skryf aan Jan. Smit publiceerde sinds 1928 prozagedichten, verhalen en schetsen o.a. Uit
my Stemmingsdagboek in ‘Kwartaalblad van die Universiteit van Kaapstad’ en ‘Huisgenoot’
(Opperman 1953: 313-314; Van Niekerk 1999: 409).
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belangrijke plaats toegekend.2 Allereerst, als aanloop tot verdere redenering, wil ik
enkele bevindingen van de gezaghebbende Afrikaanse critici en literatuurhistorici
aanhalen.
In 1939, slechts twee jaar na de publicatie van de roman, prees P.C. Schoonees in
zijn Die Prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging de literair-historische waarde
van het boek hoog: ‘Met 'n vrymoedigheid, in ons letterkunde totnogtoe onbekend,
spreek sy die vroulike eie-aard van haar liefde uit. (...) Hierdie [boek] is 'n belangrike
moment in die ontwikkeling van ons prosakuns. Hettie Smit het, om een van haar
eie beelde te gebruik, met haar stem 'n reënboog oor die vaalte van ons prosa gespan.’
(Schoonees 1939: 415, 420).
Een jaar later, in 1940, schreef een van de invloedrijkste literatuurcritici van toen
F.E.J. Malherbe: ‘Hierdie boek bevat van die mooiste stukke prosa in ons hele
literatuur; (...) niemand [mag] die boek ongelees laat nie.’ (Malherbe: 1940: 157).
D.J. Opperman, een van de voornaamste dichters in het Afrikaans in de periode
na de Dertigers en tevens een belangrijke criticus, oordeelde in 1953 dat Hettie Smit
‘'n nuwe geluid met “Sy Kom met die Sekelmaan”’ heeft gebracht (Opperman 1953:
64).
Gerrit Dekker, de auteur van Afrikaanse literatuurgeskiedenis (1935; vijfde
bijgewerkte druk 1960), de eerste ‘geschiedenis’ van de Afrikaanse literatuur in de
ware zin des woords, vond: ‘Met hierdie roman (...) doen die individu (...) sy intrede
in ons prosakuns.’ (Dekker 1960: 289).
Rob Antonissen, een andere belangrijke kanoniseerder van de Afrikaanse literatuur,
schreef in zijn Schets van den ontwikkelingsgang der Zuid-Afrikaansche letterkunde:
‘Geheel enig (...). Maar vooral: ongewoon belangrijk! (...) Vernieuwingsstreven naar
inhoud en naar vorm. (...) dit boek is rijk aan prachtige passages, het heeft stijl, het
heeft leven.’ (Antonissen 1946: I: 336, 337).3
J.C. Kannemeyer, auteur van een gedetailleerd gedocumenteerde en tot nu toe de
omvangrijkste geschiedenis van de Afrikaanse literatuur, stelde in 1984 vast dat het
boek: ‘duidelik van die tradisionele Afrikaanse roman wegswaai.’ (Kannemeyer
1984: 463). ‘'n mens [moet] waardering hê vir die feit dat Hettie

2

3

Twee andere voorbeelden van succesvolle debutanten die na één publicatie helemaal van het
literaire toneel verdwenen en na de aanvankelijk enthousiaste ontvangst niet in de literaire
canon zijn opgenomen - nl. Eva Walter (M.E. Hubrechtse) en Meg Ross (M.E. Grosskopf)
- worden door Henriëtte Roos (1992) geanalyseert.
Vetdruk door Antonissen - J.K.
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Smit die lirisme in die Afrikaanse romantiese tradisie hier op 'n veel meer
verantwoorde wyse as haar voorgangers aanwend.’ (Kannemeyer 1990: 159).
In het academische studieboek van de Universiteit van Suid-Afrika voor het vak
geschiedenis van de Afrikaanse letterkunde, leest men: ‘Vir ons is van meer belang
die feit dat die vernuwing wat hom in die dertigerjare in die poësie voltrek het,
grootliks aan die prosa verby sou gegaan het, as dit nie was vir Sy kom met die
sekelmaan nie. Die sterkste tendense in die poësie van Dertig vind ons in hierdie
roman terug.’ (Harley 1989: 143).
En om de fraseologie waarin de critici en literatuurhistorici hun uitlatingen over
dit boek hebben gekleed aanschouwelijker te maken, de laatste aanhaling: ‘met “Sy
Kom met die Sekelmaan” het Hettie Smit in die Afrikaanse prosa 'n mylpaal gestel:
die liefde as een van die bepalende werkinge in 'n menselewe is na soveel
sentimenteels daaroor (...) in treffende prosa uitgebeeld om sy eie ontwil.’ (Nienaber
& Senekal & Bothma s.d.: 169).
Van de canonieke positie van Sy kom met die sekelmaan getuigen ook stemmen
van de contemporaine Afrikaanse literatoren. Op de vraag van een lezer om een
huisbibliotheek van boeken samen te stellen waarmee jonge mensen zouden moeten
opgroeien, noemde prof. Elize Botha (1930-) o.a. Sy kom met die sekelmaan (Botha
1994). Joan Hambidge (1956-) verwees daarentegen naar de roman van Smit als een
van haar tien favoriete boeken.4 Voor Hambidge - die Sy kom met die sekelmaan
‘steeds as die mees ongelukkige dog erotiese titel in Afrikaans beskou’ (Hambidge
1992)5 - is dit een klassiek boek en voor haar eigen ‘alternatiewe hygroman’ Swart
koring (1996) een belangrijk referentiekader. Een dergelijke verwijzing vindt men
in het gedicht moon-struck van Chris Lombard uit zijn bundel Tussen die Malgasse
op die kaai (1991). En Johann Botha betrekt Smit bij de bespreking van de
hedendaagse roman: ‘Wie kán Griet skryf 'n sprokie lees sonder om 'n verre
voorganger, Hettie Smit se Sy kom met die sekelmaan (1937), in die herinnering te
roep? (...) Maar loop

4

5

De andere zijn Tristia van N.P. van Wyk Louw, Bart Nel van J. van Melle, Laat vlugte van
C.M. van den Heever, Dolosse van D.J. Opperman, Sewe dae by die Silbersteins van Etienne
Leroux, Jukstaposisie van T.T. Cloete, Volmink van Hennie Aucamp, 'n Ander land van
Karel Schoeman en Die swerfjare van Poppie Nongena van Elsa Joubert (Hambidge 1997).
In een van haar teksten uit de ‘Beeld’-rubriek ‘Op my literêre sofa’ schreef ze: ‘Ook
Afrikaanse boeke het alte dikwels dubbelsinnige titels (nie tietels nie!). Hettie Smit se Sy
kom met die sekelmaan kan allerweë beskou word as die teks met die mees gelade titels,
veral as 'n mens dié belydenisroman weer lees en besef ons sit hier met 'n gefnuikte vrou.’
(Hambidge 1990). Een verwijzing, spelenderwijs, naar deze klassieke roman kan men zelfs
in de krantencolumn met medische adviezen aantreffen: ‘Was Hettie Smit se roman Sy kom
met die sekelmaan vyftig jaar gelede getitel Hy kom met die sekelpenis, was dit steeds 'n
blitsverkoper. Meer manne as wat wil toegee, kwel hulle oor 'n krom penis sommige oor
voorkoms, ander oor seksuele onbruikbaarheid.’ (Beeld 1997: 24).
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lees Sy kom met die sekelmaan gerus maar weer 'n keer hy staan ook in die
dorpsbiblioteek. Tref die vergelyking. Onbevange. Daar wag dalk 'n verrassing.’
(Botha 1992: 15).
Wanneer het belijdenis- en confessiekarakter van een boek besproken wordt,
behoort Sy kom met die sekelmaan tot een vanzelfsprekend verwijzingskader. Zo
bijvoorbeeld in de bespreking van een hedendaags boek door Lucas Malan: ‘Om
mee te begin, sal dit nie heeltemaal so maklik wees om te sê dit is 'n konvensionele
roman nie. Struktuur nie eintlik herkenbaar nie, soos die verteller sou sê. Dit sal ook
nie help om dit 'n besonder eietydse “biegroman” in die tradisie van Sy Kom met die
Sekelmaan te noem nie, want al is daar ooreenkomste, is die verskille te groot.’
(Malan 1999).
Uit deze slechts fragmentarisch geciteerde stemmen van de kritiek komt een beeld
tevoorschijn van de schrijfster die veel nieuws in het Afrikaanse proza gebracht heeft.
Het wordt duidelijk dat Hettie Smit als een uitgesproken vertegenwoordigster van
het individualisme geprezen wordt. Zij wordt ook als de enige schrijfster genoemd
die een pendant van de poëzie van de Dertigers op het gebied van de romankunst
was. Uit het literair-historische beeld komt ze eveneens naar voren als een van de
weinige vrouwen uit het literaire bedrijf die in de canon opgenomen werden.
Op grond van dit korte overzicht kan geconstateerd worden dat de status van Smit
binnen de canon van de Afrikaanse literatuur in bepaalde opzichten ambigu is. ‘Dit
is 'n roman - benadrukt Roos (1998: 42) de uitzonderingspositie van Sy kom met die
sekelmaan als prozawerk - wat deur 'n hartstogtelike toespitsing op die persoonlike,
die uitsonderlike, die kuns en die emosie, heeltemal buite die konteks van
klein-realisme staan.’ De schrijfster wordt een beduidende plaats toegekend - naar
het schijnt - hoofdzakelijk dankzij het feit dat ze de poëtische determinanten van de
Dertigers in het proza thematiseerde. In de loop van de canonvormende handelingen
werd haar dus aan de ene kant in menig opzicht aansluiting mogelijk gemaakt bij
haar generatiegenoten, maar aan de andere kant en in niet minder opzichten werd
haar contrasterende positie in de literaire context duidelijk gemaakt, o.a. door haar
geslacht, gevoeligheidstype, het bedreven genre, toegepaste literaire modellen te
beklemtonen. Hettie Smit is dus in zekere zin ook een outsider onder de zijnen. Het
doel van dit gedeelte van mijn boek is aan te tonen op welke wijze de canonvorming
rondom Sy kom met die sekelmaan is begonnen en hoe dit bijzondere proces met
verschillende xenofanische dimensies tot ontwikkeling is gekomen. Hiervoor wil ik
diverse elementen aan de analyse onderwerpen die daarbij een rol konden spelen. In
wat volgt wil ik nader ingaan vooral op twee groepen factoren die tot de vervreemding
van deze roman hebben bijgedragen.
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III.2. Hettie Smit en haar spiegel
Het hoofdpersonage in Sy kom met die sekelmaan is Maria Theron. Zij brengt veel
tijd door met een medestudent Johan, omdat beiden de belangstelling voor kunst en
literatuur delen. Met de tijd ontwikkelt zich uit die gemeenschappelijk interesse bij
Maria echter liefde voor Johan. Als Johan te weten komt dat zij op hem verliefd is
geraakt, trekt hij zich terug en de vriendschapsrelatie wordt verbroken. De jonge
vrouw tracht haar gevoelens voor Johan te verwerken, maar haar verlangens, ergernis
en nijd stapelen zich op. Met haar sensibele natuur is ze zeer kwetsbaar en ze stort
in. Zij heeft tijd nodig om opnieuw psychisch tot zichzelf te komen (het verhaal
omvat een periode van vier jaar). De psychische en later ook ruimtelijke vervreemding
tussen Maria en haar geliefde leidt tot zelfkennis. Een middel daartoe zijn o.a. haar
brieven aan haar vriendin Anna, haar brieven aan Johan die ze niet opstuurt maar
bewaart als een deel van haar geschiedenis (storie) en ook nog haar aantekeningen
in het dagboek.
In het vertelcentrum staat de verscheurde persoonlijkheid van de vrouw. Maria
die realiste en intellectualiste is, maakt bij de komst van de maansikkel plaats voor
Marié, die een romantische en esthetische geest is. Afhankelijk van de kwartieren
van de maan komen haar de hele wereld en zijzelf in een andere gedaante voor.
Dankzij het proces van de verscherping van tegenstellingen in haarzelf
(geconcretiseerd in diverse maanfasen) komt deze jonge depressieve vrouw tot dieper
inzicht en bereikt een geestelijke rijpheid, die echter geen volledige verzoening of
aanvaarding betekent.6
Psychologisch is de volle wissel (zoals tussen twee evenwijdige sporen) tussen de
rationele Maria en de emotieve Marié overtuigend en authentiek gepresenteerd waarbij
de schrijfster een crescendo aan spanning weet te bewerkstelligen. De ene is sterk
en handelt doelbewust, zij is een gecultiveerde vrouw die zich met wil en kracht wil
handhaven, de andere is een intuïtief wezen, dat zich steeds weer van de conventionele
banden moet losrukken - er ontstaat dus een zeker dualisme. Bij tijden neemt Marié
de overhand. Maar

6

‘Als literarisches Motiv eröffnet bereits ein solcher realer Doppelgänger ein weites Feld für
heitere bis tödlich ernste Verwechslungen, Stellvertretungen und Unterschiebungen. Als
Angstvorstellung fächerte sich jedoch der Doppelgänger des Volksglaubens und der Phantasie
über den rational erklärbaren hinaus zu einer Fülle spukhafter Doppelgängergestalten auf,
die von magisch-mytischen, in das Schicksal des Menschen eingreifenden Kräften gezeugt
und vielfach den zwei Seelen oder dem Doppel-Ich des Menschen zu entsprechen schienen.
Seit ihre Rätselhaftigkeit nicht mehr vom Glauben an Magie abgefangen war, sind solche
fiktiven Doppelungen des Menschen durch eine auf seelischer Störung beruhende Ich-Spaltung
oder durch den Identitätsverlust einer Person einsichtilich gemacht worden.’ (Frenzel 1976:
95).
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tegelijkertijd als gevolg van de verandering van de omgeving, de
levensomstandigheden en het uitoefenen van een beroep begint Maria Marié te
overwinnen. Tegen de tijd dat dit plaatsvindt, is Maria echter ook geëvolueerd, in
die zin dat ze een aantal trekken van Marié overgenomen heeft.
Maar de aanwezigheid van het dubbelbeeld verleent niet alleen een tastbare vorm
aan de identiteitscrisis waarmee Maria Theron wordt geconfronteerd. Het
dubbelheid-motief is ook in literair opzicht structuurbepalend en maakt de
verteltechnische compositie van het boek interessant.7 Hettie Smit maakt ten dele
gebruik van een dagboek, ten dele van brieven, twee technieken die uiterst geschikt
geacht worden voor de bekentenissen. De toegepaste methode streeft een concreet
doel na: in de dagboek - en briefgedeelten, die afwisselend in een bepaald ritme aan
de beurt komen,8 worden nl. andere inhouden zichtbaar. Enerzijds worden de
gevoelens voor de geest gehaald en geconcretiseerd omdat ze verwoord worden en
een naam ontvangen (Marié-fragmenten), anderzijds wordt daarover gereflecteerd
en nagedacht (Maria-fragmenten).9 Over de wereld van gevoelens, indrukken en
ervaringen wordt dus niet alleen ge-sproken, maar dit alles wordt ook nog be-sproken.
Zoals vele van haar generatiegenoten wordt Hettie Smit door een bijzonder
persoonlijk woordgebruik gekenmerkt. Sommige critici hadden het in haar geval
zelfs over een ‘nieuw Afrikaans’. Het nieuwe in haar taal was waarschijnlijk op de
eerste plaats een in het Afrikaanse proza tot dusver ongekende lyrische extase en
haar individueel-persoonlijke dynamiek van stemmingen. Kantte-

7
8

9

Voor de zesde druk (1955) heeft Hettie Smit een reeks wijzigingen ingevoerd die destijds
(Dekker 1960: 290) als verbetering van de structuur werden gezien.
De roman is onderverdeeld in zeven eenheden voorzien van aparte titels waarvan de eerste
twee (1, 2) en de laatste (7) in dagboekvorm zijn geschreven en de middelste (3, 4, 5, en 6)
in briefvorm. Maar de eerste twee stukken - die meer dan de helft van het boek beslaan (sic!)
- bevatten hier en daar fragmenten van een versluierde brief.
Deze verteltechnische ‘vondst’ van Smit om de monotone structuur van het dagboek te
verrijken en een aantal inhoudelijke elementen te doen uitkomen, wordt ook toegepast door
A.P. Brink. Kannemeyer (1965: 150, 153) merkt op: ‘Die gevaar is hier [in Lobola - J.K.],
net soos in die geval van die Sekelmaan, dat die belydenis van die verteller 'n bietjie neulerig
kan word. Om dit te vermy, gebruik Brink 'n tegniek wat in 'n sekere sin ooreenkom met die
Maria-Marié-verhouding by Hettie Smit: die “ek” skep 'n “hy” wat vir 'n groot deel van die
roman die stof aanbied. (...) In Lobola is dit 'n belydende “ek” wat 'n “hy”-verteller aan die
woord stel om 'n objektiewe siening van die “soektog” te gee, 'n tegniek wat gedeeltelik
ooreenkom met Hettie Smit se Sy kom met die sekelmaan.’ Brink maakt dit trouwens tot zijn
geliefde methode zowel in de vroegere teksten (Die ambassadeur, 'n Oomblik in die wind,
'n Droë wit seisoen), als ook in zijn Inteendeel (1993) waar hij de brieven van Barbier in drie
delen presenteert; voor Marthinus Beukes (in Van Coller 1998: 324) is dit een voorbeeld
‘waardeur die abstrakte outeur in die teks sy episodes nommer. Vir Olivier (Vrye Weekblad,
16-29.9.93) is hierdie werkwyse 'n herkenbare bemoeienis in Brink se oeuvre, want dit
vermoed ‘'n uiters deurdagte opbou’ wat die leser sodoende in ‘vindingryke romanstrukture
invoer’.
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keningen en gewaarwordingen zwellen op tot hele uitweidingen, maar wel van
impressionistische aard. De feiten en gebeurtenissen - indien ze überhaupt ter sprake
komen - worden in dienst gesteld van de innerlijke gemoedstoestanden. Het lijkt of
Hettie Smit in het Afrikaans een nieuwe taal ingevoerd heeft. Sommige critici hebben
het over dit typische kenmerk van de Dertigers als over het ‘vrouwelijke’ en
bestempelden dit als een distinctief element van haar stijl.
Naast taal is ook de literatuur als zodanig een middel om zichzelf te verwoorden
- in de roman vallen steeds weer referenties naar literaire bronnen op. Het
hoofdpersonage is soeverein op het gebied van de kennis van literatuur. Opmerkelijk
is bij Smit een grote presentie van auteurs,10 vooral schrijfsters. Daarmee wordt een
verder perspectief in deze roman geopend: de literaire traditie wordt hier tot een
wezenlijke bron van inspiratie en tot een relevant verwijzingskader; als zodanig
wordt ze daadwerkelijk gebruikt om een context voor de verwerking van gevoelens
en reflecties te creëren.
De afwisseling tussen brief - en dagboekfragmenten, variatie tussen Maria en
Marié of verscheidenheid van de talrijke kunstenaarsnamen vormen samen een uniek
maar concentrisch labyrint dat volgens de topos van de overgang en metamorfose
naar de initiatie en/of rijping wijst.

III.3. Smit als evenbeeld van de Dertigers
De literaire opleving in de jaren dertig betekende voor de Afrikaanse literatuur een
grote verandering. Na de poëzie van de Tweede Afrikaanse Beweging, die
hoofdzakelijk door de strijd voor de nationale identiteit na 1902 werd bepaald of
aanverwante motieven verwerkte, kwamen nieuwe onderwerpen aan de orde. De
Anglo-Boerenoorlog (1899-1902) had geen aantrekkingskracht meer en verloor zijn
kracht als bron van activerende inspiratie. De dichterlijke formule van de voorgangers
werd als uitgediend en verouderd aangevoeld, het

10

Maria noemt haar auteurs ‘hele skare koninklike weesens’ (Smit 1974: 25). Naast Aristoteles
en Shakespeare wordt ook een oudere Nederlandse dichter genoemd: Jan Luyken (1649-1712);
verder worden zowel romantische schrijvers zoals Alexandre Dumas (1802-1870) of Percy
Shelley (1792-1822) als ook de Engelse en Zuid-Afrikaanse land-, tijd - en geestgenoten van
Smit genoemd: Katherine Mansfield (1888-1923), Edgar Wallace (1875-1932), Roy Campbell
(1901-1957), Olive Schreiner (1855-1920), Pauline Smith (1883-1959), Oscar Wilde
(1856-1900). De verwijzingen zijn talrijk wat de Nederlandse en Vlaamse literatuur aangaat:
Alice Nahon (1896-1933), Henriëtte Roland Holst (1869-1952), Ada Gerlo (1885-1980),
Herman Gorter (1864-1927), Lodewijk van Deyssel (1864-1952), Guido Gezelle (1830-1899),
Felix Timmermans (1886-1947). Ook de namen van denkers als Ralph Emerson (1803-1882)
en Eduard Spranger (1882-1963) komen voor. De verwijzingen naar de literatuur in de roman
betreffen dus vooral de eeuwwisseling en de aanwezigheid van vrouwen is opmerkelijk.
Samen maken ze een interessante vorm van interteksten uit.

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

136
gebruikte idioom leek de jonge generatie ontoereikend voor de nieuwe ervaringen;
de vertrouwde motieven verloren in de veranderende wereld hun oorspronkelijke
functie. Men weigerde bij de beperkende traditie van de 19de-eeuwse oorsprong
aansluiting te zoeken, vooral omdat die voornamelijk waarde hechtte aan de
streekgebonden elementen.
De nieuwe trends in de Afrikaanse literatuur waren echter niet alleen een resultante
van de kritische en negatieve houding tegenover de aangetroffen situatie. De literatuur
werd ook in de positieve zin beïnvloed door de nieuwe sociale en culturele
ontwikkelingen, zoals migratie naar de steden en het ontstaan daar van de meer
ingewikkelde sociale stratificatie, verdwijning van de oude leefwijze op het platteland
e.d.m. Dankzij deze tendensen ontstonden werken over de armblankes, en ook andere
problemen van de verstedelijkte Afrikaner werden in de literatuur verwoord. Aan de
andere kant veroorzaakte de ontwrichting op politiek, economisch en cultureel gebied
een bepaalde vervreemding van diverse sociale en etnische groepen. De ontwikkeling
van de historische roman enerzijds en de ontspanningslectuur anderzijds kan ook in
dit licht gezien worden. De identificatie met het volk was voor de schrijver niet meer
zo vanzelfsprekend en niet meer zo gemakkelijk. Het individualisme trad naar voren
waarvoor model stonden zowel de romantische Engelse belijdende poëzie (op Krige
na studeerde de jonge dichtersgeneratie aan de Engelstalige universiteiten) en de
Nederlandse Tachtigers met hun cultus van het schone, alsook moderne (niet zelden
Nederlandse) dichters met hun existentialistische trekken.
Voor de doorbraak zorgt de literatuur uit de jaren dertig. De vernieuwing, later
bekend als ‘vernuwing van Dertig’, komt goed op gang in 1934 met de publicatie
van de gedichten van W.E.G. Louw (1913-1980) Die ryke dwaas en speelt zich
grotendeels tot 1937 af dankzij de komst van andere Dertigers N.P. van Wyk Louw
(1906-1970), Uys Krige (1910-1987) en Elisabeth Eybers (1915-). ‘Dit word algemeen
in die Afrikaanse literêre kritiek aanvaar dat die Dertigers 'n vernuwing in die
Afrikaanse poësie gebring het - en die meeste van die Dertigers het nou geïdealiseerde
literêre figure geword. Die hardnekkige besorgdheid oor “hernuwing” wat vandag
[1990 - J.K.] nog 'n betekenisvolle norm is vir die literêre kritikus in haar/sy soeke
na “gehalte” en die estetiese kan waarskynlik teruggevoer word na hierdie
mededingende strewe. Die “vernuwing” in die poësie het beteken dat daar minder
aandag aan die “tipies-Afrikaanse” gegee sou word (die natuur, die verlede, die taal)
ter wille van die klem op die persoonlike en die belydenis, waar die individu sentraal
staan. Digters het die skryf van poësie as 'n bewuste taak aanvaar, waar elke woord,
metafoor en klank suiwer en esteties bevredigend moes wees. Die kunstenaar was
'n persoon met 'n rol, en met 'n profetiese roeping.’ (Coetzee 1990: 18).

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

137
De dichtkunst staat vol zelfanalyse en zelfonthulling, biecht en belijdenis. Noch de
traditionele noch de nieuwe motieven worden zoals vroeger ‘bezongen’; alles wordt
uitgebeeld, geuit en verwoord, in eerste instantie stemmingen en gewaarwordingen.
Op een eerlijke wijze belijden de Dertigers conflicten en zonden waarover vroeger
werd gezwegen. (De Wet 1971: 46-47).
Opmerkelijk is vooral de verandering van het paradigma ten opzichte van de
uitwerking van de liefdesmotieven. Terwijl de oudere dichters dit motief in de termen
van ‘minnezang’ behandelden of op zijn vaderlands kleurden, worden de
liefdesmotieven bij de Dertigers vanuit het intieme, het hartstochtelijke en het felle
van de gevoelens en emoties bewerkt. Tegelijkertijd komt het tot een markante
verschuiving die F.E.J. Malherbe ‘die jeugdige kultus van die smartbewussyn’ gedoopt
heeft, nl. dat de dichters de klemtoon op hun eigen innerlijke leven leggen. Het boek
van Hettie Smit paste hier uitstekend bij: ‘Alhoewel Sy kom met die sekelmaan oor
die liefde handel, is daar baie weinig oor die liefde in die roman. Dit gaan veel meer
oor die liefhebbende se reaksies en daar is meer belangstelling vir die liefhebbende
se innerlike as bv. vir die geliefde. Dit is 'n boek van emosie, sy dit dan liefdesemosie.
Maar, die klem lê op die ek se emosie. Hettie Smit se emosies, heftig en jeugdig, lyk
vir haar na die werklike of enigste lewe.’ (De Wet 1971: 33-34).
Het individualisme was in de jaren dertig misschien iets meer welkom dan in 1920
toen E.C. Pienaar daartegen waarschuwde: in de bespreking van J.R.L. van Bruggens
Lentestemme (‘Huisgenoot’ maart 1920) vermaande hij dat het individualisme op de
schoonheidscultus en ‘die allerindiwidueelste emosie’ kon uitlopen. En toch tekende
zich deze tendens van het esthetisch individualisme steeds duidelijker af; reeds vanaf
de tweede helft van de jaren twintig begonnen I.D. du Plessis en C.M. van den Heever
sterker uiting aan het eigen zielenleven te geven. Na 1930 werd deze lijn voortgezet
door de verheerlijking van het kunstenaarsschap en verfijnde zintuiglijke
waarnemingen in C.M. van den Heevers Deining (1932), ervaring en belijdenis van
de tweespalt tussen de zinnelijke levensdrift en de geestelijke bezinning in W.E.G.
Louws Die ryke dwaas (1934) en - zoals de titels al te kenne geven - de lyriek van
de individuele belijdenis in N.P. van Wyk Louws Alleenspraak (1935) en Elizabeth
Eybers' Belydenis in die skemering (1936). Ten slotte was er nog de dichtbundel
Kentering (1935) van de buitenstaander onder de Dertigers, Uys Krige.
Ook in Sy kom met die sekelmaan domineert belijdenis. De gekozen genres
(dagboek en briefroman) getuigen daarvan; net als de manier waarop het centrale ik
andere karakters behandelt: zij dienen slechts als luisterende oren, Johan voor haar
liefde en Du Toit voor haar haat, en zelfs haar vriendin Anna gebruikt het ik als
praatpaal. Een ander raakpunt met de Dertigers is - zoals in hun gedichten - het
bewuste gebruik van de woordklank. Net als de Dertigers in

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

138
hun poëzie, wendt Smit ritme doelbewust als functioneel en organiserend middel
aan; terwijl dit niet gebruikelijk was in de gewone Afrikaanse roman van die tijd.
De schrijfster openbaart bovendien dichterlijke voorliefde voor plastische en beeldrijke
taal en ze bedient zich dikwijls van vergelijkingen. Door de metaliteraire motieven
in het boek geeft Smit blijk van het bewuste kunstenaarsschap dat zo kenmerkend
was voor de Dertigers (De Wet 1971).
Straks wordt op de aspecten van de groepsvorming ingegaan, maar reeds hier is
het goed om te wijzen op het feit dat de meeste van de Dertigers samen aan de
Universiteit van Kaapstad studeerden en dat ze (ook later) vriendschappelijke relaties
onderhielden. Met hun gezamenlijke komst op de literaire scène brak de tijd van de
individualistische dichters aan. De Nederlandse Tachtigers genoten onder de jonge
auteurs een grote populariteit, ook zij zochten naar het enkele enige onvervangbare
woord. Zoals in Nederland op het einde van de 19de eeuw, leidde dat proces in de
jaren dertig van de 20ste eeuw in Zuid-Afrika tot het ontstaan van een sterk bewustzijn
van de dichters die van hun bijzondere taak overtuigd waren. In vergelijking met de
Afrikaanse auteurs van voor 1930 zijn de Dertigers professioneler en hun dichtwerk
is kunstlyriek. Van hun vakkundigheid getuigt hun artistieke techniek en eveneens
hun literatuurtheoretische bewustheid en reflectie. Naast de klassieke versvormen
experimenteren ze met vorm en ritme. In plaats van de patriottische motieven komen
intellectuele naar voren. Ook universele kwesties worden aangesneden. In het
spanningsveld tussen het aardse leven en het hiernamaals wordt de erotiek een speciale
plaats toegekend.
De Dertigers waren ook op een andere manier modern. Ze grepen naar nieuwe
genres, zoals het essay, en beproefden het potentieel van de moderne media,
bijvoorbeeld radio. ‘Mit der Erfindung des Rundfunks bot sich dem Autor des 20.
Jahrhunderts ein neues Medium mit anderer Publikumsstreuung und eigenen Gesetzen
zur Erprobung an’ (Adam 1981: 93).
Met betrekking tot Hettie Smit spreekt Kannmeyer (1984: 464) van ‘die historiese
beeld wat Sy kom met die sekelmaan van die periode van Dertig en die literêre
byeenkomste van die Kaapse skrywers oproep’. Er bestaat geen twijfel over dat de
briefroman van Smit - zoals trouwens de meeste briefromans - eigentijds is want de
brieven zijn immers brokken werkelijkheid alhoewel qua vormgeving geïsoleerd.
En toch verwijst de schrijfster slechts een paar keer naar de actuele gebeurtenissen
(het meest markante voorbeeld dat later in het kort besproken zal worden, is dat van
de poëzieavond waarop de dichtbundel van W.E.G. Louw gepresenteerd werd). De
knappe manier waarop Smit de geestige presentatie van de avond als artistiek
evenement in haar boek betrekt, is bedriegelijk want in de roman ontbreken
gedetailleerde verwijzingen naar de buitenliteraire wereld - zoals die wel vaak
voorkomen in de brief - en dagboekroman die dikwijls een tijdgebonden
appèl-karakter draagt of de sleutel-
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roman nadert. Het boek van Smit is op een andere wijze eigentijds en sluit op een
andere manier aan bij de vertogen van de eigentijdse periodes. De lezer heeft niet te
maken met de uitbeelding van de uiterlijke gebeurtenissen, maar eerder met de
weergave van de geestelijke atmosfeer. Die atmosfeer ontbeerde W.E.G. Louw, toen
hij naar Amsterdam ging en vanuit deze positie aan zijn broer schreef (1.08.1939)
dat hij het levend contact miste dat ‘ons vroeër jare in die Kaap met mekaar gehad
het, die heerlike verwagtinge, die gevoel van 'n imminente wonder’. Kannemeyer
(1990: 120) concludeert dat uit deze sfeer zowel Sy kom met die sekelmaan als ook
Alleenspraak en Die ryke dwaas ontstaan zijn. Deze tijdgeest maakt bij Smit de
werkelijke context uit, niet de feitelijke en feitenrijke omstandigheden of de bestaande
realiteit waarover de lezer in wezen niet veel te weten komt. In plaats van de
beschrijving van het toen intensieve contemporaine literaire leven, krijgt de lezer
een intense schildering van psychische processen en minutieuze, gedetailleerde
berichten uit het innerlijk van de hoofdpersonage. De uiterlijke actie wordt verregaand
vereenvoudigd en gefragmentariseerd ten gunste van de beklemtoning van de
innerlijke belevenissen.
Hoewel expliciete verwijzingen naar de contemporaine realiteit eerder zeldzaam
zijn, vormt de verhouding literatuur-leven toch een niet onbelangrijk aspect van
Smits werk. Deze bijzondere relatie tussen literatuur en leven was in de door Smit
gepresenteerde gedaante tot dan toe onbekend bij de Afrikaanse literatoren en zorgde
er immers ook voor dat de schrijfster in een outsider-positie tegenover de traditie
van de Afrikaanse literatuur kwam te staan. Tot de dag van vandaag fungeert deze
roman binnen de Afrikaanse letterkunde heel dikwijls als voorbeeld van een vage
grens tussen fictie en werkelijkheid (vergelijk Hugo 1981; Hambidge 1992; 1998;
Van Zyl 1999).
Het boek verwees subtiel naar concrete personen en voor een groep mensen
herkenbare situaties. In Sy kom met die sekelmaan trad de dichter William Ewart
Gladstone Louw - volgens Smit zelf - als ‘dear imaginary friend’ op (Kannemeyer
1986: 221). Naar aanleiding van een hedendaagse literaire polemiek uit de jaren
negentig van de twintigste eeuw weidt Joan Hambidge over Smit uit: ‘Het mense
indertyd ook so heftig gereageer op die ooreenkomste tussen werklike mens en
boekmens in Sy kom met die sekelmaan van Hettie Smit? Waarom o waarom het
geslagte studente dan die skinderstorie gehoor dat W.E.G. Louw die tere
aangesprokene is? Dit is so dat die letterkunde ons dwing om ànders te lees, dat fiksie
sy eie kompromislose wette (en reëls) het en dat die “mens agter die boek” vir baie
jare lank 'n taboe-onderwerp in die Afrikaanse letterkunde was... wyl algar hul hande
die “regte” verhaal te vertelle had.’ (Hambidge 1992: 5).
D.J. Opperman die in de periode 1938-1939 in het tijdschrift ‘Die Natalse
Afrikaner’ een vaste recensierubriek onder het pseudoniem Arnold Benadi
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hield, publiceerde een achttal artikelen over de Dertigers en de ‘gebrokenheid’ in de
toenmalige Afrikaanse poëzie.11 Een uitzonderingspositie in deze reeks neemt de
bijdrage over de achtergronden van de publicatie van Sy kom met die sekelmaan in.
‘'n Prikkelende artikel in dié reeks is dié waarin hij allerlei juiste en onjuiste verbande
tussen W.E.G. Louw se Die ryke dwaas en Hettie Smit se Sy kom met die sekelmaan
trek. Dit dui daarop dat hy wel op die hoogte was van sekere biografiese gegewens
oor dié twee skrywers, maar in dié stadium nog nie heeltemaal geweet het hoe sake
inmekaarsteek nie!’ (Kannemeyer 1986: 75). De uitspraak van Kannemeyer is
opmerkelijk in die zin dat zelfs iemand die geen kennis had van de details rondom
deze zaak en geen deel uitmaakte van de Dertigers-groep toch op de hoogte was (kon
zijn) van de afhankelijkheid tussen herkenbare werkelijkheid en concrete werken!
Voor mijn betoog is van belang dat de biografische link tussen Hettie Smit en W.E.G.
Louw door andere deelnemers aan het culturele leven ook gelegd kon worden.
Dit werkt vandaag nog door: J.C. Kannemeyer en W. van Zyl werven voor hun
literaire toer door Kaapstad en omgeving door o.a. naar plaatsen te verwijzen waar
Smit gewoond en verbleven heeft en naar ‘één van die spannende episodes in die
Afrikaanse letterkunde wat aangeraak word op die eendaagse Afrikaanse Literêre
Toer’ (Van Zyl 1999). ‘Verskeie bakens word uitgewys, soos die venster van die
kamer waar Hettie Smit haar beroemde Sy kom met die Sekelmaan geskryf het.’
(Burger 1995: 1). ‘In Hof Straat na die Tuine se kant toe gaan jy verby die losieshuis
Spes Bona waar Hettie Smit in die dertigerjare haar Sy kom met die sekelmaan voltooi
het, 'n belydenisroman oor die onbeantwoorde liefde waarmee alle jongmense van
destyds gedweep het.’ (Van Zyl 1995: 3).12
In zijn literatuurgeschiedenis weidt Kannemeyer over het culturele leven in
Kaapstad uit en hij wijst op het geënsceneerde optreden van een aantal auteurs via
die Afrikaanse Skrywerskring (opgericht in 1934), maar veel belangrijker acht hij
de spontane ontwikkeling van min of meer sporadische bijeenkomsten en ad hoc
georganiseerde ‘literêre aande’. ‘Belangriker vir die ontwikkeling van die Afrikaanse
letterkunde is die stimulus wat daar van 'n groep Kaapse skrywers en kunsliefhebbers
uitgaan. Aanvanklik kom W.E.G. Louw, Hettie Smit en Fred Le Roux bymekaar om
gedagtes oor die literatuur te wissel, terwyl N.P. van Wyk Louw, Boerneef (I.W. van
der Merwe), J. du P. Scholtz, I.D. du Plessis en Abr. Jonker later by hierdie
vriendenkring aansluit en lewendig oor die kuns, politiek en letterkunde gesels. Deur
bemiddeling van die ondernemende Gerrit Bakker van die firma H.A.U.M. koop,
lees en bespreek hulle die poësie

11

12

Dit begrip probeerde hij vanuit de filosofische en psychologische hoek te analyseren maar
kon er niets aan doen dat door veelvuldig en, zoals Kannemeyer (1986: 75) zegt,
‘onnauwkeurig’ gebruik daarvan door F.E.J. Malherbe de term bij de dichters zelf in ongunst
geraakte.
Een foto van haar kamer bevat het boekje van J.C. Kannemeyer en Wium van Zyl Kaap van
skrywers. 'n Literêre Reisgids, Tafelberg: Kaapstad 2000: 25.
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van kontemporêre Nederlandse digters soos A. Roland Holst, Bloem, Donker, Gossaert
en Nijhoff, terwyl C.H. Weich, musiekkritikus van Die Burger, hulle gereeld in sy
huis ontvang en plaatopnames voorspeel.’ (Kannemeyer 1984: 271).
Tijdens haar studie aan de Universiteit van Kaapstad nam Hettie Smit dus intensief
deel aan het culturele leven. Ze behoorde, naast Boerneef, I.D. du Plessis en de
gebroeders Louw, tot de groep trouwe bezoekers bij G. Bakker die bij
Hollandsch-Afrikaansche Uitgevers Maatschappij (H.A.U.M.) moderne poëzie uit
Nederland begon in te voeren. Ze was geregeld te gast op de muziekavonden bij C.H.
Weich, wiens huis als ontmoetingsplaats fungeerde voor wie bijzonder belang in
cultuur stelde. Weich was haar verwante en Smit heeft zelf in 1928, toen ze in het
eerste studiejaar was, bij hem gelogeerd en muzieklessen bij hem gevolgd. Het huis
van Weich - die zelf als muziekcriticus bij de krant ‘Die Burger’ werkte en een grote
bijdrage tot de ontwikkeling van het muziekleven in de Kaap leverde - speelde voor
de literaire jeugd een belangrijke rol. Dankzij deze ontmoetingen kwam een
vriendenkring tot stand die samen allerlei actuele aangelegenheden van deze woelige
periode bediscussieerden: literatuur, kunst en politiek. ‘Die “vriendekring” het
aangesluit by 'n ou Kaapse tradisie om kulturele, politieke en sosiale sake te bespreek.
Vroeër jare, so van ongeveer 1916 af, was die Afrikanerkoffiehuis so 'n sentrum.
Daar kon jongmense gesels met onder andere Jan F.E. Celliers, C.J. Langenhoven,
J.H.H. de Waal en C. Louis Leipoldt.’ (Steyn 1998 I: 117-118).
In het titelgedicht uit de bundel Naggesprek en ander gedigte (1972) beschrijft
W.E.G. Louw de sfeer die in 1934 en 1935 heerste in de groep hechte vrienden
waartussen een ‘vriendskap-liefde-haat-verhoudings’ ontstaan zijn (Steyn 1998 I:
176):
Óm ons13 het 'n hele vriendekring ontstaan,
Ouer mense, soos jy; jonges, soos ek:
Anna en Chris, jou bure, Izak, Abraham,
intelligent, maar nors en tóé al gefrustreerd,
en later Canis, 'n helder kop soos min:
studente, vriende: Hettie, Truida, Fred.
Die lewe was elke dag weer nuut en lekker,
en in dié kring - omdat ons mense was het vriendskappe ontstaan, liefde, ook die haat.
Sommige verbintenisse sou baie jare duur;
party slegs maande lank. Maar dit het gegis
soos met parstyd jong mos in die kuip.’
(Louw 1988: 145)14

13
14

Ons refereert in het gedicht aan de gebroeders Louw: N.P. van Wyk Louw en W.E.G. Louw.
De genoemde mensen waren (in de volgorde): Anna en Chris Neethling, Izak van der Merwe,
Abraham Jonker, J. du P. Scholtz, Hettie Smit, Truida Pohl, Fred le Roux.
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Tot een kennismaking tussen Hettie Smit en W.E.G. Louw kwam het in 1931. Jaap
Steyn, de biograaf van N.P. van Wyk Louw (de oudere broer van Gladstone) schrijft
hierover: ‘In 1931 was sy 'n M.A.-student in Nederlands en Afrikaans en het op 19
Mei 1931 in 'n private losieshuis kennis gemaakt met Gladstone. Gladstone en sy
ouers het tydelik daar gewoon omdat hulle Bella Vista weens die depressie verhuur
het. Dit was tussen Gladstone en Hettie volgens haar “soos petrol en vuur”. Hulle
het elke aand “kerk” gehou: saam verse gelees en gewaardeer - Herman Gorter, H.
Roland Holst en A. Roland Holst. Later die jaar het Gladstone saam met Hettie Smit
na haar mense in die Vrystaat gegaan. In 1932 het sy, Gladstone, nog 'n student, Fred
le Roux, en soms Izak van der Merwe elke Vrydagaand by Van Wyk Louw-hulle
bymekaar gekom. Gladstone, en as hy daar was, Van der Merwe, het veral Nederlands
voorgelees, en Van Wyk Duits: onder andere Rainer Maria Rilke en Stefan George.
Van Wyk was volgens Hettie Smit “ons leier”, maar sê sy, sy was so “blind in dié
jare dat ek dit nie altyd en onmiddellik raakgesien het nie”. (...) Fred le Roux het
Gladstone se groot vriend geword. Hulle twee was volgens Anna Neethling-Pohl
“gedurig” by Van Wyk-hulle of by die Neethlings. (...) In die lang vakansies het
Gladstone en Le Roux oor en weer gekuier. Hettie het Gladstone voorgestel aan
Weich (...).’ (Steyn 1998 I: 117).
De relatie tussen Gladstone en Hettie was emotioneel zeer intens. Hiervan getuigt
niet alleen de schrijfster zelf (in/door Sy kom met die sekelmaan) maar dit wordt
eveneens bewezen door enkele persoonlijke documenten zoals de brief van Gladstone
aan zijn broer van 9 augustus 1938; Gladstone beschreef daar een avond in mei 1935
toen hij een gesprek wou beginnen met de vrouw tot wie hij zich aangetrokken voelde.
Reflecterend over zijn gedrag schreef hij: ‘alles was my te onseker en ek was - ná
Hettie [Smit] - letterlik te bang om myself onvoorwaardelik te gee’ (aangehaald door
Steyn 1998 I: 177).
De groep jonge schrijvers en cultureel geïnspireerde mensen kwam op verschillende
plaatsen bijeen; sommige van deze samenkomsten resoneren in enkele werken uit
die tijd. De reeds genoemde bijeenkomsten bij Weich vormden de grondslag van
Reisigers na nêrens (1946), een roman in de stijl van de Nieuwe Zakelijkheid van
Willem van der Berg (1916-1952). In Sy kom met die sekelmaan vond daarentegen
een ander samenzijn neerslag. Om de publicatie van de bundel van W.E.G. Louw,
Die ryke dwaas, te vieren, organiseerde zijn oudere broer N.P. van Wyk Louw een
feestje. Op 29 maart 1934 kwamen twintig mensen bijeen en het boek werd gedoopt
door hierop champagne te sprenkelen. Deze avond beschreef Smit in haar brief aan
Kalie Heese (een vriend, later predikant en academicus) om naderhand de brieftekst
slechts met kleine wijzigingen in Sy kom met die sekelmaan over te nemen (Steyn
1998 I: 120-121).
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De geschetste biografische context gaf aan de publicatie van Smit de meerwaarde
van het actuele boek en verscherpte tevens in de receptie de individualistische en
persoonsgebonden dimensie bij deze generatie. Hiermee kan tot op zekere hoogte
de betekenis van Sy kom met die sekelmaan ten tijde van de publicatie verklaard
worden, maar niet de literair-historische positie van de roman. Hiervoor moet men
de canonvormende processen nader bekijken.

III.4. De eerste spiegel van... de sikkel (genre/gender)
Hoe is het zo ver gekomen dat de schrijfster van een enkel boek zo'n relatief grote
betekenis werd toegekend? Dankzij welke eigenschappen werd haar werk zo gauw
een bijzondere plaats in de canon van de Afrikaanse literatuur toebedeeld? Waarom
werd Smit juist als een vrouwelijke auteur zo hoog geprezen? Om welke redenen
werd ze niet uit het canon-circuit geweerd óf na de aanvankelijke opname verwijderd,
terwijl dat een aantal andere vrouwen wel is overkomen? Sluit het procédé van de
canonvorming in haar geval niet op een paradoxale wijze aan bij het discours waarin
de man het algemene vertegenwoordigt en de vrouw een bijzondere, speciale
behandeling behoeft?
Bij het zoeken naar antwoorden kan de volgende aanhaling als leidraad dienen:
‘Die bekendste bestaande literatuurgeskiedenisse onderskryf nog in 'n groot mate
die konvensionele beeld van die vrou wat as randfiguur, geïdealiseerde simbool of
as blote seksuele voorwerp voorkom in die tekste deur manlike outeurs geskryf.
Veral ten opsigte van die ouer prosa word die baie groot korpus werk geskryf deur
vroueouteurs, meestal verswyg of slegs terloops as van mindere rang vermeld. In die
gekanoniseerde prosawerke oorheers inderdaad vanaf die begin van die eeu, behalwe
in die Van Melle-oeuvre dié stereotiepe blik op die vrou. Uit die magdom van
verhalende tekste wat reeds sedert die twintigerjare geskryf is deur vroue self, kan
egter 'n veel meer heterogene beeld afgelei word (...). Waarskynlik het die werk van
onder andere Linde, Walter, Roux en T.C. Pienaar 'n beeld van die vrou uitgedra wat
vir die manlikgedomineerde Afrikaanse maatskappy onaanvaarbaar was; hulle en
vele ander se publikasies is nooit in die kanon opgeneem nie en daarom ook nie as
letterkunde beskou nie (Roos 1992; Van der Merwe 1994-a). Wanneer outeurs soos
Hettie Smit en M.E.R. wel op die voorgrond begin tree en deur geskiedskrywers
erken word, is dit opmerklik dat in hulle verhale die siening van die vrou as
ondergeskikte, 'n dienende Martha of as emosionele slagoffer oorheers,
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of dat hulle vroulike karakters die basiese konvensies van die Afrikaner-establishment
van die tyd steeds onderskryf.’ (Roos 1998: 102).
In mijn analyse wil ik in eerste instantie zulke aspecten van de literaire verschijning
van Hettie Smit betrekken waardoor de Zuid-Afrikaanse kritiek haar een aparte plaats
heeft toegewezen die in vele opzichten aan de status van een literair-historische
outsider beantwoordt. Ik wil laten zien dat de literaire kritiek, en in haar voetsporen
de literaire historiografie, Sy kom met die sekelmaan op een ambivalente manier
benaderde. Aan de ene kant werd getracht om zich de roman toe te eigenen door hem
binnen de contemporaine tendensen te interpreteren en zodoende in de hoofdstrekking
op te nemen. Dit gebeurde bijvoorbeeld door middel van plaatstoewijzing en
vergelijkingen van deze roman met andere werken binnen het geldend
verwijzingsraamwerk. Aan de andere kant - omdat men zich geen raad wist met het
vreemde en het eigenaardige van dat boek - werd het werk gevierd als een ‘bijzondere’
prestatie. Als gevolg van de processen die zich in de Afrikaanse literaire kritiek en
historiografie afspeelden, verkreeg de publicatie van Smit een uitzonderingspositie.
Door de wisselwerking van al deze factoren is Sy kom met die sekelmaan in het
Afrikaanse literaire discours opgenomen. De roman werd als het ware ‘gezien’ en
‘gehoord’ om sterk uiteenlopende redenen - zowel omwille van zijn afwijkend
karakter, als omwille van zijn actualiteitswaarde voor de toenmalige ontwikkelingsfase
van de Afrikaanse letterkunde.
Tevens wil ik aantonen dat de roman van Smit - zoals een ontbrekend element in
het periodiek systeem - door de literatuurgeschiedenis als een van de markante, zo
niet een van de hoogtepunten van het proza voor de Tweede Wereldoorlog werd
bestempeld. Zelfs de Afrikaanse ideologiekritiek die de canon in de afgelopen periode
onder vuur heeft genomen en pogingen heeft ondernomen om daarbinnen grondige
verschuivingen teweeg te brengen, tastte de canonieke positie van Sy kom met die
sekelmaan nauwelijks aan.
Slechts zijdelings ga ik in mijn onderzoek de analyse van de tekst zelf betrekken
(alhoewel de schrijfster een aantal opvallende technieken toepaste om haar
protagoniste te vervreemden). Centraal wil ik andere elementen van de
literair-historische positiebepaling plaatsen: enerzijds de processen van de
canonvorming die in het geval van deze roman tegelijkertijd tot zijn canonieke én
tweeslachtige positie hebben geleid en anderzijds de problematiek van de
wisselwerking tussen gender en genre. Hiervoor wil ik een aantal Afrikaanse
literatuurgeschiedenissen aan een gedetailleerde analyse onderwerpen. Ik heb voor
de compendia gekozen die voor standaardwerken doorgaan en door bekende
literatuurhistorici zijn geschreven; slechts incidenteel wordt ingegaan op hun bijdragen
in andere publicaties. (Daarbij bleek dat Hettie Smit geen afzonderlijk profiel in de
belangrijke uitgave van Perspektief en profiel toebedeeld kreeg;
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dit betreft zowel de eerste publicatie uit 1960 als ook latere (1969), waar ze uitsluitend
in Antonissens overzicht besproken wordt.15)
Mijn methode van analyse is bepaald niet feministisch en kan dat ook niet zijn,
omdat ik in navolging van Mieke Bal (1981) van mening ben dat er geen
‘feministische’ methoden van kritiek bestaan en dat alleen de vraagstelling
feministisch kan zijn. Methoden zijn goed of slecht: ‘naarmate ze aan eisen van
systematiek, relevantie, verband met het object en dergelijke beantwoorden, kortom
aan eisen van wetenschapsfilosofiese aard. De politieke mogelijkheden die een
methode biedt zijn geen onderdeel van de methode zelf maar van de vraagstelling,
die bepalend is voor hun gebruik. Niet de methode is al of niet feministies, maar de
vraagstelling. Natuurlijk schieten veel van de bestaande methoden tekort voor een
feministiese vraagstelling. Er moeten dus nieuwe methoden ontwikkeld worden om
die tekort aan te vullen. Maar ook die methoden zijn zelf niet feministies. Ze zijn
algemeen, maar ze lenen zich voor feministies onderzoek, in de mate waarin ze de
gestelde vragen beantwoordbaar maken.’ (Bal 1981: 394-395).
In die zin wil ik me vanuit de feministische probleemstelling met de canonisatie
van Sy kom met die sekelmaan bezighouden en binnen het zo afgebakende terrein
met de kritiek van de representatie.16 Wat houdt dit in? ‘De principes van een
feministische kritiek van representatie verschillen slechts in zoverre van de bestaande
methodes, dat de categorie sekse erin centraal staat. Een verschil met grote gevolgen:
sekse is namelijk geen motief of thema, dat in sommige teksten wel, in andere niet
“voorkomt”. Sekse impliceert een fundamentele hiërarchie in onze cultuur, die alle
representaties doortrekt. Sekse is als een kracht, die elke tekst van binnenuit bestuurt.
Het is een conventioneel systeem van regels dat de representatie organiseert. Die
geseksueerde organisatie van representatie lijkt zo “vanzelfsprekend” dat zij niet
langer als conventie wordt gezien. Dat verklaart dat sekse zo vaak als “natuurlijk”
wordt beschouwd en daarmee in de analyse van cultuuruitingen over het hoofd wordt
gezien. Sekse impliceert echter niet minder dan een grammatica van verschil, vol-

15
16

Ook de nieuwste editie van deze literatuurgeschiedenis die onder redactie van H.P. van Coller
(1998, 1999) grondig gewijzigd is, bevat geen afzonderlijk ‘portret’ van Hettie Smit.
Hier volg ik het voorbeeld van Meijer (1996: 7, 10) en kies het begrip representatie, omdat
dit een bemiddelende activiteit impliceert: ‘er is altijd iemand die de tekst, het beeld, de
gedachte heeft gevormd. Dit kenmerk onderscheidt representatie van het semiotische begrip
“teken”, bij de schepping waarvan geen sprake hoeft te zijn van bemiddelende menselijke
activiteit. Alles kan een teken zijn, vatbaar voor betekenisgeving, maar niet alles is een
representatie.’ Het betekenisveld van de term representatie is breder en geeft aan, dat men
op zoek is naar de structurele principes van de gestaltgeving die in de cultuur werkzaam zijn.
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gens welke elke tekst en elk beeld van onze cultuur worden verbogen.’ (Meijer 1996:
1-2).
Ik wil me graag beroepen op de mogelijkheid die de analyses van Maaike Meijer
(1996) voor de Nederlandse literatuurstudie openen. De analyse van de werking van
sekse in tekst en beeld kan uiterst boeiend zijn, maar ook de ontleding van een werk
als exponent van een genre of sub-genre door het prisma van de functie die de sekse
daarin vervult, kan toegang verschaffen tot de werking van de genre-gender mechaniek
in en rondom een tekst. Genres zijn geseksueerd en scheppen condities voor de lezing.
Beide, genres en sekse, zijn bijgevolg bepalend voor de canonvorming. De
feministische vraagstelling richtte zich in eerste instantie op selectie, normen en
vorming van het corpus canonieke teksten en dit met het doel het seksisme in literaire
kritiek te ontdekken, de mechanismen van de uitsluiting van genegeerde en vergeten
schrijfsters uit de canon bloot te leggen. De analyse van de wijze waarop teksten van
vrouwen wél in de canon werden opgenomen, kan echter even verhelderend zijn.
Het geval van Hettie Smit, wiens tekst als gevolg van canonvormende processen een
soort vervreemding van andere teksten - met name van vrouwelijke auteurs onderging, leent zich hiervoor uitstekend.

III.4.1. Het beeld van de Afrikaner-vrouw
In 1875 ontstond Genootskap van Regte Afrikanders, een vereniging die zich de
ontwikkeling van het Afrikaans en de ontwikkeling van de Afrikaanse literatuur als
doel stelde. In de statuten van de organisatie leest men: ‘Een man word lid deur die
re'els te onderteken (...).’ (‘Die Afrikaanse Patriot’ 15.02. 1876; Die Afrikaanse
Patriot 1876: 29; Van Niekerk 1920: 5). De mogelijkheid een vrouw als GRA-lid op
te nemen, werd uitgesloten. Het voorstel om bijdragen van vrouwen in ‘Die Afrikaanse
Patriot’, het orgaan van het genootschap, te publiceren werd afgewezen en nadien is
het amendement aangenomen om dit probleem aan de redactie over te laten. Zestig
jaar later was de situatie niet veel beter. In 1934 werd de Afrikaanse Skrywerskring
opgericht: ‘met die doel om Afrikaanse skrywers [sic!] met mekaar in kontak te
bring, literêre probleme te bespreek, die verspreiding van die Afrikaanse boek plaaslik
en in die buiteland te bevorder, gereelde oorsigte oor die groei van die Afrikaanse
letterkunde te publiseer, van tyd tot tyd die beste boeke aan te wys en in 'n adviserende
hoedanigheid by die voorskryf van boeke op te tree.’ (Kannemeyer 1984: 271).
Elisabeth Eybers17 mocht toen als vrouw geen lid worden van deze club literatoren
en in ‘Die Brandwag’ (17 december 1937) noemde zij de organisatie

17

Eybers was een van de sterkste dichterlijke persoonlijkheden van de Dertigers; zij is trouwens
de best gecanoniseerde en meest bekroonde Afrikaanse schrijfster (zie Van Niekerk 1999:
318). Van haar inzicht in de ongelijke sekse-verhoudingen in de Afrikaanse literatuur getuigt
eveneens haar artikel Die vrou as skryfster uit ‘Die Vaderland’ van 31.08.1936.

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

147
‘Die Johannesburgse Vereniging vir Manlike Belangstellendes in die Letterkunde’
(Opperman 1953: 71). Welke van de boven genoemde doelstellingen van de
vereniging een obstakel is geweest voor de opname van vrouwelijke leden blijft een
raadsel.
Bij Hettie Smit treft men trouwens een gelijksoortige zienswijze aan van de door
mannen beheerst literair establishment. De dagboekaantekeningen in Sy kom met die
sekelmaan onder de markante titel ‘Literêre Kring’ klinkt als een definitie: ‘Dis 'n
klomp mans met potlode en papiere en brille en grade en titels en groot woorde. (...)
Dis seker alles waar wat hulle daar sê met die vreemde anderlandse woorde.’ (Smit
1974: 22).
Deze spectaculaire voorbeelden spreken voor zich en op grond van diverse
gegevens en zonder verdere bewijsvoering kan de stelling aangenomen worden dat
de Afrikaanse literatuur lange tijd door mannen gedomineerd was.18 Hiermee is
natuurlijk zo goed als niets gezegd, omdat de asymmetrische gender-verhoudingen
in de cultuurgeschiedenis eerder een regel zijn dan een uitzondering. Zuid-Afrika
vormt in dat opzicht dus geen exceptie. Maar men mag niet vergeten dat deze toestand
in de Zuid-Afrikaanse context niet alleen representatief was voor de traditioneel
patriarchale vorm van de samenleving maar bovendien werd versterkt door de
koloniale vorm van de maatschappij die van binnen af sterk hiërarchisch
gestructureerd was (Du Toit 1921; Adam 1970). Zelfs indien we de rassenscheiding
buiten beschouwing laten, behoudt deze stelling haar waarde. De vorm die de
gemeenschap van de blanke Zuid-Afrikaners aangenomen heeft, kan gedeeltelijk
gezien worden als product van de wereldbeschouwelijke verstarring en kerkelijke
en politieke verzuiling afkomstig uit de Nederlandse traditie, ingeprogrammeerd
religieus isolement van de Franse Hugenoten en de sociale reserve eigen aan de
Engelse segmentof kastenmaatschappij. Het was dus in vele opzichten een gesloten
samenleving.
Zonder hier over de sociaal-economische kwesties uit te weiden, moet toch op de
lokale eigenaardigheid gewezen worden, namelijk dat als gevolg van de geschiedenis
van de Boeren/Afrikaners in de loop van de 19de eeuw (zoals de gebeurtenissen van
de Grote Trek, de strijd voor de instandhouding van de Boerenrepublieken en de
zware levensomstandigheden op vele boerderijen) een bijzondere, plaatsgebonden
rol aan de vrouwen toegeschreven werd. Er was geen lage burgerij of middenstand
aanwezig, dus kwam er geen model van Hausmütterchen in omloop. De nationale
wederwaardigheden van de Boeren

18

Ik heb het hier vooral over het klimaat rond de eeuwwisseling en voor de komst van de
Dertigers-generatie. Dat het vroeger dikwijls anders was, daarvan getuigt o.a. het onderzoek
naar de vroegere geschriften van de Zuid-Afrikaanse vrouwen zoals gepresenteerd door Karel
Schoeman (1997).

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

148
deden veel meer een soort martelaarschap ontstaan waarbinnen de vrouwen een
speciale rol opgelegd werd (zie bijv. Gardner 1991: 12-24). De volks- en
vrijheidsideologie heeft haar stempel op het beeld van de Afrikaner-vrouw gedrukt
zodat dat beeld ver van de in de burgerlijke cultuur gebruikelijke zienswijze van de
vrouw kwam liggen en eerder op het model van de ‘Poolse Moeder’ (Matka-Polka)
gelijkt: een dappere vrouw die als gevolg van politieke ontwikkeling en historische
situatie gedwongen wordt de mannelijke rollen en functies op zich te nemen en ze
niet zelden beter vervult dan haar vader, broer en man.
Het lijkt me belangrijk om dit niet te vergeten, in het bijzonder in het kader van
een onderzoek waarin het literatuurhistorisch oordeel ‘gemeten’ wordt dat in het
verleden over de relevantie van het literaire optreden van Hettie Smit geveld werd.
Met een hoge graad van automatisme worden soms bepaalde (feministische) tendensen
uit een cultuurgebied in een ander ingevoerd en toegepast zonder dat er aan assimilatie
gedacht wordt d.w.z. zonder rekening te houden met onderlinge (plaats-, cultuur of nationaalgebonden) verschillen; dan hebben we slechts te maken met de projectie
van de hoofdzakelijk Amerikaanse of West-Europese ervaringen op de in vele
opzichten andere situatie waarin de Midden- en Oost-Europese of Zuid-Afrikaanse
samenleving-in-transformatie zich bevinden (Magdziak-Miszewska 1998: 30-31).
In de jaren twintig en dertig kwam de politieke maar ook de economische
ontwikkeling van Zuid-Afrika in een stroomversnelling. Een van de aspecten van de
snelle industrialisatie en urbanisatie was de komst van de plattelandsbevolking naar
de steden, het volstrekt nieuwe verschijnsel van de armblankes, de ontwrichting van
de traditionele Boerencultuur die zich binnen niet meer dan twee generaties afspeelde.
De spanningen tussen stad en platteland, arbeiders en boeren, gezeten burgers en
armblankes, massa en individu (om niet te spreken van de rassenspanning die het
hele politieke en sociale leven overheerste) deden de traditionele positie van de vrouw
veranderen. Deze ommekeer betrof eveneens de intellectuele vrouw en de eerste
generatie vrouwelijke Afrikaanse schrijvers. De status van de officiele taal die het
Afrikaans in 1925 heeft gekregen waardoor het ontstaan van tijdschriften en
uitgeverijen gestimuleerd werd, de invoering van het vrouwenkiesrecht in 1930, de
stichting van de Afrikaanse Skrywerskring in 1934 of de oprichting van ‘Vereniging
vir die Vrye Boek’ in 1936 zijn voorbeelden van zogeheten harde sociale en culturele
feiten uit de jaren twintig en dertig. Ze stelden een proces in werking dat de situatie
van de Afrikaanse vrouw op den duur deed veranderen.
‘Die Afrikaanse letterkunde was baie lank hoofsaaklik 'n letterkunde van die man
se siening van die lewe; later vind ons wel 'n aantal prosaskryfsters maar veel meer
as ontspanningsleesstof verskaf hulle nie. Een van die weinige uitsonderings is
M.E.R., maar ook sy lewer haar eintlike bydrae veel later. Eers
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met die Dertigers - daardie geslag by wie ons reeds so 'n groot verskeidenheid en
hoë gehalte van werk aantref - kry ons die vrouelike aanvulling in ons letterkunde:
in die poësie met Elisabeth Eybers en in die prosa met Hettie Smit.’ (Opperman 1953:
351).
Op het eerste gezicht lijkt deze uitlating van Opperman een rake opmerking, zeker
als men het jaar waarin ze geschreven is in aanmerking neemt. Toch moet deze
uitspraak geanalyseerd worden met het oog op zijn aanvechtbare kwalificatie dat
vrouwelijke auteurs niet ‘veel meer as ontspanningsleesstof’ leverden en de niet
minder dubieuze zinswending ‘vrouelike aanvulling in ons letterkunde’, die een grote
carrière maakte in de Afrikaanse kritiek en literatuurgeschiedenis en een opvallende
zienswijze verraadt. De formulering ‘aanvulling’ en ‘ons’ letterkunde - bovendien
gebruikt door Opperman die over het algemeen positief tegenover de vrouwelijke
auteurs ingesteld was - leidt ons direct naar de in de literatuurbenadering heersende
waarden en normen en de in vele opzichten netelige situatie waarin de eerste generatie
Afrikaanse schrijfsters zich bevonden. ‘Wanneer Woolf beschrijft hoe het komt dat
die mannelijke waarden al gelden op het moment dat een vrouw haar pen ter hand
neemt, beschrijft ze tevens de relatie die geldt wanneer de individuele intellectueel
begint te schrijven of spreken. Er bestaat altijd een machtsstructuur en een samenstel
van invloeden, een gecumuleerd verleden van reeds verwoorde waarden en
denkbeelden, en eveneens, wat van het grootste belang is voor de intellectueel, een
keerzijde daarvan - denkbeelden, waarden, mensen die, net als de schrijfster Woolf
bespreekt, geen kamer voor zichzelf hebben gekregen.’ (Said 1995: 53).

III.4.2. Het beeld van de brief- en dagboekroman
Na Virginia Woolf (1929) klonk steeds vaker en luider de vraag waarom vrouwen indien ze zich in het verleden überhaupt aan het schrijven zetten - een duidelijke
voorkeur voor het prozamedium hebben getoond (Showalter 1982; Rich 1985;
Bernikow 1974; Gilbert & Gubar 1979). De keuze van Hettie Smit, ‘Bekenntnisprosa’
te schrijven, heeft niet alleen verregaande gevolgen voor de literaire vorm van haar
werk gehad. Door de brief- en dagboekroman voor haar medium te kiezen, bakende
ze, enerzijds, haar werk van andere genres zichtbaar af en plaatste ze zich, anderzijds,
midden in een bijzonder rijke literaire traditie, omdat - zoals Hennie Aucamp (1998:
15) dit eenvoudig en sterk uitdrukte - ‘Agter elke brief, persoonlik of formeel,
handgeskrewe of getik, rys eeue van tradisie.’
Bijzonder vruchtbaar op het gebied van de feministische vraagstelling lijkt het
principe van de intertekstuele benadering (Meijer 1996). In de ruime betekenis van
het woord wordt dit niet alleen als de theorie van de tekst, maar
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ook als de theorie van het lezen opgevat19 waarbij benadrukt wordt dat een bepaalde
betekenis tot stand komt dankzij de relatie tot wat reeds een betekenis heeft verkregen.
Een tekst verhoudt zich op een bepaalde wijze tot de eerdere teksten en schrijft
zichzelf in een concreet genre in. Wie een briefroman of dagboekroman schrijft,
modelleert dit werk - bewust of onbewust - naar de voorbeelden van andere briefen dagboekromans; ze geven vorm aan de nieuwe tekst. Maar ook de lezer van zo'n
roman leest met het beeld van bestaande modellen van dergelijke teksten in zijn/haar
achterhoofd. De genres op zich leveren al een cultureel patroon voor de auteur en de
lezer, en scheppen voorwaarden voor begrip; en dit gebeurt niet alleen ten opzichte
van de techniek (overlevering doet concrete genre-verwachtingen ontstaan), maar
ook wat de restrictieve genre-toewijzing betreft. ‘Genres zijn geseksueerd: zeker in
het verleden heeft gegolden dat sommige genres voor vrouwelijke auteurs “verboden”
of onmogelijk terrein waren en vice versa. Mannen schreven de middeleeuwse epen
en de renaissance-treurspelen, vrouwen zongen balladen en schreven de religieuze
en liefdeslyriek waarvoor geen klassieke opleiding nodig was. Het genre van de
Petrarkistische liefdespoëzie, met zijn idealiserende topische beschrijving van de
aanbeden vrouw, is eeuwenlang alleen door mannen beoefend. Er bestond geen
equivalent literair model waarin vrouwen hun mannelijke geliefden konden bekijken
en bezingen. Op die manier produceert de Petrarkistische traditie vrouwen als
bekekenen, mannen als schatters en bekijkers.’ (Meijer 1996: 48).
De communicatieve context van de genres wordt echter niet alleen door de
feministische vraagstelling bepaald, maar eveneens door de sociologische en
ideologische factoren. Genres kunnen ook benaderd worden als collectieve
wereldvisies, als vormen van werkelijkheidsbesef en dragers van verschillende
belangen. ‘de diverse genres en het genresysteem van een bepaald tijdperk
[verschijnen] als pogingen van groepen om zich ten opzichte van de sociale problemen
en de sociale werkelijkheid te oriënteren, en om bepaalde handelingen en houdingen
op ideologisch vlak te rechtvaardigen’ (Zima 1981: 30).
Hettie Smit bewoog zich op twee niveaus: ten eerste herstelde ze als schrijfster de
subjectpositie van vrouwen en ten tweede deed ze dat door te kiezen voor een sterk
sekse-geconnoteerd literair genre dat aanzienlijk afweek

19

In een beperkte zin heeft de intertekstualiteit betrekking op ontlening en verwerking, waarbij
er altijd concrete bronnen voor een bewuste allusie/citaat aanwijsbaar zijn. Maar de
intertekstualiteit hoeft niet alleen gelijk te worden gesteld met de theorie van de tekst of
bronnenonderzoek. Het kan ook breder geïnterpreteerd worden als leestheorie. Op die manier
kunnen de conventies van een genre die aan een tekst ten grondslag liggen ook in aanmerking
genomen worden. Dankzij zulke interpretatie van de intertekstualiteit kan men zelfs de
verhouding tot de (cultuur)discoursen in deze term opnemen.
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van de toen overheersende vormen. Reden genoeg om ons over de brief- en
dagboekroman te buigen.

III.4.3. Bepaling van het formele wezen
De briefroman kan op verschillende wijzen ingedeeld worden. De classificaties
kunnen uitgaan van diverse criteria, zoals bijvoorbeeld het aantal correspondenten:
men onderscheidt een monologische vorm (één enkele briefschrijver) of een
dialogische en ‘polylogische’ vorm (meerdere personen nemen aan de briefwisseling
deel) (Rousset 1962; Picard 1971; Voßkamp 1971: 95). Een andere indeling maakt
onderscheid op basis van het type uitbeelding: la lettre-confidence wordt gekenmerkt
door een statische en passieve uitbeelding van de geschiedenis waaraan de
geadresseerde niet deelneemt, la lettre-drame daarentegen door een kinetische, actieve
uitbeelding die de geadresseerde tot handeling en actie moet bewegen (Jost 1966).
Soms worden de onderscheidende kenmerken van de briefinhoud afhankelijk gemaakt,
bijvoorbeeld minnaars- of mentorbrieven (het schrijven is qua inhoud erotisch of
instructief geprofileerd) (Altman 1982).
Alle denkbare onderverdelingen in subcategorieën hangen uiteindelijk van de
essentiële eigenschappen van de brief af en daardoor van de kenmerken van de
epistolariteit (Altman 1982).20 En toch - afgezien van de uiteenlopende classificaties
- mogen we in ons geval niet vergeten dat de briefroman altijd een ‘roman’-in-brieven
is en dienovereenkomstig een soort uitlating is die niet uitsluitend tot de gebezigde
epistolografische vorm terug te voeren is. In de

20

Altman (1982) noemt de distinctieve kenmerken van de epistolografie: (i) de brief kan de
(ruimtelijk-psychische) afstand tussen de afzender en de geadresseerde overbruggen of
versterken; (ii) de briefwisseling veronderstelt vertrouwen, een bepaalde graad van/aan
intimiteit en koketterie fungeren als twee elementaire stijlvormen; (iii) in tegenstelling tot
andere vormen van de ik-vertelling weerspiegelt de geadresseerde in de briefroman een
bijzondere rol, hij/zij is - als lezer van wat geschreven is - in de tekst aanwezig, omdat de
briefschrijver zich tot hem wendt en iets van hem verwacht - Altman (1982: 89) spreekt in
deze context van ‘the epistolary pact’; aan de andere kant leidt de omgang met de brieven
(schrijven, lezen, decoderen) tot de karakterisering van de personages en brengt de
zelfontdekking met zich mee; (iv) de specifieke verhouding tussen jij en ik (pronominale
relativiteit) bepaalt de code van het epistolografische discours dat de spreekstem nabootst;
(v) de conventie van het briefeinde verleent aan de roman een nieuwe mogelijkheid van
afloop, uit de analyse van de slotstukken van verschillende romans blijkt dat de briefroman
als proces, een tekst-in-wording beschouwd kan worden; (vi) de briefroman als conglomeraat
van brieven bereikt zijn eenheid dankzij de wisselwerking tussen sequentie en aaneensluiting
(iuxtaposition), beide stijlvormen van de redactie zijn van grote betekenis, omdat ze de
verwijdering tussen de afzonderlijke teksten als abrupt of onopvallend laten ervaren.
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briefroman gaat het om het ‘vertellen’ en hij is een vertelvorm die ‘nog’ steeds episch
is maar, tegelijkertijd, ‘reeds’ dramatisch wordt (Voss 1960: 316).
‘Das besondere aber liegt darin, daß hier der Vorgang nicht geradewegs in
unmittelbarem Aussprechen vom Autor zum Leser mitgeteilt wird, sondern daß es
eine Folge von zeitlich hintereinandergelegten Briefen ist, welche der Autor, gleich
welchen Grad von Authentizität er dabei glaubhaft machen will, als hinreichend
erzählfähig zwischen sich und den Leser stellt. Ein Brief ist wesensmäßig eine in
sich geschlossene Einheit sprachlicher Äußerung; ebenso wesensgemäß ist es dem
Brief, daß er sein Dasein einem Ich-Du-Verhältnis verdankt.’ (Voss 1960: 6). Ik kom
nog later op de aspecten van de compositie van de briefroman terug bij de bespreking
van de constructie-elementen van Sy kom met die sekelmaan.
Met de problematiek van de bekentenis hangt bij Smit niet alleen de epistolariteit
samen, want haar boek heeft ook een andere structurele dimensie nl. de diarische.
Het is opmerkelijk dat deze twee subgenres, brief en dagboek, in talrijke literaire
uitvoeringen met elkaar in een nauw contact werden gebracht. Als reden kan hun
gezamenlijke herkomst genoemd worden: beide zijn oorspronkelijk utiliteitsgenres.
Voor hun symbiose kan eveneens als reden aangegeven worden dat ze substantiële
(auto)biografische constructen zijn. In deze hoedanigheid zijn ze compatibel, niet
alleen met elkaar maar ook met andere literaire vormen waarmee ze originele
structuren samenstellen (mixtum compositum). Een ander raakpunt is de wissel van
de conventies en de formele gedaanteverandering in de loop van de 19de eeuw - de
epistolaire conventie, die in de tijd van Richardson een populaire conventie voor de
roman werd, ruimde later plaats voor de dagboekromanconventie. In de briefroman
verwerd de dialoog met de tijd tot een monoloog en in de plaats van de communicatie21
trad de gemoedsuitstorting op de voorgrond. De monologische briefroman kan gezien
worden als overgangsvorm naar de dagboekroman.22
Het dagboek behoort tot de intimistische literaire vormen en Van Gorp brengt een
aantal van hen - zoals ‘autobiografie’, ‘dagboek’ of ‘memoires’ - samen onder de
noemer ‘bekentenisliteratuur’. Het dagboek definieert hij

21

22

Breekveldt (1988) vestigt zijn aandacht op de roman in brieven in de linguïstisch-pragmatische
context en neemt de niet-literaire pragmatiek van de communicatie in het kader van het
briefverkeer tot zijn uitgangspunt. De briefvorm draagt bij ‘aan de benodigde idealisering
van het menselijk verkeer’ en aan de roman kan ‘een plaats worden toegekend tussen andere
“nationale vertogen” van de periode, en in de stroom van nationaal-politieke vertogen waarmee
de Republiek zich legitimeerde’ (Breekveldt 1988: 2, 3).
Voor A. Gräser (1955: 30) heeft bijvoorbeeld Die Leiden des jungen Werthers een
overgangsgedaante aangenomen tussen de brief- en dagboekroman en W. Koeppen (1965:
14) noemde dit werk ‘Dichtung gewordenes Brieftagebuch’. Overgang van de dialoog- naar
de monoloogvorm markeert een wezenlijk verschil tussen La nouvelle Heloise van Rousseau
en Goethes Werther, ook wat het ideologische gehalte betreft.
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specifiek als ‘vorm van bekentenisliteratuur die de anekdotiek overstijgt en het
innerlijke van de schrijver weergeeft’ (Van Gorp 1991: 41-42).
Door directheid en spontaniteit onderscheidt het zich van de autobiografie, en door
gebrek aan grotere tijdelijke en emotionele afstand van de memoires. Wat de
genoemde vormen verbindt is hun autobiografisch karakter, hun ik-betrokkenheid.
Het dagboek (diarium) kan opgevat worden als een autobiografie die elke dag wordt
geschreven. Voor het karakteriseren van Sy kom met die sekelmaan is het intieme
dagboek (journal intime) de meest geschikte term. Het groeide voornamelijk in de
loop van de 19de eeuw onder de invloed van andere autobiografische vormen nl.
rêveries en confessions. Vanwege de centrale plaatsing van het ik en een grote
subjectiviteit kan het dagboek gerekend worden tot de egotistische literatuur (Van
der Zalm 1990: 71).
Het literair karakter van het dagboek - ook in zijn intieme vorm - kan in verband
worden gebracht met de manier waarop de creatieve activiteit van de schrijver
verloopt: het opschrijven van notities, aantekeningen, schetsen, studies. Soms staat
het dagboek als het substituut van de literatuur als zodanig23: ‘in het werkelijk intieme
dagboek kan a l l e s opgenomen worden, van de droge notitie in kroniekstijl tot de
verward geregistreerde visie, van de rigoureuze intellectuele beschouwingen tot bijna
ongeremde belijdenis’ (Głowiński 1969: 213).
In een dagboek dat uit zijn aard autobiografisch is, wordt stijl in veel sterkere mate
dan in andere genres tot een persoonlijk verschijnsel. De dagnotities vrezen geen
van de bestaande taalstructuren of stijlmodi - zij (ver)dragen zowel beschrijving als
dialoog, evenzogoed past daar verhaal als betoog. De genologische positie van het
dagboek is dus in zekere zin problematisch. Toch heeft het enkele vaste kenmerken.
Het meest wezenlijke materiële merkteken is de indeling van de tekst in notities die
van data (soms aangevuld door plaats) voorzien zijn. Ze bepalen de selectie van het
materiaal en tevens hun semantisch aspect, maar leiden nog niet automatisch tot de
constructie van het geheel; toch heeft dit draagstel bepaalde consequenties,
bijvoorbeeld de tekst is ontdaan van een expositie en begint in medias res (vergelijk
Kannemeyer 1968: 4). De chronologie verschaft aan de aantekeningen slechts een
uiterlijke ordening. Daarbinnen ontstaat een speelruimte die een grote diversiteit in
thema's en motieven toelaat en aan de dagboekschrijver een verregaande thematische
vrijheid geeft waarbinnen alleen de persoon van de auteur een bindende instantie is.
De dagboekroman is daarom uiterst geschikt om twee concepten samen te voegen:
een subjectieve visie en gedocumenteerd ‘echt’ relaas. Ze lijken op het eerste gezicht
onverenigbaar, maar in de praktijk - zoals Sy kom met die sekelmaan bewijst - worden
hun aanvullende capaciteiten benut.

23

Op die manier worden bijvoorbeeld de dagboeken van Witold Gombrowicz geïnterpreteerd
(Jastrzębski 1982: 215).
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III.4.4. Schets van de literair-historische ontwikkelingslijn van de
briefroman
Reeds in de antieke literaire traditie verschafte de brief de schrijver een bepaalde
vrijheid van uiting. Niet gebonden door de regels van de traditionele genres kon de
auteur in een gefingeerde ‘gesprekssituatie’24 in een subjectieve toon op uiteenlopende
aangelegenheden ingaan. Al spoedig kreeg ook de brief twee functies: hij diende de
uiteenzetting van het eigen standpunt (Horatius Epistulae) of hij hielp, dankzij het
inlassen van het liefdesmotief, de ontwikkeling van de romantisch-sentimentele
literatuur (Ovidius Heroidum epistulae). De middeleeuwen zetten deze tweede tendens
voort, in de renaissance echter greep men naar de eerste terug. In de 17de eeuw maakt
men van de briefkunst gebruik om epische structuren van grotere omvang op te
bouwen. Men ontdekte dat de briefvorm aan de didactische en komische werken een
levendig karakter kon geven (Nicholas Breton A poste with a packet of mad letters,
1630). De epistolografische vorm werd eveneens bijzonder geschikt gevonden om
geheimen van het toen zogeheten ‘vrouwelijk hart’ mede te delen (Aphra Behn Love
letters between a nobleman and his sister, 1683). Verder ontstond ook de combinatie
van brieven en schandaalkronieken (Madame Dunoyer Letters from a lady at Paris
to a lady at Avignon, 1716).
De opkomst van het regelmatig postverkeer betekende een snelle ontwikkeling
van het verschijnsel privé-brief en in de loop van de 18de eeuw werd hij tot de meest
verspreide communicatievorm. In vergelijking met andere geschreven vormen was
de brief het minst conventioneel; vermoedelijk daarom genoot hij een grote
populariteit bij de burgerij en was zijn opkomst met haar opkomst verbonden. In die
tijd ontstonden talrijke ‘briefschrijvers’ (ars epistolandi) d.w.z. boeken met
briefmodellen. Hun auteurs bepleitten de imitatie van een goed gesprek en
formuleerden de natuurlijkheid als het eerste gebod (Gellert 1751). Niet zelden
werden de toenmalige briefromans door dezelfde auteurs geschreven die zulke boeken
met briefmodellen vervaardigden.25 Ten tijde van de sentimentaliteit werd het lezend
en schrijvend publiek steeds groter en de bestaande epistolografische cultuur bezorgde
de briefroman een aanzienlijk succes. In die tijd begon men romanachtige
correspondenties te creëren.

24

25

In de werkelijkheid bestaan er slechts weinig briefromans waarop de vergelijking met het
‘zuivere’ gesprek van toepassing kan zijn (Neuhaus 1971: 39, 64). Ook het onderscheid
tussen brief als persoonlijk óf literair document als ook tussen ‘brief’ en ‘epistel’ (Cloete
1992: 49; Holman 1981: 244) kan niet altijd consequent doorgevoerd worden, aangezien de
grenzen vervagen en wat oorspronkelijk persoonlijk bedoeld was, kan later als literaire vorm
gebruik worden. Ook Smit verwerkte in de roman Sy kom met die sekelmaan bijvoorbeeld
haar echte brieven.
Bijvoorbeeld Samuel Richardsons Letters written to and for particular Friends, 1741, en
zijn beroemde Pamela, or Virtue Rewarded, 1741, of C.F. Gellerts Anhandlung von dem
guten Geschmacke in Briefen, 1751, en zijn werk Leben der schwedischen Gräfin von G.,
1747/48.
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Het is opvallend dat de briefroman - de vorm van de roman waarin de brief de
belangrijkste zo niet alle vertelfuncties heeft overgenomen - zeer dicht met het begin
van de moderne roman verbonden is. Door de interactie met de brief ontwikkelde
de roman van de 18de eeuw zich als antikunst die in tegenstelling tot de politieke
gedragsnormen van de adel de moraal van de persoonlijke deugd tot uiting bracht
(Voßkamp 1971: 113). Op die manier werd de briefroman tot een esthetisch instrument
waarmee aan het innerlijke conflict tussen de nieuwe deugdidealen van de burgerij
en de levenspraktijk van de adel (Träger 1986) uiting werd gegeven en fungeerde
hij als een medium in het proces van het verkrijgen van historisch bewustzijn
(Voßkamp 1971: 115). Met Samuel Richardson, Jean-Jacques Rousseau, Johann
Wolfgang Goethe en vele anderen ontwikkelde zich niet alleen de briefroman als
zodanig, maar ook de roman als literair genre in het algemeen.
In de 19de eeuw geraakte de briefroman gedeeltelijk in de vergetelheid en genoot
slechts incidenteel de gunst van de schrijvers. Pas rond en na 1900 begonnen de
briefromans frequenter te verschijnen. Maar determinerend voor de literaire situatie,
zoals in de 18de eeuw ten tijde van de eigenlijke ontwikkeling en profilering van het
genre, waren ze niet meer (Singer 1933: 156).26 In het begin van de 20ste eeuw waren
de literatuurwetenschap en literatuurkritiek de mening toegedaan dat de briefroman
een archaïsche en historisch beperkte literaire vorm was. De reden was waarschijnlijk
de vaststelling dat de belangrijkste typologische mogelijkheden van dit genre reeds
in de 18de eeuw verkend werden. Maar omdat de briefromans steeds weer
gepubliceerd werden en de brief ook afzonderlijk in de roman verwerkt werd, is het
in de jaren zestig tot een hernieuwde belangstelling van de literatuurwetenschappers
voor deze vorm gekomen (Rousset 1962; Jost 1966).
Tegenwoordig kan de traditionele neiging van de briefroman tot antikunst
methodisch benut worden. Experimenten van de hedendaagse auteurs met
gefragmentariseerde structuren zoals de briefroman komen met de
ontwikkelingstendensen van de moderne roman overeen: elliptische vertelling,
subjectiviteit, meerstemmigheid, innerlijk monoloog, samenstelling van verschillende
tijdsperspectieven en de simultane uitbeelding van gebeurtenissen (Altman 1982:
195). De briefroman ontvouwt aan de lezer, meer dan andere prozavormen, een groot
aantal mogelijke identificaties en interpretaties. Ondanks de rijke traditie blijft hij
een moderne vorm. De postmodernistische tendensen kunnen in zekere zin de formele
mogelijkheden van de briefroman uitbreiden. De conceptie van

26

‘Nach Richardson Pamela sind bis 1840 über 800 Briefromane in der Weltliteratur erschienen;
über 700 waren es bereits an der Wende zum 19. Jh.’ (Mattenklott 1992: 130; Black 1940).
Mattenklott (1992) in het trefwoord ‘Briefroman’ beperkt bijvoorbeeld zijn presentatie
uitsluitend tot de vormen uit de 18de eeuw die van paradigmatische betekenis zijn.
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M. Bachtin die de roman op zich als een genre-in-ontwikkeling, nog niet rijp of
volwassen beschouwde, kan eveneens op de briefroman toegepast worden.

III.4.5. Heare under looke for letters - de ontwikkeling van het brief- en
dagboekproza in Zuid-Afrika
Annemarié van Niekerk (1999: 345, 391) noemt de ‘brief-en-dagboektradisie’ in de
Afrikaanse letterkunde ‘skraal’ en ‘klein’, maar het is juist de brief (briefwisseling)
en het dagboek (diarische conventie) die aan de grondslag van de (Europese)
schriftcultuur aan Kaap ligt. En wel letterlijk: nog voor de tijd van de VOC gingen
Engelse, Nederlandse en Portugese zeelui in Tafelbaai aan wal om post voor andere
Indiëvaarders onder stenen te deponeren. Degenen die in de andere richting zeilden,
namen de brieven mee naar Europa of naar de kolonie. De zogenaamde
poskantoorklippe zijn de oudste tekens van de Europese beschaving aan de Kaap; in
onze tijd worden ze in ‘South African Cultural History Museum/Suid-Afrikaanse
Kultuurhistoriese Museum’ bewaard omdat ze van interessante inscripties in het
Nederlands of Engels voorzien zijn: bijvoorbeeld de Engelse kapitein van het schip
‘London’, Richard Blyth, liet op een van hen graveren ‘Heare under looke for letters’
(Boucher 1991: 60).
Reeds de eerste Hollandse geschriften die aan het begin van de schriftelijke traditie
in Zuid-Afrika liggen, vertonen diarische kenmerken. Naast het officiële door de
hoogste Nederlandse VOC-ambtenaren geschreven Daghregister dat als voortzetting
van het scheepsjournaal van de eerste commandant gezien kan worden, ontstonden
tamelijk gauw diverse diarische vormen. Vele van hen - geschreven door de kolonisten
van de eerste, tweede of derde generatie - zijn getuigenissen van een groeiende
binding met het Zuid-Afrikaanse (binnen)land (Conradie 1934). Dit is genoeg om
Pieter van Meerhoff, Pieter Cloete, Hendrik Wikar of de gebroeders van Reenen te
noemen.
De uitspraak van A. van Niekerk (1999: 345, 391) kan men ook moeilijk accepteren
omdat in ‘die proto-letterkunde van Suid-Afrika [wat] as die proto-Afrikaanse
letterkunde beskryf kan word’ (Schoeman 1997: 24) de meeste tekstvormen in wezen
onder één noemer gebracht kunnen worden nl. persoonlijke geschriften.27 Onder de
auteurs van vele diarische geschriften uit de 18de eeuw treft men ook vrouwen aan.
Johanna Margareta Duminy (1757-1807) beschreef op geestige wijze het leven van
de rijke farmers die ver van Kaapstad woonden; haar slechts in fragmenten (35
bladzijden) bewaarde aantekeningen

27

Jammer genoeg zijn sommige slechts in vertaalde Engelse versies bewaard gebleven zoals
teksten van Machtelt Smit (1749-1821) of Christiana Thom (1788-1816) en vele van hen
werden overgeleverd in de geredigeerde versie.
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zijn een belangrijke bron voor historici en taalonderzoekers.28 Celestine Pretorius
(1998: 47) schrijft zelfs dat ‘as Johanna vandag geleef het, sou sy waarskynlik 'n
bekende skryfster gewees het’. Op deze plaats wil ik vooral Catharina Aldegonda
van Lier (1768-1801) noemen, de schrijfster van Dagboek, gemeenzame brieven en
overdenkingen (1804). Uit haar dagelijkse notities kan de lezer bijna niets te weten
komen over het toenmalig leven aan de Kaap. De tekst geeft vooral het beeld van
haar gemoedstoestanden en haar geestelijk leven, en dit in de toen gebruikelijke
sentimentele stijl. Deze uiterst sensitieve vrouw geraakte van tijd tot tijd in bijna
mystieke extase. Als schrijfster bediende ze zich van de epistolografische vorm en
onderbrak ze deze alleen om uit dichtwerken van haar Nederlandse tijdgenoten te
citeren of eigen gedichten aan te halen (Conradie 1934: 126-133; SABW 1968 I:
865).
Dit hoofdstuk is de plaats bij uitstek om eveneens naar minder bekende voorbeelden
te verwijzen. Karel Schoeman (1997: 24) komt de verdienste toe de aandacht op een
opmerkelijk verschijnsel te richten ‘wat so reëlmatig voorkom dat dit (...) noukeuriger
ondersoek verdien: persoonlike geskrifte van stigtelike aard deur Nederlandssprekende
blanke vroue’. In zijn overzichtsartikel bespreekt hij vervolgens cursorisch het werk
van dertien vrouwen uit de achttiende en negentiende eeuw die dergelijke teksten
nagelaten hebben. De auteur beklemtoont dat het om de teksten gaat die verheffend
in godsdienstige of zedelijke zin waren en voegt daaraan toe: ‘Uit hierdie oorsig sal
dit duidelik word dat daar onder blanke vroue aan die Kaap gedurende die tweede
helft van die agttiende eeu 'n sterk behoefte aan selfekspressie na vore getree het, en
dat dit in 'n noemenswaardige aantal gevalle uitdrukking gevind het in die vorm van
stigtelike geskrifte. Sodanige geskrifte was om sosiale en godsdienstige redes die
enigste vorm van literêre uiting wat vir vrouw as aanvaarbaar en veroorloof beskou
is (...).’ (Schoeman 1997: 25). ‘Interessant is veral die wyse waarop hierdie vroue
van godsdiens en sending gebruikgemaak het as regverdiging vir bedrywighede wat
deur die manswêreld van hulle tyd ander maar net te maklik as ongeoorloof sou
beskou gewees het.’ (Schoeman 1997: 45). Verder stelt Schoeman (1997: 26) dat
die soort geschriften ‘waarskynlik die enigste literêre model was waarmee hulle
vertroud was en wat vir navolging beskikbaar was (...).’
Uit Schoemans overzicht blijkt dat de dominante vormen teksten die deze vrouwen
bezigden, brieven waren (ook authentieke briefwisseling), autobiografische
aantekeningen (waarin o.a. godsdienstige autobiografie), dagboeken,

28

Een van hen, J.L.M. Franken (1882-1959), gaf Duminys dagboeken uit - het mag toeval
heten maar ze verschenen in 1938, één jaar na de roman van Smit! - en hij drukte zijn hoop
uit dat haar teksten een vaste plaats in de geschiedenis van de Afrikaanse taal- en letterkunde
zouden krijgen (Franken 1938: 4). Ook de hedendaagse taalkundige Edith Raidt schonk aan
de vrouwelijke teksten ruim aandacht (Raidt 1994).
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levensschetsen, persoonlijke bespiegelingen en stichtelijke betrachtingen. De meesten
schreven vooral over hun ‘sieletoestande’ wat dikwijls verband hield met de
plaatselijke opleving van vroomheid naar aanleiding van de populariteit van
piëtistische idealen. In enkele gevallen kan een conclusie getrokken worden dat de
schrijfsters zelfs mystieke ervaring konden hebben. Niet zelden, zoals in geval van
Hester van der Walt (geboren Venter, gedoopt 1750), gaat het om ‘'n minutieuse
dagboekverslag van veelvuldige vertwyfeling, depressie, skuldgevoelens en dergelike
meer’ (Schoeman 1997: 30). Opmerkelijk is de intellectuele nieuwsgierigheid van
de schrijfsters; vele van hen verwijzen naar boeken, hoofdzakelijk van stichtelijke
aard. Susanna de Vries (geboren Bosman, 1711-1755) correspondeerde met de
Nederlandse predikant en theoloog Theodorus van der Groe over boeken en vroeg
zelfs bepaalde titels aan haar te sturen. Bij Maria Hamman (1832-1874) treft men
een bijna compulsieve leeslust. En Susanna Smit (1700-1861) of Machtelt Smit
vernoemen hun grote interesse voor de lectuur.
Naast de Nederlandse overlevering van diarische en epistolografische aard in de
Nederlandse of Nederlands-Afrikaanse taalvorm29 kent het Afrikaans ook zijn eigen
brieftraditie. Verscheidene tijdschriften die in het Nederlands of Engels (of in twee
taalversies) uitgegeven werden, drukten na 1844 en vooral na 1860 Afrikaanse teksten
af. Tussen 1825 en 1872 telde men meer dan honderd opstellen die soms de vorm
van een dialoog aannamen, maar in de meeste gevallen die van een brief. De auteurs
deden zich als modale lezers voor en behandelden lokale nieuwheden of politieke
aangelegenheden. Als voorbeeld kan ‘Kaapse Grensblad’ dienen (Nederlandse uitgave
van ‘The Cape Frontier Time's’), waar in de jaren 1844-1850 het liefst 21 zulke
brieven gepubliceerd werden.
‘Tussen 1825 en 1872 het meer as 'n honderd stukkies in Afrikaans die lig gesien.
Baie hiervan het bestaan uit briewe, verklarings en rapporte in gebroke Hollands wat
vanaf 1750 geskryf is deur onder andere veldwagters en wat reeds spore van Afrikaans
bevat. Uit ongeveer 1770 dagteken die “Verklaring van Cornelis van Eeden” opgestel
deur Josef van Eeden.’ (February 1998: 5).
Twee ‘briefschrijvers’ zijn van grotere betekenis voor de ontwikkeling van het
Afrikaans als schrijftaal - Samuel Zwartman (pseudoniem van Henry William
Alexander Cooper, 1842-1893), de auteur van Boerenbrieven uit Fraserburg
(afgedrukt in 1870 in ‘Het Volksblad’), en Louis Henri Meurant (1812-1893), die
vanaf 1844 (tot bijna 1890) talrijke brieven onder het pseudoniem Klaas Waarzegger
publiceerde. Ook deze journalistieke tendens kent een

29

Ongeveer tweehonderd brieven, geschreven tussen 1750-1810, gaf L.C. van Oordt uit in zijn
Die Kaapse Taalargief (1947 en 1947-1948; delen V-X verschenen in ‘Tydskrif vir Wetenskap
en Kuns’, april 1950-april 1956).
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vrouwelijke correspondent nl. Antje Brits, die in 1867 onder de pennenaam Trijna
Snaaks een reeks humoristische brieven in het tijdschrift ‘De Tijd’ plaatste (Klerk
1985: 75-85).30
Ook in de eerste romanpoging in het Afrikaans wordt gebruik gemaakt van de
brieven. In Catharina, die dogter van die advokaat (1879) van C.P. Hoogenhout
(1975) komen enkele brieven voor; zij dienen voornamelijk om de innerlijke
gedachten van de personages op een rechtstreekse wijze te onthullen en zodoende
de ontwikkeling van het gehele romangebeuren te versnellen.

III.4.6. De Afrikaanse roman in brieven vóór Sy kom met die sekelmaan
Het overzicht van de ontwikkeling van het briefproza schetst een belangrijke
informatieve context, maar aan de beschouwing van Hettie Smits werk verleent het
alleen een literair-historische dimensie. Om de wijze waarop Smit de Afrikaanse
literaire scène betrad, adequaat in te schatten, en om de betekenis van haar optreden
in de jaren dertig te actualiseren en te evalueren, moeten we ons vooral op de literaire
productie van haar directe voorgangers en tijdgenoten richten.
De eerste vraag luidt dus of er bepaalde epistolografische werken direct aan Sy
kom met die sekelmaan zijn voorafgegaan? In antwoord op deze vraag moet men in
eerste instantie C.J. Langenhoven (1873-1932) noemen en zijn Skaduwees van Nasaret
(1927).31 Het boek concentreert zich op de figuur van Christus en bestaat uit acht
brieven van verschillende afzenders van wie elkeen een ander karakter en
levenbeschouwing heeft. De brieven worden door de verteller, die buiten het verhaalde
staat, als boek geconcipieerd. Zoals in vele briefromans grijpt hij ook hier als de
uitgevende instantie in: in het eerste schrijven, gericht aan een Joodse vriendin, en
het laatste, gericht aan ‘'n twyfelende student’, wil hij iets over het christelijke geloof
zeggen. Beide worden van de signatuur ‘DIE SKRYWER’ voorzien en gelden als
‘egte’ brieven, dit in tegenstelling tot de overige zes ‘verdigte’. Aan het eerste
schrijven wordt nog een duidelijke plaats- en tijdbepaling toegevoegd, ‘Oudtshoorn

30

31

Alhoewel de reeds genoemde Van Niekerk (1999) Antje Brits alias Trijna Snaaks niet noemt,
bevat haar hoofdstuk in Van Collers Perspektief & profiel (1999) een interessant samenvattend
overzicht van de bijdrage van de schrijvende vrouwen tot ‘Vroeë literatuur: dagboeke, briewe,
koerantinsette, oorlogs- en kampliteratuur’.
Vermeld dient te worden Jan Celliers' Oorlogsdagboek (1978), een boek dat samengesteld
is uit brieven aan zijn vrou en dagboekaantekeningen (vanaf 13 oktober 1899 tot 25 mei
1900, vanaf 24 augustus 1900 tot 5 junie 1902); deze tekst is niet ontstaan als een literair
werk en ondanks zijn cultuur-historische waarde valt het buiten het bestek van dit overzicht.
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Nuwejaar 1927’, en dit inleidend stuk wordt afgesloten met een naschrift dat met de
initialen van de auteur ‘CJL’ ondertekend is. ‘In elkeen van die verdigte briewe is
'n ander skrywer aan die woord, en Langenhoven slaag uitmuntend daarin om die
styl en sfeer af te wissel. Teenoor die informatiewe, onbetrokke styl van die
skrifgeleerde staan byvoorbeeld die sterker gevoelslading van Pontius Pilatus, wat
hom tot 'n vriend in Rome rig, en die emosionele brief van Martha aan 'n vriendin
in Egipte. Die geheel bestaan uit betreklik willekeurige grepe uit die lewe van Jesus,
maar dit vorm tog 'n eenheid deurdat die geheel ingebed word tussen die twee “egte”
briewe aan die begin en einde van die boek.’ (Kannemeyer 1995: 565). De auteur
voegde aan het einde van het hele boek nog vier gedichten toe die inhoudelijk bij
het thema van het boek aansluiten.
Zo'n gedifferentieerde compositie is kenmerkend voor Langenhoven, de eerste
moderne - en tegelijk bijzonder vruchtbare - Afrikaanse proza-auteur van betekenis.
De opbouw demonstreert zijn gehele kundigheid - de tekst is essayistisch, verhalend,
dramatisch en lyrisch tegelijkertijd, alsof de auteur van Skaduwees van Nasaret de
technische mogelijkheden van de brief op het gebied van het Afrikaans wilde
beproeven en oefenen. Reeds F.I.J. Malherbe noemde ‘die persoonlike’ en het
‘verhaal-element’ van het boek ‘sterk’ en bewonderde Langenhovens ‘tegniese
vaardigheid’ (Malherbe 1929: 177, 178); de criticus prees ook stilistische
gevarieerdheid binnen de briefroman (‘en dit is sy verdienste dat hy ons met sy etiese
inhoud esteties kan ontroer’) en het opwekken van uiteenlopende stemmingen (‘klare
eenvoud en helderheid’, ‘die harde toon van gerapporteerde ironiese self-dwang’,
‘die sagte liefdevolle (...) oorgawe’, ‘die teer-vrouelike stemming’) (Malherbe 1929:
178, 179). Beukes en Lategan (1952: 262) zijn van mening dat de briefvorm ‘wat
die verteller verplig om sy verhaal in die eerste persoon te vertel, dit vergemaklik
om 'n persoonlike lewensbeeld te gee vanuit 'n bepaalde standpunt in 'n bepaalde
stemming “gesien”’. In zijn werk wist Langenhoven de mechaniek van de briefroman
bewust te hanteren. Zijn verdienste bestaat hierin dat hij de afwisselende
literatuurvormen in het Afrikaans uitprobeerde en ze in de jonge literaire traditie
incorporeerde.
In hetzelfde jaar als Langenhovens Skaduwees van Nasaret verscheen een
verzameling verhalen onder de titel Onweershoogte en ander verhale (1927). Ze
bevatte o.a. de briefnovelle Goedgeluk. Briewe uit die Bosveld (de titel verwijst naar
de naam van een plaats in Transvaal).32 De schrijfster was M.E.R.,

32

Goedgeluk beleefde ook een gewijzigde uitgave in 1957 in de bloemlezing van vrouwelijke
auteurs Kwartet (samen met Ina Rousseau, Elisabeth Eybers en Henriette Grové); een overzicht
van de belangrijkste veranderingen geeft Viljoen (1978: 67) aan. Verder werd de tekst voorzien van het voorwoord van Jan Greshoff - nog eens in 1959 afzonderlijk uitgegeven
door de Nederlandse Vereniging van de verdienstelijke Wereld-Bibliotheek.
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de pennenaam van Maria Elizabeth Rothmann (1875-1975).33 Aan het verhaal is de
vorm gegeven van zes brieven van een vrouw die via de correspondentieweg
uitvoerige berichten over haar doen en laten aan een vriendin stuurt; centraal staat
echter de beschrijving van de verwikkelingen rondom een driehoeksverhouding op
de naburige boerderij.
‘In Goedgeluk is die uiteenlopendse dinge op 'n behendige wyse met mekaar
geïntegreer. Die briefroman met sy berekende omgang met die leser, sy moontlikheid
vir sketsmatige, vir die fragmentariese vertelling en vir die etiese didaktiek sonder
om struktuurbreuke te veroorsaak,34 is besonder geskik vir 'n skryfster soos M.E.R.
wie se vertellings dikwels aan 'n sekere struktuurloosheid ly.’ (Kannemeyer 1965:
134). Met Goedgeluk gaf M.E.R. reeds vroeg een toonbeeld van de manier waarop
de mogelijkheden van het briefmedium benut kunnen worden: de gebeurtenissen
kunnen subjectief geordend worden, de auteur is in staat op een natuurlijke wijze
hierover te reflecteren en er is ruimte zowel voor de zelfkarakterisering als ook voor
de realistische beschrijving. Dankzij de opeenvolging van brieven kunnen elementen
van een vervolgroman (roman in afleveringen) geïntroduceerd worden, waardoor de
spanning gerekt en geïntensiveerd wordt. In een briefroman is zelfs een onderbreking
van de vertelling te rechtvaardigen. M.E.R. toont haar bijzonder vormgevend
vermogen35 en haar publicatie kan als een vroeg model voor een functionele gestalte
van de briefroman in het Afrikaans fungeren (Kannemeyer 1965: 126-135; Viljoen
1978: 59-68).
Uit de vergelijking van de twee besproken romans blijkt het volgende: naast talrijke
verschillen worden bij Hettie Smit een aantal parallellen met Langenhoven en M.E.R.
zichtbaar. Het is trouwens geen toeval of ‘Hineininterpretation’: in een interview
sprak Smit haar waardering voor Skaduwees van Nasaret uit, en vond ze M.E.R. de
beste schrijfster in het Afrikaans (‘Die

33

34

35

Later redigeerde M.E.R. de Afrikaanse uitgave van Briewe uit Highveld (1965) - de brieven
van Anna Geyer aan haar dochter uit de jaren 1950-1952, een periode waarin Geyers man
de Hoge Commissaris van Zuid-Afrika in Londen was.
Op een andere plaats weerlegt Kannemeyer de kritiek van M. Nienaber-Luitingh (1969: 340;
vgl. Van Coller 1998: 687-688) dat in Goedgeluk een structuurbreuk plaatsvindt door te
constateren ‘Hierdie soort estetiese didaktiek wat by herhaling in Goedgeluk voorkom,
veroorsaak nie 'n struktuurbreuk nie, omdat die briefvorm met sy verbinding van vertelling
en essay (die essay is juis 'n genre wat sterk neig na die “filosofiese” en die mymering), en
sy gebruik van die “ek”-spreker (waardeur 'n perspektiefverskuiving uitgesluit is) dit
regverdig.’ (Kannemeyer 1965: 133).
‘Die frisse natuurlikheid van hierdie briewe, wat daardeur werklik briewe is, die rustige
gesels oor alles en nog wat uit haar daaglikse lewe deur 'n jonggetrouwde vrou op 'n eensame
Bosveldplaas met haar vriendin in de Boland, die beelding en suggestie van haar omgewing
en van die paar figure daarin, klein tikkies geestigheid, die sober vertelde verhaal van
lewensleed wat daar deurheen gevleg is, dit alles maak dit nou nog [1944 - J.K.] 'n roerende
verhaal.’ (Dekker 1964: 92).
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Ruiter’ 6.02.1948) (Hugo 1981: 22-23). Menig criticus wil Skaduwees van Nasaret
überhaupt geen roman noemen (Kannemeyer 1965: 126), anderen beschouwen dit
als ‘geskiedenis’ of ‘geskiedenis-as-getuienis’ (Botha 1987: 151), weer anderen
plaatsen dit werk in het kader van het kortverhaal (novelle, schets) omdat de
afzonderlijke brieven ‘kan mooi ingedeel word volgens ons skema van die
kort-verhaal’ (Malherbe 1929: 179; vgl. ook Beukes & Lategan 1952: 262). Voor
ons is deze kwalificatie een belangrijke aanwijzing omdat ook het boek van Hettie
Smit in de richting van ‘geschiedenis’ en ‘geschiedenis-als-getuigenis’ lijkt te
evolueren. Langenhoven kiest de briefvorm omdat ze hem doelmatiger schijnt dan
de gebruikelijke romanvormen en geschikt is om de vertelling door het godsdienstige
en wereldbeschouwelijke osmotisch te laten beïnvloeden (Kannemeyer 1995: 565).
Smit besluit deze oervorm van de schriftelijke communicatie toe te passen omdat ze
haar de mogelijkheden van de subjectieve en vertrouwelijke vertelling geeft; daarbij
verfijnt ze de methode. Langenhoven sluit direct bij de traditie aan, die naar S.
Richardsons Pamela teruggaat; zijn tekst ontstaat uit de wisselwerking tussen de
verschillende standpunten vertegenwoordigd door afzonderlijke correspondenten.
Maar dat is niet de enige mogelijkheid om het hoofdpersonage of de hoofdgebeurtenis
veelvuldig te belichten. Skaduwees van Nasaret blijft een uitzondering omdat het in
de meeste Zuid-Afrikaanse briefromans bijna de regel is geworden dat een enkele
persoon als briefschrijver aan het woord komt en het zelden tot briefgesprekken of
briefwisseling komt. Smit laat haar keuze eveneens op een enkele afzender vallen,
maar bewerkt naast de brieven ook fragmenten van het aan de brief verwante
dagboek.36 Met andere middelen bereikt ze hetzelfde doel, de eentonigheid wordt
gemeden en de standpunten worden gedifferentieerd.
In Goedgeluk schrijft een vrouw met de naam Siena aan een andere vrouw, die
ook Siena heet.37 Alhoewel de ruimtelijke afstand tussen de twee vriendinnen
doelbewust gecreëerd wordt (de briefschrijfster woont in Transvaal en de
briefontvangster in de Kaapprovincie), hebben ze veel met elkaar gemeen. Beide
woonden vroeger in Kaap, beide zijn lerares van beroep en beide onderwezen vroeger
op dezelfde school. Ook al betekent het ontstaan van dit paar nog geen verdubbeling
van het lyrisch ik (zoals bij Hettie Smit), toch behoren beide Siena's tot elkaar en de
volgende stap zou in narratologisch perspectief tot een

36

37

S.S. de Kock (1898-?), die onder het pseudoniem Sita publiceerde, gaf in 1934 Uit juffrou
se dagboek uit (herdruk 1984). De dagboekvorm lijkt hier zeer terecht gebruikt te zijn. Dekker
(1960: 288) prijst de eenvoudige en vloeiende natuurlijkheid, de geestrijke waarneming en
het medegevoel met de lijdende mensen, dat nooit sentimenteel wordt. De voortzetting van
dat boek treft men aan in Juffrou op reis (1937). Geen invloeden op Hettie Smit zijn tot nu
toe bekend, maar voor zo ver ik weet, is een poging tot onderzoek daarvan nog niet
ondernomen.
De ene draagt de naam ‘klein’, de andere ‘ou’ (d.w.z. ‘oud’ in de betekenis ‘beste’, ‘liefste’).
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soort tweeheid (zoals Marié/Maria) kunnen leiden. M.E.R. verkende voor de
Afrikaanse literatuur het potentieel van de brief om uiteenlopende stijlen en
vertelwijzen, zoals bericht, geschiedenis, anekdote of beschrijving op te nemen zonder
daarbij de vertelsituatie te onderbreken. Smit lijkt hieruit te putten.

III.4.7. De Afrikaanse briefroman ná Sy kom met die sekelmaan
Indien een zo grote betekenis aan het boek van Smit toegeschreven wordt en indien
de roman in een nauw verband met de vroegere Zuid-Afrikaanse briefromans staat,
moet de tweede vraag luiden of de ontwikkeling van de briefroman ná 1937 op de
een of andere wijze op haar prestatie inhaakte?
De publicatie van Sy kom met die sekelmaan was een literair en cultureel
evenement. Mensen die in de cultuur belang stelden en vooral het lezend publiek
namen van deze verschijning notitie. Tien jaar later - maar nog vóór de grote
veranderingen die de komst van de Sestigers, een volgende generatie Afrikaanse
schrijvers die het paradigma van de Afrikaanse literatuur grondig hebben gewijzigd
- werden twee boeken op de markt gebracht die tot op zekere hoogte naar de roman
van Smit teruggingen. In beide gevallen hebben de auteurs de vorm van de brief
literair benut en droegen hun werken het karakter van directe bekentenissen.
Bekend om hun dierenverhalen zijn de gebroeders George Carey Hobson
(1890-1945) en Samuel Bonnin Hobson (1888-1965), twee Engelsen die het Afrikaans
als exclusief medium voor de beschrijving van ‘die veld’ (steppe) gekozen hebben.
Hun favoriete titel uit eigen oeuvre was echter niet een boek uit de bekende
dieren-reeks maar de briefroman Aan Jannie (1943). De zieke boer Jan Steyn stuurt
zijn zoon die aan de landbouwakademie studeert, twintig brieven waarin hij op
onderhoudende wijze het leven op de boerderij beschrijft en de kans niet voorbij laat
gaan om zijn zoon vaderlijke vermaningen te geven. De leesstof is moraliserend,
doorspekt met anekdoten en aforismen. Met andere woorden, de gebroeders Hobson
leverden leesbare maar toch pure didactiek die naar de beeldende en opvoedkundige
traditie van de mentorbrieven teruggaat. De basis van het boek vormt dezelfde
dramatische ironie, die men reeds in Zamenspraak (1861) van Klaas Waarzegger
aantreft (Walt [1964]: 21). De Hobsons sloten dus bij de oudste traditie van
humoristisch en didactisch proza aan. De briefvorm gebruiken ze zonder voldoende
rekening te houden met ‘die bewustelike en berekende omgang met die leser wat die
briefvorm vereis’ (Kannemeyer 1984: 219).
Niet alleen voor Hobsons fungeerde de brief als een dekmantel, als een bestaand
geprefabriceerd profiel waarvan gebruik kan worden gemaakt, zonder dat ze zich
realiseerden hoe groot de voordelen zijn die deze vorm met zich
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meebrengt en hoe deze volledig benut kunnen worden (in de meeste gevallen was
men zich ook niet helemaal bewust welke potentiële nadelen voor de literaire structuur
de inlassing van de brief kan veroorzaken). Dit is bijvoorbeeld het geval bij de
liefdesroman Van Willem en San (1947) van het schrijverscollectief W.A. de Klerk
(1917-1996) en Anna Neethling-Pohl (1907-1995) die onder het pseudoniem Anna
Heymans publiceerden. Briefvorm vindt men terug in de bekende roman van De
Klerk Die uur van verlange (1953; bewerkte uitgave in 1971) of in My liewe Magda
(1950) van Neethling-Pohl (op de markt gebracht onder haar pseudoniem A.P.
Niehaus). I.D. du Plessis (1900-1981) verwerkte in zijn verhaalkunst uit de jaren
veertig ook brieven en dagboeken (bijv. Mag Ik de Naaste Blijven? en Rooidam se
Reënmaker of Die Silwer Koord). Niet anders is het bij Annie van Niekerk (1917-),
die in Met liefde van Katinka (1947) in veertigtal brieven de ervaringen van een jong
meisje in de stad beschrijft. Van Niekerk, die sedert 1947 onder pseudoniem Annie
Schumann schrijft, hield zich weliswaar met de acute sociale problematiek bezig
(spanning tussen stad en land) maar haar toepassing van de brief was in alle opzichten
secundair en leverde nauwelijks een bijdrage tot de ontwikkeling van de Afrikaanse
briefroman.38 Hetzelfde kan gezegd worden over een andere briefroman nl. Meulenhof
se mense. De roman, aanvankelijk gepubliceerd in 1956 in afleveringen in het
tijdschrift ‘Sarie Marais’, kwam in 1961 in boekvorm uit en kreeg ook nog een
tv-versie (1980). Onder het pseudoniem Linda Joubert publiceerde de bekende
schrijfster Henriette Grové (1922-) haar ontspanningsliteratuur. Ook hier worden de
brieven in de structuur van het boek gebruikt zonder dat er veel over te zeggen valt.
Ook de integratie van de brief in de structuur van Liewe (Beste) Maans (1954 in
bundel Die Houtswaan. Vyf novelles) van Mikro (ps. voor Christoffel Hermanus
Kühn, 1903-1968) laat te wensen over.
Een grotere literaire betekenis wordt daarentegen toegeschreven aan het boek van
C.J.M. Nienaber (1918-1988) Keerweer (1946; de titel betekent zowel ‘terugkeer’
als ook ‘blinde straat’). In dit geval gaat het om een tekst die door de verteller volstrekt
weloverwogen als verzameling brieven wordt aangeboden (Nienaber 1946: 3). De
brieven geven de gemoedstoestanden van een geestelijk gestoorde man weer. Zijn
angst, vervolgingswaanzin, bedenkingen, complexen, behoeften, onzekerheid worden
in een vrije loop van associaties gepresenteerd. Het lijkt of Nienaber uiterst
consequente conclusies heeft getrokken uit het feit dat de brief reeds in de 18de eeuw
‘[statt] als Versatz Stück einer Handlungs-

38

De schrijfster sloot hier direct aan bij de oude Afrikaanse traditie omdat deze brieven
aanvankelijk verschenen in de krant ‘Die Burger’ (vrouwenbijlage in 1942) als brieven van
een zekere Klara Koekemoer en een gewilde reeks vormden; Van Niekerk alias Schumann
bundelde haar andere korte stukken in briefvorm in 1988 als Liewe Patat.
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führung zu dienen’ ‘zum Medium einer beginnenden psychologisierenden
Darstellungsweise’ werd (Honnefelder 1975: 31).
Het cruciale probleem voor de auteur luidde: op welke wijze kan men een verhaal
van die aard op een geordende en overtuigende vorm geven? Zoals Smit koos
Nienaber afzonderlijke motieven uit en maakte daaruit eenheidsbindende elementen.
Aan de ene kant maakte de chaotische wereld van de waanzinnige het probleem van
de schrijver groter, aan de andere kant is Keerweer aanzienlijk korter dan het boek
van Smit; het was dus eenvoudiger de tekst als een geheel te organiseren en zijn
entiteit te bewaren. Met Keerweer is Nienaber tot een belangrijke voorloper van de
Sestigers geworden - na de Dertigers een tweede grote vernieuwingsbeweging van
de Afrikaanse literatuur.39
In de latere literaire productie keren de dagboek- en briefvormen eveneens terug.
De manier van hun toepassing en de artistieke resultaten zijn uiteenlopend. Het
dagboek maakt bijvoorbeeld deel uit van Dagboek van 'n verraaier (1978) van J.C.
Steyn. In Klipkus (1978) van Marlise Joubert (1945-) wordt daarentegen weer de
briefvorm verwerkt. Dit boek herinnerde de literatuurbeschouwers onmiddellijk aan
Sy kom met die sekelmaan maar in het geval van Klipkus is geconstateerd dat de brief
minder structureel en minder diep in deze roman geïntegreerd is dan bij Hettie Smit
(Botha 1980: 345; Kannemeyer 1983: 493). Toch is er naast de formele fundamentele
overeenkomst ook een andere verwantschap tussen Joubert en Smit, zoals bijvoorbeeld
het poëtische taalgebruik, het thema van de identiteitscrisis met motieven van dualiteit
en homo-erotiek. In 1996 in haar novelle Oranje Meraai maakte ze nog eens gebruik
van brieven als probaat stilistisch middel. Een aanzienlijk wijder spectrum van de
mogelijkheden en vooral de bewuste hantering van de diarische en epistolografische
vormen treft men bij Joan Hambidge aan in Judaskus (1998). Hambidge, die zich al
eerder met waardering voor Smit heeft uitgelaten, verwijst ook naar Sy kom met die
sekelmaan, o.a. door het autobiografische karakter, de exhibitionistische en
narcistische inslag bij de schets van de ontwikkeling van de vrouwelijke identiteit,
door de reconstructie van de gebeurtenissen en gevoelens die helend moeten werken
op de auteur, door vervaging van grenzen tussen werkelijkheid en fictie of zelfs in
concrete gezegden zoals de zelfaanspreking (‘Liewe Dagboek’) of het spiegel-motief
(‘In die gebreekte spieël van die self’) (Hambidge 1998-a: 116). Maar het scala van
literaire referenties is hier vanzelfsprekend veel groter omdat de schrijfster literaire
theorieën in haar boek verwerkt (‘Die verhaal het (...) oorgespoel in intertekste’
Hambidge 1998-a: 61). Zo wordt de belijdenisroman als genre en de brief- en
dagboekvorm op een moderne ‘verliteratuurde’ manier aangewend (Van Vuuren
1998: 14). De intertekstuele werkwijze van Hambidge doet denken

39

Reeds in 1961 is hij als voorloper erkend (Van Wyk Louw 1967: 118).
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aan de postmodernistische procédés zoals toegepast door Koos Prinsloo (1957-1994)
in zijn Jonkmanskas (1982) waar ook brieven in verwerkt worden. In vergelijking
daarmee doet het gebruik van brieven in Die jakkalsjager van Alexander Strachan
(1955-) minder avant-gardistisch aan.
De belangrijkste Afrikaanse roman die na het vernieuwende optreden van Hettie
Smit weer naar de briefvorm greep en hierbij innovatief was, is 18-44 van E. Leroux.
Elize Botha (1982) wijst aan dat 18-44 gebruik maakt van de traditiebeladen briefvorm
en binnen deze traditie gelezen kan en zou moeten worden ondanks het feit dat het
boek ‘as Leroux se sterkste demonstrasie téén die konvensionele opvatting van die
roman in Afrikaans’ te beschouwen is en dat in de ogen van de kritiek ‘hierdie tegniese
triomf op rekening geplaas word van 'n radikale wegbreek van die tradisionele
konvensies en vorme van die roman’ (Botha 1982: 2, 1-2). Zij concludeert: ‘Dan
word dit duidelik hoe juis die ontginning van die tradisie die besondere tegniese
prestasie van 18-44 moontlik gemaakt het: in die loop van hierdie verkenning is reeds
daarop gewys hoedat Y in sy voorstelling van homself aan mej. X “op 'n besondere
manier” skryf - 'n besondere manier wat bieg en belydenis toelaat, stemmingswisseling
van tragies na komies, van satiries na sentimenteel, essayisme en sosiale kommentaar,
anekdotes en uitweidings - terwyl die chronologiese verhaalverloop uitgeskakel kan
word, die epiese op die agtergrond raak en liriese en dramatiese kwaliteite in die teks
oorheers.’ (Botha 1982: 10).
Dankzij deze mogelijkheid die het inlassen van de brieven in de romanstructuur
creëert, roept dit boek de roman van Smit op. 18-44 is ook een echo van Sy kom met
die sekelmaan, zij het op een andere wijze: hier voltrekt zich in het hoofdpersonage
eveneens een moeizaam en pijnlijk rijpingsproces dat aan de hand van de
verhouding(en) met het andere geslacht ontleed wordt. Zoals bij Smit worden ook
bij Leroux elementen uit bijvoorbeeld de letterkunde en de filosofie gebruikt om de
relaties te helpen onderzoeken en zuiveren. Op de functionalistische aanwezigheid
van de literatuur in Sy kom met die sekelmaan is reeds gewezen; ook bij Leroux speelt
het geschreven woord een belangrijke rol en dit neemt verschillende complexe vormen
aan (brieven van X, van Y, fotokopieën van brieven van Y, de roman waaraan Y
begint te schrijven, gelezen boeken enz.). Taal- en woordgevoeligheid van de
schrijvers en hun reflexiviteit omtrent het eigen creatieve proces openbaren zich het
sterkst in het schrijfbewustzijn van de personages. De overeenkomsten kan men dus
op een dieper, structureel niveau vaststellen. In beide gevallen gaat het om het
schrijven van een roman en om de interpretatie van de verzamelde romangegevens.
Bijgevolg wordt 18-44 bestempeld als een ‘metaroman’ (Malan 1978: 122) en Sy
kom met die sekelmaan verdient deze naam ook (Hugo 1981: 21) - de personages
zijn zich bewust van het feit dat hun wereld gefictionaliseerd wordt en dat ze zelf
actief deelnemen aan deze fictionalisatie door bijvoorbeeld de brieven van
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‘knolskrywer’ die voor manuscripten doorgaan (Leroux) of door het opstellen van
‘kammabriewe’ die niet verstuurd worden (Smit). Op de lezer van de romans maken
de personages de indruk van ‘schrijvende individuen’.40 Er zijn tal van andere
gelijkenissen zoals ‘die bewoë belydenisstyl’ (Botha 1982: 4) die voor Y
waarschijnlijk in niet mindere mate kenmerkend is dan voor Maria/Marié41 of de
analyse van de verhouding tussen de mannelijke en vrouwelijke aspecten van de
mens.
Elize Botha sluit haar artikel Die brief is die storie - 'n verkenning van 18-44 as
briefroman (1982: 11) met de vaststelling: ‘Ook 18-44 toon hoe die briefvorm dié
bevryding uit die klemme van die tradisionele romanvorm van die storieverteller nog
in ons tyd moontlik maak’.

III.4.8. Hettie Smit en haar roman
Reeds in de 18de eeuw bereikte de briefroman in zijn artistieke vorm een ideaal van
de eenzaamheid en het gezelschap tegelijk. De situatie van de schrijvende en van de
lezende wordt zowel in de brief als ook in het dagboek door de eenzaamheid
gekenmerkt (Mattenklott 1992: 130). Omdat de briefschrijver in de eigen omgeving
geen passende gesprekspartners vindt, wordt de brief tot
voorkeurscommunicatiemiddel. Neuhaus (1971: 34) haalt in deze context uit de
briefroman van Elisabeth von Heyking Briefe die ihn nicht erreichten uit 1928 (Brief
vom 27.6.1900) aan: ‘Es ist, als hindere uns eine gewisse Scheu, unsere tiefsten
Gefühle auszusprechen. Mit der Feder sind wir viel beredeter, da fühlen wir uns
allein und frei, als könne niemand hören, was wir lautlos dem Papier anvertrauen.’
De briefvorm kan gezien worden als een adaptatie van de ik-vertelling want
morfologisch gezien correspondeert hij met de vertelling in de eerste persoon. De
brief is dus in dit opzicht verwant met het dagboek. Het ik wordt tot de bemiddelaar
tussen de gebeurtenissen en de lezer, zoals in een drama bestaat er geen tussenruimte
voor de vertellersinstantie. Tegelijkertijd gaat het hier om een dramatische vorm ‘Mit Recht sprach schon Goethe der Briefform einen dramatischen Charakter zu.’
(Kayser 1951: 201) - want door de aanwezigheid van de expliciete-lezer wint de
monoloog aan dramatiek. De briefroman combineert als geen ander genre niet alleen
epische en dramatische elementen, maar ook lyrische.

40

41

Het opmerkelijke is dat in de Afrikaanse literatuur uit de jaren negentig waarin de vrouwen
sterker dan ooit vertegenwoordigd zijn, de bekentenis en het schrijven om uit de crisis te
komen opnieuw terugkeren; een spectaculair voorbeeld biedt Marita van der Vyvers Griet
skryf 'n sprokie (1992).
De vier vrouwen die het leven van de ‘knolskrywer’ Y bepaald hebben, worden ‘vier Maria's’
genoemd.
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De brief en het dagboek gaan door voor dé autobiografische vormen bij uitstek. En
een van de miskende elementen van Sy kom met die sekelmaan is m.i. het
autobiografische karakter van het boek. Deze dimensie wordt in de secundaire
literatuur teruggevoerd om met Kannemeyer (1990-a) te sprekennaar die skinderstorie
en helemaal daarmee vereenzelvigd. Deze storie vormt echter slechts één element
van de hele autobiografische orde die in deze roman als aanvullende factor door de
fictionele vormen verrijkt en zichtbaar gemaakt wordt. Door de literaire creatie van
zichzelf wordt de biografie als Wahrheit in verband gebracht met de biografie als
Dichtung. Een goed voorbeeld is de aanwezigheid van de literatuur in de roman. In
een literair dagboek zijn de literatuurvermeldingen en de eruditie van de verteller
altijd tekens van de directe presentie van de auteur in het boek. Vreemde namen,
uitweidingen over diverse aangelegenheden (gelezen boeken, literaire evenementen,
citaten uit andere schrijvers enz.), gecultiveerde woordkeuze zijn uitingen van deze
eruditie. De schrijfster schetst haar zelfportret tegen de achtergrond waartegen zij
zichzelf ziet en bekeken wil worden, zij verschaft daaraan een afzonderlijk bestaan.
Aan de ene kant vertoont dus haar tekst de meeste distinctieve kenmerken van de
autobiografie; volgens Dąbrowski (1988: 47) zijn dat identiteit van de zender (auteur
en verteller) én de held, schakels naar de gebeurtenissen van de algemene of culturele
geschiedenis, het principe van de antifictionaliteit, combinatie tussen reflecteren en
refereren, oprechtheid (de auteur spaart zichzelf noch de anderen), receptiegerichtheid
en verwijzingen naar het intieme leven van de schrijver. Aan de andere kant behoort
haar boek tot dat type van de literatuur die niet alleen in de biografische ondervinding
wortelt, maar ook heel sterk beroep doet op de literaire equipage. Om het literaire
als ordeningsprincipe in Sy kom met die sekelmaan waar te nemen,42 hoeft men van
het verschil tussen de buitentekstuele feiten en hun binnentekstuele weergave geen
kennis te hebben - de (typo)grafische vorm geeft reeds voldoende aanwijzingen;
sommige daginscripties kregen aparte titels (bijv. ‘Piekniek’, ‘Medestudente’) en
naast de dagaantekeningen, voorzien van datum- en soms plaatsaanduiding, heeft de
schrijfster het additionele niveau van zeven afdelingen of hoofdstukken toegevoegd
die zowel door hun getal als ook door hun woordbetekenis een symbolische waarde
hebben (bijv. ‘Die Spieël’, ‘Mylpaal’).
De Afrikaanse literatuur van de jaren dertig was reeds zodanig ontwikkeld dat
Hettie Smit over een gamma van mogelijkheden beschikte. Toch koos zij,

42

Ik ga hier niet in op de kwestie van de ‘literarisering’ van het fenomeen brief, die Breekveldt
(1988) bezighoudt. Hij stelt terecht vast dat de nadere beschouwing van de brief als talig
fenomeen meteen naar het domein van de Iiteratuur leidt en oefent kritiek uit op het
automatisme waarmee de brief als onderdeel van de epische vertelstructuur benaderd wordt.
Toch is zijn interessante problematisering in de context van onderhavige analyse (naar de
werking van de canonvormende mechanismen en naar de verhouding tussen genre en gender)
van minder belang.
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en naar het schijnt doelbewust, twee van de intiemste en meest directe
literatuurvormen: dagboek en brief. (Trouwens niet alleen vanwege het relaas van
haar liefde, laat staan skinderstorie.) Smit koos voor een soort proza dat zijn eigenlijke,
paradigmatische gestalte reeds in de 18de eeuw had gevonden. Er bestaat een
opvallende overeenkomst tussen de keuze van de ogenschijnlijk verouderde vorm
van de briefroman en het moderne concept van de differentie. Het filosofische discours
van de Verlichting (Aufklärung) kreeg: ‘den Charakter einer paradigmatischen
Konstellation, als ihm ein modernes Konzept von Differenz entspringt, das im Kontext
naturrechtlicher Entwürfe die Bilder vom “Anderen” mit deren sogenannter Natur
begründet. Dies kann geschehen unter Bezugnahme auf die Physiognomie, auf die
andere leibliche Konstitution der Frau, ihre “natürliche Schamhaftigkeit” oder auch
auf die Hautfarbe, wie etwa im Entwurf einer “Rassen”-Theorie.’ (Weigel 1996:
691).
Dit was dus dezelfde tijd waarin het genre van de briefroman zijn doorslaggevende
vorm kreeg én het concept van de distinctie tussen de beelden van de ‘anderen’
geformuleerd werd. Deze twee verschijnselen overlappen elkaar wanneer we de
cultureel bepaalde verhouding tussen genre en gender bekijken. De ruimte voor de
creativiteit van vrouwen was traditioneel beperkt. Ze bewogen binnen het kader van
de gebruikskunst: wandtapijt, kleding, inrichting van woning e.d.m. Resultaten van
enkele van deze activiteiten werden in de loop der tijd als ‘echte’ gecanoniseerde
kunst aanvaard: op het gebied van de literatuur zijn dagboek en brief voorbeelden
bij uitstek. De vrouwelijke auteurs bedienden zich dikwijls van beide en zelfs hun
lyriek en autobiografische geschriften werden naar het model van de levens- en
gevoelensbeschrijving in het dagboek of de brief gemodelleerd.
Dit was niet zozeer het gevolg van hun ‘natuurlijke’ bestemming of ‘verstandelijke’
aanleg, maar eerder van het feit dat de schrijvende vrouw zo ver van het algemene
ideaalbeeld van de vrouw (echtgenote, moeder, huisvrouw) stond dat de enige (sociaal
en artistiek) geaccepteerde uitdrukkingsvormen de traditionele gebruiksgenres brief
en dagboek waren. Trouwens, beide seksen werd de neiging tot bepaalde genres
toegeschreven: de ‘objectieve’ Bildungsroman zou traditioneel een mannengenre
zijn, de ‘subjectieve’ bekentenisvormen - waarvoor geen wetenschappelijke vorming
nodig werd geacht - zouden daarentegen typisch voor vrouwen zijn. ‘De roman was
tot in de negentiende eeuw een (laag gewaardeerd) vrouwengenre, omdat
mensenkennis, kennis van de nabije wereld en beheersing van het schrijven van
dagboeken en brieven voldoende voorkennis vormden om dat genre te praktiseren.
Mannen schreven professionele geschiedenis, het schrijven van historische romans
werd aan vrouwen overgelaten. Mannen begonnen tijdschriften en deden manifesten
het licht zien, vrouwen schreven emancipatieromans en kinderboeken.’ (Meijer 1996:
48).
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Nog in 1972 schreef Andrew Hook over de betekenis van de publicatie van Walter
Scotts Waverley: ‘De roman verwierf een nieuw gezag en een nieuw prestige, en
misschien nog belangrijker, nieuwe mannelijkheid. Na Scott liep de roman als genre
niet meer het gevaar het domein te worden van de schrijvende en lezende vrouw. In
plaats daarvan werd het de meest passende vorm voor schrijvers om het rijkste en
diepste onderzoek van de verbeelding naar de menselijke ervaring te doen.’
(aangehaald volgens Noordervliet 1997: vii).
Dit kan men alleen begrijpen als men inziet dat zowel de genrekeuze als ook
vertelstructuur en motieven aan de door traditie bepaalde levensconcepten van de
man en de vrouw beantwoordden. ‘De vrouw leert niet door systematische studie uit
boeken. Dit betekent dat ze haar stof moet ontlenen aan het gevoelsleven, de wereld
die ze “bij instinct” kent, of aan het huiselijk leven, dat zij uit directe waarneming
kent.’ (Streng 1997: 30). Met haar genrekeuze bevond Smit zich dus op het gebied
van de sterk door de sekse gedefinieerde literatuurtraditie.
Hettie Smit gaf haar roman een monologische vorm want zij voerde een enkele
brievenschrijver op en de lezer wordt niet met het epistolair verkeer d.w.z. met de
briefwisseling sensu stricto geconfronteerd. De monologische vorm van de briefroman
staat het dichtst bij de drie andere intieme uitdrukkingsvormen, nl. de memoiresroman,
de autobiografie en het dagboek en ondanks interne verschillen in stijl is het juist de
belijdenis die de eenheid van de tekst waarborgt. De auteur benutte alle beschikbare
middelen om de indruk van vertrouwelijkheid te intensiveren: het beschreven
tijdsbestek is vier jaar, zodat de tekst op een herinnering uit/van een bepaalde
levensperiode lijkt, de terugblikken verdiepen de indruk dat het om een soort
memoires gaat en dankzij de dagboekaantekeningen doet alles autobiografisch aan.
De voordelen van een dergelijke organisatie van Sy kom met die sekelmaan zijn
duidelijk, tegelijkertijd bestaan er echter nadelen, omdat de monologische briefroman
geen grote tijdelijke afstand kent tussen wat herinnerd en wat geschreven wordt; ook
een psychische distantie tot het geschrevene ontbreekt - de reacties van de ander
(correspondent in de briefwisseling of lezer in het dagboek) blijven uit alhoewel hun
bestaan verondersteld wordt. Alleen de dialogische briefroman beschikt over
voldoende dramatische dimensie. Maar de dramatiek kan eveneens gecreëerd worden
door de presentie van een andere instantie in de roman, zoals de uitgever van de
brieven/dagboekaantekeningen (spanning tussen zijn/haar commentaar, voor- of
nawoord enerzijds en de eigenlijke tekst anderzijds). In tegenstelling tot bijvoorbeeld
Langenhoven zag Smit van de persoon van de uitgever af, die met eigen stem praat
en als het ware de functie van de verteller kan vervulllen, alhoewel de roman in
brieven de vertellersinstantie in feite ignoreert. Smit verwierp ook de briefwisseling
van twee (of meer) brievenauteurs. Maar om de spanning te doen ontstaan en
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functioneren en de daaruitkomende voordelen te kunnen benutten, leidde ze op een
andere inverse manier het dialogische perspectief in: in haar boek ontstaat een creatief
spel tussen twee vertellersstemmen, die de twee aspecten van de gesplitste
persoonlijkheid veraanschouwelijken.
De brief en het dagboek zijn typische gebruiksgenres. Verwerkt tot een roman
verliezen ze noch hun levensbeschrijvende functie, noch hun autobiografische context.
Smit doet haar voordeel uit hun samenspel. Zowel in de brief alsook in het dagboek
speelt ze de autobiografische determinanten uit: aan de ene kant het geheel van haar
ervaringen (psychische spanning, gemoedstoestand, gevoelsnuances) dat zich op
haar intimistische houding baseert; aan de andere kant het complex van reflecties en
denkbeelden (het niveau van intellectuele en ethische verwerking) dat in de extraverte
opstelling wortelt.43 In Sy kom met die sekelmaan komt daaruit nog een ander
autobiografisch aspect voort nl. de therapie of beter de autotherapie die door middel
van taal, dankzij de magie van woorden uitgevoerd wordt. De dagboeknotities zijn
voor de schrijfster lessen in het zelf, werkcolleges over het binnenste en het hele
boek groeit uit tot een oefening in de psyche. De dagboek- en brieftechniek legt niet
alleen een bepaald beeld van de schrijfster vast, maar doet dat in de uitgesproken
fragmentarische vorm van een mozaïek van een bijna catalectische tekst. Door een
hele reeks afspiegelingen te tonen, schetst dit versies van de persoonlijkheid van het
personage en maakt het proces van de ontplooiing en rijping zichtbaar. De behoefte
aan distantie tot zichzelf bereikt bij Smit het apogeum in de creatie van een afgesplitst
‘ik’ van Maria nl. Marié. De schrijfster voert in de tekst de eigen autotherapie door
op een wijze die nog vandaag als modern kan gelden nl. door haar reacties en
psychische toestanden te observeren, te analyseren en te beschrijven. De hele roman
vindt zijn motivatie in de impuls om de geestestoestanden van het schrijvende ik te
onthouden, te herinneren en vast te leggen.
Door de dualiteit Maria-Marié in te voeren, sluit Smit als het ware bij twee
dagboektendensen tegelijk aan: die van Pascal en die van Rousseau. Voor Pascal,
ondanks zijn gevoeligheid, was bewondering voor zichzelf ondenkbaar, de zwakte
voor het eigen ‘ik’ verdiende totale verwerping. Hij was dus een directe navolger
van de heilige Augustinus. Voor Rousseau daarentegen was de innerlijke wereld met
zijn geheimen en ziekelijke nuances reden tot trots (Kon 1987: 163). Maar naast dit
inhoudelijke aspect heeft de creatie van de tandem

43

Met haar vermenging van twee prozavormen gaf Smit niet alleen een gepaste vorm aan haar
autobiografische roman, maar sloot ook aan bij de markante moderne tendens dat de
dagboekroman de vroegere positie van de roman-in-brieven begon in te nemen (SLP 1992:
273); P. Boerner (1969) die de geschiedenis van het literaire dagboek tegenover de
romantraditie onderzocht, wees bijvoorbeeld op de geleidelijke ‘aflossing’ van de
roman-in-brieven door de roman in dagboekvorm.
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Maria-Marié structurele gevolgen. Smit, die door de monologische vorm van de
briefroman duidelijk bij de Werther-traditie aansluit, en door implementatie van de
dagboeknotities de stadia in de historische ontwikkeling van de brief-/ dagboekroman
natekent, verwerpt het principe van de dialoog niet. Ze voert de Maria-Marié-indeling
in en door deze kunstgreep laat ze communicatie plaatsvinden, zelfs in de
monologische vorm van de briefroman.
Met het autobiografische hangt ook de man-vrouw-verhouding samen. Smit
introduceerde een bepaalde verhouding tussen de seksen die tot dan toe ongekend
was in de Afrikaanse traditie. Ten eerste werd een werkelijk bestaande intieme relatie
tot achtergrond van een concreet literair werk. De wisselwerking tussen realiteit en
kunst kende de Afrikaanse literatuur tot Smit toe alleen op het terrein van de
historische en zedenromans en dan meestal op een heel specifieke indirecte wijze.
Door, ten tweede, de brief- en dagboekroman als haar medium te kiezen, koos Smit
tegelijkertijd voor de strategie van de vertelling die historisch door de vrouwelijke
spreker bepaald werd. Dit stelde haar ertoe in staat om binnen het door mannen
bepaalde discours van het Afrikaanse proza haar vrouwelijke stem te laten horen.
Dankzij de aard van het medium bereikte ze een tweeërlei doel: ze vestigde de
aandacht op het feit dat de man-vrouwrelatie vanuit de positie van de vrouw, via het
subjectieve prisma van haar gevoelens, getoond was, én ze bereikte aanvaarding van
dit procédé. Het is dus niet helemaal waar dat het artistieke optreden van Smit de
bestaande conventies van het culturele Afrikaner-establishment bevestigde zoals
February beweert: ‘Wanneer outeurs soos Hettie Smit en M.E.R. wel op die voorgrond
begin tree en deur geskiedskrywers erken word, is dit opmerklik dat in hulle verhale
die siening van die vrou as ondergeskikte, 'n dienende Martha of as emosionele
slagoffer oorheers, of dat hulle vroulike karakters die basiese konvensies van die
Afrikaner-establishment van die tyd steeds onderskryf.’ (February 1998: 102).
Waar is daarentegen wel dat Smit op die conventies ingaat, maar er anders mee
omgaat. Een goed voorbeeld is de hantering van de taal. De oprechtheid waarmee
de emoties, gêne, twijfels en de psychische inzinking van de protagoniste werden
voorgesteld, was in het Afrikaanse proza volstrekt nieuw en stelde de problematiek
van de gebruikte taal aan de orde.
Smit stelde zich bloot aan een aantal (taal)usanties en ging daarmee creatief om.
Soms laat ze haar protagoniste bewust met conventies spelen, bijvoorbeeld Marié
laat zich ontvallen dat de taal van Maria en de gedichten van Johan voor haar duister
zijn, de heldin antwoordt in een krantentaal op een formele brief van Johan, waardoor
haar tekst in dat fragment ineens nader staat tot de traditie van de formele brief
(negotialis) dan de persoonlijke brief (personalis). De schrijfster heeft in de roman
ook haar originele brieven aan echte mensen (Alltagsbrief) verwerkt en ingelast en
de persoonlijke hoedanigheid voor een
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literaire verruild. Binnen de aangenomen stilistiek paste Smit een redelijk gevarieerde
stijl toe: in haar vertelling last ze een gebed, beschrijving van een droom of conspectus
van een verhaal in. Ook binnen het dualisme Maria-Marié ontstaat een structurele
stilistische diversiteit die het ingeprogrameerde architectonische dualisme
dagboek-brief op een inhoudelijk vlak voortzet. Verder wordt dit verrijkt door de
uiteenlopende lengte van de stukjes tekst en door verschillende ruimten waarin ze
ontstaan, want ook de topografie heeft hier haar functie: ze definieert de psychische
conditie en is een factor die de afzonderlijke inschrijvingen bepaalt. Ondanks de
heersende opvatting over de stilistische eendersheid van Sy kom met die sekelmaan,
blijkt de roman - natuurlijk binnen de autobiografisch afgebakende kaders - toch
gevarieerd. Dit is mede het resultaat van het vrouwelijke perspectief dat consequent
toegepast wordt, niet alleen op het karakter (de vrouw als het brandpunt), maar ook
op het taalgebruik. De poëtische taal van Smit en de denk- en voelwijze van haar
personage Maria-Marié verschillen duidelijk van de taal die traditioneel als mannelijk
proza beschouwd werd. De brief- en dagboekvorm draagt bovendien nog tot de
fragmentatie van de tekst bij en lijst de poëtische stijl om zodat opinies
gerechtvaardigd zijn als ‘Die fyn stilistiese aanbod skyn belangriker te wees as die
voortgang van gebeure.’ (Grobbelaar 1995: 52).
De specifieke taalkenmerken van Smit betreffen ook de identificatie van Maria
met Johan die twee dimensies heeft: een persoonlijke (hun relaties, die van
vriendschap tot een meer intieme verhouding evolueren en dan weer afkoelen) en
een universele (man-vrouw-verhouding). Het is opmerkelijk dat de lezer de naam
van het vrouwelijke hoofdpersonage in dit boek voor de eerste keer te weten komt
wanneer ze bij naam wordt genoemd door haar mannelijke pendant. Johan is dus als
het ware deze instantie in de roman die de naam geeft aan ‘Maria’. ‘Ou klein
dierbaar-menslike popspeelgoetertjies bêre jy party aande daar onder jou spoggerigste
ware, jou dag se ryk skoonheidsbuit wat jy bont voor my oopsprei op ons
skemerwandeling. “Het jy opgelet, Maria, dat daar voor elkeen van die ou vuil
berookte sinkhuisies langs die treinspoor 'n klein blomtuintjie staan?”’ (Smit 1974:
1). Het is alweer Johan die Maria in de roman als ‘Marié’ doopt: ‘As jy my Marié
noem, dan weet ek: nou is al die erns en die slimmighede weg, en nou kom die ou
klein dierbaar-menslike geselsies wat jou so kosbaar maak.’ (Smit 1974: 2). Op een
andere plaats brengt Smit de naamgeving ter sprake in een andere context: ‘Jou nuwe
aangeleerde stywe hoflikheid is haatlik, en jou beredeneerde vriendelikheid afstootlik.
“Maria!” Waarom noem jy my nie liewer “juffrou Theron” nie, en spreek my aan
met 'n Hollandse U?’ (Smit 1974: 17).
De vraag rijst of dit niet het onopzettelijk resultaat is van de toegepaste
dagboektechniek. Het gebrek aan een traditionele romanexpositie en de plaats
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van de verteller die het hoofdpersonage inneemt, zijn toch bepalend voor de hele
zienswijze in de brief- en dagboekroman. Dit kan heel goed. Maar daaronder is nog
de structuur van de representatie te bespeuren, met andere woorden de sekse-gebonden
plaats van object en subject wordt op die manier getransponeerd zodat zelfs de
dagboek- en briefvorm met de specifieke verteltechnische constructie het niet kunnen
camoufleren. De sekserepresentatie is zo vast dat een verandering uiterst moeilijk
is. Hier wordt de vermeende vrouwelijke vaardigheid gesignaleerd om zich met de
man te identificeren: de getrouwde vrouw geeft haar eigen naam prijs en daarmee
haar identiteit en neemt de naam van de man over. Bij Hettie Smit trouwt het
personage weliswaar niet, maar de geliefde man verleent haar de naam en daarmee
eveneens de identiteit; hij kan die ook veranderen. Dit is het resultaat van de
sekse-gebonden structuur van subject- en objectposities.
Opvallend is hier de naam ‘Maria’ zelf die garant staat voor de identiteit. ‘Maria’
wordt bijna automatisch met de beroemdste naamgenote Onze Lieve Vrouw
geassocieerd. Zulke associaties versterken bepaalde passages in het boek: ‘Tienie is
somtyds so heilig mooi vir my met haar babetjie in die arms dat ek moet wegkyk om
nie hardop uit te snik of aanbiddend voor haar neer te kniel nie, voor die kalm rus
en stille eindigheid, voor die verskriklike volmaaktheid êrens in die ronding van haar
arms om die slapende kind, miskien in haar eenvoudige stilbly of in haar bedaarde
glimlaggie.’ (Smit 1974: 3). Op het eerste gezicht is het Tienie die in deze voorstelling
op de Moeder Maria lijkt, maar dit is eveneens een echo van het bezoek van Maria
aan Elizabeth. Maria wordt overigens in de christelijke iconografie dikwijls met de
maan voorgesteld wat de maansikkel-symboliek van Sy kom met die sekelmaan
aanzienlijk verrijkt. Madonna - zoals Beatrice en enkele andere modelfiguren van
de vrouw - is in deze gedaante een projectie van de mannelijke idealen.
De binaire oppositie man-vrouw, die overheersend is voor de Westerse cultuur en
ons denken structureert, wordt hier voortgezet door middel van de verschillende
karakters van de Marié- en Maria-kanten van de persoonlijkheid van het personage:
de ene representeert meer de vrouwelijke kant (is instinctief, hartstochtelijk,
‘primitief’, sensueel, verlangend), de andere vertoont eigenschappen die traditioneel
voor mannen gereserveerd werden (is objectief, ontwikkeld, intellectueel, gecultiveerd,
bewust, reflexief, verdiept zich in de lectuur, voelt zich aangesproken door het
culturele en het maatschappelijke leven). De critici zien dat in en becommentariëren.
Wat ze niet merken is dat de opheffing van de man-vrouw-tegenstelling hier toch
ook plaatsvindt: de spanning die het eigenlijke romangebeuren construeert, wordt
verplaatst en bestaat nu in de vrouw zelf. Nieuw was voor de Afrikaanse literatuur
niet zozeer het gezichtspunt van de vrouwelijke verteller als zodanig (de literaire
productie werd hoe dan ook gefeminiseerd (i) omdat er sedert de jaren twintig steeds
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meer boeken van vrouwen in relatief grote oplagen kwamen44 en (ii) omdat er met
de komst van het Dertiger-idioom een ander gevoeligheidstype gepropageerd werd
dat dichter bij de traditioneel als ‘vrouwelijk’ erkende eigenschappen en waarden
stond). De echte vernieuwing was echter de positie van de vrouw in het boek. Dit is
goed te zien in de reacties van de literatuurbeschouwers die in deze roman geen
oplossing, laat staan een slot, vinden. In wezen voltrok zich bij Smit een breuk met
de Aristotelische bouw van de fabel gebaseerd op het stijging- en culminatiebeginsel.
Het einde van Sy kom met die sekelmaan, in de traditionele zin des woords, brengt
geen afsluiting. Het eigenlijke slot is de consolidatie van de eigen individualiteit van
het personage.
Smit slaagde er dus in om aan een aantal elementen van het Afrikaanse literaire
(mannen)discours te ontsnappen. Haar taal kan als goed voorbeeld fungeren. Hiervan
kunnen enkele stemmen van de critici getuigen die het over een nieuw Afrikaans
van haar hadden. ‘Hettie Smit [is] bewus dat sy 'n nuwe, individuele Afrikaanse
prosa skryf (...).’ ‘Dis iets nuuts en ongekends in ons taal!’ (P.J. Nienaber), ‘Sy is
nie slegs 'n stylskepper nie, maar ook 'n skepper van die taal (...).’ (P.C. Schoonees),
‘En wie maar enkele bladsye daarin lees, sal dadelik dinge vind wat nog nie so gesê
is in Afrikaans nie.’ ‘Hierdie merkwaardig-opehartige dagboek (...) in nuwe beeldende
Afrikaans (...).’, ‘'n weelde van nuwe beelde en dringende ritmes’ (F.E.J. Malherbe).
De verwachtingen van de lezer zijn altijd (in Zuid-Afrika in de jaren dertig veel
sterker dan in Europa) het product van een bepaald concept van de taal en de functies
die haar in de narratologische communicatie toegeschreven worden. Men veronderstelt
dus dat proza ‘transparant’ moet zijn, de poëzie daarentegen mag zich van
‘opgesmukte’ taal bedienen. Dit zegt o.a. dat de ontwikkeling van de roman tenminste sinds de 18de eeuw - een sterke genologische (preciezer: stilistische) norm
voortgebracht heeft. Zij op haar beurt ligt ten grondslag aan een bepaalde leesstrategie
die zich op de epistemologische en verwijzende functie van het woord in de vertelling
baseert. Er functioneert een ongeschreven overeenkomst tussen de auteur en het
lezerspubliek. Als model stond het verhaal dat het relaas geeft van een geschiedenis.
Het eerste inleidende niveau van de communicatie tussen de auteur en het
lezerspubliek vormt de overtuiging dat de taal slechts het vehikel is voor de elementen
van ‘een geschiedenis’. Deze geschiedenis staat in de belangstelling van de lezers
en niet bijvoorbeeld de stilistische eigenheid van de vertelling. Tegenover de
vehikel-functie stelt zich de poëtische functie van de taal. De taal toont haar autonomie
en trekt aandacht door haar zelf-reflexiviteit.
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H. Roos (1992: 45-46) schat de totale oplagen van drie door haar besproken boeken op:
Oogklappe - 3.000 exemplaren (in 1925) tot 1943 in totaal 10.000, Eensaamheid - 3.000
(1925) en Onder bevoorregte mense - 9.000 (1925) tot 1943 in totaal 15.500 exemplaren.
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De vertelling in het boek wordt verkaveld in fragmenten, episoden. Het splitsen van
beelden, de losheid van de compositie en de lyrische loop van de vertelling zijn allen
elementen van Sy kom met die sekelmaan die onmiskenbaar de categorie van de
19de-eeuwse la totalité verbreken als de grootste verworvenheid van de realistische
en naturalistische esthetiek die in de tweede helft van de 19de eeuw - dankzij de
hechtheid en totaliteit van de compositie, fabel en motieven - de maatstaf van een
goede romanstructuur is geworden en tegelijk synoniem van de roman als zodanig.
Nauwelijks begon in het Afrikaans zo'n romanvorm behoorlijk te functioneren of
Smit presenteerde een modern alternatief. Ze sloot tot op zekere hoogte bij deze
avant-garde-conventie in het proza aan, maar deed dat behoedzaam: met het oog op
de Afrikaanse lezer zwakt ze de radicale werking af door de uiterlijk vaste vorm van
brieven en dagboeknotities aan de structuur van haar romans te geven. Een
welgekozen perspectief, omdat het diarische en het epistolografische goed herkenbaar
waren, zelfs voor de minst ingewijde lezers, en binnen de zo gecreëerde beschutte
speelruimte kon ze qua inhoud haar eigen gang gaan. De gemakkelijk identificeerbare
- om niet te zeggen ‘huiselijke’ - vorm van brieven en dagboeknotities vervulde hier
dus een functie van omlijsting, of eerder wissellijst, om de inhoud te doen accepteren.
Daardoor overschreed Smit de grens van het proza als genre en de grenzen van
de roman als een concrete verhaalvorm niet en refereerde duidelijk aan het bestaande
genologische bewustzijn omtrent de potentiële normen die de roman of het proza in
het algemeen kunnen realiseren. Toch is het haar gelukt een reeks poëtische elementen
in het proza te introduceren.
De karaktertrekken van Marié als hoofdpersonage zouden in een gewone roman
storend overkomen en de lezer eerder ergeren dan hem goed gezind maken. Binnen
de brief- en dagboekruimte werd de rol van de verteller aan het personage zelf
overgelaten en alles wat in een traditionele vertelling tegen haar zou spreken, spreekt
nu dankzij het diarisch en epistolografisch kader in haar voordeel.
Smit combineerde als het ware elementen van de telling- en showing-methode.
De verteller-commentator verdween, maar het principe van commentaar leveren niet.
In de dialogen en monologen komt volgens Bachtin de vrijheid en de autonomie van
de romanpersonages het beste tot uitdrukking; voor Bachtin was dit een karaktertrek
van de moderne roman. Het arbitraal vertelde verhaal en de beschrijvingen wijken
terug en de personages winnen aan zelfstandigheid als semantische figuren van de
tekst.
Dankzij de komst van de Dertigers werden de poëtische en de individualistische
elementen voor de eerste keer gepostuleerd en als uiterst positief gewaardeerd; zo
ook de associaties, subjectiviteit, visioenen en droombeelden
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van Smit. Het poëtische werd toen in tegenstelling tot het prozaïsche zelfs meer
gewaardeerd. En in het nieuwe symbolistische concept van de literatuur vond Smit
volop erkenning.
Het idioom van Smit - en meer algemeen de door haar vertegenwoordigde
taalgevoeligheid en geestesgesteldheid - staat heel dicht bij de literaire werken die
in de roman genoemd en/of aangehaald worden (zie 10 in dit hoofdstuk). In een
aantal van deze citaten en literatuurreferenties staat de wereld van de emoties van
de protagoniste ingeschreven. Op die manier schrijft ze zich in een bepaalde traditie
van gemoeds- en gevoelsgesteldheid in en onderschrijft in proza het Dertiger-idioom
(Hugo 1981). Ze ontvouwt voor de lezer als het ware haar eigen leesboek, intieme
bloemlezing en chrestomathie; de aanhalingen daaruit zorgen op een ander niveau
voor de stilistische diversiteit. Zelfs het noemen van de schrijversnamen doet
uiteenlopende associaties ontstaan.
Naast het bestaan van die skinderstorie, de keuze voor de dagboek- en briefroman
als levensbeschrijvende genres met hun bekentenisvriendelijke vertelvormen, naast
het geven van een autotherapeutische dimensie aan het verhaal, de hantering van de
persoonlijke taal en het individuele gebruik van lezersverwachtingen zorgt ook het
feit dat Sy kom met die sekelmaan een metaroman is ervoor dat het boek bij de
autobiografische orde aansluit. Met andere woorden: de roman is autobiografisch
omdat hij een boek is over het ontstaan van een boek; zoals Marié over Maria schrijft:
‘Ek verlang darem regtig partymaal baie na lewendige mense. Maria sê die
kammabriewe aan Johan is mos voldoende. (...) Sy skryf vir hom 'n brief, dan word
die brief gebêre - nie gepos nie. Dis dan 'n deel van 'n storie, sê sy.’ (Smit 1974: 63).
In paragraaf III.3 ‘Smit als evenbeeld van de Dertigers’ is reeds gewezen op het
professionele karakter van de Dertigers-werken. De deskundigheid van de auteurs
uitte zich o.a. in literatuurtheoretische bewustheid en reflecties omtrent de taak van
de schrijver. Dit ‘selfbewuste vakmanskap’ van de hele generatie ziet D.J. Hugo
(1981: 20-22) in Sy kom met die sekelmaan. Hij constateert de toename van
schrijversmotieven: aanvankelijk blijkt dat de dagboekschrijfster korte verhalen
schrijft en zelfs de verhouding tussen haar en Johan wordt met een verhaal vergeleken.
Dan komt het tot de culminatie wanneer zij beseft dat ze slechts in de literatuur kan
(mag) leven. ‘“It is by utterance that we live.” In die uiterlike lewe, of op papier.
Maar “utterance, utterance”. Ek pas tog ook nou eenmaal nie in die “lewe” nie, lyk
dit my. Eenmaal sal dit tog moet erken word.’ (Smit 1974: 65).
De vraag ‘hoe sal ek dit vertel?’ (Smit 1974: 50), die Maria stelt, betreft enkele
niveaus van het schrijven in dat boek en slaat niet alleen op de problemen van de
protagoniste die het hele gebeuren van zich wil afschrijven en niet precies weet hoe,
maar ook op het cruciale probleem van Smit die het hele
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romanmateriaal organiseert: op welke wijze kan men een verhaal van die aard op
een geordende en overtuigende vorm geven?
‘Maria is in der waarheid besig om 'n briefroman te skryf. In dié sin word Sy kom
met die sekelmaan 'n roman oor 'n roman; of anders gestel: 'n
brief-roman-binne-'n-briefroman. Interessant is dit dat die brief waarin dié mededeling
gedoen word, 'n brief-binne-'n-brief bevat (p. 63). Só word as 't ware op kleiner skaal
gedemonstreer wat in die omvattende romangeheel aan die gebeur is.
Sekelmaan is die dagboek van die ontstaan van 'n briefroman. Dit bevat die
aantekeninge van 'n skryfster voor en gedurende die totstandkoming van 'n boek.
Hierdie “ontstaansgeskiedenis” is egter self omvorm tot 'n literêre kunswerk. Die
verhaal van “die mens agter die boek” het in eie reg “boek” geword. Liefdesverhaal,
psigologiese verslag en literêr-teoretiese besinning is oortuigend gestruktureer tot 'n
selfstandige roman.
Sy kom met die sekelmaan bevat teorie én demonstrasie van dié teorie, want hoewel
die “utterance” in die eerste plek dui op die (ongepubliseerde) briewe wat sy nog wil
saamvoeg tot 'n “storie”, is daar genoeg in die roman wat op sigself kan kwalifiseer
as “sheer expression”. Daar word as 't ware in dié boek van praktyk tot teorie gekom
om dan weer in (geraffineerder?) praktyk - die wordende briefroman - uit te bot.’
(Hugo 1981: 21).
De briefroman van Hettie Smit ontstond dus doelbewust als deel van een rijke
literaire overlevering. Reeds voor Sy kom met die sekelmaan werd de vorm van de
briefroman in de Afrikaanse literatuur verkend en bekend, en de verschijningsvormen
gedifferentieerd. Het boek van Smit kan men binnen de Afrikaanse traditie als een
wezenlijke modificatie van dit proza zien (Kannemeyer 1984: 463-464; Botha 1987:
154). Smit verfijnde de mogelijkheden van de Afrikaanse briefroman die reeds door
haar voorgangers op een adequate wijze werd gehanteerd. Haar boek is de beroemdste
briefroman in de Afrikaanse literatuur en is het lezend publiek beter bekend dan de
briefromans van haar opvolgers.

III.5. De tweede spiegel van... de spiegeling (canon)
Over genres kan niet alleen maar gereflecteerd worden in verband met gender, maar
ook naar aanleiding van de canon: zoals door Fowler (1982) aangetoond spelen
genres een belangrijke rol in de canonvorming. En zo komt men via deze term op
het begrippenpaar kritiek en literatuurgeschiedenis en betreedt men het terrein van
de canonisatie en het discours binnen de literaire historiografie.
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De reflectie over het verleden én de toekomst van de Afrikaanse en Zuid-Afrikaanse
literatuurgeschiedschrijving behoort sinds een aantal jaren tot de meest bediscussieerde
onderwerpen binnen de literatuurwetenschap in Zuid-Afrika. De Afrikaanse kritiek
heeft zich in de afgelopen twee decennia heel intensief beziggehouden met het begrip
canon. Heel dikwijls wordt de canon het object van analyse en kritiek, vanwege zijn
toepassing als didactisch instrument of deel van een politiek gekleurd grand récit.
‘Een van die sterkste stromings in hierdie kritiek [van de wijze waarop Afrikaanse
literaire historiografie is bedreven - J.K.] beskuldig die bestaande Afrikaanse
literatuurgeskiedskrywing van gedienstigheid ten opsigte van die ideologie en
instelling van die Afrikanernasionalisme, en bepleit gevolglik die noodsaak van 'n
ander konseptuele basis vir die geskiedskrywing van die Afrikaanse letterkunde.’
(John 1994: 98).
In de meeste gevallen gaat het steeds om namen en verschijnselen die om
uiteenlopende redenen uit de canon werden geweerd of - indien opgenomen gemarginaliseerd (Roos 1992; Van Niekerk 1994; Van Buuren 1980; Stamperius
1980). De gebrekkige opname van schrijfsters in de canon en de daarmee gepaard
gaande processen worden dan het object van onderzoek en (ideologie)kritiek. Zo'n
benadering heeft haar beperkingen - in eerste instantie worden de reacties op het feit
dát vrouwen schreven/publiceren (of het uitblijven van zulke reacties) onderzocht,
terwijl het ingaan op wát en hóé de vrouwen schreven/publiceren meer inzichtgevend
is. Ten tweede gaat men soms aan het feit voorbij dat een aantal vrouwen in de canon
zijn opgenomen en dat de analyse van dit fenomeen eveneens de moeite waard kan
zijn. Dit is volgens mij het geval van Hettie Smit want het probleem van de uitsluiting
uit de canon of van de klassieke marginalisatie komt hier niet voor - zij is juist wél
in de canon vertegenwoordigd. Men moet haar dus vanuit een ander perspectief gaan
beschouwen en eerder de selectieprocédés en - mechanismen gaan ontleden die door
de kritiek en vervolgens door literaire historiografie zijn toegepast. De vraag moet
zich richten op de analyse van de manier ‘waarop’ Sy kom met die sekelmaan in de
canon is opgenomen en ‘hoe’ deze tekst daarin functioneert.45
Ik concentreer me hier op geselecteerde canonvormende instanties: ten eerste richt
ik mij op de literaire geschiedschrijving, want literatuurgeschiedenissen en
handboeken zijn van groot belang voor de ‘meting’ van de canonisatie (Bel 1993:
199-204), ten tweede ga ik me ook gedeeltelijk buigen over de kritiek. De beoordeling
door de kritiek wordt algemeen beschouwd als de eerste fase van de canonisatie,
maar haar scheiding van de literaire historio-
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De aanpak moet ook meer gedifferentieerd zijn want, zoals in wat volgt zal blijken, in de
canonvormende processen werden meer vrouwenconcepten aanvaard dan alleen ‘'n dienende
Martha’ en ‘emosionele slagoffer’ (February 1998: 102).
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grafie is in de praktijk soms moeilijk. Ten tijde van de publicatie van Sy kom met die
sekelmaan begon een intensieve wisselwerking tussen de Afrikaanse kritiek en de
ontluikende literatuurgeschiedenis. In het geval van Smit viel dat samen met enkele
pogingen op het gebied van de literaire kritiek en historiografie om de toenmalig
heersende tendensen te inventariseren en te groeperen. Er begonnen werken te ontstaan
met uitgesproken historiografische (bijv. Dekker 1935) of wetenschappelijke (bijv.
Nienaber 1938) ambities, maar ook compendia die eerder verzamelingen van
bijgewerkte kritieken waren (bijv. Malherbe 1940)46 (voor deze laatste stonden
mogelijk Nederlandse publicaties model zoals Veertien jaar literatuurgeschiedenis
van Willem Kloos (1897; vier drukken tot 1904) die ook op basis van de verzameling
kronieken uit ‘De Nieuwe Gids’ is ontstaan). Deze compendia realiseerden in mindere
mate dan hun voorgangers (Besselaar 1914; Van Niekerk 1916; Pienaar 1920;
Schoonees 1922; Bosman 1928) de encyclopedische traditie waarin bewaring van
culturele verworvenheden de richtlijn was en culturele/sociale relevantie het
sleutelwoord.
Van overweldigende betekenis van de kritiek op literair-historische basis en literaire
historiografie als canoniserende factor getuige de felle discussie rondom de publicatie
van het proefschrift van P.C. Schoonees Die Prosa van die Twede Afrikaanse
Beweging (1922)47 aan de ene en de Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur van
Kannemeyer (1978, 1984) aan de andere kant.48 In de Zuid-Afrikaanse context, zeker
voor de Tweede Wereldoorlog, was de rol van deze instrumenten in de canonvorming
veel groter dan van een aantal andere elementen, zoals bibliotheken, onderwijs- en
opvoedkundige instanties, bloemlezingen e.d.m. Binnen de Afrikaanse situatie hebben
ze toen pas (ten opzichte van de Dertigers-leeftijdsgenoten) hun intrede gedaan. Zoals
Opperman terecht aantoonde was de Dertigers-generatie, waartoe Hettie Smit
behoorde, de eerste die op school contact had met het Afrikaans omdat het vanaf
1914 in het onderwijs ingevoerd werd. ‘Ons vind dus die paradoksale posisie dat al
gaan die Dertigers intiemer om met Engels as enige vorige geslag digters, hulle aan
die anderkant die eerste geslag Afrikaanse digters is wat reeds op skool met die
Afrikaanse poësie kennis maak.’ (Opperman 1953: 18).
De eerste pogingen tot academische literatuurbeschouwing zijn dissertaties
verdedigd in de Lage Landen die uit de oorlogsjaren dateren (Besselaar 1914; Van
Niekerk 1916); ze hebben voornamelijk betrekking op de eerste ‘letter-

46
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In Wending en inkeer (1948), de tweede ‘omgewerkte en uitgebreide edisie’ van zijn Aspekte
van Afrikaanse literatuur (1940), schreef Malherbe zelf dat Aspekte ‘hoofsaaklik 'n
versameling artikels was soos hulle oor 'n lang tydperk in verskillende blaaie verskyn het’
(1948: i).
Een overzicht daarvan bevat bijvoorbeeld Theunissen (s.d.: 53-67), Nienaber (1965: 53-121)
geeft daarentegen een uitvoerige weergave van deze pennenstrijd.
Een overzicht van de polemieken bevat Pheiffer 1984; andere belangrijke stemmen waren
die van Lindenberg 1979; Olivier 1981; Jansen 1981; Janssens 1985.
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kundige voortbrengselen’ uit de 19de eeuw. Ze werden gevolgd door andere in
Nederland verdedigde, maar vanaf nu in het Afrikaans geschreven proefschriften
(Pienaar 1919, 19202, 19263; Schoonees 1922; 19272, 19393) die respectievelijk
nationale en esthetische criteria hanteerden en zodoende op de vorm van de Afrikaanse
canon in wording invloed probeerden uit te oefenen. Andere werken op het terrein
van de kritiek en literatuurgeschiedenis (Malherbe 1924; Bosman 1928) vestigden
de aandacht op bepaalde aspecten van de literair-historische ontwikkeling en die
tendens werd vervolgd in de jaren dertig (Van den Heever 1932; Conradie 1934;
Nienaber 1938; Buning 1939). Ik beroep me weer op Opperman: ‘Bestudeer ons die
leerplanne van voorgeskrywe boeke vir die Dertigers, dan vind ons op skool en
universiteit veral gedigte van Celliers, Totius en Leipoldt voorgeskryf. 'n Groot
gunsteling is E.C. Pienaar se bloemlesing Dichters uit Zuid-Afrika (1917, ens.), en
aan die universiteit sy proefskrif Taal en Poësie van die Twede
Afrikaanse-Taalbeweging (1919, ens.); in 'n mate ook dr. Lydia van Niekerk se
proefskrif De Eerste Afrikaanse Taalbeweging en zijn Letterkundige Voortbrengselen
(1916, ens.). Hierdie bloemlesings49 en handleidings werk bewusmakend. Met dr.
P.C. Schoonees se proefskrif Die Prosa van die Twede Afrikaanse Beweging (1922)
en die polemieke wat daarop volg, word duidelik besef dat die kritici besig is om
hoë eise aan ons prosa te stel; en met die Inleiding tot die Studie van Letterkunde
(1925) deur Schoonees en J.R.L. van Bruggen, kry party Dertigers 'n eerste insig in
hierdie eise.’ (Opperman 1953: 33).
Uit het overzicht van de jaartallen moet blijken dat de Afrikaanse canon in de loop
van de jaren twintig de eerste fase van ‘stolling’ achter de rug had. Naar aanleiding
van de drie bekroonde ‘dames’-romans uit 1923 stelt H.M. Roos dat in de eerste helft
van de jaren twintig ‘nog nie 'n gekanoniseerde onderskeid tussen belletrie en
ontspanningsleesstof gemaak is nie’ (Roos 1992: 42). Pas met de publicaties van de
overzichten van Schoonees, Malherbe e.a. die de traditionele literair-historische
kritiek bedreven, komen ‘die eerste aanduidings van 'n kategoriese onderskeid tussen
belletrie (wat beskou word as die werk deur o.a. Van Bruggen en Malherbe) en
verstrooiingslektuur/gewilde prosa (waaronder aanvanklik ook die kortverhale van
Marais en Leipoldt gereken is).’ (Roos 1992: 44).
En hoewel de keuze uit de periode van grofweg 40-50 jaar literaire productie
allesbehalve groot was, toonden de hevige polemieken na de verschijning van het
proefschrift van Schoonees (die de jonge Afrikaanse literatuur consequent door het
prisma van een niet-patriottisch criterium bekeek) dat de canon zich aan het vormen
was. De stabiele of diachronische canon, opgevat als een

49

Later ook: Afrikaanse Letterkunde (1922, ens.) van D.F. Malherbe, Letterkundige Leesboek
(1922, ens.) van A.K. Bot en M.S.B. Kritzinger, met medewerking van T.H. le Rouw.
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verzameling teksten die ‘klassiek’ worden geacht, begon pas te functioneren, vandaar
dat de opname in de meer aan veranderingen onderhevige synchronische canon een
relatief grotere betekenis toekwam dan nu. Onder andere om die reden waren de
Dertigers ontevreden over de manier waarop de kritiek functioneerde. Een uitspraak
van N.P. van Wyk Louw in zijn geestig opstel Individualisme en kentering.
Aantekenings by die jonger Afrikaanse poësie en kritiek uit 1938 is in dit opzicht
verhelderend. ‘Vir ons kritici wat ten spyte van grade nooit te diep in die
literatuurgeskiedenis of die wysbegeerte gestudeer het nie, was die voor die hand
liggende voorbeeld van individualisme dié van Tagtigers. Veral toe die individualisme
by ons aangeval moes word, het hulle vaag-weg onthou dat die Tagtigers s'n iewers
tot iets, bloedloosheid of estetisisme, verloop het...’ (Van Wyk Louw 1986-a: 115).
Van Wyk Louw veroordeelde het zijns inziens onjuiste gebruik van een aantal
modewoordjes die in de Afrikaanse kritiek met hoge frequentie voorkwamen en
waarmee het optreden van de nieuwe generatie gekarakteriseerd werd en schetste
als het ware een geschiedenis van de komst en betekenisverandering van de term
‘individualisme’ al dan niet met de kwalificatie ‘volhardend’, ‘gebroken’, ‘eng’,
eensydig’ of ‘geborneerd’. Hij constateerde dat dit woord ‘'n slaanding’ is geworden
en viel sterk uit tegen de toenmalige critici die riepen om de echte ‘volkskuns’. De
kritiek die de komst van de Dertigers heeft begeleid - en Van Wyk Louw is haar
voornaamste exponent - propageerde duidelijk verandering van de literaire norm.
Het ging dus, om de term van Jurji Lotman te gebruiken, om de esthetiek van de
oppositie; dit in tegenstelling tot de esthetiek van de identiteit die in de eerste periode
van de literatuurontwikkeling de basis vormde voor het creëren van een literaire
traditie. De verdwijning van het volkskundige perspectief (met oraliteit en andere
gemarginaliseerde vertogen) uit het literaire discours wordt soms aan deze
normwijziging toegeschreven en aan ‘die triomf van die elitistiese estetiese ideologie
van N.P. van Wyk Louw’ (John 1994: 106) alhoewel dit gedeeltelijk een natuurlijk
proces was dat bijvoorbeeld met de verstedelijking gepaard ging. Van Wyk Louw
vocht tegelijkertijd tegen de oppervlakkige beschouwing, cursorische vergelijkingen
en gebruik van nietszeggende termen. ‘Dit is wel die vraag of ons kritici, veral dié
wat die hardste oor die individualisme gepraat het, nie te swak in die Europese
literatuur en kuns onderleg is om die regte literêre individualisme te ken nie... ons
universiteite eis nie 'n hoë mate van kennis van sy professore in Afrikaans nie, as
hulle goeie propagandiste is. By ander kan die neiging om vyf minute lank te lees
en vyf jaar lank daaroor te skryf, die oorsaak van die herhalings van modewoorde
wees.’ (Van Wyk Louw 1986-a: 117).
Van Wyk Louw constateerde tegelijk de vreugde bij enkele critici dat een paar
jonge schrijvers ‘'n nuwe koers’ ‘na die volk terug’ ingeslagen zouden

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

183
zijn. ‘Hierdie gedagte van ons kentering is net so onnoukerig soos die gebruik van
die woord “individualisme”. (...) Daar is 'n werklike maar 'n ander kentering in die
Afrikaanse literatuur aan die gang. (...) Daar is 'n ander revolusie aan die kom. Dit
is die opstand teen kritiek wat onmagtig is om die leiding te gee wat hy hom aanmatig.
In geen ander land ter wêreld is die literatuur só in die hande van 'n paar akademiese
persone nie. In Holland of Engeland is die professore in die literatuur geleerdes,
mense wat diep onderlê is in die literêre geskiedenis, maar selde mense wat in die
veglinie van die literatuur self staan. In Holland was Verwy en is Donker
uitsonderings, en Verwy (Donker ook reeds?) het hom al hoe meer aan die stiller
wetenskaplike gebied teruggetrek. By ons is dit anders. Geleerdes is hier so seldsaam
soos kritici daar. Wetenskaplike werk word uiters selde ná die verkryging van die
doktorsgraad gedoen. Des te hewiger is dan ook die “kritiese” aktiwiteit. As 'n boek
by ons verskyn, gaan dit onmiddellik na een van die vyf, ses taal- of
literatuurprofessore wat die jus primae noctis het, ter resensie. En dan begin die
geklapper van die begrippemeultjies wat ná “jarelange opleiding in die vak oorsee”
saamgebring is: sensitivisme, individualisme, vormgestalte, ens. In elke literêre en
kulturele magsposisie is hierdie mense ingegrawe, tot selfs in die boekhandel waar
hulle die lesers van die uitgewers is. Tot onlangs toe was dit vir hulle moontlik om
met 'n telefoonoproep aan 'n redakteur alle verset teen hulle te smoor, of 'n geweierde
artikel van hulleself geplaas te kry.’ (Van Wyk Louw 1986-a: 121-123).
In de boven aangehaalde fragmenten deed N.P. van Wyk Louw een ietwat vertekend
beeld ontstaan van twee duidelijk afgrenzende frontlijnen, mede door het feit dat hij
zichzelf als dé criticus van zijn generatie (en kanoniseerder) profileerde, mede door
de reacties (van o.a. Malherbe) op zijn bundel Alleenspraak (1935) waarna de dichter
de Afrikaanse kritiek onbevoegd verklaarde en de literatoren bespotte (vgl.
Kannemeyer 1990-b: 37). Maar door gebrek aan afstand, verwikkeld in lopende
polemieken, zag hij niet in dat voor het succes van de aanslag die de Dertigers op de
aangetroffen literatuuropvattingen pleegden in een niet onbelangrijke mate ook de
door hem aangevallen F.E.J. Malherbe gezorgd had. De welwillendheid van deze
laatste tegenover de nieuwe beweging werd bijvoorbeeld bij de oprichting van de
Vereniging vir die Vrye Boek gretig gebruikt en werd zijn beschermersfunctie benut
(Opperman 1953: 72; Kannemeyer 1994: 63; Van Coller www: 3). (Trouwens ook
Van Wyk Louw trad later op soortgelijke wijze tegenover de generatie van de
Sestigers op.)
Dit tijdgebonden element even buiten beschouwing gelaten, zegt Van Wyk Louw
in het aangehaalde fragment precies waar het, ook vandaag, op aankomt: volgens de
geldende literatuursociologische inzichten - ontwikkeld in het kader van Bourdieus
analyses van het literaire veld (Bourdieu 1979; 1983) - bereiken literaire critici
overeenstemming over de kwaliteit die het werk van schrijvers toekomt. Deze
overeenstemming leidt ertoe dat essayisten in literaire tijd-
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schriften aandacht besteden aan het werk van auteurs die door literaire critici
belangrijk worden gevonden. Vervolgens in het voetspoor van deze essayisten
bestudeert de universitaire literatuurbeschouwing het werk van deze auteurs (in
bijdragen aan wetenschappelijke tijdschriften, monografieën, dissertaties). Tenslotte
heeft de consensus van de universitaire literatuurbeschouwing invloed op de canon
van auteurs en werken die in leerboeken voor het literatuuronderwijs wordt
gepresenteerd (Van Rees 1983; Janssen 1994). De opinies en keuzes van
gezaghebbende critici hebben een groot effect op het oordeel van hun minder
prominente collega's. Ook de presentatie van het oordeel en de distributiekanalen
zijn van groot belang. In iedere literatuur zijn er wel teksten aan te wijzen die - naar
het oordeel van de literatuurbeschouwers - van beslissende invloed zijn geweest op
de grote reputatie van een auteur of van een werk.50 Hoe bereiken
literatuurbeschouwers overeenstemming over de auteurs en de werken waaraan de
hoogste kwaliteit wordt toegedicht? Hoe evolueerde het waardeoordeel over Hettie
Smit? Dit zijn de vragen waarop een antwoord wordt gezocht.
Diverse oorzaken hebben ertoe geleid dat mannen in het verleden veel meer dan
vrouwen hebben geschreven en gepubliceerd. Hierbij komt nog dat de teksten van
vrouwen gemakkelijker uit de literatuurgeschiedenis verdwenen: ze werden
‘onzichtbaar’ gemaakt door er het brandmerk ‘vrouwenliteratuur’ op te drukken óf
werden als triviale genres gekwalificeerd en onderschat (Meijer 1996: 66). Het
probleem van de opvallende afwezigheid van schrijfsters in de literatuurgeschiedenis
- zoals reeds aangeduid - betreft Hettie Smit niet persoonlijk. Integendeel, zij wordt
als schrijvende vrouw op zo'n manier hooggeacht dat gemakkelijk de indruk kan
ontstaan dat zij de eerste vrouw of tenminste een van de eerste vrouwen in de
Afrikaanse literatuur was. Bijvoorbeeld Malherbe (1958: 128) noemt haar boek
‘hierdie eerste vroulike analise’ en bij Kannemeyer (1988) wordt ze als de eerste
Afrikaanse schrijfster besproken; zo'n conclusie is niet gerechtvaardigd, maar de
neiging tot een dergelijke kwalificatie kan men uitsluitend uit de analyse van de
canonvormende processen toelichten. Hierna wordt m.b.t. enkele gezaghebbende
critici onderzocht op welke manier de schrijfster van Sy kom met die sekelmaan in
de canon opduikt en welke rol ze de schrijvende vrouwen, die tijdgenoten waren van
Smit, toekennen.

III.5.1. G. Dekker
Naast F.E.J. Malherbe en C.M. van den Heever behoort Gerrit Dekker (1897-1973)
tot de eerste generatie Afrikaanse critici die op academische

50

Ik bedien me hier gedeeltelijk van de licht aangepaste tekst die deel uitmaakte van een
onderzoeksaanvraag geschreven in samenwerking tussen H.P. van Coller, J. Koch, W. Rutgers
en H. Verdaasdonck.
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vorming konden bogen en over een grotere belezenheid beschikten dan hun
voorgangers (S.J. du Toit, G.S. Preller of E.C. Pienaar). Het ging trouwens niet alleen
over de klassieke eruditie in de wereldliteratuur maar ook over uitgebreide kennis
op het specialistisch gebied van bijvoorbeeld psychologie en filosofie. Dekker, wiens
ouders uit Nederland kwamen, studeerde in Pretoria af, en promoveerde in 1926 in
Amsterdam. Zijn academische loopbaan was vooral verbonden met de
Potchefstroomse Universiteit vir Hoër Christelik Onderwys. Aanvankelijk werkte
hij als lector en in 1931 werd hij tot hoogleraar benoemd. Hij zetelde in diverse
organen en vervulde functies in verschillende organisaties. Zijn gevestigde positie
als deskundige op het gebied van de letterkunde en leidinggevende persoon in het
literaire establishment blijkt duidelijk uit het feit dat hij de eerste voorzitter
(1963-1968) was van de Raad van Beheer oor Publikasie en Vermaaklikhede. Dekker
was ook ‘reviseur’ van de Afrikaanse Bijbelvertaling, publiceerde geregeld in talrijke
Afrikaanse bladen en was redacteur van ‘Die Nuwe Brandwag’.
Omdat ik me hier met Dekker wil bezighouden als auteur van de
literatuurgeschiedenis die tussen 1935 en 1960 herhaaldelijk herdrukt werd, is het
goed om erop te wijzen dat hij reeds in 1920 voor de eerste keer als criticus en
literatuurbeschouwer optrad. Zijn recensie van de debuutbundel Gedichten van Toon
van den Heever (1894-1956) was opvallend omdat hij daarmee te kennen gaf dat
zijn zienswijze anders was dan die van de oudere generatie critici en dat hij naast
‘gezonde’ (d.w.z. op de literatuur gerichte) kritiek de canon van de wereldliteratuur
als richtlijn wilde hanteren. ‘Die taalstryd is verby en dit is nie meer nodig om ter
aanmoediging alles aan te prys wat in Afrikaans geskryf is nie. Die literêre smaak
moet gesond wees en bly en daarom moet Afrikaners hul toelê op die studie van die
groot meesters en gesonde kritiek.’51
In de jaren dertig verwerpen de Afrikaanse critici het ‘nationale’ als criterium van
hun waardebepaling van literair werk. Dekker behoort tot deze generatie en bestrijdt
het hardnekkig gebruik van dit criterium ook later. In zijn artikel uit 1945 Die
‘nasionale’ in die kuns (Dekker 1964: 96-99) verklaart hij op historische gronden
het ontstaan van de ‘nationale’ literatuuropvattingen, maar vindt dat de logica van
de historische evolutie en de bestaande parallellen tussen een bepaalde fase in de
ontwikkeling van het volk en van de kunst geen rechtvaardiging geeft voor de
interpretatie van de literatuur op grond van nationale denkbeelden. Het verband
tussen kunstenaar en volk is volgens hem veel subtieler en dieper dan het uiterlijke
vaderlandse motief.
De belangstelling van Dekker en zijn collega-critici verschoof van de uiterlijke
wereld (nationale en historische realiteit) naar het innerlijke leven

51

G. Dekker in ‘Die Brandwag’, mei 1920, p. 36, hier aangehaald volgens Wiehahn (1965:
1-2).
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van de kunstenaar. De term die voor deze nieuwe generatie de sleutel was tot de
nieuwe literatuurbenadering was ‘ziel’, ‘geest’ of ‘het psychische leven’. In de
literatuur zocht men naar de uiting van de geest van de schepper. Wiehahn (1965:
50-51) noemt drie redenen voor deze paradigmawissel: ten eerste de invloed van de
psychologie als moderne wetenschap die een snelle ontwikkeling doormaakte, ten
tweede reactie op de oppervlakkige patriottische kritiek en ter derde de verandering
in de literatuur zelf, met name de opkomst van de individualistische poëzie van de
Dertigers.
In de kritische praktijk van Dekker heeft zijn levensbeschouwing een
doorslaggevende rol gespeeld. Het opstel Die Calvinisme in die kuns is in dit opzicht
verhelderend. Dekker verwierp het idee (geponeerd door sommige Nederlandse
critici) dat er een ‘Calvinistische kunst’ bestaat, wél probeerde hij - door religieuze
opvattingen in de kunstkritiek toe te passen - een ‘Calvinistische kunstkritiek’ te
bedrijven. Zijn religieuze instelling was ruim: hij paste de ethische normen in de
kunstbeoordeling toe, maar hun kwalificatie was esthetisch. ‘Wat godlasterlik is, kan
nie skoonheid wees nie. Maar die kritikus sal goed moet onderskei waar die opstand
teen God en teen sy geopenbaarde Woord juis die uiting is van sy soeke na God, sy
dit buite die lig van sy Woord om (...).’ (Dekker 1964: 34).
Van de echte kunst verwachtte Dekker symboliek. T.T. Cloete (1964: 56, 55)
reconstrueert zijn opvattingen als volgt: ‘Die kunstenaar moet bewus wees van dié
metafisiese of Goddelike werkelikheid en in die lig daarvan alle tydruimtelike
gebeurtenisse (simbolies) sien en (versoenend) interpreteer.’ ‘agter die sigbare realiteit
'n onsigbare of geestelike (...) oproep, agter die beperkte wêreld 'n universele, dat hy
dié twee realiteite met mekaar moet verbind.’
Typerend voor wat Dekker onder symboliek verstond, is de volgende uitlating uit
Simboliek in die kuns: ‘as die tydelike, die “toevallige” ervaar word in sy diepere
samehang met ander verskynsels, verklaar, verhelder wordt tot 'n geestelike sin,
deurskou word in sy verband met 'n botydelike werkelikheid, verwyd tot verskyning,
tot wat algemeen-menslik geldig is, tot universele waarde. Dit reik altyd uit na 'n
ander, 'n geestelike werkelikheid. Alle kuns is simbolies. Simboliek is juis dit wat
'n skepping tot kunswerk maak.’ (Dekker 1964: 16). De criticus verstond hieronder
dus niet een stilistisch of technisch organisatieprincipe, maar eerder een geestelijke
houding.
Inzichtgevend voor Dekkers omgang met de literatuur en de literaire kritiek zijn
reflecties over de aard van het woord: ‘Die woord is die mees direkte, die natuurlikste
middel wat die Skepper die mens gegee het om sy geesteslewe te openbaar. As hy
hiervan gebruik maak, dra hy sy ontroering nie middelik oor in 'n ander, vreemde,
buite hom staande grondstof nie, hy gebruik die organe van sy eie liggaam wat hom
daarvoor gegee is. Die skildery, die beeldhouwerk, die katedraal, die simfonie kan
nooit so eksplisiet, nooit so direk sy sielelewe

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

187
veropenbaar nie.’ (Dekker 1934: 82). Uit deze opvatting resulteert ook zijn zienswijze
op de taken van de kritiek: ‘Letterkundige kritiek moet dus in die eerste plek navoel
in hoever die beweging van die woord die ontroering versinnelik. Dit mag nie ontaard
in 'n siellose ondersoek na stylprocédés nie, dit kan dit ook nie, as dit steeds
deurdronge is van die besef dat die uiterlike vorm die produk en die openbaring is
van die ontroering en daardeur bepaal word, nie slegs 'n afsonderlike skoonheid naas
die sogenaamde “inhoud” is nie. Stylanalise word dan 'n dieper indring in, 'n meer
verinnigde ondergaan van die emosie; dit word 'n subtieler aanvoel van die ritmiese
golwing van die ontroering wat deur die siellose materie van die woord gevaar het
en dit deur 'n wonderwerking omgeskep het tot kuns.’ (Dekker 1934: 83).
Dekker onderscheidt twee groepen critici en twee kritische methoden. Aan de ene
kant staan beoordelaars die het kunstwerk zien als verwoording van een gedachte,
levenshouding of levensbeschouwing; hun waardering hangt dus af van hun
waardebepaling van deze gedachte of levensbeschouwing. Aan de andere kant staan
critici die een werk eenzijdig beoordelen op grond van de toepassing van een bepaalde
vorm zonder te beseffen dat deze vorm ‘alleen skoonheid kan besit as uiting van 'n
geestelike skoonheid’. ‘En hierdie twee methodes word dikwels deur dieselfde kritikus
afwisselend gebruik! Dit is geen teenstrydigheid nie, dis juis die logiese gevolg van
die gebrek aan die hoër sintetiese siening van die woord as draer van 'n gevoelswaarde,
'n inhoud alleen deur die harmonie tussen begripsinhoud en die ritmies-musikale.’
(Dekker 1934: 88-89).
Toen de eerste druk van de Afrikaanse Literatuurgeskiedenis in 1935 verscheen,
was dit het eerste werk op het gebied van de literaire historiografie dat in zijn
oorspronkelijke bedoeling niet als proefschrift geconcipeerd was. Andere
literair-historische overzichten vóór Dekker hebben aanvankelijk altijd de vorm van
een doctorale dissertatie gehad (Besselaar, Van Niekerk, Pienaar, Schoonees en
Malherbe) met alle gevolgen van dien. En toch werd juist Dekker de
verwetenschappelijking van de literatuurbenadering toegeschreven (Van Heerden
1963: 33-39; Antonissen 1979: 140-145). De gedetailleerde analysen in Afrikaanse
literatuurgeskiedenis waren tekens van de nieuwe inzichten in de Afrikaanse kritiek.
Het compendium is herhaaldelijk herdrukt (zelfs na de publicatie van Die
Afrikaanse Letterkunde van aanvang tot hede van Rob Antonissen die ook populair
werd en in het tijdsbestek van tien jaar (1955-1965) drie edities beleefde). Dekkers
werk verscheen regelmatig in bewerkte versies en hij heeft ‘nie geskroom om sy
oorspronklike beskouings onder die loep te neem en op 'n byna chirurgiese wyse die
boek versny en te hersien nie’ (Van Heerden 1971: 36). In de vijfde druk uit 1960
werd bijvoorbeeld de presentatie van het materiaal anders geordend door de periode
na 1902 te splitsen in twee afdelingen: vóór en ná 1930. ‘Dit was die eerste werk
wat die Afrikaanse letterkunde van
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sy oorsprong af beskryf, gekarakteriseer en geëvalueer het (...). Dit is 'n boek wat
saam met die ontluikende Afrikaanse literatuur gegroei het, gestimuleer veral deur
die hoogbloei daarvan in Dertig en Veertig, en dis eers met die oorlye van die outeur
dat sy verhaal van ons letterkunde opgehou het om vertel te word (...).’ (Van der
Walt 1992: 11).
Dekker streefde naar een onpartijdig oordeel, en hoewel zijn opinie soms scherp
klonk, was dit meestal niet aanvallend. Een goed voorbeeld zijn de overeenkomsten
en verschillen tussen Schoonees en Dekker: allebei verwierpen zij de dominantie
van het nationale als maatstaf in de literatuurkritiek, maar zij verschilden in de wijze
waarop zij reageerden.
In de historische beschouwing van de literatuur trachtte Dekker in de afzonderlijke
besprekingen van schrijvers een evenwicht te behouden tussen de analyse van concrete
werken (bijv. gedichten) en, aan de andere kant, het verband te leggen tussen de
werken onderling, een algemene karakterisering en de context van een schrijverschap.
Zijn eruditie combineerde hij met intuïtie (hij beklemtoonde de waarde van de inleving
en intuïtieve benadering en bleef daarom als criticus meestal op de achtergrond).
Afrikaanse literatuurgeskiedenis is in eerste instantie een kunstenaarsgeschiedenis
en in dit opzicht sluit Dekker bij de eerdere publicaties op dit terrein aan (Pienaar of
Schoonees). Maar er zijn ook wezenlijke verschillen.
Ten eerste gaat het om de synthetische en systematiserende aanpak. Het spreekt
vanzelf dat in het toenmalig stadium van de ontwikkeling van de Afrikaanse literatuur
Dekkers compendium eerder op een synthese van literaire geschiedenis, literaire
theorie en literaire kritiek neerkwam dan op een zuiver literatuurgeschiedkundige
visie op de ontwikkelingsgang van de Afrikaanse letterkunde (hoofdstuk XII bevat
bijv. een lange passage over de dramatheorie). Kannemeyer (1977: 101) vindt dat
Dekker als eerste criticus ‘enigsins “sistematies” optree’ en Van Heerden verwijst
naar Dekkers literatuurgeschiedenis als naar ‘die vernunftige sintese’ om te
concluderen: ‘By hierdie kritikus het die “richtingen” en die “figuren” inderdaad
saamgevloei (...). Maar al is dit 'n groot voordeel èn voorreg om deur sy oë die
Afrikaanse letterkunde as 'n totaliteit, 'n “argitektoniese” eenheid te sien, is die
grootste waarde van Dekker se boek daarin geleë dat hy ons lei om te begryp en te
geniet.’ (Van Heerden 1971: 38-39).
Dekker ondernam dus een poging om concrete stromingen tegen een historische
achtergrond te plaatsen en afzonderlijke tendensen te onderscheiden. ‘Hy trek die
historiese lyn baie duidelik en deur subtiele beklemtoning en in die rangskikking en
verhouding van die onderdele word al klaar 'n letterkundige oordeel uitgespreek.’
(Van Heerden 1971: 38).
Typerend was zijn karakterisering van de Dertigers die volgens hem de traditionele
stijlmiddelen achterwege lieten en wier individualisme een meer
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bewuste weerspiegeling was van de tijdgebonden toestanden, maar hij plaatste hun
individualisme op een lijn die hij van de individualistische lyriek van Marais, Totius
en T. van den Heever trok.
Ten tweede probeerde Dekker de ‘persoonlijkheid’ van de auteurs - in veel sterkere
mate dan zijn voorgangers - uit hun werken te doen uitkomen. Dit valt reeds te zien
in zijn dissertatie uit 1926 De invloed van Keats en Shelley in Nederland in de
negentiende eeuw in de karakterisering van Shelley; ook zijn kritische opstellen zijn
pogingen om een ‘kunstenaarspersoonlijkheid’ te karakteriseren zoals die uit de
werken geopenbaard wordt. In die zin is hij beoefenaar van de descriptieve en
synthetische kritische methode d.w.z. het opbouwen van de
‘kunstenaarspersoonlijkheid’ aan de hand van het oeuvre van de kunstenaar. Hij was
dus niet uit op de scherpzinnige vormanalyse van afzonderlijke werken en legde het
accent veeleer op het beschrijvende dan op het normatieve. Op grond hiervan
beschouwde G.S. Nienaber Dekker als de vertegenwoordiger van de kritische richting
die door Walzel, Gundolf en Unger naar voren werd gebracht. ‘Hulle glo nie aan
ontwikkeling as sodanig nie, maar beskou die werke net as die uitstraling van 'n
persoonlikheid, wat suksessief en simultaan in kern tog dieselfde bly. Dit is hierdie
blywende kernessensie, hierdie monumentaliteit van persoonlikheid, wat hulle wil
vasgryp en wat hulle verstaan as die spanning, die polare kragte soos dit in die werke
en dade uitkom. Hulle soek dus nie die nuwe, die ontwikkeling nie, maar die
sigselfgelykblywende wat na buite deur middel van sy vormkrag of vormwil strewe.
Hulle vra na die kunstenaarspersoonlikheid as 'n skeppende krag en verklaring, en
sien dit dus suiwer geesteswetenskaplik.’ (Nienaber 1941: 90-91).
Nergens vindt men een definitie van het begrip ‘kunstenaarspersoonlijkheid’, maar
uit een aantal formuleringen kan men concluderen dat dit ‘siening’, ‘wyse van
uitbeelding’ en ‘stylaard’ was. Wiehahn (1965: 58) vat Dekkers methode samen: ‘In
sy Afrikaanse Literatuurgeskiedenis word die vooropstel van 'n “digterpersoonlikheid”
by die belangrikste digters, waarvan hy dan die afsonderlike eienskappe in die
daaropvolgende bespreking van die werke aanwys, die “metode” van sy kritiek.’
In de inleidende algemene karakterisering van de hoofdfiguren uit een bepaald
tijdperk probeerde Dekker met enkele bondige formuleringen de essentie van de
geestelijke structuur van de auteur vast te stellen. Hij paste een ander procédé toe
dan bijvoorbeeld Pienaar die schreef alsof hij samen met de lezer de werken doornam
om later conclusies te trekken; Dekker daarentegen trachtte de kerngedachte van een
schrijverschap weer te geven door uit te gaan van de levende mens en op die wijze
probeerde hij tot het werk door te dringen en het ontstaan daarvan van binnenuit te
begrijpen. Maar er zijn ook verschillen met andere critici die naar de ‘persoonlijkheid’
verwezen, zoals Malherbe. Deze laatste leidde alles naar dezelfde grondvorm terug;
Dekker echter wilde ver-
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schillende ‘persoonlijkheden’ opbouwen. Met zijn karakterisering, zijn voorkennis
en belezenheid baande hij de weg naar het werk. Nienaber spreekt daarom van het
dynamische karakter van zijn kritiek.
Met deze algemene gesteldheid van de criticus en literatuurhistoricus om
kunstenaarspersoonlijkheden te reconstueren, strookt zijn praktische aanpak echter
niet - de lezer kan het als storend ervaren dat de presentatie van de werken van
dezelfde schrijver over verschillende door hem bedreven genres verdeeld wordt. Een
andere inconsequentie is de indeling van prozaschrijvers in zes rubrieken - een
rangschikking die niet logisch verantwoord kan worden.
Antonissen bekritiseerde het inventaris-karakter van Afrikaanse
Literatuurgeskiedenis - iets dat volgens hem met elke nieuwe druk opvallender werd.
Hij erkende de verdiensten van het boek, maar verwierp Dekker principieel: ‘dit is
net nie literatuur-geskiedenis nie’ (Antonissen 1979: 143). De kritiek van Antonissen
was consequent en gedetailleerd en verwees naar de opkomst van nieuwe ideeën
binnen de Afrikaanse literaire historiografie. ‘Waartoe skryf mens dan “geskiedenis”?
- Geskiedskrywing beteken o.a.: (i) herleiding van enige soort “verbrokkeldheid” in
die historie-beeld tot die allergeringste minimum, en (ii) telkens en telkens weer,
soos die jare verbygaan, heroriëntering. Nóg van 'n eenheidsbeeld nóg van
heroriëntering gee die sewe drukke van Dekker se boek ook maar die vaagste
vermoede.’
De taal die Dekker koos, was sober, direct en zakelijk. G.S. Nienaber (1941: 37)
formuleerde dit als volgt: ‘Hy kan hierdie helderheid van styl bekostig, want hy het
genoeg ryke vondse om mee te deel sonder dat dit nodig is om deur middel van
bykomstighede indruk te maak.’ Bepaalde wijdlopigheid van de stijl werd in de latere
drukken beknot, maar zoals Antonissen (1979) bewees niet helemaal.
En ook het latere oordeel van Van Heerden (1971: 37) sluit bij dat van Nienaber
aan: ‘Dr. Dekker het hom van heelwat van die letterkundige jargon ontworstel wat
as deel van die kritikus se toerusting gegeld het toe hy in die twintigerjare op die
toneel van die Afrikaanse kritiek sy spore begin trap het.’
Ik bespreek hieronder de uitgave van Afrikaanse literatuurgeschiedenis uit 1960
omdat deze laatste bewerking de meest verspreide versie van het compendium was
en omdat de tijdsafstand een rijper literair-historisch waardeoordeel in 1960 dan in
de vroegere drukken doet verwachten. Maar bij nader inzien blijkt de tekst over Smit
uit 1960 bijna letterlijk overgenomen te worden uit de 1937-uitgave (‘tweede,
bygewerkte druk’). Dekker wijzigde de hele opzet van zijn boek, maar deze
bespreking, op enkele wijzigingen na die zijn oorspronkelijke opinie niet veranderen,52
bleef na bijna kwarteeuw dezelfde.
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Dekker zegt in 1937 bijvoorbeeld een paar woorden over de doelstelling van de Vereniging
vir die Vrye Boek die 1960 wegvallen, de laatste editie is ook aangevuld met enkele additonele
opmerkingen.
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In het gedeelte over de periode vóór 1930 noemt Dekker slechts enkele schrijfsters53
en beperkt zich - met uitzondering van Marie Linde - tot korte vermeldingen.
Alhoewel Dekker gezien de bestede ruimte niet minder over Smit te vertellen had
(1960: 291), wijdde hij aan Linde als de enige vrouw in de literatuur een afzonderlijke
afdeling voorzien van haar naam (1960: 146-147). Linde komt bij hem ook als de
eerste vrouwelijke schrijfster voor.
De bespreking van Sy kom met die sekelmaan is geplaatst in hoofdstuk tien ‘Die
prosa na 1930’ in de afdeling ‘Mensbeelding’ (p. 289-290).54 Dekker stelt in het begin
duidelijk dat de lijn tussen ‘wat hier hoort en wat onder die realisme of die verhaalkuns
behandel moet word, dikwels vaag’ is. Hij gaat een stap verder en noemt zelf zijn
selectie ‘noodwendig dikwels subjektief of selfs enigszins willekeurig’. Na deze
bekentenis constateert hij dat ‘die konflikte van die enkeling en sy ontwikkeling, die
probleme van die liefde, sekse, die huwelik en die gesinslewe, maatskaplike
vraagstukke’ slechts dominerende thema's blijven en al te zelden ‘tot skeppingsdaad
van intuïsie en verbeelding [prikkel]’. Vervolgens concludeert hij dat de meeste in
deze afdeling besproken werken van voorbijgaande waarde zijn en dat hun bespreking
‘'n enigsins katalogusagtige karakter sal kry’. (Dekker 1960: 285). Bij nader inzien
valt op dat deze paragrafen zeer verschillende werken van de uiteenlopende auteurs
voorstellen: van de meest obscure namen tot de meest bekende schrijvers, van de
wildvreemde werkjes tot beroemde plaasromans. De indruk wordt gewekt dat
‘Mensbeelding’ een afdeling is waar alle namen en titels opgenomen werden die in
geen andere afdeling pasten.
Nadat het terrein op die manier afgebakend en aangeduid is, vindt Dekker de
aanwezigheid in dat stuk van het grote aantal vrouwelijke auteurs opmerkelijk en
gaat over tot de algemene karakteristiek van de auteurs die ‘met weinig sielkundige
inlewings- en skeppingsvermoë, lank-uitgesponne “psigologiese” romans skrywe’.
Uit de vergelijking met ‘die gevoelige, burgerlik-realistiese kuns’ van de Nederlandse
romanciers door wie deze vrouwelijke auteurs beïnvloed zijn (Ina Boudier-Bakker,
Top Naeff, Anna van Gogh Kaulbach), concludeert de literatuurhistoricus dat de
Afrikaanse in gebreke blijven. Interessant is dat de criticus in het deel over de periode
vóór 1930 de sekse niet als criterium of norm bij de literatuurbeschouwing hanteerde,
zelfs wanneer hij in
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Bijvoorbeeld Eva Walter (ps. voor M.E. Hubrechtse) (1885-1974), Meg Ross (ps. voor M.E.
Grosskopf) (1898-?), Essie Malan (1894-1962), M.E. Rothman (Dekker 1960: 154-155),
Melanie (Lanie) Boshoff-Liebenberg (?-?), Trienie Meij [Mey] (?-?), Sarah Raal (1873-?;
ps. voor O.J. Snyman), Hendrina Rabie-Van der Merwe (?-?) (1960: 169).
Een andere vermelding van het boek van Smit staat op bladzijde 300 waar Dekker
verwantschap bespeurt tussen de briefroman Van Willem en San van Anna Heymans
(pseudoniem van De Klerk en Neethling-Pohl) en Sy kom met die sekelmaan ‘maar sy [San]
mis die speelsheid van Marié’.
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de bespreking van het historische proza een aanzienlijke groep schrijfsters bespreekt
en zich in een aantal gevallen over de publicatie van vrouwen ná 1930 buigt.
Dekker (1960: 289-290) begin zijn bespreking van Hettie Smit met een vaststelling
dat Sy kom met die sekelmaan als ‘selfbelydenisroman’ direct uit de sfeer van de
eerste poëzie van de gebroeders Louw voortkomt. Volgens hem doet het individu
met deze roman ‘sy intrede in ons prosakuns’. De figuur bij Smit wint duidelijk de
vergelijking met Bromberg uit Haar beproewing (1934) van Jochem van Bruggen
die eerder een ‘helaas onvolgroeide konsepsie’ van het individu het licht liet zien.
In het boek van Smit daarentegen is de ‘primêrfunksionerende vrou wat hier
uitgebeeld word’ niet ‘'n uit die daaglikse ervaring tot menslikheid gegroeide tipe in
die skerp geobserveerde werklikheid van sy milieu’, maar ‘'n individualistiese
karakter, geskep deur die diep skouende verbeelding’. Dekker doet de lezer het
belang van de buitenliteraire factoren vermoeden door naar ‘persoonlike belewenisse’
van de schrijfster te verwijzen (deze opmerking ontbreekt nog in de 1937-editie).
Dankzij de verbeeldingskracht komt Hettie Smit ‘tot die skepping van die so goed
volgehoue dualisme Maria-Marié’; en Dekker vermeldt dadelijk dat dit dualisme in
de slotafdeling van de roman ‘tot die skone versoening groei’.
De roman heeft de vorm van ‘dagboekaantekeningen en “kammabriewe”’ en zijn
opbouw wordt gezien als ‘heel oorspronklik en suiwer’. Dankzij de afwisseling tussen
‘direkte weergawe van gemoedstoestande’ en ‘subtiele suggestie van gebeurtenisse’
bereikt de auteur ‘die fyn balans’. Dekker erkent de compositorische vaardigheid
van Hettie Smit en prijst haar relativeringstechnieken zonder ze bij de naam te
noemen. De schrijfster omzeilt creatief het gevaar van verbreking van deze balans:
‘deur die selfkennis en humor’ wordt de uitbeelding van emotionele toestanden nooit
vervelend of sentimenteel en door af te zien van ‘die nugtere vertelling of dramatiese
uitbeelding’ werd ze behoed van de situatie waarin de weergave ‘maklik tot dwaashede
sou kon gelei het’. De stijl in Sy kom met die sekelmaan wordt bestempeld als ‘uiters
gevoelig’ en zonder ‘uiterlike fraiing’.
In het tweede deel van de bespreking wordt ‘die schrijfster en [!] haar heldin’
verweten dat ze uit bewondering voor ‘die groot aanbidder van die woord, Lodewyk
van Deyssel’ te veel in de wereld van ‘die aanbidding van die woord as opperste
skoonheid’ leeft. Daarin ziet de criticus de oorzaak dat het boek faalt als ‘die
openbaring van essensieelste menslikheid’. De verwachtingen waren groot over wat
‘die skryfster by groter verdieping tot die lewensessensies sou kon lewer’. Dekker
verwelkomt weliswaar ‘sekere wysiginge’ die Hettie Smit in de zesde druk uit 1955
aangebracht heeft omdat ze ‘wat verdieping’ betekenen, maar zijn literair-historisch
oordeel is toch negatief:
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‘hierdie in wye kring met vreugde ontvange boek het nie die eerste geluid van 'n
vernuwing in ons prosakuns geblyk het te wees nie’. (Dekker 1960: 29). Hieruit blijkt
zijn eigen teleurstelling omdat hij in 1937 hopend op andere werken van Smit schreef:
‘As by groter verdieping tot die lewensessensies die belofte vervul mag word wat
hierdie merkwaardige eersteling bring, sal ons letterkunde 'n groot kunstenares ryk
geword het. Dan sal hierdie individualisme, met sy gebrokenheid, nie lei tot
verskraling nie maar 'n eerste simptoom wees van 'n verdieping in ons prosakuns.’
(Dekker 1937: 179).

III.5.2. P.J. Nienaber
Petrus Johannes Nienaber (1910-1995) was letterkundige, plaatsnaamkundige, literair
historicus en taalhistoricus - in al deze hoedanigheden publiceerde hij boeken die
een belangrijke bijdrage zijn geweest tot de ontwikkeling van de Afrikaanse taal en
literatuur. Hij werkte aan de Universiteit van die Witwatersrand (aanvankelijk als
lector en vervolgens, vanaf 1967, als professor in de vroege geschiedenis van de
Afrikaanse letterkunde). Later werkte hij ook voor de Raad vir Geesteswetenskaplike
Navorsing.
In 1934 publiceerde hij zijn eerste boek Die Afrikaanse Bybelvertaling - een goed
gedocumenteerd werk over de geschiedenis van de vertaling van de Bijbel in het
Afrikaans (deel twee kwam in 1950 uit). Vervolgens gaf hij twee studies uit waarin
hij zich op de eerste periode van de Afrikaanse literatuur concentreerde en die soms
beschouwd worden als aanvullingen op de breed opgezette werken van Lydia van
Niekerk (1916) en Elizabeth Conradie (1934); het gaat om, respectievelijk, Ons
Eerste Digters (1940) en D'Arbez as Skrywer (1936).
Samen met zijn broer, de bekende taalkundige G.S. Nienaber, gaf P.J. Nienaber
een overzicht van de Afrikaanse literatuur tot het einde van de 19de eeuw uit Geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde (1941) - en verzorgde door de jaren heen
talrijke edities van voornamelijk de oudere teksten uit de Afrikaanse literatuur o.a.
van Arnoldus Panevis (1968), Jan Celliers (1951) of A.G. Visser (1950). Hij
redigeerde het literair-historisch compendium Perspektief en profiel (1951) dat
decennia lang een gezaghebbende literatuurgeschiedenis in schrijversportretten was55
en waarvoor zoals Van Heerden beweert (1963: 33) de Nederlandse
literatuurgeschiedenis van Frank Baur Geschiedenis van de letterkunde der
Nederlanden model stond. Gezien de lange productie van deze geschiedenis (deel I
verscheen in 1939, deel IX in 1983) denk ik dat het eerder om de publicatie van K.H.
de Raaf, J.J. Griss en N.A. Donkersloot gaat. Hun literatuurgeschiedenis toont
eveneens een tweedelig karakter dat reeds de titel
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Ook de nieuwste editie van Perspektief en profiel. 'n Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Van
Coller 1998, 1999) bouwt in wezen voort op Nienabers concept.
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aangeeft: Stromingen en gestalten. Geschiedenis der Nederlandsche letteren.
Geestelijke stromingen, cultuurverschijnselen, overzicht van het leven en karakteristiek
van het werk der hoofdpesonen uit de Nederlandsche literatuur (19201; 19312).
Tot de grootste prestaties van Nienaber wordt de verschijning van de achtdelige
Bibliografie van Afrikaanse boeke (1943-1977) als ook Bronnegids by die studie van
die Afrikaanse taal- en letterkunde (1947-1968) gerekend. Zijn interesses waren zeer
uiteenlopend, naast de genoemde werken op het gebied van de literaire kritiek en
geschiedschrijving, teksteditie en bibliografie, schreef hij eveneens het breed opgezette
Suid-Afrikaanse pleknaamwoordeboek (deel I, 1963).
Nienabers positie in het culturele establishment was hoog - hij voerde diverse
projecten uit en richtte instellingen op. Hij behoorde tot de initiatiefnemers van het
monumentale Suid-Afrikaanse Biografiese Woordeboek en initieerde het ontstaan
van Nasionale Afrikaanse Letterkundige Museum en Navorsingsentrum (NALN) in
Bloemfontein (in de Vrystaat bouwde hij trouwens een heel netwerk van musea uit).
Vandaag heeft Nienaber vooral betekenis als letterkundige die heel wat Afrikaanse
literaire bronnen beschikbaar stelde. Hij wordt ook gevierd als iemand die een groot
deel van het culturele erfgoed van de Afrikaners verzamelde en voor de toekomst
behield. Deze werkwijze is ook zichtbaar in zijn aanpak als criticus, ook in deze
hoedanigheid legde hij dikwijls de klemtoon op de cultuurhistorische dimensie. Zijn
Amsterdamse proefschrift Die Afrikaanse Roman-Tematologie (1938), het werk dat
hier besproken wordt omdat hij daarin o.a. over Hettie Smit schreef, verraadt op een
aantal punten het specifieke van zijn benadering: nauwelijks details over het leven
van de schrijvers en voornamelijk aandacht voor werken en groepen thema's en het
onderkennen van tendensen. De algemene strekking van het werk van zijn broer vatte
G.S. Nienaber (1941: 95) samen: ‘Die geskiedkundige verloop hou meer tred met
strominge en met die gemeenskap as met enkelinge en stylsoorte.’
In Die Afrikaanse Roman-Tematologie paste Nienaber bij de indeling en
beoordeling van de Afrikaanse roman een thematologisch principe toe. Zijn aanpak
kan in menig opzicht vergeleken worden met die van Malherbe (1940; 1958) - beide
onderzoekers bekijken de Afrikaanse literatuur door het prisma van de thematische
kritiek. In het eerste hoofdstuk verklaart Nienaber de gebruikte terminologie en het
wezen van de thematologische kritiek. In het tweede worden de cultuurhistorische
achtergronden van de literatuur in het Afrikaans geschetst. In de overige vijf
afdelingen gaat de auteur meer specifiek op verschillende thema's in: ‘Die Historiese
Tema’, ‘Die Kultuur-historiese Tema’, ‘Sosiale en Ekonomiese Temas’, ‘Etiese
Temas’ en ‘Fisieke en Topografiese Temas’. Dankzij deze indeling kwam hij aan
het woord in drie verschillende hoedanigheden: als theoreticus,
literatuurgeschiedschrijver en criticus.
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Zijn broer, G.S. Nienaber, probeerde in Afrikaanse letterkundige kritiek (1941: 95)
de vernieuwende aspecten van Die Afrikaanse Roman-Tematologie als volgt te
formuleren: ‘Die noodsaak om die temas te verduidelik verlang inhoudsweergawes.
Aan die hand daarvan word ook stylwaardering gegee, gegrond op die gewone
estetiese beginsels. Dit is dan veral die raamwerk wat nuut is, die verband waarin 'n
voortbrengsel gesien word, en nie die bepaling van die skoonheid self nie. Die
skoonheidsbepaling is selfs 'n sekondêre saak.’
P.C. Schoonees daarentegen vond de lange samenvattingen een fundamentele
zwakte van Nienabers verhandeling. Zijn kritische opinie hield weliswaar nauwelijks
rekening met het feit - zoals G.S. Nienaber in het zojuist aangehaalde fragment stelde
- dat het principe van de thematische kritiek het ingaan op de inhoud van de
behandelde romans tot op zekere hoogte noodzakelijk maakte, maar Schoonees
verloor ook uit het oog dat de hantering van samenvattingen - om didactische en
informatieve doeleinden - een wijd verspreide methode van presentatie in dergelijke
publicaties was (Schoonees' eigen werk inbegrepen - sic!). Veel zwaarder echter
wegen andere verwijten bijvoorbeeld dat het boek: ‘bly te veel aan die oppervlakte
en het ons nie verryk met nuwe insigte nie. (...) Nienaber se feite is dikwels
onvertroubaar en sy oorsigtelike behandeling van die vernaamste romantemas werp
weinig lig op die ontwikkelingsgang van ons letterkunde.’ (Schoonees 1939: 587).
De bespreking van Hettie Smit is ondergebracht in hoofdstuk VI dat de ‘Etiese
Temas’ behandelde, in de afdeling ‘B. Liefde’ waar vóór Smit nog het boek van
Karin Orion werd besproken. Het feit dat hij slechts twee werken onder ‘Liefde’
plaatst, verantwoordt Nienaber (1938: 193): ‘In hierdie twee romans egter vorm die
liefde nie 'n motief nie, maar is dit die tema self, en hier is dit nie die konvensionele
intrige-liefdestorietjies van die Afrikaanse romans sover nie, maar dit is fel-beleefde
kuns; in hierdie twee romans is daar nie die konvensionele huwelik aan die slot met
'n paar jaar daarna 'n paar krulkop-dogtertjies en - seuntjies nie. Weens sy groter
kunswaarde sal ons aan Sy Kom met die Sekelmaan ook meer aandag gee as aan
Orion.’
Nienaber begint met een algemene constatering dat deze nieuwe Afrikaanse roman
‘in sy sonderlinge oorspronklikheid 'n nuwe rigting in die Afrikaanse prosakuns
inlui’. Hij wijst op de aansluiting bij de jongste poëzie omdat dit werk ‘in meer as
een opsig 'n verrassende verwantskap met die Ryke Dwaas van W.E.G. Louw’
vertoont. Volgens de criticus voegt de roman zich eveneens bij ‘die gebroke
indiwidualisme’ van vooral Abraham H. Jonker.
Alhoewel Hettie Smit volgens Nienaber ‘nog redelik suiwer in haar
indiwidualistiese prosa’ is, waarschuwt hij voor het gevaar dat de jonge auteurs ‘die
draagkrag van die taal [gaan] ooreis’ zoals de Nederlandse Tachtigers een bijgevolg
onverstaanbaar ‘sensitivistiese klankegegogel’ gaan produceren. Tegelijk is hij van
oordeel dat Smit bewust is van deze bedreiging omdat Marié
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klaagt ‘dat sy die woorde van Maria nie begryp nie, ook nie die verse van Johan nie’.
Nienaber stelt vast dat Smit niet alleen uiterst individueel en persoonlijk schrijft
maar dat zij daarin door en door echt is: zij ‘skep 'n persoonlike atmosfeer wat ook
die leser bekoor en boei, hom ademloos ontroer’; ook de manier waarop ‘die sielelewe
van 'n dubbel-persoonlikheid’ wordt ‘ontbloot’ is ‘eerlik’. De reden hiervan ziet de
auteur van Die Afrikaanse Roman-Tematologie in het feit dat ‘sy haar stof belewe
het’ - ‘Dit is geen bewuste soeke na mooi woorde of beelde nie, dis 'n uitsegging van
haar persoonlikste self.’ En hij geeft ter illustratie voorbeelden van haar taalgebruik:
Smit kan ‘nugter, saaklik’ schrijven óf ‘die woorde op marsmusiek laat verbymarsjeer,
as sy weer intens en fel lewe’ óf zij kan haar liefste smeken ‘met sagte wydingsvolle
woorde’.
Nienaber noemt Sy kom met die sekelmaan ‘een groot bekentenis van 'n deur liefde
gefolterde siel’. Zijn eigenlijke thema is voor hem ‘lewensgebrokenheid vanweë 'n
onbeantwoorde liefde’. Hij maakt de lezer attent op de adequaatheid tussen dit
onderwerp en de ‘persoonlike stylbelewing’. Dankzij de gekozen ‘vorm van
dagboek-aantekeninge en briewe’ wordt de schrijfster in staat gesteld om ‘haar
persoonlike lewe so intens en skreiend te openbaar: sy lê nie woorde in haar karakters
se monde nie, want sy is self aan die woord’.
Smit kan ‘die innerlike, intieme lewe met 'n soepel taalvermoë, kristal-helder en
teer’ uitbeelden. Naar aanleiding van een citaat maakt Nienaber een vergelijking:
‘Lodewyk van Deyssel kon hiervan die skrywer gewees het, en watter lof is dit nie
vir 'n Afrikaanse skryfster nie, watter roem nie vir die Afrikaanse taal dat dit instaat
is om die teerste sielsbelewinge te vertolk!’.
‘Die verrassende ooreenkomst’ met de poëzie van Louw bestaat voor de criticus
in (i) analoog woordgebruik, (ii) overeenkomstige ‘stylbelewing’ en (iii)
levenshouding d.w.z. ‘gebrokenheid en gebrek aan lewensaanvaarding’. Hij staaft
zijn stelling met enkele concrete voorbeelden uit de werken van Hettie Smit en
W.E.G. Louw.
Vervolgens wordt de inhoud van het boek chronologisch samengevat met gebruik
van korte maar talrijke citaten. De afsluitende constatering luidt: ‘daar is van 'n
lewensaanvaarding geen sprake nie. (...) die dualisme in haar word nie opgeruim nie.
(...) Alleen deur die skoonheid in die lewe kan sy verder lewe, maar 'n oplossing vir
haar liefde het nie gekom nie.’

III.5.3. P.C. Schoonees
Pieter Cornelis Schoonees (1891-1970) was werkzaam als leraar, literair criticus en
lexicograaf. Hij begon zijn studie in Stellenbosch, waar hij in
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aanraking kwam met o.a. D.F. Malherbe en Jan Celliers, en werkte een paar jaar als
onderwijzer. Vervolgens verwierf hij bij die Universiteit van Suid-Afrika zijn
M.A.-graad. In 1919 vertrok hij naar Nederland waar hij tot 1923 verbleef en aan de
Universiteit van Amsterdam promoveerde. In de jaren twintig en dertig was hij
waarnemend hoogleraar in Johannesburg (Universiteit van die Witwatersrand), lector
(Opleidingskollege in Pietermaritzburg) en hoofd van een middelbare school
(Vryheid).
Schoonees schreef talrijke kritieken en recensies, publiceerde eigen werk (een
paar romans) en gaf studieboeken uit. De belangrijkste zijn Inleiding tot die Studie
van Letterkunde (1925), samen met J.R.L. van Bruggen, en Die nuwe taal- en stylgids
samen met J.J. le Roux (1943). Hij is ook auteur van enkele bundels essays en
artikelen zoals Kleingoed (1929), Dink vir jouself (1940) of Die tweede verdieping
(1962).
Schoonees heeft ook op het lexicografische gebied belangrijk werk verricht. In
1926 publiceerde hij (als medeauteur) het vertaalwoordenboek Afrikaans- - Engels,
dat later als Groot Woordeboek bekend werd en herhaaldelijk herdrukt is. In 1965
voltooide hij (ook in samenwerkingsverband met andere lexicografen) Verklarende
handwoordeboek van die Afrikaanse taal (HAT). Maar het belangrijkste was zijn
activiteit als hoofdredacteur van Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT). De
redactie van dat grote woordenboekproject heeft hij in 1947 overgenomen ‘in 'n
kritieke ontwikkelingstadium van die onderneming en nadat verskeie ander die pos
van die hand gewys het’ (SABW IV: 574) en tot 1962 geleid. Onder zijn
redacteurschap kwamen er vier delen (A-I) uit en hij heeft dit aanvankelijk als
staatsonderneming geplande initiatief (1926) naar de Universiteit van Stellenbosch
verplaatst.
‘Schoonees het op die gebied van die Afrikaanse taal en letterkunde, veral as
kritikus en leksikograaf, 'n bydrae van belang gelewer. Met sy proefskrif, wat
beroering en polemiek veroorsaak het, en met sy voortgesette werk in dié rigting
(bv. Tien jaar prosa, 1950) het hy 'n leidende aandeel verwerf in die prosakritiek
van sy tyd.’ (SABW IV: 574). P.J. Nienaber (1941: 88) prijst Schoonees voor zijn
consciëntieuze werk: ‘By dit alles is hy baie gewetensvol en besef sy
verantwoordelikheid terdege. 'n Kritiese gevolgtrekking word na inspanning en werk
eers verkry (...).’ Opperman (1962: I) noemt hem een omstreden figuur zowel als
literatuurcriticus alsook als hoofdredacteur van Woordeboek van die Afrikaanse Taal.
Toch beklemtoont hij zijn betekenis: ‘Of ons met sy uitgangspunte as kritikus of
leksikograaf saamstem of nie, hy het die moed en deursettingsvermoë gehad om
nuwe rigtings in te slaan, en ons kan vandag nie anders as om met sy inset rekening
te hou.’
Zoals vermeld promoveerde Schoonees in 1922 op het werk Die prosa van die
Tweede Afrikaanse Beweging waarmee hij veel stof deed opwaaien omdat hij zich
kritisch uitliet over de gevestigde auteurs van de oudere generatie. Dit
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was volgens Nienaber (1941: 89) ‘'n ruwe nasionale skok’ en volgens Schoonees'
(1957: 27) eigen woorden ‘letterkundige oorloggie’. Deze pennenstrijd woedde bijna
twee jaar en hitste de gemoederen nog eens op in 1928. De eigenlijke oorzaak was
de voor de eerste keer zo consequente toepassing van esthetische normen bij de
beoordeling van de gehele Afrikaanse literatuur. Jaren later verdeelde Schoonees
zelf de Afrikaanse literaire kritiek van zijn tijd in drie perioden: de eerste fase
(1903-1919) noemde hij ‘die periode van patriotiese vertroeteling’ (bijv. Schoonees
1957: 27), de tweede na 1920 was didactisch of pedagogisch van aard en vanaf
ongeveer 1933 brak volgens hem de tijd van de kunstkritiek aan.
Qua titel en genrebepaling sloot zijn boek aan bij E.C. Pienaars Taal en Poësie
van die Twede Afrikaanse Taalbeweging (1919; 19202), maar in tegenstelling tot
Pienaar maakte Schoonees (1922: 26) de cultuurhistorische benadering ondergeschikt
aan de esthetische en begon hij hoge eisen aan literatuur te stellen. ‘Nou dat die
taalstryd feitlik afgeloop is, word dit tyd om vas te stel wat ons tot dusverre bereik
het; om te waardeer wat skoon is, om te laak wat gebrekkig is. Tyd ook om die
voortbrengsele van ons kuns te meet aan die meesterstukke van die buiteland.’
‘Dr. Schoonees het homself 'n drieledige taak gestel met sy proefskrif. In die eerste
plek wil hy 'n volledige beeld gee van die stand van ons prosa destyds. Tweedens
wil hy prys of “laak”. (...) Derdens wil dr. Schoonees ons prosawerke “meet aan die
meesterstukke van die buiteland” (...).’ (Nienaber 1965: 53). Schoonees verwierp
consistent het zuivere taalcriterium als norm bij de literatuurbeschouwing en ‘In sy
program van aksie is daar dus die kombinasie van praktiese, etiese en estetiese
oorweginge, maar geen kultuurhistoriese oorweginge nie.’ (Nienaber 1941: 87).
Zijn kritiek en toepassing van een esthetische standaard veroorzaakte een storm
van polemieken. ‘Met sy Amsterdamse proefskrif Die Prosa van die Tweede
Afrikaanse Beweging het dr. P.C. Schoonees gedurende die twintiger jare
onverskrokke die estetiese in ons letterkundige kritiek primêr gaan stel. So'n
uitgangspunt wat ons vandag as vanselfsprekend aanvaar, is indertyd deur baie as
volksverraad beskou.’ (Opperman 1962: I). Alhoewel Schoonees in andere publicaties
dezelfde methode gebruikte, zwakte hij in de tweede en derde druk van zijn hoofdwerk
(1927, 1939) deze principiële kritiek af. Hij begon rekening te houden met de
didactische strekking en nam ook cultuurhistorische aspecten in aanmerking.
Schoonees was trouwens niet de enige Afrikaanse criticus die als gevolg van de
intensieve ontwikkeling van de literatuur genoodzaakt was de volgende drukken van
zijn werk aan te vullen en dit daadwerkelijk deed, waarbij hij niet zelden van mening
veranderde. Ook E.C. Pienaar moest in 1930 de vierde druk van Taal en poësie van
die Tweede
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Afrikaanse Taalbeweging aanpassen (bijv. het werk van A.G. Visser werd volledig
besproken en er werden jonge schrijvers opgenomen, opinies werden gewijzigd,
zoals over Toon van den Heever).
In de uitgave van 1939 probeerde Schoonees een totaalbeeld van de toenmalige
Afrikaanse literatuur te geven; hij nam dus ook teksten op die voor hem toen al slechts
een cultuurhistorische waarde hadden: ‘Baie van die werke wat hier bespreek word,
het alleen kultuurhistoriese waarde, en sal deur die toekomstige literatuur-historicus
eenvoudig verswyg word. Vir die student en algemene leser egter, wat 'n begrip wil
kry van die ontwikkelingsgang, lewer 'n bespreking van sulke werke dikwels nuwe
gesigspunte op wat van groot belang is vir ons kennis van die tydperk.’ (Schoonees
1939: v).
Door deze benadering toonde hij zich eerder literatuurarchivaris dan
literatuurgeschiedschrijver en in zekere zin sloot hij aan bij Nienaber en Malherbe.
De reconstructie van zijn literatuurhistorische standaarden is op basis van de uitgave
uit 1939 dus moeilijk omdat in die massa informatie een literair-kritische positie en
een literair-historische beoordeling nauwelijks mogelijk bleken. N.P. van Wyk Louw
(1986-a: 147) vond in 1939 in zijn opstel Kritiek oor kritiek de benadering van
Schoonees niet bijzonder wetenschappelijk: ‘Werk soos Taal en poësie van die
Tweede Afrikaanse Taalbeweging van E.C. Pienaar en Die prosa van die Tweede
Taalbeweging van P.C. Schoonees kan nog in geringe mate vir wetenskap geld; dit
is merendeels gewone tydkritiek - op sigself nie minderwaardig nie - en sy waarde
hang dus volkome af van die mate van insig wat die skrywers in die relatiewe
betekenis van die behandelende werke toon.’
Voor ons doel is het belangrijk dat Schoonees zijn boek in feite ‘vir die student
en algemene leser’ geschreven of beter herschreven heeft. Met dat doel voor de ogen
gaf hij de beschrijving van een bepaald ontwikkelingsstadium van de Afrikaanse
literatuur. Dat hij tegelijk aan de canonvormende handelingen deelnam, wordt pas
uit het historische perspectief zichtbaar. H. Roos (1992: 45) schreef: ‘In Schoonees
se verskillende literêre opstelle en uitsprake word die veranderende siening van die
onderskeid tussen literatuur en ontspanningsleesstof dalk die beste geïllustreer. As
een van die oorspronklike beoordelaars in 1924, sê hy spesifiek dat die drie romans56
baie belowende prosa is (Kruger, 1925); in 1939 verwys hy net kortliks na die drie
werke maar beweer tog dat dit “'n te groot stoot vorentoe vir prosakuns is, 'n
vertelkuns wat streef na tegniese volmaaktheid.” (Die prosa van die tweede Afrikaanse
beweging.) In 1950 in Tien jaar prosa, is daar egter 'n indirekte, snedige verwysing
na “dames
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Henriëtte Roos (1992) bespreekt in haar artikel de ontvangst van Onder bevoorregte mense
van Marie Linde, Oogklappe van Meg Ross en Eensaamheid van Eva Walter die winnaars
waren van de prijsvraag uitgeschreven in 1923/24 door de uitgever J.L. van Schaik.
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wat op ongeërgde dons-maar-op-manier sentimentele toneeltjies aanmekaar ryg”.
Dit lyk of Schoonees nou presies kan onderskei tussen ernstige letterkunde (geskryf
en beoordeel deur mans) en ligte leesstof (geskryf deur en vir vrouens).’
Maar op deze plaats kan men vaststellen dat het gebruik in 1939 van een zo
volumineus criterium de opname van een bijzonder groot spectrum van de schrijvende
mannelijke en vrouwelijke auteurs mogelijk maakte. De bewerking van zijn
proefschrift bestond niet alleen in de verschuiving van accenten en wijziging van
een aantal van zijn scherpe oordelen. Schoonees presenteerde ook de recente
ontwikkelingen op het terrein van de Afrikaanse literatuur die hij als criticus
nauwkeurig volgde en waarvan zijn kritieken o.a. in ‘Die Huisgenoot’ getuigen.57 In
de uitgave uit 1939 wijdde hij dus ook een fragment aan de publicatie van het boek
van Hettie Smit. Zijn presentatie van Sy kom met die sekelmaan bestaat vooral uit
de nauwkeurige weergave van de inhoud van het boek.
Het bestendig motief in de hele bespreking van Sy kom met die sekelmaan is de
stelling over de openhartigheid en eerlijkheid van de schrijfster. De criticus wijst op
‘'n onopgesmukte, eerlike ontleding van die leed van die nie-begeerde vrou’, ‘'n
argelose suiwerheid van gees en 'n openhartige eerlikheid, sonder enige reserwe’ en
noemt Smit ‘vry van alle aanstellerigheid’.
Schoonees noemt de roman weliswaar ‘los van bou’ (hij praat van ‘steeds
wisselende reaksies van hierdie gewonde siel’ en van ‘brokstukke van 'n sielebieg,
in wisselende stemming neergepen, dikwels met grillige oorgange en snaakse hiate,
en plotseling afbrekend sonder afgeronde slot’), maar de vraag rijst in hoeverre dit
voor een verwijt kan doorgaan. Voorbeelden die de criticus geeft, illustreren eerder
een grote stijldiversiteit want Smit kan schrijven (i) ‘met 'n koorsagtige gejaagdheid’,
(ii) zij is in staat tot een ‘kalme selfbetragting’ en ‘sielkundige viviseksie’, (iii) ‘soms
egter, word die gewone werklikheid opgehef in die verbeelding tot 'n musiek van
woordklank en maat’.
Schoonees' waardering voor de stijl in het boek blijkt uit zijn woordkeuze: ‘ritmiese
vaart van haar kragtige prosa en die verrassende verhaalplastiek’, ‘afgemete
objektiwiteit van haar vertelling’, ‘'n weelderige oorvloed van eiegevoelde beelde’,
‘sy vertel koel en wreed’, schrijft ‘bewoë prosa’ of ‘fel opvlammende prosa’, gebruikt
‘uitgesoekte skelwoorde’ en ‘nugter opsommings’, heeft ‘moed om haar smart te
parodieer’.
‘Die hoofinhoud van die verhaal’ en ‘die sentrale tema’ worden volgens Schoonees
gevormd door het debat dat twee kanten van de persoonlijkheid van het personage
aangaat. De verhouding Maria-Marié noemt hij ‘tragiese twee-
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Kenmerkend is zijn bijdrage Aantekeninge oor ons Prosa 1926-1937 (‘Die Huisgenoot’ uit
19 november 1937) waarin hij waarschuwt voor de geweldige groei van werken met het
armblanke-motief en de oppervlakkige ontspanningslectuur, met name het ‘speurverhaal’.
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spalt’, ‘gedurende stryd’, ‘geveg’ of ‘innerlike botsing’. Meer dan de helft van de
bespreking bestaat uit de presentatie van het verloop van dat gevecht: in de
samenvatting van de inhoud worden bovendien talrijke citaten verwerkt.
Op verschillende plaatsen benadrukt de criticus in positieve termen het
bekenteniskarakter van het boek (‘spontaan geuite gevoel’, ‘selfonthulling’,
‘mensehart blootlê’). Tegelijkertijd wijst hij op de andere kant van dit relaas nl. op
‘selfwaarneming’, ‘besinning’, ‘viviseksie’. De formuleringen ‘met spanning volg
ons’ of ‘ons bewonder’ veronderstellen een door de criticus verwachte/gesuggereerde
ontvangst. Dezelfde rol vervullen bewoordingen die op de toekomstige identificatie
van de lezers ingaan ‘En hoeveel eensame vroue - en manne - sal hul nie verwant
voel aan hierdie dubbelpersoonlikheid Maria - Marié nie!’
Naar aanleiding van zijn samenvatting schenkt Schoonees aandacht aan het
vrouwelijke; trouwens niet alleen wanneer hij op het dualisme Maria-Marié ingaat:
bijvoorbeeld ‘Op Rietvlei word sy weer 'n eenvoudige plaasniggie, wat haar dae vul
met huislike werkies. Geestig spot Marié met die “geleerde mies Maria” wat nie wil
sit en brei “soos 'n oordentlike vroumens” nie, maar snags loop en grens onder die
sekelmaan en lang kammabriewe aan Johan skrywe.’ Schoonees doet eveneens
uitspraken die zowel op de vrouwelijke verteller als ook op de schrijfster betrekking
kunnen hebben: ‘die leed van die nie-begeerde vrou’, ‘die hoogmoed van die miskende
vrou’, ‘met 'n vrymoedigheid, in ons letterkunde totnogtoe onbekend, spreek sy die
vroulike eie-aard van haar liefde uit’, in momenten van ‘liefhê’ ‘skrywe sy bewoë
prosa wat so reg uit haar hart kom, prosa, waarin die fynste roersels van haar vrouesiel
sidderend blootlê’.
Schoonees besluit zijn bespreking met een alinea waarin hij Sy kom met die
sekelmaan, (‘hierdie eerste uitgawe van die Vereniging vir die Vrye Boek’) ‘'n
belangrike moment in die ontwikkeling van ons prosakuns’ noemt. De stijl van Smit
is weliswaar door Van Deyssel beïnvloed ‘maar sy het onteenseglik 'n eie fris geluid’.
Dit is het resultaat van het feit dat ‘Sy is nie slegs 'n stylskepper nie, maar ook 'n
skepper van die taal, wat die woorde 'n nuwe glans gee, en 'n huiwerende innigheid
lê in die ritme van haar periodes.’ Concluderend zegt hij dat het werk ‘nog ver
agterstaan by die wêreldletterkunde se grootste skeppings’, maar men hoeft Smit
‘nie die lof te weerhou wat haar eerlik toekom nie, want sy het ons Afrikaanse lesers
geleer dat die liefde nog iets anders is as 'n sentimentele bevlieging waarvoor 'n mens
'n gesellige romannetjie kan saamstel.’
Dit oordeel leidt ons naar de laatste opmerking over deze bespreking. Schoonees
speelt nl. Sy kom met die sekelmaan tegenover andere boeken van andere schrijfsters
uit. Hij noemt geen titels maar zijn waardeoordeel wordt kennelijk gevormd met in
zijn achterhoofd de producten van de ‘skrywende dames’. (Trouwens niet alleen in
zijn achterhoofd want Schoonees bespreekt
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in zijn boek heel veel schrijvende vrouwen.) Hij verwijst ook herhaaldelijk naar deze
literaire context en formuleert zijn waardering voor Smit tegen die achtergrond. In
de onderstaande citaten komt de onderstreping van mij.
‘Maria se kalme objektiwiteit teenoor die sentimentaliteit van haar alter ego verhef
hierdie dagboek bokant die peil van die gewone bakvissie-roman.’ (1939: 416).
‘Net soos die groot Tagtiger [Lodewijk van Deyssel - J.K.] het sy die Woord lief
en sy verras ons deur so 'n weelderige oorvloed van eiegevoelde beelde dat ons
meteens die nagmerrie van hele reekse romans in eenderse breikous-styl kwytraak.’
(1939: 420).
‘Sy het nie die tradisionele “drie druppeltjies verslaande Eau de Cologne” nodig
waarmee haar bleke kunssusters hul liefdesherinneringe gewoonlik begiet nie, want
die gestaltes van haar drome en die verskrikkinge van haar angsvisioene loop ons
tegemoet soos lewende wesens.’ (1939: 420).
‘'n Mens kan (...) haar daarvan beskuldig dat sy soms opsetlik haar vrouesmart
literêr uitbuit, maar haar fel opvlammende prosa is tog heel iets anders as die rokerige
misvuurtjies wat by ons skrywende dames as “egte gevoel” moet deurgaan.’ (1939:
420).

III.5.4. F.E.J. Malherbe
F.E.J. Malherbe (1894-1979) kwam uit een familie die directe betrekkingen had met
de GRA (S.J. du Toit was zijn oom en Gideon Malherbe zijn verwante). Malherbe
studeerde in Stellenbosch (1912-1915) en werkte vervolgens als leraar. Nadat hij in
1919 zijn M.A.-graad behaalde vertrok hij naar Amsterdam waar hij in de periode
1920-1924 Germaanse talen en Nederlands studeerde. Zijn proefschrift Humor in
die algemeen en sy uiting in die Afrikaanse letterkunde uit 1924 werd zeer positief
ontvangen. Nog in 1939 schreef Schoonees (1939: 588) dat dit boek: ‘het nie alleen
veel daartoe bygedra om wanbegrippe omtrent letterkundige verskynsels op te ruim
nie, maar was tewens een van die eerste voorbeelde van kunskritiek in Afrikaans.
(...) Hy stel hom nie tevrede met die oppervlakkige nie, maar probeer steeds deurdring
tot die wesenskern van elke skrywer.’
Terug op Stellenbosch werd Malherbe lector en later hoogleraar Nederlandse en
Afrikaanse letterkunde (1930-1959). Malherbe publiceerde diverse bloemlezingen
en zijn selectie van de Nederlandse (1931) en Vlaamse (1935) verhalen werd zelfs
voorgeschreven op scholen, waardoor hij een grote invloed heeft uitgeoefend op de
literaire smaak van de toenmalige generatie. Medio jaren dertig was hij medeoprichter
en later de enige redacteur van ‘Ons Eie Boek’ (1935-1955), een kwartaalblad dat
aan literaire kritiek gewijd was; ook in deze hoedanigheid beïnvloedde hij een breed
publiek. ‘In addition to Afrikaans
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books, mainly Dutch and English works were discussed in it, and for many years it
played an indispensable role as a reading guide for a discerning public as well as for
schools.’ (SABW V: 486).
Malherbe heeft in de Afrikaanse literatuurkritiek een nieuw element ingevoerd Nienaber (1941: 103) noemt hem ‘'n herout van die dinamies-sintetiese manier van
inlewing’. Slechts in zijn eerste kritieken is een bepaalde begunstigde houding
tegenover de vaderlandse literatuur te bespeuren. Malherbe verwachtte van de
literatuur iets anders dan de weerspiegeling van het nationale. Deze buitenliteraire
norm werd nog door de oudere garde critici (bijv. E.C. Pienaar) gehanteerd, die hun
best hebben gedaan om het ontstaan van zoiets als de nationale Afrikaanse literatuur
vast te stellen. Malherbes literatuurbenadering verschilt ook van die van Schoonees:
niet de esthetische idealen van de schoonheid (onafhankelijk van wat hieronder
verstaan kan worden), maar het doordringen tot het wezen van de kunstenaar is
belangrijk.
Malherbe toonde interesse voor de geestelijke en psychische aspecten van de
kunstenaar. Centraal plaatste hij het kunstwerk als psychische projectie van het
innerlijke leven van de auteur (Kannemeyer 1984: 102). ‘Alle kuns [is] die
versinneliking van die innerlike lewe’, ‘elke vorm van die kuns moet verstaan word
as sielelewe - psigiese lewe’ of ‘alle kuns is selfopenbaring’ schreef hij in
respectievelijk Die kort-verhaal as kunsvorm (1929: 108) en Lewensvorm (1941:
120, 121). Malherbe maakt veelvuldig gebruik van de toenmalige ontdekkingen op
het terrein van de moderne psychologie: de onderdrukking van de driften leidt tot
hun sublimatie: ‘Die drange is op hulle innigste verweef met die mees heimnisvolle
lewe van die skepper. In die proses van versinneliking, selfveropenbaring is daar
nou vormlewe, vergestalting, verobjektivering, projeksie, ekspressie, ens. - almal
uitdrukkinge uit die sielkunde wat Malherbe ten onsent soos kleingeld in omloop
gebring het.’ (Nienaber 1941: 100).
Literaire werken waren voor deze criticus ‘projeksie’, ‘objektivering’,
‘vergestalting’, ‘ekspressie’, ‘sublimasie’ van de ‘siel’ of ‘gees’ van de schepper
(Nienaber 1941: 100; Wiehahn 1965: 52). In de eerste helft van de jaren twintig
klonk deze terminologie in het Afrikaans nieuw.
De ware kritiek heeft dus zijns inziens als opdracht het zoeken naar de innerlijke
waarde, naar de ‘lewensinhoud’. Het innerlijke, psychische leven van de kunstenaar
wordt voor Malherbe tot het uitgangspunt van zijn kritiek. Hier toont hij zich verwant
aan de opvattingen van de Nederlandse criticus Dirk Coster die in de kritische
handeling twee fasen onderscheidde: een objectieve waarin de criticus zijn
nieuwsgierigheid toont voor het innerlijke leven van de schepper (op de achtergrond
verschijnt de kwestie van esthetische en technische aard) en een subjectieve waarin
het tot de confrontatie komt van twee persoonlijkheden en twee levensopvattingen:
die van de kunstenaar en die van de criticus.
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‘Dié manier van inlewing, van deurdringing na die binnelewe van die kunstenaar, is
wat verstaan word onder “dinamies-kritiese aanvoeling”. (...) Die deurpeiling van
die persoonlikheid, die afdaling in die “werkswinkel”, het hom des te dieper laat voel
en verstaan, sodat hy soos 'n ontdekker gedurig sy plesier aan ander moes oordra.
Malherbe is geen opvoedkundige nie - hy is 'n entoesias, temperamenteel en
primêr-emosioneel.’ (Nienaber 1941: 101).
In zijn bespreking van Schoonees' Prosa van die Tweede Afrikaanse Beweging
verwoordde Malherbe (1939: 88) expliciet zijn normatieve kijk op de literaire kritiek:
‘In literêre kritiek gaan dit nie soseer om 'n absolute waardebepaling vir alle tye nie
- en wiskundig is veral oor tydgenote tog niks te bewys nie - as die worsteling van
een persoonlikheid met 'n ander om die waarheid van 'n bepaalde idee en gestalte,
herskeppende persoonlikheid van die kritikus, grondig, essensieel, diep en skoon en
daarmee vanself inligtend, voorligtend, breed-oriënterend, wat selfs van invloed kan
wees - en in die literatuurgeskiedenis dit ook dikwels was - op die ontwikkelingsgang
van die literatuur.’
Wiehahn wijst nog op twee andere factoren die een rol in Malherbes kritische
praktijk hebben gespeeld. Als eerste noemt zij zijn streven naar de
verwetenschappelijking en toepassing van de ‘dinamiese of organiese
literatuurmethode van Emil Ermatinger’ (1965: 56). ‘En sy kenmerk is: ondersoek
na die lewensgevoel van die kunstenaar soos dit vorm aangeneem het in die kunswerk.
En so is die wese van hierdie metode saam te vat met die woorde “belewing en
vorm”.’ (Malherbe 194: 100). Als tweede duidt ze op een verwarrend complex van
kritische termen en begrippen die Malherbe aan het vocabulaire van andere critici
ontleend heeft.
‘In de eerste fase van kanonisering word feitlik alles wat in Afrikaans geskryf is,
bewaar. (...) Bewaring veronderstel 'n breë inklusiwiteit, waartydens soveel moontlik
van die (toe nog karige) literêre produksie opgeneem word.’ (Willemse 1999: 4). In
de jaren dertig komt de canonisatie in een overgangsstadium, maar tegenover een
nieuw verschijnsel van een groeiend aantal publicerende vrouwen wordt nog steeds
‘'n breë inklusiwiteit’ gehanteerd. Ook Malherbe nam in zijn boek Aspekte van
Afrikaanse Literatuur. Studies van belangrike Werke (1940) een tal van ‘vroulike
debutante’ op. Hij besprak op een andere plaats weliswaar andere vrouwen (zoals
Eybers, Smit of Karin - ps. voor C.M. Marais), maar het aparte hoofdstuk ‘Vier
vroulike debutante in die sosiale roman’ is bijzonder merkwaardig (Malherbe 1940:
199-207). Na de verschijning van Bevoorregte mense (1925) van Marie Linde
(1894-1963, ps. voor Elizabeth Johanna Bosman) zag Malherbe de stroming populaire
literatuur toenemen. Als intern recensent bij de Zuid-Afrikaanse uitgevers was hij
op de hoogte van het jongste literaire aanbod aan manuscripten en constateerde: ‘Die
gewone gebreke van onvoldoende indringing in die motief, on-
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toereikende beelding en afwesigheid van persoonlike segging en eie aksent van styl,
is tereg deur die kritiek gelaak, maar die interessante gebeure, vlot en afwisselend
en met goeie opmerkingsgawe vertel, het dit gemaak tot geskikte populêre leesstof
en van die soort waarna uitgewers in toenemende mate gaan vra het. Daarna het 'n
reeks skryfsters gevolg met maatskaplike romans, waarin die probleem huwelik en
liefde populêr behandel word.’ (Malherbe 1940: 199).58
Dankzij zijn hoedanigheid van recensent en de heersende norm van inclusiviteit
werd het voor hem gemakkelijker zo veel schrijvende vrouwen te behandelen.59 Voor
het geval van Smit is dat bijzonder boeiend omdat Malherbe ook het werk van haar
tijd- en seksegenoten besprak, waardoor het mogelijk is vergelijkingen te maken.60

58
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‘Ontspanningverhale, waarvan Langenhoven die baasverteller is, word in die dertigerjare al
hoe meer gewild. Dit neem trouens sulke afmeting aan dat daar in 1935 'n polemiek ontstaan
oor ontspanninglektuur.’ (Theunissen s.d.: 86).
Men kan hieraan toevoegen dat het aantal literair actieve vrouwen in de jaren dertig nog veel
groter was dan door Malherbe genoemd, toch kan het door hem gehanteerde criterium
duidelijk als inclusief bestempeld worden. (Anna J.D. de Villiers (1909-1979) publiceerde
zedelijke romans als Sterker as die noodlot (1930) of historisch proza Die Wit Kraai (1938),
Hélène van Rhyn (ps. voor Elain van Rhyn, 1897-1970) schreef in Hugenotebloed (1933)
over de strijd tegen armoede, Hilgard Smit hield zich in Langs die weg van die mynwerker
(1939) bezig met de sociale problemen van de Zuid-Afrikaanse mijnen, Gebbina Dekkers
Sketse van vreugde en leed (1931) handelt over de ervaringen van een verpleegster en Regina
Neser (1890-?) bespeelde een hele diapason: van sentimentele verhalen als Biesies in die
wind(1932) en Maats (1933) over het probleem van een ‘gevallen’ vrouw in Die verstoteling
(1932) tot het lot van de kleurling in Kinders van Ismael (1933). Miemie-Louw (M.C.E.)
Theron (1898-1992) schetste in Op eie wieke (1931) het leven van een kind en publiceerde
eveneens de historische roman 'n Wiel binne-in 'n wiel (1935), Lulu Brewis (1901-?) maakte
het titelpersonage van haar Marietjie (1932) tot eigen spreekbuis, vooral op het gebied van
de kunst, Aletta Steyn (ps. voor A.J. Bergh) (1909-1957) daarentegen hield zich bezig met
het conflict tussen een jonge weduwe en haar schoonmoeder in Die jare daarna (1939).
Sannie Steyn publiceerde schetsen uit het leven van een huisvrouw Gebeurlikhede in en om
die huis (1938), terwijl Magda Boyce (1894-?) het conflict tussen de liefde en godsdienst in
Stryd en oorwinning (1939) uitbeeldde. Schetsen en korte verhalen publiceerde ook Sita (ps.
voor Sara Susanna de Kock) (1898-?) - Uit juffrou se dagboek (1934) en Helen Blackmore
(ps. voor Elize Deborah Lewis) (1870-1956) - 'n Goedhartige man (1935). Een overzicht in
een recente publicatie (Van Coller 1998, 1999) geeft Van Niekerk (1999), maar dat het
onderzoek naar de ‘Afrikaanse vroueskrywer’ pas begint, blijkt reeds uit de moeilijkheden
om basisgegevens omtrent hun leven te verzamelen.)
Sophie Roux (1907-1985) verwerkte in Wrede grense (1935) en Fyn en broos (1937) het
motief van een ‘gevallen’ meisje, Talitha Catharina Pienaar (1902-?), een van de meest
productieve vrouwen, die reeds in 1934 in Die duistere sluier de armoede in de blanke
gezinnen beschreef, gaf in Verlate vlaktes (1936) de geschiedenis van een gestrand huwelijk,
haar 'n Merk vir die eeue (1937) daarentegen handelt over een concentratiekamp tijdens de
Anglo-Boerenoorlog 1899-1902, Helmüth Luttig (ps. voor J.D. McDermid) (?-?) vertelde
in Broers (1937) over de strijd tussen twee broers om hetzelfde meisje, en Ella Fischer
(1884-1964) gaf in Die loutering van Petrus (1939) het beeld van het leven van een pastoor.
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Als enthousiast en emotioneel criticus verloor Malherbe af en toe zijn evenwicht,
wat o.a. blijkt uit de verandering van front met betrekking tot Sy kom met die
Sekelmaan (en veel vroeger Bodemvas (1929) van S. Bruwer) (Theunissen s.d.:
109-110). In een intern verslag aan de bestuursleden en een reeks aantekeningen in
het manuscript bekritiseerde hij zeer sterk het werk van Smit als de eerste publicatie
van de Vereniging vir die Vrye Boek; als gevolg van meningsverschillen nam hij
zelfs ontslag uit het bestuur.61 Vervolgens wijzigde hij zijn mening en paste zijn
opinie aan.62 Zijn positief oordeel over het boek verwoordde hij ook in de
literair-historische compendia waarvan Aspekte van Afrikaanse Literatuur het eerste
was.
Malherbe begint zijn analyse met een lofuiting die anderhalve bladzijde beslaat.
Dan komt de samenvatting van de inhoud op vier bladzijden. Die heeft tweeërlei
doelen: ten eerste worden de belangrijkste gebeurtenissen in het kort naverteld, ten
tweede probeert Malherbe door deze presentatie ‘van die waarde van die boek te
oortuig’ (1940: 162). Dan - op de twee laatste bladzijden - vervolgt hij zijn ontleding.
De criticus prijst de editie als zodanig vanwege de verzorgde artistieke vorm en
beklemtoont het vernieuwende karakter van het boek: ‘dinge (...) wat nog nie so gesê
is in Afrikaans nie’, ‘nuwe beeldende Afrikaans’, ‘bevat die mooiste stukke prosa
in ons hele literatuur’, ‘geheel nuwe analiese van lyfsbegeerte en liefdesgebrokenheid’,
‘weelde van nuwe beelde’; later vallen nog formuleringen zoals ‘bewoë prosa’, een
vertelling die ‘ontroerend objectief’ is en er wordt ook op de stijldiversiteiten gewezen.
Toch waarschuwt Malherbe later voor deze nieuwigheid en erkent dat de schoonheid
van het boek in afzonderlijke delen en details ligt (‘die suiwer gedeeltes, in fris en
edel prosa’), maar dat dit in zijn geheel nog geen grote literatuur is: ‘Ons moet
versigtig wees om nie iets wat vir Afrikaans nuut is, sommer dadelik te gaan reken
tot die beste in die wêreld nie!’ (Malherbe 1940: 162).
Naast de verwijzing naar de intensieve receptie van het boek na de verschijning
(‘'n geesdriftige leserskring’, ‘haar jeugdige bewonderaars’) tracht hij Sy kom met
die sekelmaan tegen de achtergrond van de nieuwste tendensen te plaatsen: ‘Dit lê
in die lyn van ons jongste ontwikkeling tot individualisme van gebrokenheid, is 'n
verdere bydrae tot ons bekentenis-literatuur en sluit in die besonder aan by die poësie
van die Louw's.’ (Malherbe 1940: 157).
Voor de criticus is het boek in eerste instantie: ‘'n bieg van bitter innerlike
tweespalt, vroulike tweespalt tussen die eise van 'n ontwikkelde gees en die

61
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Een nauwkeurige presentatie van dat geschil geeft Kannmeyer (1990: 42-56).
Zijn meer waarderende bespreking drukte hij af in ‘Die Huisgenoot’ (7 mei 1937) en in
‘Suiderstem’ (8 mei 1937).
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elementêre drang na die geliefde’ (Malherbe 1940: 157). In zijn analyse benadrukt
hij twee elementen. Aan de ene kant concentreert hij zich op het terugkerend dualisme
dat niet opgelost wordt en waardoor een zekere spanning aan het geheel gegeven
wordt. Zelfs wanneer hij - met het oog op de verwerking van de dagboekaantekeningen
en diverse brieven - de epische banden in de roman niet sterk acht, praat hij dat goed
door op ‘'n sekere ontwikkeling in die stemminge’ te wijzen en het dualisme en de
spanning te accentueren.
Aan de andere kant wil Malherbe de aandacht van de lezer op de literaire dimensie
in het boek vestigen, maar hieraan hecht hij een pejoratieve betekenis - hij praat
bijvoorbeeld van ‘hartstogtelike “papierlewe”’ en ‘sug na “literatuur”-uiting by
Maria’. Zijn bezwaren richt hij vooral tegen de alomtegenwoordigheid van de
literatuur in deze roman, hier ziet hij het gevaar ‘van bloedlose estetisisme’. Dat
teveel-aan-literatuur bij Smit en andere jonge auteurs komt door gebrek aan
levenservaring die ze trachten te vervangen door het substituut literatuur. ‘Ruimer
lewensbewussyn sal van albei: sentimentele en literêre bevangenheid verlos.’
(Malherbe 1940: 164).
De criticus identificeert ‘behaagsieke selfvertroeteling en sentimentaliteit van
Marié’ als protagoniste in de roman met de veronderstelde sentimentaliteit van de
vrouwelijke auteur. De schrijfster is ‘deurdrenk van literatuur’ en heeft neiging om
zich ‘toe te spin in mooi sitate’. Ze doet dat zoals alle jonge mensen - het literaire
kader geeft hen de gelegenheid hun emoties te sublimeren ‘waartoe sy self nog nie
gekom het nie’.
Zoals op een aantal andere plaatsen kan men hier dus de ambivalente houding van
Malherbe opmerken: soms bekritiseert hij dezelfde elementen waarover hij zich op
een andere plaats eerder positief of zelfs met waardering uitspreekt. Dit betreft
bijvoorbeeld het vernieuwende karakter van de roman waarop reeds is gewezen,
maar ook tegenover de sterke presentie van citaten uit de literatuur staat hij
ambivalent: Malherbe heeft toenmaals de term intertekstualiteit weliswaar niet gekend
maar hij is dicht in de buurt van de kern ervan wanneer hij (na zijn kritisch woord
over de toepassing van aanhalingen) op het bestaan van interne citaten en externe
literaire referenties in het boek verwijst: ‘Dikwels by die lees van haar werk speel
jou woorde van ander skrywers deur die gedagte. 'n Interessante studie sou dit wees
om die bewuste, maar veral die onbewuste navolging in die boek na te gaan.’ (1940:
163).
Bij nadere betrachting blijkt deze tekst een omgewerkte versie van Bekentenisse
van 'n jong vrou - het verslag dat Malherbe in 1936 aan de bestuursleden van VVB
stuurde die het manuscript van Sy kom met die sekelmaan persklaar moesten maken;
Kannemeyer (1990: 46-48) haalt deze tekst in extenso aan. Dit is niet verwonderlijk
omdat Aspekte waarop reeds gewezen is - ontstaan is als een verzameling artikelen
‘soos hulle oor 'n lang tydperk in verskillende blaaie verskyn het’ (Malherbe 1948:
i).

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

208
In de bewerkte en herziene versie van Aspekte nl. Wending en inkeer. 'n Beskouing
oor die nuwe Afrikaanse letterkunde (1948) heeft Malherbe zijn analyse van Sy kom
met die sekelmaan woordelijk overgenomen. Er werden drie verschillen geconstateerd
met de tekst die acht jaar eerder is gepubliceerd: (i) het inleidend stukje over het
bekentenis-prosa van één bladzijde is vervangen door een aanzienlijk kortere tekst,
(ii) het eerste fragment bestaande uit twee alinea's is ge-herformuleerd, (iii) uit de
voorlaatste alinea's werden een vijftiental regels geschrapt die een uitweiding vormden
over ‘jeugdige indiwidualisme’ in de Europese literatuur (Tachtigers en de Engelse
romantici).
Ik haal alleen de eerste twee alinea's aan (Malherbe 1948: 143):
‘Dit was die eerste uitgawe van die Vereniging vir die Vrye Boek. Deur die redaksie
drasties besnoei t.o.v. jeugdige dweepsug en sentimentaliteit - 'n suiwering wat met
ander, nie-literêre oorwegings, aanleiding gegee het tot misverstand en oneinigheid
- binne die geledere van die Vereniging - is hierdie boek, met uitsondering van slap
dinge wat ook bes agterweë kon gebly het, een van die belangrikste prosawerke tot
op datum.
Die merkwaardig-openhartige dagboek van die hartsverlange van 'n jong meisie,
in nuwe beeldende Afrikaans, het onmiddellik 'n geesdriftige leserskring gevind van die bakvisse af tot by universiteitsdosente ('n enkele het dit geplaas naas die
beste in die wêreld). Inderdaad bevat dit van die mooiste stukke ritmiese prosa in
Afrikaans, en die bekentenisse word dikwels ontroerend innig en eg gegee. In
besondere mate sluit dit aan by die poësie van W.E.G. Louw, 'n intieme vriend van
die skryfster.’
Nog op twee andere plaatsen is er in Wending en inkeer sprake van Smit. In
‘Slotwoord oor die Afrikaanse prosa’ beklemtoont de criticus (1948: 167-168) het
streven ‘na meer essensiële, plastiese en vergeestelikte uitdrukking’ en een van de
ontwikkelingslijnen trekt hij: ‘oor die realisme van Jochem van Bruggen en die
psigologiese presiesheid van Jonker se lang romans, tot by die direkte brief- en
biegkuns van Hettie Smit haar Sekelmaan en die nuwe saaklikheid van Jonker se
Maskers en Johanssen se Gety en Onterfdes.’
Over de roman Gety van Holmer Johanssen schreef Malherbe (1948: 164) op een
andere plaats: ‘As sodanig is hierdie jong skrywer se boek, na dié van Hettie Smit,
'n verdere ontwikkeling van ons prosakuns.’
Bij de bespreking van het gedicht Afskeid van Elisabeth Eybers reageerde Malherbe
op de regels ‘en die halwe maan se goudgeel skyf / het omgekantel en weggedryf’
met een voetnoot (Malherbe 1948: 292): ‘Hoe veel verder en ryker haar
ervaringswêreld dan dié van Hettie Smit wat nog lyfelik vassit aan die Sekelmaan!’
De bedoeling van deze ‘omgewerkte en uitgebreide edisie’ van de oorspronkelijke
Aspekte van die Afrikaanse Literatuur was om uiting te geven aan
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de ontwikkeling in de literatuur en de nieuwe werken te bespreken: ‘wat sedertien
[1940 - J.K.] verskyn het en waarin die nuwe bewussyn duideliker vorm aangeneem
het’ (Malherbe 1948: i).
De criticus bekent zelf dat hij de meeste van zijn waarde-oordelen uit Aspekte
behouden heeft maar dat ze nu aan nieuwe relaties tussen de werken en schrijvers
onderling onderworpen zijn: ‘verdere ontwikkeling van bepaalde outeurs en belangrike
werk van debutante het, by nuwe gesigspunte, nuwe groepering van gegewens
veroorsaak, en vir die oorsigtelikheid en eenheid was dit nodig om hele artikels en
hoofstukke om te skep.’ (Malherbe 1948: i). Dit heeft geresulteerd in schrappingen
en ‘'n aantal outeurs wat vroeër behandel is, word nou weggelaat’ en ‘die bespreking
van baie werke is verkort.’ (1948: i). Door zijn uitlatingen over Hettie Smit niet zoals
andere fragmenten drastisch te beknotten, maar de betreffende alinea's bijna integraal
over te nemen, gaf Malherbe een sterk signaal over het belang van dit boek in zijn
literair-historische optiek.
In de volgende bewerking nl. Afrikaanse lewe en letterkunde (1958), werden de
elementen van de cultuurhistorische benadering en de thematische kritiek zelfs in de
titel zichtbaar. Conform de veranderde opzet werd de presentatie van de auteurs
diepgaand aangepast.
‘Hierdie belydenisroman Sy kom met die sekelmaan (1937) was 'n belangrike uiting
van individualistiese prosa, 'n merkwaardig-openhartige dagboek van die hartsverlange
van 'n jong meisie, in enkele van die mooiste stukke ritmiese prosa wat ons het in
Afrikaans. In besondere mate sluit dit aan by die poësie van W.E.G. Louw, 'n intieme
vriend van die skryfster; mooi ewewigtig gebou is die bieg van 'n
dubbel-persoonlikheid: Maria die geestelik-verstandelike en Marié die elementêre
vrou. In 'n hartstogtelike “papierlewe” kry ons die skryfster se ekspressie van haar
lyflike en geestelike verlangens en haar eensaamheidsgevoel in ongeposte briewe.
As geheel was die werk nog onryp, te veel in persoonlike problematiek en “literatuur”
bevange om as rigtinggewend vir 'n nuwe prosa te kan dien. Niettemin was haar
eerlike ontboeseming, in mooi beeldende taal, 'n baie waardevolle uiting van die
individu in ons prosa.’ (Malherbe 1958: 57-58).
Het aangehaalde fragment maakt deel uit van hoofdstuk II ‘Afrikaanse prosa in
oënskou’ en is geplaatst in de zesde afdeling ‘Nuwere prosa’. De eerste paragraaf
van deze afdeling heet ‘Die individu in ons prosa’ en bevat naast Sy kom met die
sekelmaan nog een bespreking van Gety (1939) van Holmer Johanssen (andere
paragrafen van ‘Nuwere prosa’ zijn: ‘Die stad’, ‘Die land’ en ‘Kleinrealistiek,
Heimatkuns, essay’).
Afrikaanse lewe en letterkunde bevat nog een andere vermelding van Smit. In
hoofdstuk vier onder de titel ‘Teenstellinge tussen ou en nuwe werklik-
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heidsbelewing in Suid-Afrika’, in de zesde afdeling ‘Die Vrou: tipies - elementêr’
treft men de paragraaf aan ‘Die meisie’ (de volgende zijn natuurlijk ‘Die moeder’
en ‘Die vrou’):
‘Stel dit [de figuur van Celliers' Martjie en haar verliefdheid - J.K.] teenoor Hettie
Smit: Sy kom met die sekelmaan (1937), die merkwaardig-openhartige dagboek van
onbeteuelde hartsverlange van 'n jong meisie. Dis 'n bieg van bittere tweespalt tussen
die eise van 'n ontwikkelde gees en die elementêre drang na die man met elke koms
van die sekelmaan. In dié oomblikke kan al die wysheid en werk van haar nugterder
self nie die elementêre vrou in haar onderdruk nie.
Plaas nou teenoor Martjie se skugter onderworpenheid hierdie Marie se verset:
“Wat is jou plan met my, yslike wrede manlike Alwetenheid? Waarom laat jy jou
blinde wit mane in my aangroei en afkwyn? Waarom hang jy jou afgrondelike
maan-eensaamheid maan vir maan in my op en slaan my met verskeurende wit aardse
malheid?”
Hierdie eerste vroulike analise is gekenmerk deur 'n weelde van nuwe beelde en
dringende ritmes.
In Elisabeth Eybers het ons 'n ryper vermoë by die elementêre wese van die vrou.
(...) Haar afskeid van die geliefde toon 'n verder en ryker ervaringswêreld as dié van
Hettie Smit, wat nog bevange was in die eng persoonlike.’ (Malherbe 1958: 128).

III.5.5. R. Antonissen
Rob Antonissen (1919-1972) was van geboorte Vlaming. Hij genoot zijn
schoolopleiding in Antwerpen en studeerde Germaanse filologie aan de Katholieke
Universiteit Leuven. Na zijn licentiaat (1940) promoveerde hij op een proefschrift
over Herman Gorter en Henriëtte Roland Holst (1942) en begon als leraar in het
middelbaar onderwijs te werken. Zijn dissertatie, die pas na de oorlog werd
gepubliceerd (1946), werd bekroond met de Letterkundige Prijs der Vlaamse
Provinciën (1947). In 1950 emigreerde Antonissen naar Zuid-Afrika waar hij een
betrekking als lector aan het instituut Afrikaans en Nederlands aan de
Rhodes-Universiteit in Grahamstad aanvaarde. Tamelijk snel werd hij senior lector,
hoogleraar (1957), later decaan en vervolgens vice-rector van de universiteit.
In zijn Afrikaanse jaren heeft Antonissen het tot een van de meest toonaangevende
critici en literatuurhistorici gebracht. Hierover bestaat in de vakliteratuur geen twijfel.
André P. Brink (1972) schreef zelfs dat ‘wat N.P. van Wyk Louw vir ons poësie
beteken het, was Rob Antonissen in ons kritiek’. Toch moet hieraan toegevoegd
worden dat aan Antonissens loopbaan in
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Zuid-Afrika een jarenlange studie in Vlaanderen ten grondslag lag, waar hij
bloemlezingen uit de Afrikaanse literatuur en Schets van den ontwikkelingsgang der
Zuid-Afrikaansche letterkunde (1946) publiceerde. Deze tweedelige publicatie
populariseerde in het Nederlandstalig gebied de Afrikaanse literatuur dankzij een
anthologie (deel II), maar was tevens aantrekkelijk voor Zuid-Afrika omdat het
studiegedeelte (deel I) - ondanks een bescheiden kwalificatie als ‘schets’ - eigenlijk
op een literatuurgeschiedenis neerkwam. Dit boek was voor Antonissen de aanloop
tot zijn latere literair-historische publicaties en (naast zijn bijdragen aan ‘Standpunte’
die hij vanaf 1948 uit België leverde) gaf dit direct aanleiding om hem naar
Zuid-Afrika te laten komen.63 In 1955 werd Antonissen trouwens redacteur van dat
toonaangevende tijdschrift waarin hij tot 1970 zesentwintig artikelen publiceerde.
‘In die vyftigerjare wordt die tydskrif veral gedra deur die deeglike en skerpsinnige
kronieke van Rob Antonissen (...).’ (Kannemeyer 1990: 106).
Op grond van zijn eerdere publicaties is Antonissen eveneens aangeboden om
voor Perspektief en profiel. 'n Geskiedenis van die Afrikaanse Letterkunde (1951,
[‘tweede, hersiene uitgawe’] 1960) een overzicht van de poëzie en proza na 1900 te
schrijven. Hij slaagde uitstekend in deze taak. Het hele boek onder redactie van P.J.
Nienaber werd door Ernst van Heerden in een bespreking wel als een experiment
bestempeld maar de bijdrage van Antonissen (volgens Van Heerden (1971: 34) ‘'n
omvangryke en skerpsinnige beeld van die hele veld ná 1900 tot vandag’) stak daarin
ver boven die van anderen uit: ‘'n eksperiment, veral opvallend weens die diskorrelasie
tussen die felle, “moderne” beskouings in die algemene oorsigte van prof. Antonissen
en die “konvensionele” minder kritiese stukke van ouer literatore. (...) Antonissen
se stuk is voortreflik, in sy karakteristieke en ook waar hy sosiale agtergrond en
historiese perspektief m.b.t. letterkundige verskynsels aandui.’ (Van Heerden 1971:
33, 34).
Zijn belangrijkste werk, Die Afrikaanse Letterkunde van aanvang tot hede, kwam
in 1955 uit, en beleefde tot 1965 drie uitgaven (en enkele drukken). Dit werd voor
een lange periode (eigenlijk tot aan de publicaties van Kannemeyer) het standaardwerk
in de Afrikaanse literatuurgeschiedschrijving. Dit boek droeg duidelijk het karakter
van een compendium, schrijverskarakteriseringen waren helder geformuleerd en de
documentatie grondig (uitgebouwd notenapparaat en uitgebreide bibliografische
gegevens). Nog in het begin van de jaren zeventig karakteriseerde R. Pheiffer (1972)
deze publicatie als: ‘deeglik gedocumenteerde, oorsigtelike en skerp geformuleerde
literatuurgeskiedenis [wat] vandag as 'n standaardwerk op dié gebied geld.’

63

‘Toe H.A. Mulder, lektor in Afrikaans en Nederlands aan die Rhodes Universiteit (...) in
1949 sterf, het W.E.G. Louw, indertyd professor op Grahamstad, voelers na Antonissen
begin uitsteek of hy in die vakature belang sou stel. Hy was wel.’ (Kannemeyer 1996: 4).
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R. Wiehahn (1965) rekent Antonissen tot de exponenten van de ‘kreatiewe analise’,
een strekking die vanaf 1950 in het literair onderzoek gebruik ging maken van de
linguïstische basis. Volgens classificatie van Kannemeyer (1977: 102) behoort hij
eerder tot de ‘sintetiese kritici’: ‘wat veral belangstel in die oeuvre van 'n skrywer
en (...) ook die literêre geskiedskrywing beoefen’.
Belangrijker dan een rubricering is voor zijn literaire kritiek en in nog sterkere
mate voor zijn literaire geschiedschrijving het feit dat hij, in tegenstelling tot de
neiging van vele Afrikaanse critici, nationale criteria in de literatuurbenadering stellig
afkeurde; ‘volk’, ‘volksheid’ of ‘volksziel’ waren voor hem niet aanvaardbaar als
maatstaf voor de letterkunde. Ook tegenover het psychologisme stond hij als
literatuurbeschouwer meestal kritisch, alhoewel minder principieel. Antonissen zelf
liet zich nauwelijks theoretiserend uit (als hij dat deed dan ging het uitsluitend om
een reflectie of commentaar bij een concreet door hem besproken werk). Zijn eigen
kritische benadering moet dus veeleer gereconstrueerd worden, omdat hij in eerste
instantie, zoals Wiehahn (1965: 127) hem karakteriseerde, een criticus in actie was.
Zijn teksten zijn indringend en zakelijk geschreven en hij stond wantrouwig tegenover
‘gegoël’ met woorden bij sommigen van zijn vakgenoten. Volgens Van Heerden
(1971: 35) was hij op zijn best wanneer hij de ‘filosofische’ inhoud en het creatieve
potentieel van het dichterschap samenvatte. Meer dan zijn voorgangers legde
Antonissen nadruk op de vormanalyse (en was daarin eerder normatief dan
descriptief), maar bedreef ook de inhoudelijke of ideeënkritiek. Hij probeerde een
middenweg te vinden tussen een strenge tekstanalyse en de psychologiserende aanpak
omdat hij vond dat de relatie tussen auteur en het werk niet genegeerd kan worden.
Zijn opvatting en de manier waarop hij in zijn bijdragen voor tijdschriften zijn
waardeoordeel uitsprak, veroorzaakte niet zelden polemieken (twee grote in 1952
en 1959), hij werd bekritiseerd of zelfs aangevallen (Grové 1980: 20; Kannemeyer
1984: 291n). Zijn stijl ‘was deel van 'n instelling wat geen toegewings gedoog nie nòg aan partydigheid, nòg aan vriendskap-agter-die-boek nòg aan literêre “politiek”.
Dit was vanweë dié integriteit dat hy vertroueling van Dertigers en Veertigers was
en waarom hy later 'n soort peetvader vir die hele jonger generasie geword het.’
(Brink 1972: 18).
Antonissens kritieken en besprekingen werden gebundeld in Kern en tooi (1963)
en Spitsberaad (1966). ‘Hierdie opstelle munt uit deur die konstruktiewe opset aan
die een kant en die vermoë om tot hoofmomente van 'n digbundel of roman deur te
dring, al lei dit soms tot 'n eensydige beklemtoning van die ideëvlak of die
“filosofiese”, met verwaarlosing van formele aspekte.’ (Kannemeyer 1984: 291).
Volgens Wiehahn (1965: 129-137) komen in de kritieken van Antonissen
opvattingen en opinies voor die zijn literatuurhistorische belangstelling verraden.
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Ze rekent hem weliswaar niet tot de vertegenwoordigers van de zuiver historische
literatuurbenadering, maar weidt wel enkele bladzijden lang uit over zijn uitspraken
waarin men de literatuurhistoricus herkent.64 Men mag niet concluderen dat Antonissen
meer voor de literaire historiografie dan voor de actualiteitsgebonden kritiek aangelegd
was, maar wel dat hij in zijn oordeel dikwijls met de historische dimensie rekening
hield.
In zijn historische overzichten nam hij de opvattingen van andere Afrikaanse critici
in aanmerking en opinies van sommigen werden aangehaald (H. Mulder, W.E.G.
Louw, D.J. Opperman); enkele termen die bij hem vaak terugkeren, werden van hen
overgenomen, zoals ‘intensiteit’ en ‘adekwate vormgewing’ (H. Mulder) of
‘gebrokenheid’ (F.E.J. Malherbe).
Als literair-historicus kende Antonissen een bijzondere waarde aan de literaire
vernieuwing toe en hij gebruikte dit criterium zowel in eigen teksten, als ook in de
recensies van andermans boeken. ‘Waarop in die literatuurgeskiedenis die volste lig
moet val, is m.i. nie soseer die nog nie of nouliks gemanifesteerde groei van die
nuwe nie, maar die deurbraak van die nuwe; by die beskrywing van die deurbraak
moet dan natuurlik retrospectief die aandag op die groeiverskynsels gevestig word,
maar die deurbraak en die moment van die deurbraak bly hoofsaak.’ (Antonissen
1963: 22).
In zijn bespreking van Digters van Dertig (1953) van D.J. Opperman wees hij op
de opvattingen omtrent de vermeende autonomie van kunstwerken als een pure fictie.
Naar aanleiding van zijn recensie van dit proefschrift formuleerde hij een aantal
algemene opmerkingen over de literaire historiografie. De belangrijkste taak van de
literatuurhistoricus vindt Antonissen (1963: 25) een geïntegreerde beschouwing van
afzonderlijke werken, want: ‘afsonderlik bestudeerde literêre tekste opgeneem moet
word in die geskiedenis van die literatuur. Geskiedskrywing is beskrywing van
samehang, verband, verhouding, betrekking tussen feite, en uit hierdie samehang,
ens., kan die mens as skakel nie weggedink word nie. Dié beskrywing kan sekerlik
nie die absolute waarde van die feit verklaar nie, maar wel die feit as verskynsel, sy
inhoud, sy oorsake en wording en gevolge. (...) Literatuur-geskiedenis is óók - hoewel
nie (...) in neerste instansie nie maar slegs aksidenteel - geskiedenis van literêre
kunstenaars, afsonderlik en in hul samehang, en van die samehang tussen hul
mens-wees en hul werke. (...) Bowendien, alle geskiedskrywing, ook die
kunsgeskiedenis, is 'n poging tot rekonstruksie van 'n stuk “geestesgeskiedenis” van
mense. (...)

64

‘Antonissen is beslis geen historiese kritikus nie - daarvoor is hy te bewus van die
belangrikheid van die werk se “gestalte”, hy het sy eie literêre norme en soms is sy kyk op
die letterkunde, soos dié van 'n Eliot, volkome onhistories. (...) Maar sommige van Antonissen
se uitsprake begin, deur hul klem op die relativiteit van die literêre oordeel en die waarde
van vernieuwing, 'n historiese kleur aanneem. (Hy verwoord veel versigtiger as die volstrekte
historiese kritikus!).’ (Wiehahn 1965: 132).
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Soos alle kunsgeskiedenis, is ook die literatuurgeskiedenis in die allereerste plek
beskrywing van samehang, ens., in formele sin, en die stilistiek sal dan ook as
allereerste en belangrikste hulpwetenskap moet ingeroep word. Maar méér as die
geskiedenis van ander kunste is die literatuurgeskiedenis ook geskiedenis van 'n
ideële ontwikkeling, geskiedenis van die denke: kragtens die éie aard van die literêre
kunswerk se ekspressiemiddel, taal, met sy twee-eenheid van klank-én-betekenis.’
De cruciale vragen voor de literaire historiografie als zodanig luiden: hoe kan
literatuur als eenheid gezien worden en hoe moet het materiaal gerangschikt worden.
De eenheid wordt in de meeste gevallen in de taal gezocht en het volk dat deze taal
spreekt. Het materiaal daarentegen wordt traditioneel volgens het chronologische
principe geordend, maar soms worden andere criteria zoals thema of genre gehanteerd.
In zijn Schets antwoordde Antonissen op de eerste vraag: ‘Het begrip
“Zuidafrikaansche letterkunde” interpreteren wij dus uit het standpunt “geest en
sfeer”, d.w.z. wij vatten het op als een nationaal begrip.’ (Antonissen 1946: 16). Zo
rekende hij tot de (Zuid-) Afrikaanse literatuur niet alleen maar werken in het
Afrikaans, maar ook werken in het Nederlands én in andere talen indien ze uiting
gaven aan de Afrikaanse geest (in de praktijk beperkte Antonissen zich tot de
Afrikaanse en Nederlandse taal).
Over de ordening van het materiaal schreef hij (1946: 8): ‘Het schetsen van den
ontwikkelingsgang eener letterkunde eischt steeds een zekere mate van
systematisering. Men kan daarbij drieërlei standpunt innemen: 1. dien
ontwikkelingsgang tot in de uiterste konsekwenties chronologisch volgen; 2. een
indeling in genres (poëzie, scheppend proza, tooneel...) toepassen; 3. al de gegevens
groeperen om de voornaamste figuren die elke periode beheerschen. (...) Wij scheiden
zeer ongaarne het werk van een auteur in verscheidene deelen, maar schets van een
ontwikkelingsgang kan de chronologie nu eenmaal niet ontberen en binnen iedere
tijdsperiode heeft de overzichtelijkheid behoefte aan indeling in genres.’
De auteur was zich dus van de problematiek van de literatuurgeschiedschrijving
degelijk bewust. Zijn praktische oplossing kwam op een soepele combinatie van de
drie methodes neer. Hij nam (i) de chronologie als grondslag om binnen de
afgebakende periodes (ii) de genre-indeling toe te passen; (iii) het werk van een
schrijver werd in zijn geheel besproken in deze periode waarin hij ‘het merkwaardigste
deel ervan leverde’ (Antonissen 1946: 8); indien de auteur op het gebied van
verschillende genres actief was, gold dat in principe voor ieder genre.
Gedwongen door het algemeen concept van de eerste uitgave van Perspektief en
profiel in 1951, moest Antonissen als medewerker van optiek veranderen: nu moest
hij zich aan de richtsnoer houden d.w.z. genre-indeling, de chronologie was
ondergeschikt. Hij schreef dus twee overzichten ‘Die poësie van 1900 tot
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vandag’ en ‘Die prosa van 1900 tot vandag’. Maar zodra dit mogelijk was - d.w.z.
vanaf de tweede uitgave in 1960 (ook in 1969)65 - keerde hij terug naar de methode
van presentatie waarvan hij overtuigd was. Het overzicht ‘Die Afrikaanse Letterkunde
vanaf 1900 tot vandag’ bakent de literaire evolutie in afzonderlijke decennia af en
volgt dus een strikt chronologisch criterium.
Op het probleem kwam hij in 1955 bij de publicatie van Die Afrikaanse Letterkunde
van aanvang tot hede terug. Deze keer was het zijn eigen boek waarin hij het voor
het zeggen had - hij verwierp dus de in Zuid-Afrika populaire indeling in genres.
Zijn inleiding opent met de zin: ‘Sedert Pienaar en Schoonees het dit gewoonte
geword om die geskiedenis van die Afrikaanse letterkunde in drie wél-afgehokte
dele oorsigtelik te maak: poësie, prosa, drama. Oorsigtelik... of onoorsigtelik. (...)
Poësie, prosa en drama is immers geen teengesteldes nie, ontwikkel nie reglynig los
van mekaar nie, word trouens dikwels deur een en dieselfde persoon geskryf; en
daarenbowe is die simultane chronologie, wat in die “driedelige stelsel” grotendeels
verlore gaan, in die literatuurgeskiedenis van ewe essensiële belang as die
kontinuïteitsverband.’ (Antonissen 1973: 1).
Die Afrikaanse letterkunde kreeg dus in 1955 ‘duidelike periodisering van literêre
generasie-, “deurbraak”-, wendings-, oorgangs-, groeps-, rigtings- en genrefenomene.’
(Antonissen 1973: 1). Antonissen probeerde daarom auteurs te groeperen in scholen
of ontwikkelingslijnen, maar tegelijkertijd benaderde hij afzonderlijke schrijvers
integraal. Aan die benadering ging zijn reflectie vooraf: ‘geskiedskrywing is wesenlik
'n kwessie van chronologiese verbandlegging: periodisering is die historikus se
fundamentele bekommernis’ (1973: 1).
Hij zag af van de mechanische indeling in decennia (zoals in Perspektief en profiel)
en verdeelde de periode ná 1900 in twee hoofdfasen. (Dit in tegenstelling tot de
Schets, waar sprake was van drie periodes; overigens zijn er meer markante verschillen
tussen zijn zienswijze in 1946 en 1955, bijvoorbeeld Antonissens literair-historisch
oordeel werd met de tijd scherper: in Schets (1946) overschatte hij een aantal werken
waarover hij zich later in Afrikaanse Letterkunde van aanvang tot hede kritischer
uitliet.)
Een zeer netelige kwestie voor de literatuurhistoricus vond Antonissen dus de
chronologische ordening van auteurs. De volgorde waarin de schrijvers aan bod
komen, is bij hem degelijk doordacht. Dat dit belangrijk was, blijkt niet alleen uit
zijn reflectie hierover, maar ook uit zijn correctief optreden. In een artikel in
‘Standpunte’ in 1953 verantwoordde hij bijvoorbeeld dat Uys Krige - die reeds in
1933 debuteerde maar pas in 1935 ‘ná die deurbraak in enger

65

In 1960 schreef Nienaber in zijn voorwoord dat de bestaande literatuurgeschiedenis elke tien
jaar opnieuw geschreven (overgeschreven) moet worden, in de derde uitgave uit 1969
veranderde hij dat tot vijf jaar. In de vierde druk (1982) werd na het overzicht van Antonissen
een aparte aanvullende bijdrage van A.P. Brink over de nieuwste ontwikkelingen geplaatst.
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sin’ (Antonissen 1963: 23-24) met een eigen dichtbundel op de markt kwam - in zijn
bespreking in Perspektief en profiel (1951) na de gebroeders Louw is geplaatst. ‘In
my Afrikaanse Letterkunde van aanvang tot hede (1956 en 1961) het ek ook Elisabeth
Eybers (en Hettie Smit) voor Krige geplaas (...).’ (Antonissen 1963: 24). Enkele
jaren eerder in de Schets (1946) was het met deze rangschikking anders gesteld en
Antonissen heeft bij de presentatie van de schrijvers een chronologisch principe
gevolgd. In het hoofdstuk ‘Volwassen dichterschap’ kwamen achtereenvolgens I.D.
du Plessis, U. Krige, W.E.G. Louw, N.P. van Wyk Louw en E. Eybers aan de beurt.
Schets van den ontwikkelingsgang der Zuid-Afrikaansche letterkunde (Antonissen
1946: 336-340) bevat een lange tekst over Sy kom met die sekelmaan die deel uitmaakt
van hoofdstuk vijf ‘Beginnende bloeitijd (ca. 1928-heden)’. Daarin (in deel III ‘Het
episch proza’, in afdeling B66 getiteld ‘Neoromantiek en symboliserende
levensbeelding’) vindt de bespreking van volgende literaire verschijnselen plaats:
‘De historische Roman’, ‘Christiaan Maurits van den Heever’, ‘Pierre de Villiers
Pienaar’ en ‘Een Belijdenisroman’ die in zijn geheel aan Sy kom met die sekelmaan
van Hettie Smit gewijd is.
Antonissen geeft een nogal gedetailleerde en nauwkeurige samenvatting van de
roman en last in zijn bespreking vele kleine maar illustratieve aanhalingen in.
Waarschijnlijk koos hij voor zo'n excerpt met het oog op het Nederlandstalig publiek
dat moeilijk de volledige tekst kon bemachtigen67 (in het bloemlezinggedeelte van
zijn Schets heeft hij wel een omvangrijker fragment van de roman (uit ‘Geloof’)
opgenomen; dit beslaat niet eens zeven bladzijden). Dankzij deze samenvatting kon
hij ook beter en dieper op de dramatische evolutie van de verhouding Maria-Marié
en op enkele nuances ingaan.
De eigenlijke beoordeling van het boek vindt men in de eerste twee alinea's als
ook in de laatste; de overige acht, van verschillende omvang, zijn in feite de
samenvatting van de roman. Volgens Antonissen is het boek van Smit ‘geheel enig’
omdat het onder ‘het genre belijdenisroman’ valt en als zodanig geen

66
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Grotendeels geïnspireerd door de thematische kritiek onderscheidde Antonissen ook andere
afdelingen zoals ‘A. Geschiedkundig proza. - Vertelkunst en ontspanningslektuur’, ‘C.
Realisme en de Probleem-Roman’ en ‘D. Dier-Beelding en Jachtverhaal’.
Antonissen zelf beklaagde zichzelf in ‘Een woord vooraf’: ‘De afstand die ons van Zuid-Afrika
scheidt, bracht anderzijds natuurlijk moeilijkheden mee, vooral met het oog op het
voorhanden-zijn der bronnen. Wij achten ons gelukkig te kunnen zeggen, dat ons ter
beschikking stonden en door ons werden geraadpleegd: al de literaire werken die eenige
literair-historische en/of artistieke waarde hebben, alsmede al de eenigszins belangrijke
bronnen over de Afrikaansche letterkunde. Alleen wat de laatste jaren betreft, vreezen wij
dat - wegens den oorlog, die ieder direkt kontakt met Zuid-Afrika verbrak - onze gegevens
op sommige detailpunten ietwat fragmentarisch moesten blijven.’ (Antonissen 1946: 7).
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navolging vindt bij andere auteurs noch bij de schrijfster zelf. Deze publicatie acht
de criticus ‘ongewoon belangrijk!’ en dit om twee redenen. Ten eerste was het boek
de eerste uitgave van de Vereiniging vir die Vrye Boek, ten tweede was dit het eerste
teken van de ‘hoog-aspirerenden vernieuwingsgeest’ van de hele jonge generatie ‘op
proza-gebied!’. De sporen van het vernieuwingsstreven in Sy kom met die sekelmaan
ziet de criticus zowel in de inhoud (‘doordènken van het eigen wezen’ en ‘koncentratie
op de eigen individualiteit’) als ook in ‘den eenig-juisten’ vorm.
In de tweede alinea noemt Antonissen ‘de essentieele tekortkomingen’: het niveau
van het boek vindt hij nog ‘ver beneden de beste exponenten der poëtische
vernieuwing’ en de doorgevoerde zelfanalyse is naar zijn mening beperkt tot slechts
een kant van het menselijk bestaan. Hij heeft eveneens zijn bedenkingen bij het
esthetisch-individualisme van Smit en vindt dat dit ‘toch grooter gevaar tot
zelf-inmetseling in een beperkten ik-kring [loopt] dan het nationaal-aristokratisch
roeping-bewuste dichterschap van een Van Wyk Louw’. De twee voornaamste
elementen van de jonge vernieuwende poëzie (‘het geding met God’ en ‘de spanning
eenzaamheid-gemeenzaamheid van den mensch’) komen bij Smit - zijns inziens slecht accidenteel voor. Maar deze opmerkingen besluit Antonissen toch met een
eenduidig oordeel; de sterke klemtoon die op de werkwoorden gelegd wordt, is slechts
voor één uitleg vatbaar - hij schat het boek hoog in: ‘dit boek is rijk aan prachtige
passages, het heeft stijl, het heeft leven’.
In zijn samenvatting schetst hij het ‘beeld van de spanning Maria-Marié’ en tracht
de ontwikkeling van ‘een geweldig innerlijke drama, - den heelen inhoud van het
boek’ uit te beelden. De laatste alinea toont de ambivalente houding van de criticus
tegenover Sy kom met die sekelmaan. Hij karakteriseert het boek als ‘jong’ werk met
een typisch ‘te veel’ en ‘te weinig’ waarbij ‘te weinig’ eerder betrekking heeft op de
inhoudelijke en ‘te veel’ op de formele kant. ‘Talrijke citaten’ en ‘onverwerkte
invloeden’ getuigen volgens Antonissen (1946: 340) van zo'n teveel aan literatuur,
maar hij prijst tegelijkertijd de literaire openheid van de schrijfster: ‘Zij heeft er
alleszins ook dikwijls haar voordeel mee gedaan, en we achten dit open-staan voor
de invloeden van velerlei grootmeesters van de literatuur zelfs een allergelukkigst want onder de Afrikaansche romanciers niet alledaagsch - verschijnsel.’
Antonissen besluit zijn bespreking van Sy kom met die sekelmaan door zijn
waardering voor de ‘oorspronkelijke kunst’ van Hettie Smit uit te spreken. Hij maakt
nu een voor de beoordeling van deze roman cruciale opmerking en onderscheidt de
aanwezige sentimentaliteit ‘nièt echter als geestestoestand van de schrijfster, maar
als objekt van de doorpeilende bezinning’. Ondanks zijn eerder geopperde bezwaren
heeft hij een goed woord voor de ‘goed overwogen’
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constructie van het boek en de psychologisch authentieke verwoording van de
afwisseling tussen ‘Maria- en Marié-toestand’. Resumerend vindt hij ‘dezen
biechtroman’ ‘een mijlpaal in de evolutie van den Afrikaanschen roman.’
In Die Afrikaanse Letterkunde van aanvang tot hede (1955, [‘derde hersiene
uitgawe, tweede druk’] 1973) wordt H. Smit de eerste keer in hoofdstuk vijftien
vermeld ‘Literêre Situasie en Oorsig 1930-Hede’.68 De eigenlijke bespreking vindt
plaats in hoofdstuk zeventien dat de titel ‘Die Digters van Dertig’ draagt.69 Opvallend
kan het feit genoemd worden dat Smit als de enige prosa-auteur in het hoofdstuk
over de Dertiger-dichters [sic!] ondergebracht is. De volgorde van de besproken
schrijvers uit de hele generatie is eveneens opvallend: eerst wordt onder nummer 1.
W.E.G. Louw besproken, dan komt de presentatie van N.P. van Wyk Louw (nummer
2.), onder 3. komen Hettie Smit en Elisabeth Eybers aan de beurt, gevolgd door Uys
Krige onder 4. Dit is een andere indeling dan in Schets waar de afdeling ‘Een
belijdenis’ in zijn geheel aan Smit gewijd is. Even opmerkelijk is de volgorde van
de presentatie van de twee vrouwelijke Dertigers waar Antonissen tegen de
chronologie van hun debuten eerst Smit en daarna Eybers voorstelt. De zin die de
presentatie van Smit afsluit en die van Eybers opent, luidt dan: ‘In die poësie het die
vrou reeds die vorige jaar [d.w.z. voor 1937, het jaar van de publicatie van Smit J.K.] vir die eerste keer stem gekry: met Elisabeth Eybers (geb. 1915 Klerksdorp)
het ons eerste digteres haar intrede gedoen.’ (Antonissen 1973: 254). (De kwalificatie
van Antonissen werkt nog steeds door en wordt zelfs jaren later gebruikt. ‘Dit is 'n
vergestalting van die poësie van die jare dertig, met belydenisse van allerlei
persoonlike konflikte van die dualistiese hooffiguur, Maria-Marié. Dit verskyn net
'n jaar nadat Elisabeth Eybers die stem van die vrou in die poësie laat hoor het.’
(Beeld 1991: 7).)
Als eerste vrouwelijke schrijfster noemt Antonissen in Die Afrikaanse Letterkunde
van aanvang tot hede M.E.R. (1973: 145-147); pas later bespreekt hij Marie Linde
en enkele andere schrijfsters (1973: 159-160). De bespreking van Hettie Smit beslaat
in totaal een volle bladzijde (1973: 253-254). Antonissen is als andere
literatuurbeschouwers van mening dat het boek van Hettie Smit ‘'n onmiddellike
aanvulling-in-prosa’ is ‘by die vroeë belydenispoësie van
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Opmerkelijk dat Antonissen twee auteurs bij elkaar noemt die in zekere zin outsiders onder
de Dertigers waren: ‘Die vernuwing van Dertig, en ewenseer daarna dié van Veertig en
Vyftig, geld bowe-al die digkuns. Die prosa van die “digters van dertig” is òf krities en
essayisties, òf - soos dié van Krige en die belydenisroman van Hettie Smit - subjetiewe
“poëtiese” verhaal en beskrywing.’ (Antonissen 1973: 206).
De tekst die Antonissen in Perspektief en profiel onder redactie van P.J. Nienaber (1960:
115) geplaatst heeft, werd letterlijk in de 1969-uitgave van Perspektief en profiel overgenomen
(Nienaber 1969: 101) en verschilt niet veel van de hier besproken tekst in zijn eigen Afrikaanse
Letterkunde van aanvang tot hede.
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die Louws’. Hij voegt eraan toe dat dit het enige Afrikaanse prozawerk is dat
‘heeltemal in dié digters se ervaringsfeer tuis hoort en na inhoud en vorm dieselfde
strewe openbaar’. Het karakteristieke van Sy kom met die sekelmaan (én van de
Dertigers-poëzie) wordt opgesomd: concentratie op eigen persoon, doorgronding
van het eigen wezen en de uitdrukking (‘ekspressie’) daarvan.
Het thema van het werk wordt als volgt voorgesteld: in het boek ‘bely 'n jong vrou
haar liefde vir 'n medestudent-digter, haar gebrokenheid en innerlike ontreddering
as dié liefde verwerp word, en haar stryd om die ewewig (...) te herstel’. De auteur
beklemtoont de tweedelige opbouw van het boek: hij wijst op de constructie die uit
‘briewe en dagboekaantekeninge, ondergebring in sewe afdelings’ bestaat en
benadrukt dat de vorm van het werk de inhoudelijke strijd tussen ‘die intellektuele
en die emosionele vrou-in-haar’ weergeeft: ‘op hierdie gespletenheid berus die hele
boek, omdat dit die vorm aanneem van 'n verdubbeling van haar persoonlikheid’.
Hij prijst ook ‘die konsekwente deurvoering van die sielkundige patroon as basiese
struktuurprinsipe’. Volgens hem lijkt de opbouw van de roman alleen maar ‘los en
“toevallig”’, in feite ziet hij ‘'n heel vername waarde van hierdie roman juis in sy
konstruksie’. De manier waarop de verhouding tussen Maria en Marié weergegeven
wordt, wekt zijn bewondering (‘die feillose nuansering’) omdat deze nuancering
‘ewe fyn in die stylskakerings weerspieël [word]’. Hij zwaait dus de schrijfster lof
toe omdat ‘nêrens haper iets aan die psigologiese afwisseling van die verstandelike
Maria- en die emotiewe Marié-toestand nie’.
Stijl van Sy kom met die sekelmaan wordt gekarakteriseerd als ‘sensitief’. De
criticus is over het algemeen de mening toegedaan dat de presentie van de literaire
cultuur in het boek (de term ‘literêre kultuur’ wordt geplaatst tussen aanhalingstekens)
‘sonder twyfel (...) gunstig ingewerk [het] op die stilering’. Toch vindt hij een
tekortkoming in ‘'n “te veel”’ dat het boek bevat: ‘'n oordaad van mooi styl en
literatuur, o.m. in gedaante van talryke sitate en soms nog onverwerkte invloede
(Tagore, Van Deyssel, Gezelle, Kath. Mansfield, Couperus...).’
Zijn kritisch commentaar richt zich voornamelijk op ‘'n beperkte horison’ van dit
‘“jong” werk’. ‘Die selfpeiling voer nie tot 'n openbaring van die héle mens nie, nòg
tot die besef van 'n groot roeping in hierdie tyd. Die lewenshouding bly in hoofsaak
dié van die estetiese individualisme, sodat die gróter spanninge in en om die mens
hier slegs kasuele betekenis kry.’ Een ander verwijt - hier komt Antonissens kritiek
overeen met die van andere literatuurbeschouwers - betreft het feit dat het boek niet
aan alle verwachtingen die het gewekt heeft, voldeed. Het is ‘nie die uitgangspunt
geword van 'n vernuwing in die Afrikaanse prosa nie’. In tegenstelling tot zijn
colega-critici peilt Antonissen naar oorzaken van deze ontwikkeling. Hij ziet de reden
niet in het feit dat Smit zelf ‘die lyn nie met ryper werk verder deurgetrek [het] nie’,
maar in het boek zelf dat als
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belijdenis geconcipieerd is: ‘wellig juis weens sy belydenis-karakter, wat in die
verhalende prosa altyd 'n uitsonderingsverskynsel sal bly’ is Sy kom met die sekelmaan
niet een begin geworden van een vernieuwende strekking in het Afrikaanse proza.

III.5.6. J.C. Kannemeyer
John Christoffel Kannemeyer (1939-) behoort tot de prominente Zuid-Afrikaanse
literatuurhistorici. Hij is auteur van talrijke boekbesprekingen in kranten en
tijdschriften, maar is tevens een van de vruchtbaarste literatuurbeschouwers die meer
dan zestien boeken op zijn naam heeft staan. Kannemeyer houdt zich niet alleen met
de Afrikaanse literatuur, maar is ook neerlandicus.
Na voltooiing van zijn schoolloopbaan in Robertson, studeerde hij aan de
Universiteit van Stellenbosch. Hier onder wetenschappelijke begeleiding van D.J.
Opperman promoveerde Kannemeyer in 1964 met een studie onder de titel Die Stem
in die Literêre Kunswerk. 'n Ondersoek na die aanbiedingswyse in die liriese en
epiese poësie, verhalende prosa en drama (Kannemeyer 1965). Als academicus
werkte hij aan verschillende universiteiten in Zuid-Afrika: 1962-1969 als lector aan
de Universiteit van Kaapstad, 1969-1972 als senior lector aan de Randse Afrikaanse
Universiteit en in de periode 1973-1974 werkt hij weer aan de Universiteit van
Kaapstad. In 1975 keerde hij naar Stellenbosch terug om in de jaren 1982-1987 naar
Johannesburg te gaan waar hij hoogleraar Afrikaans en Nederlands was aan de
Universiteit van die Witwatersrand. Vervolgens was hij aangesteld als onderzoeker
in Raad vir Geesteswetenskaplike Navorsing in Pretoria.
Deze rijke academische loopbaan combineerde hij met diverse activiteiten als
literatuurbeschouwer, criticus en redacteur (1961-1962 redacteur van ‘Inset’,
1963-1966 redacteur van ‘Kriterium’, 1976-1983 redactiesecretaris van ‘Standpunte’).
Zijn opstellen, lezingen en kritieken werden gebundeld in Konfrontasies.
Letterkundige opstelle en kritiek 1961-1975 (1977), Getuigskrifte. Lesings en opstelle
(1989) en Ontsyferde stene (1996). Zijn diepgaande studies over het werk van Etienne
Leroux Op weg na Welgevonden (1970) en over de Dertigers-generatie Dokumente
van Dertig (1990) zijn een goed voorbeeld van de veelzijdigheid van de auteur.
Kannemeyer redigeerde ook het werk van Uys Krige, D.J. Opperman, C. Louis
Leipoldt of Jan Greshoff (Kees Konyn). Voor zijn letterkundig werk ontving hij
Gustav Prellerprijs voor Literaire Kritierk (1988).
Toch wordt zijn naam vooral met de omvangrijke literatuurgeschiedenis
Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur (1984 [1978 1], 1983) in twee banden
geassocieerd. Kannemeyers publicatie getuigt van gedetailleerd bronnenonderzoek
en in dat opzicht sluit zijn werk aan bij de encyclopedische traditie van literaire
geschiedschrijving in Zuid-Afrika. Omdat hij van zijn directe
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voorgangers (Dekker en Antonissen) op menig punt verschilde en eigen visie en
interpretaties poneerde, gaven zijn literatuurgeschiedenissen aanleiding tot hevige
polemieken. Niettemin is zijn studie over de geschiedenis van de literatuur
onontbeerlijk in de hedendaagse academische bestudering van de Afrikaanse
letterkunde. In 1988 (herdruk 1990) publiceerde hij een verkorte versie van zijn
compendium nl. Die Afrikaanse Literatuur 1652-1987 waar hij ook meer aandacht
aan de moderne literair-historische ontwikkeling schonk.70 Kannemeyer is eveneens
auteur van de Afrikaanse literatuurgeschiedenis in het Engels A History of Afrikaans
Literature (1993).
In de afgelopen jaren liet Kannemeyer zich kennen als bevlogen popularisator van
de Afrikaanse literatuur. Hij publiceert zowel wetenschappelijk gefundeerde
biografieën van prominente Afrikaanse auteurs als Opperman, Langenhoven, Leipoldt
en Krige, als ook organiseert hij voor het brede publiek zogenaamde literaire
rondreizen in de voetsporen van Langenhoven, Leipoldt of Kaapse auteurs.
De eerste vrouwelijke schrijver in Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur is
Marie Linde die samen met Meg Ross en Eva Walter besproken wordt in de afdeling
onder de langgerekte titel ‘Voortsetting van die realistiese prosatradisie, J.R.L. van
Bruggen en die eerste Afrikaanse probleemromans’ (Kannemeyer 1984: 198-199).
Deze afdeling maakt deel uit van het hoofdstuk over Langenhoven en de didactische
en satirische traditie. Kannemeyer noemt enkele voordelen van Lindes schrijverschap
zoals vlotte verteltrant, goede karakteristiek van milieu, objectieve en
onbevooroordeelde beschrijving van een ‘skurk’-personage. Zij levert ‘'n bydrae tot
die ontspannings- en speurverhaalgenres’. De voornaamste verwijten van de criticus
betreffen gebrek aan diepe uitbeelding van de personages en ‘die eindelose
woordestroom oor kleinburgerlike sake’. De auteur keert naar de Afrikaanse
schrijfsters terug in het hoofdstuk over ‘Verdieping en voortsetting van die realisme’
in de afdeling ‘Voortsetting van die probleemroman en die realistiese tradisie’. Hij
noemt een aantal namen en bericht over de inhoud van de boeken, maar laat zich
kritisch uit over de literaire prestaties. Hij noemt als reden ‘die eenselwigheid en
beperktheid van temas, die power taal en styl’ en ‘die verbeeldingloosheid en
eensydigheid van die meeste romans’ die de traditie van het kleine realisme in de
jaren dertig voortzetten. Als literatuurhistoricus vindt hij een verklaring: ‘Darby kom
die toenemende gerigtheid op 'n populêre mark, iets wat 'n sekere resepmatigheid en
geyktheid meebring. In die veertiger jare sal hierdie patroon homself voortsit
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De bespreking van Hettie Smit weerspiegelt deze techniek goed: Kannemeyer schrapt
bibliografische data, laat uitgebreide gegevens over het leven van de schrijvers en
gedetailleerde achtergrondinformatie weg en vermindert tot op de helft de omvang van de
oorspronkelijke literatuurgeschiedenis; de bespreking van Smit in Die Afrikaanse Literatuur
1652-1987 beslaat de helft van de oorspronkelijke twee bladzijden in Geskiedenis van die
Afrikaanse literatuur.
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met 'n geweldige toename in die produksie van die oppervlakkige liefdesverhaal wat
bloot as ontspanningslektuur geskryf word.’ (Kannemeyer 1984: 339).
Aan Hettie Smit wijdt J.C. Kannemeyer daarentegen een aparte afdeling IV in het
hoofdstuk over ‘Die Dertigers’. Na de gebroeders Louw wordt Krige en dan Smit
besproken; het hoofdstuk wordt afgesloten met de behandeling van Eybers.
Reeds uit het begin van Kannemeyers bespreking blijkt zowel zijn zin voor detail
en precisie, als ook de (literair-)historische afstand tot de roman: de auteur geeft een
aantal bijzonderheden uit het leven van Smit (schoolopleiding, studie, werkplaatsen,
persoonlijke status) en somt enkele kleine verspreide publicaties van haar op
(bibliografische gegevens worden verstrekt). Zoals literatuurhistorici vóór hem wijst
hij op de autobiografische dimensie van Sy kom met die sekelmaan, maar komt naar
voren met meer gegevens zoals het de auteur van Dokumente van Dertig betaamt.
‘Uit haar kennismaking met W.E.G. Louw tydens haar universiteitsjare en Louw se
vriendskap met Fred le Roux ontstaan die verhoudings tussen die dagboekskryfster,
die jong digter Johan en sy vriend Du Toit in die roman.’ Toch drukt de auteur later
de opinie uit dat ‘die historiese beeld wat Sy kom met die sekelmaan van die periode
van Dertig en die literêre byeenkomste van die Kaapse skrywers oproep’ ‘van
ondergeskikte belang’ zijn voor het boek zelf.
Wanneer Kannemeyer ingaat op de afhankelijkheid van het boek van de poëzie
van de Dertigers, iets wat vanaf het begin van de receptie genoemd wordt, is hij
concreter dan zijn voorgangers: de roman sluit volgens hem ‘ten nouste aan by die
belydenispoësie van die Louws, in die besonder by Die ryke dwaas van W.E.G.
Louw, en is daar selfs in woordkeuse, beelde en motiewe regstreekse ooreenkomste
met die Dertigerpoësie’. Kannemeyer gebruikt verder een breed verwijzingsveld en
onder verwijzing naar overeenkomsten en verschillen noemt hij Celliers' Martjie en
Van den Heevers Somer, waar eveneens motieven van onbeantwoorde liefde en
belijdenis voorkomen. Volgens de criticus toont het boek verwantschap met enkele
buitenlandse auteurs (Tagore, Gezelle, Katherine Mansfeld, Wilde, Lawrence, Van
Deyssel) in veel sterkere mate dan de ‘aarselende’ Afrikaanse schrijvers vóór haar
- dit is een werk dat ‘duidelik van die tradisionele Afrikaanse roman wegswaai’.
Kannemeyers referentiekader is aanzienlijk groter dan bij de andere literatuurhistorici:
om het bestaan van de traditie van de briefroman in Afrikaans aan te duiden, vermeldt
hij Langenhoven en M.E.R., maar vindt dat Smit haar voortzet met duidelijke
accentverschuiving omdat ‘sy veel meer as haar voorgangers op die emosionele lewe
van die ek konsentreer en in hierdie proses ook die beeldende vermoë van die taal
ontgin’.
‘Hoofsaak’ van dit werk is voor Kannemeyer ‘die verkenning en die openbaring
van die self’ en Sy kom met die sekelmaan wordt in wezen ‘gedra deur die wisselende
emosies van 'n gevoelige ek-figuur’. Hij gebruik het motto
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van Oscar Wilde als sleutel ‘tot die tegniek en styl van die werk’. De eenzijdigheid
die ontstaat door deze egocentrische en emotionele perspectief wordt volgens hem
overwonnen ten eerste door interne gevarieerdheid van gevoelens van ‘verlange,
ironie, hoon, spot en later haat’, ten tweede door de afwisseling tussen het intieme
dagboek en de brieven die een lezer veronderstellen en ten derde door het gebruik
‘van twee vertelsters en die verdubbeling van die persoonlikheid’. Door de toepassing
van dat laatste procédé ‘[bring] Smit 'n duidelike korrektief op die ek-gesentreerdheid’
en ‘[wegswaai] 'n bietjie van die blote belydenis’.
Kannemeyer vervolgt dit spoor in zijn analyse van hoe Maria en Marié tegenover
elkaar staan; hij spreekt van ‘'n sterk kontras’ en ‘'n polêre spanning’ die ‘'n bepalende
rol in die struktuur van die roman speel’. Onder verwijzing naar een artikel van J.P.
Smuts (bibliografische aantekeningen nemen in kleindruk een derde van de bladzijde
in) stelt hij vast dat dit werk in de vorm van een dagboek en brieven ‘duidelik
“ingeklee” [is] as roman’. In deze context worden de schrijfsterbesluiten betreffende
de structuur van het boek beschouwd als ‘doelbewuste plasing’. De interpretatie
wordt afgesloten door de vaststelling dat het boek ‘veel meer as blote belydeniskuns’
is ondanks een aantal tekortkomingen waartoe Kannemeyer ‘veelwoordigheid’,
‘mooiskrywery’ en ‘estetisering’ rekent. Waardering van de criticus wint het feit ‘dat
Hettie Smit die lirisme in die Afrikaanse romantiese tradisie hier op 'n veel meer
verantwoorde wyse as haar voorgangers aanwend’. In de laatste zin drukt de auteur
zijn spijt uit ‘dat die belofte van haar debuut nie deur latere werke bevestig is nie’.

III.6. Conclusies
Uit het bovenstaande kan men verschillende conclusies trekken, maar één is
ontegenzeglijk: Sy kom met die sekelmaan is niet de eerste Afrikaanse roman van
een vrouwelijke schrijver en Hettie Smit is ook in geen geval de eerste vrouw in de
Afrikaanse literatuur; dit trouwens niet alleen vanwege de ‘vrouwelijke stem’ van
Eybers, want Smit is zelfs niet de eerste vrouw die een briefroman in het Afrikaans
heeft geschreven. Waarop baseert zich dus haar literaire oorspronkelijkheid en
canonieke uniciteit? Waaraan heeft haar roman zijn bijzondere literair-historische
positie te danken? De geïntegreerde analyse van de aangehaalde stemmen van de
literair-historische kritiek kan in dit opzicht verhelderend zijn.

III.6.1. Artistieke sfeer en leefklimaat
Veel wijst erop dat de canonieke status van het boek van Smit in eerste instantie de
resultante is van (i) de aansluiting bij het nieuwe individualistische
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klimaat van de literatuur die de Dertigers-generatie invoerde, (ii) de eigen stijl van
Smit, hieronder valt ook de intensiteit waarmee de liefdesproblematiek is behandeld
en (iii) de genre-keuze met interessante innovaties in de vertelstructuur zoals
dubbelheid Marié/Maria en de daaruit voortvloeiende bewerking van de dagboeken brieffragmenten als ook de pendelbeweging tussen het subjectivisme en de
pogingen tot objectiviteit.
Deze drie genoemde elementen plaatsen Sy kom met die sekelmaan in de traditie
van estheticisme en decadentisme. Het boek werd trouwens vanaf het begin in het
stramien van de esthetische traditie geïnterpreteerd. Grobbelaar (1995: 53) wisjt erop
dat reeds Malherbe de esthetiserende kenmerken van de roman opnoemde: ‘Dit is
veral sy [Malherbes] verwysing na drie tiperende trekke in dié roman wat in hierdie
rigting dui, naamlik die “intense sensitivisme (mede onder invloed van
Tagtiger-impressionisme)”, “behaagsieke selfvertroeteling en sentimentaliteit van
Marié” en “sug na “literatuur”-uiting by Maria” (Malherbe 1940: 156, 162).’ Tot de
dag van vandaag wordt deze roman tot de Afrikaanse literaire traditie gerekend die
‘romanties-estetisisties-dekadente lyn voortsit’ (Roos 1998: 34, 42).
Mardelene Grobbelaar (1995: 53-56) groepeert de esthetische componenten bij
Smit rondom drie punten: ‘die lewe as literatuur’, ‘solipsisme, sadisme en
homoërotiek’ en ‘literêre tegniek’.
Op de vage lijn tussen het leven en de literatuur wijzen alle Smit-critici. Velen
ervoeren de aanwezigheid van de literatuur in het boek als overmatig en overdadig
en het belang van boeken voor het personage als reductie van het leven tot literatuur.
Uit deze vaststelling vloeide in vele gevallen de waarschuwing voort dat zo'n artistieke
gesteldheid gevaren met zich meebrengt. Uit de analyse van deze stemmen blijkt een
ambivalente houding van: aan de ene kant wordt Smit de neiging tot citeren, haar
doordrongen zijn van literatuur, woordkunst en een ‘te veel’ aan literatuur verweten,
aan de andere kant wordt tegelijk haar idioom - en in het algemeen de manier waaróp
ze de taal hanteert - gewaardeerd en als vernieuwend beschouwd. Onder de
schrijversnamen die in de roman voorkomen en in de kritische besprekingen worden
opgeroepen om het artistiek referentiekader van het personage aan te geven, keren
Tagore, Gezelle, Mansfield en Gorter regelmatig terug, maar het vaakst wordt de
invloed van de Nederlandse Tachtigers geconstateerd en Lodewijk van Deyssel bij
de naam genoemd; zijn proza heeft Smit blijkbaar een schok gegeven (Mulder 1942:
82).71
Ook het solipsisme wordt geconstateerd en enerzijds als vernieuwende factor
begroet, anderzijds als bedrieglijk en riskant bestempeld. Het is opmerkelijk

71

Het is opvallend dat Romein-Verschoor (1977) de invloed van de Tachtigers op de vrouwelijke
auteurs onder twee stimuli noemt die het ontstaan van de ‘vrouwenroman’ in Nederland
hebben geïnspireerd.
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dat de kritische uitingen zich dikwijls van formuleringen uit de roman bedienen. Het
spectaculaire voorbeeld geven variaties op de ‘sieklike selfbejammering’ en
‘primitiewe stuk vroumens!’ die oorspronkelijke passages zijn uit Sy kom met die
sekelmaan (Smit 1974: 42, 63). Overigens wordt tamelijk vaak de kritiek die Maria
op Marié in de roman uit door de literatuurbeschouwers overgenomen en als verwijt
tegen bepaalde stijlkenmerken van Smit zelf of tegen het boek in het geheel gericht.
Hetzelfde procédé heb ik geconstateerd bij de kritiek van Marié dat Johan te veel in
de literatuur leeft. Ook deze veroordeling ontlenen de critici aan de uitspraken in de
roman; ze schrijven ze over en richten gedachteloos als verwijt aan het adres van de
schrijfster.72 Wat opvalt, is het feit dat het de schrijfster niet gelukt is om door de
interne, in de tekst geuite kritiek (en procédé dat bijvoorbeeld Multatuli in Max
Havelaar met succes toepast) de te verwachten latere bezwaren en een afkeurend
commentaar van de critici te ontkrachten.
Tot de decadente motieven rekent Grobbelaar (1995: 55) de aanwezigheid van de
homo-erotiek. De homo-erotische elementen zijn in de verhouding tussen Johan en
Du Toit vast te stellen; jaloers op Johan zegt het vrouwelijk personage over Du Toit:
‘Waarom moet ek jou gedurig op my plek langs hom sien - soos 'n tweede vrouw?’
(Smit 1974: 26). Of een verwijzing naar de homo-erotische liefde achter een reeks
andere onduidelijke en vage bewoordingen schuilt, valt te betwijfelen, want m.i. kan
het hier gaan om een ander interessant aspect van de decadentie nl. de androgyne
karaktertrekken van Maria/Marié; daar kom ik nog later op terug. Wat de homo-erotiek
betreft, is het restrictief gedrag van critici opmerkelijk genoeg: geen van hen (tot aan
Kannemeyer toe) durft (?) Oscar Wilde als auteur van het motto te noemen ook al
wordt het woord ‘utterance’ dikwijls gebruikt en een enkele keer (Schoonees) wordt
het motto aangehaald! De keuze van Smit om een motto uit Wilde te kiezen, is
typerend, juist in de Engelse literatuur tekende zich immers het sterkst het esthetische
decadentisme af en Wilde is zijn voornaamste exponent. Overigens, de dubbelheid
Maria/Marié gaat niet alleen terug naar het model van het menselijk dualisme in The
Picture of Dorian Gray (1891) van Oscar Wilde want het motief van de voorstelling
van het eigen ik op een schilderij respectievelijk in een spiegel verwijst naar de
romantische Doppelgänger-traditie.73

72
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De critici hebben ook kennis genomen van de boeken van hun collaga's omdat er aanwijzingen
zijn dat sommige formuleringen aan eerdere publicaties werden ontleend. Ik ga hier niet
verder op in, omdat dit eigenlijk het onderwerp zou moeten zijn van een aparte studie naar
het kritisch idoom van de Afrikaanse literatuurbeschouwers.
Hierbij moet gezegd worden dat de bewerking van het motief zowel bij Wilde als ook bij
Smit naar dezelfde opvatting in het volksgeloof (en de invloedrijke uitbeelding van het
Narcissus-motief door Ovidius) teruggaat nl. dat ‘die Existenz des Menschen im Traum, im
Spiegelbild, im Schatten, ja selbst im Porträt ein zweites Dasein bedeute und daß das Abbild
ein lebendiger Teil der Person sei’ (Frenzel 1976: 100). Het is interessant dat bij Lacan de
splitsing van het subject in zijn verhouding tot de realiteit ten grondslag ligt aan alles wat
menselijk is; dit definieert de culturele creativiteit van de mens, wat in het diepste wezen een
onmogelijk verlangen is om het onnoembare te noemen.
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‘Maar nie alleen beleef Maria haar eie bestaan in fiksionele terme nie; sy is ook die
tipiese dekadente voyeur wat die wêreld en sy mense deur haar gedistansieerde
waarneming tot literatuur reduseer. Sy beskryf hoe sy bedags as sy tussen een- en
tweeuur in die stad vir afleiding ronddrentel, “allerhande kortverhaaltjies orals op
die hoeke en op die bont sypaadjies” sien (Smit 1970: 107).74 In aansluiting by dié
afstandsobservasie het die subjektiewe ek-verteller ook die vermoë om haarself
objektief te bekyk, soos die titel immers reeds voorspel.’ (Grobbelaar 1995: 54). Ook
de literaire techniek zoals ‘hipergestileerdheid’ en ‘die gebrek aan lineêre
ontwikkeling’ duidt Grobbelaar (1995: 64) in navolging van Carter (1978: 128) en
Nalbantian (1983: 123) als decadent aan.
In verband met Sy kom met die sekelmaan kan de verwijzing naar het decadentisme
begrepen worden als verwijzing naar een a-historisch verschijnsel d.w.z. een
wereldbeschouwing met een bijzondere geestesgesteldheid. Voor het decadentisme
in deze gedaante zijn subjectivisme, scepticisme en epicurisme typerend (SLP 1992:
171). Voor Maria Theron zijn bijna alle kenmerken van de decadente
geestesgesteldheid karakteristiek: ze voelt zich machteloos, verlangt naar nieuwe
sensaties, is verfijnd en kunstzinnig en wijst het alledaagse af; haar overgevoeligheid
correspondeert met de vlucht voor de werkelijkheid in de geraffineerdheid van de
kunst. Op het niveau van motieven ziet men eveneens allerlei overeenkomsten met
de decadente motieven: melancholie, eenzaamheid, isolatie, leegheid, ziekte en dood.
Ook al zullen we op de eindconclusies vooruitlopen, toch is het hier de juiste plaats
om over de dubbelheid Maria/Marié uit te weiden als een motief waardoor zich het
decadente karakter op een markante en vernieuwende wijze manifesteert.
In de tabel hieronder worden kwalificaties gepresenteerd waarmee de Afrikaanse
kritiek de Maria- en Marié-kant van het hoofdpersonage heeft gekarakteriseerd.
Hieruit blijkt welke concepten van de vrouwelijkheid de literatuurbeschouwers
hanteerden om het psychische conflict van de protagoniste te beschrijven. Uit de
lectuur van een aantal formuleringen uit het boek wordt duidelijk dat de manier
waarop Maria en Marié beschreven werden, op een markante verschuiving binnen
het vrouwelijkheidspatroon bij de Afrikaner- - vrouw wijst. Opmerkelijk is
bijvoorbeeld het bitter-ironisch commentaar van Maria na het bezoek bij kennissen:
‘Ek het by die Munro's tee gedrink en om my verhongerende menslikheid al hulle
ou koerant-geselsies gretig opgedrink sonder om 'n woordjie te bevestig of te ontken.
(...) Hoe naby, hoe in die warm

74

Aanhaling uit Sy kom met die sekelmaan (Nasionale Boekhandel: Kaapstad 1970).
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middel van die groot tasbare onmiddellike menselewe staan die dom primitiewe
moeder nie! Wat het 'n mens tog uiteindelik anders te wete as: koffie skink vir jou
man, en kinders was en in die bed sit?’ (Smit 1974: 25).
Maar ze neemt ook afstand van de verbale verklaringen zoals tijdens een
bijeenkomst: ‘“Isadora Duncan... Ethel Mannin... die vryheid van die moderne vrou,”
gesels die interessante vrou langs my... “'n mens kry nie kans om jou vol uit te lewe
op elke gebied nie...”’ (Smit 1974: 78).
Een soort pendelbeweging tussen deze twee uitersten gaat gepaard met de
stemmingsveranderingen. Aan de ene kant vecht de vrouw in haarzelf de
haat-liefderelatie uit: ‘In en deur en tot hom bestaan alles wat vir my bestaan. Ek
haat hom, en ek het hom lief soos 'n slaaf sy meester. By hom is ek nederig en gedwee
en 'n lafhartige jabroer. Ons stry nooit meer oor allerhande vraagstukke nie. Ek het
nie meer argumente nie. My enigste mening oor watter kwessie ook al, is: sy oë, sy
neus, sy dierbare ken. “Ja, Baas; dis waar, Baas. Ja, Baas” - so sê my oë en my hele
verlepte houding maar gedurig by hom. Ek verveel hom. Ek is lewensloos, soos 'n
rok oor 'n wasgoeddraad.’ (Smit 1974: 29-30). Aan de andere toont ze haar
onafhankelijkheid door haar kritische zin en origineel idiom: ‘Wat is jou plan met
my, yslike wrede manlike Alwetenheid? Waarom laat jy jou blinde wit mane in my
aangroei en afkwyn? Waarom hang jy jou afgrondelike maan-eensaamheid maan vir
maan in my op en slaan my met verskeurende wit aardse malheid, as jy my bane
anders voorbeskik het as dié van die bronstige bergbokke?’ (Smit 1974: 45).
Maria staat hier als model en uit haar reacties kunnen we een culturele verandering
aflezen. Vanaf de jaren dertig worden dus blijkbaar universitaire en literaire aspiraties
van de vrouw aanvaard: de Afrikaanse vrouw mocht studeren, lezen, kennis verwerven
en de verregaande scheiding van de mannelijke en vrouwelijke wereld begon af te
brokkelen. Maar moest ze zich om dit te doen niet de karaktertrekken en
hoedanigheden eigen maken die overwegend als mannelijk werden beschouwd?
Zoals overigens een ‘geleerde vrouw’ in het 19de-eeuws Nederland moest doen:
‘Vrouwen die erin slagen aan de universiteit te studeren, moeten zich in beginsel
dezelfde normen voor wetenschappelijkheid eigen maken als hun mannelijke
medestudenten; vrouwen die optreden als fictieschrijfster moeten aan andere normen
voldoen dan mannelijke collega's.’ (Streng 1997: 72).
De geldigheid van dit principieel verschil is goed zichtbaar in de reacties op Marié,
die niet naar de stabiliteit en bescherming van het gezinsleven hunkert, maar in eerste
instantie uiting geeft aan haar sensuele begeerten en de zinnelijkheid van de
vrouwelijke ‘Ander’. Ook al snijdt de kritiek deze kwestie aan en komt ‘die vir
Afrikaans geheel nuwe analiese van lyfsbegeerte’ (Malherbe 1940: 158) ter sprake,
toch worden de verlangens van Marié niet als vanzelfsprekend erkend zoals die van
Maria. Marié beantwoordt aan het beeld van het
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vrouwelijke als het zinnelijke: enerzijds is het zintuiglijk, anderzijds seksueel.75 De
meeste critici karakteriseren Marié op een manier die laat vermoeden dat ze meer
moeite hebben met de aanvaarding van haar ‘vrouwelijke’ erotiek dan met de
acceptatie van haar ‘vrouwelijke’ anti-intellectualisme (dat in wezen minder
‘vrouwelijk’ was maar meer Dertiger-anti-intellectualisme!). Ze lijken eerder op
supporters van ‘die kultuurmens’ (Maria) en tonen niet veel begrip voor ‘die blote
natuurmens’ (Marié): ‘Teenoor Maria Theron, die kultuurmens met haar liefde vir
die literatuur en musiek, staan Marié, die blote natuurmens, wat volgens haar impulse
en drifte handel.’ (Kannemeyer 1965: 149).
MARIA
is:

MARIÉ
is:

beskaafd, beheers, bewus, fynbesnaard, primitief, instinkgebonde, elementêr,
denkend, intellektueel, ontwikkelde gees, hartstogtelik
digterlike temperament
wordt gekenmerkt door:

typerend voor haar is:

kalme objektiwiteit, sielsgemeenskap,
[zij] breek konvensionele bande, wil
verdiep haar in die boeke, voel die groot Johan lyflik besit, smag na sy omarming,
maatskaplik lewe
wil mense met vlees en bloed hê, raak
bitter- - rewolusionêr, honger na die
gesonde, sterk vriend
P.J. Nienaber (1938)
die beskaafde en beheerste vrou wat haar
vergenoeg met die vriendskap van haar
letterkundige vriend Johan, wat haarself
wil verdiep in haar studie, in haar werk

die primitiewe Marié, die
‘instinkgebonde’ wese wat slag op slag
die oorwinning op Maria behaal en deur
alle konvensionele bande breek, omdat
sy verlang na die oorgegewe liefde van
die mens Johan, maar dan teleurgesteld
word, en nou rou-kermend haar
liefdespyn uitkryt onder die sekelmaan
sy wil Johan self, Johan die mens, besit
- nie Johan die ‘letterkundige’ nie

75

Voor de Nederlandse situatie beklemtoont Van Boven (1992: 243-244) de rol van Dirk Coster
in deze beeldvorming, hij zag in de vrouwenromans rond 1920 een concentratie op (en
beperking tot) de zinnelijke liefde. Het vrouwelijke is de ‘ingeschapen onverzadiging die in
haar hoogste verschijnsel, in de vrouw, een onverzadigheid van liefde wordt.’ (Coster 1925:
87-88). Afrikaanse literatuurbeschouwers waren met de Nederlandse literaire kritiek vertrouwd
en bij sommigen genoot Coster niet alleen bekendheid maar ze stonden duidelijk onder zijn
invloed zoals F.E.J. Malherbe (vgl. Kannemeyer 1984: 102 en verwijzingen naar hem in
Kannemeyer 1990-b). De Dertiger-schrijver Uys Krige publiceerde in 1937 de bloemlezing
Afrikaanse versameling zoals Opperman zei ‘die eerste kragvertoon van die Dertigers’. Dat
dit boek van het inleidend - ‘begeesterd en emfaties’ (Opperman 1953: 71) - woord van
Coster voorzien is, is geen toeval.
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P.C. Schoonees (1939)
die fynbesnaarde vrou met die digterlike
temperament, hunker na die
sielegemeenskap van 'n medestudent,
Johan

Marié is die ‘primitiewe stuk vroumens’
in haar [Maria] wat nie tevrede is met
die platoniese vriendskap van die
geesverwante digter, Johan nie, maar
hom lyflik wil besit

Maria se kalme objektiwiteit teenoor die Marié se kalme objektiwiteit teenoor die
sentimentaliteit van haar alter ego
sentimentaliteit van haar alter ego
F.E.J. Malherbe (1940)
Maria wat in sielsgemeenskap opgaan in Marié wat reëlmatig onkeerbaar sterk na
haar letterkundige vriend, 'n jong
sy omarming smag, maar deur hom as
indiwidualistiese digter Johan
geliefde verstoot word
die elementêre vrou
Maria wat bewus bo ‘putgedagtes’ wil
uitstyg en selfstandig word

Marié skreeu dit beurtelings uit in
hartstogtelike verset, verag dan die vriend
wat net in literatuur lewe en vir wie alles
literatuur bly - ook haar tragiese lot! raak bitter-rewolusionêr teenoor die
banaliteit om haar heen, of kla dit uit in
tere behoefte onder die sekelmaan

Sy voel die groot maatskaplike lewe

die klein-persoonlike Marié-konflikkies

Maria kan haar verdiep in boeke

Marié wil mense met vlees en bloed hê
Marié met haar primitiewe, elementêre
drange
sal honger na die gesonde, sterk vriend
Die egtheid van Marié haar brandende
gevoelens

R. Antonissen (1946)
Maria [herstelt] tot de Onafhanklike

Marié blijft zij [Maria] in haar
zich-vermeien-in-dromerigheid en teere,
enthoesiaste toewijding aan haar
leerlingen

Maria, de intellektueele die voor den man
een evenwaardig menschgenoot wil zijn

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

Maria [wil] een hooghartige houding
tegenover Johan aannemen
een denkende Maria
R. Antonissen (1973, 19551)
die verstandelike Maria-[toestand]

die emotiewe Marié-toestand

J.C. Kannemeyer (1984, 19781)
Maria Theron, die kultuurmens met haar Marié, die blote natuurmens wat volgens
liefde vir die literatuur en musiek
haar impulse en drifte handel
Marié-karakter [kom] in die dagboek- en
briefgedeeltes direk aan die woord
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Door deze zienswijze wordt een andere decadente factor bij Sy kom met die sekelmaan
ontsluierd nl. het tweeslachtig karakter van de persoonlijkheid van de hoofdfiguur
dat in de dubbelheid Maria/Marié verzinnebeeld wordt. Er bestaat namelijk niet
alleen een fundamentele discrepantie tussen beide, maar ook een eenwording valt te
constateren. De karaktertrekken die de critici bij respectievelijk Maria en Marié
onderscheiden, vallen niet alleen onder het ‘typisch’ mannelijke en ‘typisch’
vrouwelijke, Logos en Eros of animus en anima, maar ook onder het androgyne
karakter van de archetypische mens. De mythologische bron voor het interseks-wezen,
het beeld van de tweeslachtigheid, is de herm-afrodiet en/of de androgyn. Conform
de Griekse etymologie (anér/andros - ‘man’ en gyné/gynaicos - ‘vrouw’ en
herm-afrodiet d.w.z. kind van Hermès en Aphroditè) is de androgyn de vereniging
van beide, wat niet betekent dat dit een creatuur met twee geslachten is.
Oorspronkelijk verbeeldde de androgyn het ideaal van de eenheid en heelheid zonder
tijdelijke of ruimtelijke structuur omdat het als een mythisch oerwezen werd gezien
dat aan de scheiding van de geslachten precedeerde. Bij de tijd/ruimtelijke verschijning
valt het androgyne oerwezen in twee afzonderlijke en oppositionele categorieën en
eigenschappen uiteen en wordt gescheiden in twee complementaire helften waarbij
de heelheid verloren gaat (Biedermann 1993: 26-27). De Oosterse mystiek en
decadente literatuur maakten van androgyn een ongewoon, geheimzinnig wezen dat
isolement, wanhoop en decadentie symboliseert. Het is vooral het fin de siècle dat
deze betekenis van de androgyne mens naar voren brengt (Streng 1997: 68). Maar
niet alleen in deze decadente dimensie ziet men de overeenkomsten met
Maria/Marié-beeld. De schaduw van de androgyn in de wereld is immers het kosmisch
ritme zoals de cyclus van dag en nacht, waak en slaap of leven en dood. Iconografische
voorstellingen van de androgyn plaatsen het wezen tussen sterren en planeten of,
indien liggend, als zich omarmende minnaars (symbool van de erotische magie die
de contrasterende elementen van de wereld beïnvloedt en naar de verdwenen heelheid
terugvoert) (Ślósarska 1994). In dergelijke voorstellingen symboliseert de zon het
mannelijke en de maan het vrouwelijke. De mythe van de menselijke androgyne die
de tegengestelde eigenschappen verbindt, is in wezen een afspiegeling van de mythe
van de goddelijke androgyne als uiting van coincidentia oppositorum. De voorstelling
van de goddelijke androgyne is het resultaat van de archaïsche poging om de
goddelijke twee-eenheid in een biologische formule uit te drukken voor men geestelijk
in staat was dit in de metafysische (esse - non esse) of theologische (geopenbaard
en niet-geopenbaard) termen te vatten (Eliade 1993: 404).
Hier komen we terug op de concepten van de vrouwelijkheid die uit de roman af
te lezen vallen, als ook uit de kritische uitlatingen. Zoals de homoerotiek werden de
androgyne eigenschappen van Maria/Marié door de critici
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niet onder woorden gebracht terwijl de androgyn als fictionele oplossing beschouwd
kon worden voor het ontstaan van de dwingende scheiding tussen mannen en vrouwen,
tussen mannelijkheid en vrouwelijkheid (bijv. Streng 1997: 70; Schenkeveld-Van
der Dussen 1996: 78; Koelemij 1989). Barth (1991: 545) wijst erop dat systemen die
exclusieve wezenscategorieën gebruiken, de androgyne persoonlijkheid als intern
correctief kunnen gebruiken. Zo is Maria/Marié niet alleen in termen van
meerstemmigheid, verdeeldheid of tweespalt te zien waardoor een concrete, tastbare
en in artstieke én psychologische termen verantwoorde vorm aan de identiteitscrisis
verleent wordt - deze diarische vorm is tegelijkertijd een manier van de beleving van
de crisissituatie. Het neurotische eenling-tweelingschap van Maria/Marié kan eveneens
de uitdrukking zijn van geestelijk hermafroditisme dat aan de ene kant op het
onvermogen wijst om met zichzelf in het reine te komen door op de ene of andere
manier de samengesteldheid als vrouw en mens te verwezenlijken,76 aan de andere
het verlangen naar integratie, totaliteit en de verloren oerstatus van harmonie voorstelt.
De mythische coincidentia oppositorum zou dan het personage helpen om door
metamorfose een eenheidstoestand te bereiken en op verdere plan zou het boek
geplaatst zijn in de traditie van het gebruik van de androgyn als provocatie en protest
tegen de burgerlijke maatschappij, overigens conform de fin de siècle-traditie van
de Dertigers. Hierdoor ontstijgt het boek het model van een juffrouw-dagboek of het
toonbeeld van een prozawerk van een Afrikaanse Dertiger: door de
androgyne-intertekst neemt Sy kom met die sekelmaan een hoge vlucht naar de
universaliteit.
In het licht van deze androgyne-verduidelijking kan ook Johann desinteresse aan
verdere contacten met Maria Theron en de ontwikkeling van de relatie met haar
geïnterpreteerd worden. De dynamische beweging tussen aantrekking en afstoting
en uiteindelijk zijn afwijzend gedrag kon door de angstgevoelens veroorzaakt worden
‘die teruggebracht kunnen worden tot de existentiële vrees voor de vrouw als
“hermafrodiet”: een voorstelling van de (geïdealiseerde) vrouw aan wie een
hersenschimmige, vervaarlijke rivaal vastkleeft, die nu een met een straffende
vadersinstantie wordt vereenzelvigd’ (Cumps 1998: 255).
Smits literaire verdienste kan dus ook gezien worden in de interessante stilering
van de literaire androgyn-mythe door middel van de thematische en formele variaties
die voor de Afrikaanse literatuur nieuw waren.

III.6.2. Stadium in de ontwikkeling van de literaire kritiek
De volgende conclusie betreft de Afrikaanse kritiek van de jaren dertig en veertig.
Bij de canonisatie van Sy kom met die sekelmaan heeft een bepaalde
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Vergelijk Dorian Cumps' (1998: 256) opmerkingen over geestelijk hermafroditisme van tal
van Bordewijks personages.
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fase in de ontwikkeling van de Afrikaanse literaire kritiek en historiografie een niet
onaanzienlijke rol gespeeld.77 De roman van Hettie Smit verscheen in de tweede helft
van de jaren dertig toen een aantal Afrikaanse critici pogingen ondernamen om aan
de ene kant de recente literaire trends met behulp van het kritisch apparaat te
inventariseren en tendensen die zich begonnen af te tekenen te categoriseren en, aan
de andere kant, de meer algemene ontwikkelingslijnen op een verantwoorde
literair-historische wijze te ordenen (bijv. Dekker 1935). Sy kom met die sekelmaan
werd dus al gauw na de publicatie in enkele belangrijke kritische werken besproken
(Dekker 1937; Nienaber 1938; Schoonees 1939; Malherbe 1940). Het belang van de
aanwezigheid in deze compendia was heel groot. Mede door het feit dat hun auteurs
op gevarieerde manier het literaire establishment vertegenwoordigden, begonnen
hun producten als studieboeken te functioneren en vonden ze de weg naar het
middelbaar en universitair onderwijs. Nog belangrijker dan Smits presentie als zodanig
was de manier waarop zij werd benaderd. Ook hier speelde de literair-kritische context
een rol mee. Naast de cultuurhistorische norm hanteerden de toenmalige
literatuurbeschouwers het esthetisch criterium en voerden elementen van de
thematische kritiek in. Sy kom met die sekelmaan kon gemakkelijker en gepaster bij
de bespreking van de Dertigers-tendensen aangesloten worden dan bij de presentatie
van de nieuwe thema's die de in grotere aantallen komende vrouwelijke auteurs
introduceerden.

III.6.3. Genre
Een ander element dat een positieve rol kon spelen bij de snelle en definitieve opname
in de canon, is het door Smit gekozen genre. In de Afrikaanse kritiek en
literatuurgeschiedenis was men bij de beschrijving van het literair-historisch proces
traditioneel - zeker sedert de komst van de Dertigers en hun kritische begeleiders op zoek naar het nieuwe oorspronkelijke element. Het was ook gebruikelijk om de
literaire ontwikkeling binnen afzonderlijke genres te presenteren. Het zoeken naar
het nieuwe en de beschrijving van het literair-historisch proces volgens de
genre-ontwikkeling bevorderden een bepaalde zienswijze die Sy kom met die
sekelmaan deed uitsteken boven de overige literatuurproductie. Hierbij kwam dat de
Dertigers hoofdzakelijk dichters waren. Hun activiteiten op het terrein van het proza
bleven beperkt tot letterkundige kritiek en essay; verhalen en romans daarentegen
werden nauwelijks geschreven. Uit de hele
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Ten opzichte van een andere Dertiger, Uys Krige, toont Kannemeyer (1988-a: 33-34)
overtuigend aan dat het eveneens een bepaalde ontwikkelingsfase in de Afrikaanse kritiek
was waardoor deze ‘buitestaander onder die Dertigers’ - of zoals Opperman (1953: 71) dit
geformuleerd heeft ‘die trekvoël van Dertig’ - door critici verwaarloosd werd.
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generatie zijn in feite twee namen van prozaïsten te noemen: naast Hettie Smit nog
Uys Krige, o.a. auteur van reisschetsen.
Hier dringt zich een algemene opmerking op. Met behulp van de categorieën van
N. Luhmann (1973) en E. Köhler (1977) kan het genre-systeem opgevat worden als
een systeem dat de verandering van de sociale structuur en de nieuwe organisatie
van de maatschappij kan weerspiegelen. ‘Het stelsel van de genres blijft niet passief,
wordt niet mechanisch door de socio-economische gebeurtenissen gedetermineerd,
maar past zich aan (reageert) door bepaalde alternatieven te kiezen, die het zelf bevat:
bij voorbeeld door het accent te verschuiven van de tragedie naar de tragikomedie,
naar de komedie of naar de roman.’ (Zima 1981: 31). De veranderingen binnen het
literaire systeem beschrijft Zima als ‘sociaal gemotiveerde verschuivingen van
functies’ (1981: 31) - iets dergelijks heeft binnen het Afrikaanse literaire systeem in
de jaren dertig plaatsgevonden. Köhler noemt een aantal mogelijke reacties van het
genre-systeem op sociale veranderingen waarvan er twee van toepassing zijn op de
Afrikaanse situatie medio jaren dertig. Ten eerste werden de capaciteiten van de
bestaande genres vergroot om op nieuwe maatschappelijke problemen te kunnen
ingaan en er werden nieuwe genres door de nieuwe zich emanciperende groeperingen
ingevoerd omdat ze een ander standpunt tegenover de realiteit innamen.
Voor jonge schrijvers staat in een bepaalde periode altijd een beperkt aantal genres
ter beschikking. In de Afrikaanse literatuur van de jaren dertig was zowel de poëzie
als ook de roman historisch gezien reeds sterk geladen. De Dertigers kozen voor de
poëzie en schreven die op een manier die het best bij hun drijfveer paste om aan
eigen/nieuwe ervaringen een adequate/nieuwe uitdrukking te geven. De keuze van
Hettie Smit om een roman/proza te schrijven met gebruik van een poëtische stijl en
met de verwerking van dagboekaantekeningen en brieven vervaagde de grenzen
tussen afzonderlijke soorten teksten en veranderde de bestaande rangorde volgens
welke genres onderscheiden en gewaardeerd werden. De brief- en dagboekroman
van Smit is te beschouwen als een mengvorm typerend voor de overgangsfase. Het
probleem kan men vandaag formuleren door te vragen welke positie het proza, en
meer bepaald de dagboek- en briefroman, binnen het genre-systeem in de jaren dertig
had en welke functie het vervulde. Het is duidelijk dat de critici om die reden
moeilijkheden ervoeren bij de classificatie van deze roman en dat iedereen hem op
zijn manier probeerde te behandelen.78
Dankzij het feit dat de literair-historische schijnwerpers in Zuid-Afrika vanaf de
komst van de Dertigers op het nieuwe gericht waren en de genre-
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Eveneens om die reden beleefde het boek later belangstelling; onlangs vanuit de feministische
hoek (casus Joan Hambidge) omdat de feministische probleemstelling vraagtekens zet o.a.
achter de traditionele gender/genre-indeling.
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-indeling gehanteerd werd, was de literatuurgeschiedenis geneigd om het boek van
Smit meteen als een beginpunt van een nieuwe tendens te zien.79 Deze veronderstelling
had met de tijd tot gevolg dat de positie van de roman veranderde - Smit bleef in het
Afrikaanse literaire landschap immers een eenling: noch is haar boek opgevolgd door
andere werken van haar, noch maakte ze school, laat staan dat ze directe navolgers
verwekte. Ondanks de toen geuite verwachtingen dat deze roman - parallel met de
nieuwe poëzie - ten grondslag zou liggen aan een nieuwe proza-richting is het boek
op zijn beurt niet tot een uitgangspunt voor een nieuwe tendens geworden.
Het proza van Smit verschilde in karakter radicaal van het proza van haar
voorgangers en beantwoordde uitstekend aan de behoefte aan ‘nieuwe’ literatuur.
Als proza onderscheidde het zich van het poëzie-genre van haar generatiegenoten.
Dit plaatste Sy kom met die sekelmaan onmiddellijk in een outsider- - positie. Omdat
de Dertigers zich als vernieuwende generatie profileerden, vormden de verschillen
met het proza vóór Sy kom met die sekelmaan geen groot gevaar voor de opname
van het boek in de stroming van nieuwe tendensen. Gevaarlijker was de genre-kloof
tegenover haar leeftijdsgenoten. Om dit te overbruggen werd het boek niet alleen als
aanhef van een te beginnen tendens geïndiceerd maar werd het met klem als een
aanvulling op de poëzie van de Dertigers gepresenteerd.
De literatuurbeschouwers maakten hun lezers vooral attent op de verwantschap
met de poëzie van haar tijdgenoten. Ook al blijven in dit opzicht de uitspraken van
Kannemeyer hét hedendaagse referentiepunt,80 toch was het hoogstwaarschijnlijk
D.J. Opperman alias Arnold Benadi die als eerste in ‘Die Natalse Afrikaner’
(2.05.1938) op een aantal aanwijsbare overeenkomsten heeft gewezen (zoals het
motief van de verloren zoon). Hij constateerde: ‘daar is ook nog ander punte van
ooreenkoms maar die grootste is die lewenshouding, die grootstadbewussyn, die
gebrokenheid, die individualisme en die weifelende lewensaanvaarding’ (aangehaald
volgens Hugo 1981: 24). De vermelding van Dekker (1937: 178) dat Sy kom met die
sekelmaan ‘sterk verwant [is] aan die kuns van Van Wyk Louw en ander van die
jongste digters’ was weliswaar eerder en misschien belangrijker voor de
literair-historische receptie, maar bleef in vergelijking met Oppermans opmerking
vaag-algemeen.
De context waarin op de verwantschap van haar proza met de (Dertigers)poëzie
werd gewezen, duidt de optiek van de literatuurhistorici aan - men
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Iets dergelijks gebeurde bijvoorbeeld in de canon van de Nederlandse literatuur met De
Historie van mejuffrouw Sara Burgerhart (1782) van het schrijfsterscollectief Betje Wolff
en Aagje Deken: hun briefroman is door de gevestigde en ‘officiële’ literaire historiografie
als beginpunt van de nieuwe roman erkend (vgl. Romein-Verschoor 1977; Gößner 1994:
64-65).
In de nieuwste uitgave van Perspektief en profiel staat ‘[de roman van Smit] sluit volgens
Kannemeyer tematies aan by die Louws se vroeë belydenispoësie’ (Van Niekerk 1999: 409).
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vindt dat Smit de literair-historische mogelijkheden van de roman met haar stilistisch
poëziepotentieel verruimde en zodoende nieuwe perspectieven voor het Afrikaanse
proza openstelde.
In de canonvormende handelingen was men eveneens geneigd om in het proza
van Smit een pendant voor de poëzie van Elisabeth Eybers te zien die een jaar eerder
debuteerde.81 Dit gaf een mooi prentje van twee vrouwelijke schrijfsters die actief
en innovatief in twee verschillende genres de nieuwe generatie vertegenwoordigen.

III.6.4. Deelname aan het literaire leven en de VVB
In de Afrikaanse literatuurkritiek en literatuurgeschiedenis domineerden de maatstaven
van een cultuurhistorische benaderingswijze. Als resultaat van onder andere een
decennialang niet voldoende ontwikkeld literair leven en een ruimtelijke spreiding
van de bestaande literaire milieus in het grote land, hechtten de critici een grote
waarde aan de groepsvorming en het gezamenlijk optreden van de hele generatie.
Hettie Smit heeft actief deelgenomen aan het literaire leven aan de Kaap en behoorde
tot een kring vrienden die regelmatig bij elkaar kwamen en over kunst en literatuur
discuteerden. Ook uit deze bijeenkomsten kwam de behoefte om de weg te banen
voor de nieuwe letterkunde - op die manier ontstond in 1936 de Vereniging vir die
Vrye Boek. De roman van Hettie Smit was de eerste in een reeks van vier publicaties
die de Vereniging liet verschijnen; de meeste critici vermelden dit feit soms met de
nadrukkelijke verwijzing naar de artistieke verzorging van de editie.
De verschijning van de roman was het literaire evenement van die tijd, omdat het
boek ook om buitenliteraire redenen belangstelling wekte. Als gevolg van kritische
polemieken die na de publicatie van Sy kom met die sekelmaan losbarstten, traden
twee leden uit het bestuur, waaronder F.E.J. Malherbe, auteur van een negatief intern
rapport. De polemieken vestigden de aandacht van het lezend publiek op het boek
van Hettie Smit en de jonge literaire productie in het algemeen. De literatuurhistorici
refereren overigens naar de specifieke ontvangst van het boek (Schoonees bijvoorbeeld
gaat in op de mogelijke identificatie van de lezers met het personage en Malherbe
wijst op de geestdriftige lezerskring).
Het aantal boeken uitgegeven door de vereniging was gering: vier publicaties
waarvan slechts twee oorspronkelijk Afrikaanse werken: Sy kom met die

81

In deze context is het interessant op te merken dat de dichtkunst van Eybers op haar beurt
als vrouwelijke tegenhanger van de poëzie van W.E.G. Louw wordt gezien: ‘Eybers se
debuutbundel (...) gee die ontwikkeling van 'n jongmeisie tot volwasse vrou en is in dié opsig
die vroulike aanvulling by W.E.G. Louw se belydenisse van die jong man.’ (Kannemeyer
1988: 159).
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sekelmaan (1937), Die halwe kring (1937) van Van Wyk Louw, Hélène (1939) van
Géraldy en Die legende van die heilige Julianus die herbergsame (1940) van Flaubert.
Toch was de betekenis van deze publicaties groter dan de gekozen namen of titels
doen vermoeden. Van Wyk Louw (1986-a: 49) belichtte de culturele draagwijdte
van VVB in een circulaire uit 1936: ‘Ons staan nou voor 'n onverbiddelike keuse:
òf die ou motiewe tot in die oneindige herhaal (...), òf ons letterkunde oopstel vir
alle winde van die gees, dat alles wat die mense se hart vandag in beroering bring,
ook daarin kan uiting kry’. Hij ging verder in op de doelstellingen van dit initiatief.
‘Die verspreiding van die Afrikaanse boek, met uitsondering van die skoolboek, is
nog heeltemal ongeorganiseerd. Daarom kyk die uitgewer by feitlik elke manuskrip
alleen daarna of dit ook vir skoolgebruik geskik is; en wat nie in dié opsig deug nie,
het min kans om uitgegee te word.’ (Van Wyk Louw 1986-a: 50). Weliswaar - zoals
A.P. Grové (1976: 117) zegt - zouden uitgerekend deze vier werken ‘ongetwyfeld
in elk geval 'n uitgewer gevind het’, maar dit neemt niet weg dat deze onafhankelijke
onderneming van groot belang was. ‘Die VVB het egter die belangrike funksie gehad
om die gevestigde uitgewers van hulle gerigtheid op die voorskryfmark te laat afsien,
terwyl dit verder 'n nuwe standaard vir die uiterlike versorging van die Afrikaanse
boek gestel het. Die rusies en uiteindelike breuk in die geledere van die VVB het
verder ook die lug “gesuiwer” en die hele strewe van die Dertigers op die gebied van
die literatuur in die besonder en die kultuur oor die algemeen bevorder. Só gesien
was die VVB in sy kort bestaanstyd 'n belangrike en beslissende faktor in die verdere
ontplooiing van die Afrikaanse letterkunde.’ (Kannemeyer 1990-b: 105).
De roman van Hettie Smit viel de eer te beurt om deze reeks te openen. Als
VVB-eersteling profiteerde het boek van de situatie dat de oprichting van de
vereniging, de ontplooide initiatieven en felle literaire en persoonlijke polemieken
in de ogen van de meeste literatuurbeschouwers als evenementen werden
geclassificeerd waarmee de grens van de vernieuwing van Dertig gemarkeerd kon
worden. Met de canonisatie van de Dertigers werden eveneens hun
vernieuwingspogingen op het gebied van het literaire leven en de boekenmarkt
gecanoniseerd waaronder de uitgave van Sy kom met die sekelmaan.

III.6.5. Smit onder de vrouwelijke auteurs
Indien men de afzonderlijke literatuurgeschiedenissen chronologisch bekijkt, kan
men een generaliserend beeld schetsen van de plaatsing van Hettie Smit. Aanvankelijk
wordt ze samen met andere schrijfsters in één afdeling gestopt waar vrouwelijke
auteurs collectief besproken worden82 en reeds hier
82

Waarom voegden vele critici de meeste vrouwelijke schrijvers in een hoofdstuk samen? In
de literatuurgeschiedenissen vindt men geen inhoudelijke of methodologische verklaring.
Aan de grondslag van deze beslissing kon de redenering liggen in termen van typologische
categorieën (zowel met betrekking tot vrouwen als ook mannen). Volgens deze in de 19de
eeuw en ook later wijd verspreide opvatting waren vrouwen zo typisch, zo ontdaan van eigen
individualiteit dat men ze allemaal kent als men er een of twee leert kennen. Dit heeft
verregaande gevolgen, want een vrouw die als type opgevat wordt, beschikt niet over
autonomie, is geen zelfstandig wezen. Haar rol, functies, alle hoedanigheden komen niet uit
de zelfkennis en - verkenning voort. De hoedanigheden waarin ze optreedt, worden van
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wordt ze in positieve zin uitgespeeld tegenover de literaire productie van andere
schrijfsters; het sterkst drukt Schoonees (1939: 420) dit uit: ‘Sy het nie die tradisionele
“drie druppeltjies verslaande Eau de Cologne”83 nodig waarmee haar bleke kunssusters
hul liefdesherinneringe gewoonlik begiet nie (...) haar fel opvlammende prosa is tog
heel iets anders as die rokerige misvuurtjies wat by ons skrywende dames as “egte
gevoel” moet deurgaan (...) sy het ons Afrikaanse lesers geleer dat die liefde nog iets
anders is as 'n sentimentele bevlieging waarvoor 'n mens 'n gesellige romannetjie
kan saamstel’.
Later verschuift Smit naar de fragmenten die meer specifiek over de nieuwe
generatie gaan. Daar wordt haar toepassing van de poëtische stijl in het proza als
proza-aanvulling op de poëzie van de Dertigers beschouwd. De werken van vele
andere vrouwen worden in het begin weliswaar verwelkomd als verrijking van de
traditionele Afrikaanse motieven omdat ze de ervaringen van moderne mensen (bijv.
in de stad) thematiseerden,84 maar later worden ze om verschillende redenen uit de
canon geweerd. Vooral schrijfsters die in de ogen van de literatuurbeschouwers geen
aansluiting vinden bij de door de Dertigers geconstateerde vernieuwing, worden met
de tijd groepsgewijs gemarginaliseerd.
De Afrikaanse critici waren in de jaren dertig sterk op de sekse van de auteurs
gefixeerd en vermeldden dit nadrukkelijk. Goede voorbeelden geven Schoonees
(1939: 415) voor wie Smit ‘die vroulike eie-aard van haar liefde’ uitspreekt, en
Malherbe (1940: 157) voor wie het boek ‘voor alles 'n bieg van bitter innerlike
tweespalt, vrouelike tweespalt’ is. Op zich is dat begrijpelijk: voor de eerste keer
werd de jonge Afrikaanse literatuur (en kritiek!) met het sterk groeiend aantal
vrouwelijke literatoren geconfronteerd. Aan de andere kant waren ook hier elementen
van double critical standard (Showlater 1984) of dubbele kritische moraal (Van
Boven 1992) werkzaam: bij de werken van mannelijke auteurs golden alleen de
‘neutrale’ literaire normen, bij de vrou-

83

84

buitenaf bepaald en opgelegd. Haar doel is niet zichzelf te leren kennen, haar eigen zelf te
onderzoeken, maar wetenschap te verkrijgen omtrent haar lot en bestemming.
Deze ‘drie druppeltjies verslaande Eau de Cologne’ blijken eveneens een citaat uit Smit
(1974: 33) te zijn; vergelijk mijn eerdere opmerkingen over het procédé van de critici om
formuleringen uit de roman te ontlenen.
Sommige van hen thematiseerden bijvoorbeeld het studentenleven vele jaren vóór Hettie
Smit, zoals Hettie Cilliers in haar Chrissie en Joey (1925), Vier vriendinne (1929) of Beter
as geld (1935).
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welijke werden de publicaties via het prisma van de sekse beoordeeld. Dit wordt bij
de beoordeling van Sy kom met die sekelmaan zichtbaar wanneer Smit aan de ene
kant geprezen wordt voor de nieuwe gevoeligheid in haar taal, maar haar aan de
andere kant haar (vrouwelijke?) sentimentaliteit wordt verweten. Een dubbele kritische
norm als constante tegenover veranderende literaire, sociologische en ideologische
criteria stellen ook Van Boven (1992: 266) en Streng (1997: 86) vast in hun onderzoek
naar respectievelijk de Nederlandse literatuur van 1898-1930 en 1815-1860.
In de jaren dertig komen vele vrouwelijke Afrikaanse auteurs bijna gelijktijdig op
het literaire toneel. Hun opkomst markeert een kwantitatieve grens - de vrouwen
beginnen voor de eerste keer in zulke aantallen door te breken. Dit was een nieuw
fenomeen dat sinds de jaren twintig aan intensiteit toenam. Alhoewel alle aanwijzingen
van groepsvorming ontbreken en de vrouwelijke auteurs niet als één generatie
optraden, vormen ze voor de literatuurbeschouwers een aparte categorie en worden
groepsgewijs behandeld. Vanaf de eerste besprekingen in de literair-historische
compendia wordt ook Smit samen met andere vrouwen besproken. Niet zelden wordt
ze tegen de achtergrond van het oeuvre van andere vrouwelijke auteurs positief
gewaardeerd (als reden worden verschillende eigenschappen gegeven: soms zijn dat
stijlkenmerken, soms structuur van het boek of constructie van de personages), maar
ook dit is typerend voor de collectieve, in dat geval door sekse bepaalde benadering:
zelfs indien vergelijkingen met andere auteurs en/of werken worden gemaakt of
waardeoordelen worden uitgesproken, gebeurt dat binnen de groep.
We hebben hier dus duidelijk te maken met het proces van onderscheiding en
isolering op grond van een buitenliterair criterium (sekse), en dan pas - al dan nietartistieke beoordeling. Uit de benaderingswijze van de critici blijkt trouwens dat de
courante voorstellingen van de ‘vrouwelijkheid’ een rol konden spelen als
onderscheidingscriterium. Dat dit een algemeen verschijnsel was, toont het onderzoek
naar de receptie van de romans van de Nederlandse vrouwelijke auteurs in de periode
1898-193085: ‘Maar hoewel de schrijfsters uit deze periode daartoe dus zelf geen
aanleiding gaven, staan ze toch als groep of generatie te boek. Dat is het gevolg van
de beeldvorming door anderen. Groepering van deze auteurs en hun werk komt van
buitenaf: van critici, literatuurbeschouwers, literatuurgeschiedschrijvers. Het blijkt
in alle soorten kritische geschriften eerder regel dan uitzondering te zijn dat men
deze schrijfsters en hun romans onderscheidt als een aparte groep.’ (Van Boven 1992:
15).86

85

86

Algemeen beschouwd zijn er hier opvallende overeenkomsten tussen de Afrikaanse en
Nederlandse kritiek zoals deze laatste in de analyse van Van Boven (1992: 256-261) is
gepresenteerd.
De kring wordt in de hedendaagse literatuurwetenschap gesloten: op grond van een nieuwe
beeldvorming (voorstelling en veronderstelling) van de vrouwelijkheid wordt de stelling
geponeerd dat vrouwen - op grond van een andere traditie dan mannen en een relatief eigen
cultuur - een aparte vrouwenliteratuurgeschiedenis nodig hebben (Meijer 1988); die tendens
tekent zich ook in Zuid-Afrika af (Spies 1997; Van Niekerk 1999). Over de vrouwelijke
auteurs wordt bijvoorbeeld gezegd ‘hulle sluit inderdaad sterker by mekaar aan as by hul
manlike tydgenote’ (Spies 1997: 50) waarin een verre naklank te horen is van de aloude
(mannelijke?) stereotype dat alle vrouwelijke auteurs op elkaar lijken.
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Afrikaanse critici benaderen de schrijfsters collectief en vanuit een eerder sociologisch
dan strict literair standpunt: men ziet de komst van groeiende aantallen vrouwelijke
auteurs in eerste instantie als een maatschappelijk fenomeen en niet als een artistiek
verschijnsel. Toch is dit in wezen niet zozeer een reactie op de kwantitatieve maar
eerder op de kwalitatieve doorbraak: er komen steeds meer, steeds betere en steeds
gretiger gelezen boeken van vrouwelijke auteurs. De Afrikaanse kritiek doet de
reactie van de literatuurbeschouwers uit andere landen en perioden over: de komst
van grote aantallen vrouwelijke auteurs blijkt dikwijls eerder een door de critici zelf
gecreëerd beeld dan de realiteit (Showalter 1979: 74; Van Boven 1992: 111; Streng
1997: 89). De verwijzingen naar een gestegen aantal schrijfsters kunnen dus reacties
zijn uit irritatie en radeloosheid: de recensenten voelen zich gedwongen op een groter
aantal literair hoogstaande romans van de vrouwelijke pen te reageren.
Vanuit dat oogpunt valt bijvoorbeeld het verwijt van de critici te interpreteren dat
de roman van Smit een ‘teveel’ aan literatuur bevat en dat ze de literaire invloeden
niet helemaal verwerkt heeft. Terwijl dat vandaag in de ogen van de huidige lezer
aan Sy kom met die sekelmaan een intertekstueel karakter avant la lettre verleent,87
kon het door haar tijdgenoten moeilijk aanvaard worden dat een negentienjarig
Afrikaans meisje blijk gaf van grote belezenheid en erudiete artistieke en
wetenschappelijke kennis.88 Ze gebruiken dus de dubbele kritische norm indien ze
van de opkomst of doorbraak van vrouwen in de literatuur spreken. ‘Het idee van
een “doorbraak”, of het nu in kwalitatieve of in

87

88

Het bewuste kunstenaarschap van Smit openbaart zich op het niveau van de woordkunst en
het weloverwogen spel van genres, maar de literatuur is niet alleen present dankzij de talrijke
schrijversnamen en citaten, maar ook dankzij de in de tekst verborgen literaire verwijzingen.
Sommige van hen werden reeds door Opperman (1953: 184) ontraadseld, zie ook De Wet
(1971: 72-84), andere wachten nog om in kaart gebracht te worden, zoals de mogelijke
verwijzing naar Bart Nel, de Opstandeling van J. van Melle (1936: 276) - ‘Ek is Bart Nel;
ek was Bart Nel van toe af al en ek is vandag nog hy’; bij Smit (1974: 22) - ‘Ek is ek. Ek is
nog myself’. Op een meer gecompliceerde aanwezigheid van literair bewustzijn nl. metaliterair
karakter van het boek wijst Brinks opmerking over de ‘ontginning van die skrywerskap’
(1973-a: 14) en Hugo's commentaar over Sy kom met die sekelmaan als ‘'n roman oor 'n
roman’ (1981: 21).
Een goed voorbeeld is Eduard Spranger (1882-1963) die voor vele Dertigers belangrijk was
(Opperman 1953: 319-320). Hettie Smit gebruikte zijn Psychologie des Jugendalters
(Heidelberg 1924) in haar B.A.-verhandeling uit 1932 o.t. Belangrike Aspekte van die Jeugdige
Sielelewe met Toeligtings uit die Dagboek van 'n Afrikaanse Meisie (dit dagboek was een
soort voorloper van Sy kom met die sekelmaan).
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kwantitatieve zin is, is de keerzijde van de uitsluitingsmechanismen waarbij
vrouwelijke auteurs buiten de officiële literatuur worden gedrongen en dus, in de
ogen van de kritiek en de literatuurhistorici, steeds opnieuw moeten doorbreken.’
(Streng 1997: 90).
De Afrikaanse kritiek wijst bijgevolg op populariteit, seriewerk of commerciële
bedoelingen. Zelfs de thematische inbreng van de schrijfsters in de vorm van de
invoering van de subjectieve visie van de vrouw op de vrouwelijke levenservaring
kan tot verwijt omgedraaid worden: vrouwelijke auteurs zijn zo subjectief dat ze niet
in staat zijn het algemeen-menselijke uit te beelden. Ze worden vooral als een
maatschappelijk verschijnsel of een fenomeen uit het gebied van de
literatuursociologie benaderd. Wanneer de esthetische criteria van de Dertigers de
kritische maatstaf gaan bepalen, is men geneigd de romans van vrouwen als een
verwaterde voortzetting van de grote en inmiddels gecanoniseerde realistische romans
(van mannen) te beschouwen. Als verouderd worden deze titels vervolgens helemaal
gemarginaliseerd en uitgesloten. Ten slotte vindt het proces plaats ‘van uitsluiting
van “vrouwenromans” uit de literatuur naar het terrein van de triviaalliteratuur, waar
nog slechts maatschappelijke factoren gelden’ (Van Boven 1992: 257).
In het reeds aangehaalde artikel over drie romans van vrouwelijke auteurs
constateert H. Roos (1992) dat na ongeveer 1945 de (in het jaar 1925) bekroonde
werken van Marie Linde, Eva Walter en Meg Ross door de literair-historische kritiek
geïgnoreerd worden. Roos ziet daartoe geen reden in bijvoorbeeld de zwakke stijl
of oppervlakkige uitbeelding. ‘Dié motivering lyk onjuis, inteendeel - hierdie
vertellings geskied op 'n meer gesofistikeerde trant as baie, en baie latere “literêre”
werke. Die toon is heeltemaal a-heroïes, byna ontluisterend, die visie baie meer sinies
as die sogenaamde “klassieke” Afrikaanse romans, die hele aanslag anders as wat
ons gekondisioneer is om te verwag van “gewilde” lektuur of “dames-romans”. In
vergelyking met die vroeë Van Bruggen en met die grootste deel van die oeuvre van
Malherbe en Van den Heever, is hier 'n skerper toon, 'n meer betrokke tematiek, 'n
realistieser perspektief en is die karakters meer gekompliseerd.’ (Roos 1992: 50-51).
Roos trekt dus de conclusie dat deze werken die noch didactisch-moraliserend
noch romantisch-realistisch waren, niet ingepast konden worden in de geïdealiseerde
zienswijze op het volk en het vaderland die door de kritiek in de jaren veertig
gepropageerd werd (vergelijk February 1998: 102). Het moderne vrouwelijke karakter
als ‘'n individu met spesifieke en eie ideale en 'n eie leefprogram’ ondersteunde de
conventionele rol van de liefhebbende en hardwerkende Boerenvrouw niet; de
niet-landelijke sfeer en de ondergeschikte rol die ‘kerk en predikant, Afrikanerskap
en boereplaas’ (Roos 1992: 51) gingen spelen, hadden eveneens hun aandeel daaraan.
Dit was dus de werking van een aantal complexe maatschappelijke, artistieke en
sekse-ideologische normpatronen.
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In zulke context lijkt het alsof Sy kom met die sekelmaan, een boek dat duidelijk van
het traditionele gecanoniseerde proza zowel vóór als ook ná 1937 afwijkt, slechts
dankzij de aansluiting bij de Dertigers-poëzie bij de verzameling canonieke teksten
betrokken kon worden. Door de referentie aan de bindende elementen met de Dertigers
wordt Hettie Smit - dit is eveneens het geval bij Elisabeth Eybers - met de tijd uit
het circuit van de vrouwelijke schrijvers uitgezonderd: ten eerste door verschillen te
constateren met de als triviale literatuur bestempelde werken van vrouwen (negatieve
kant), ten tweede door overeenkomsten vast te stellen met de hoogaangeschreven
literatuur van de Dertigers (positieve kant). Besprekingen van Smit worden dus
verschoven naar fragmenten die over de Dertigers gaan. Dit procédé redt haar bij
wijze van spreken voor de vergetelheid, want de Afrikaanse literatuurhistorici
verwijzen de meeste romans van vrouwen tamelijk snel - om met Du Perron te spreken
- naar de ‘leestrommel’. Terwijl in werken die een panorama van de toenmalige
hedendaagse Afrikaanse literatuur probeerden te geven - zoals die van Schoonees
en Nienaber - tal van hen nog besproken worden, raken ze bij Antonissen en
Kannemeyer uit het circuit.
Desalniettemin - ook al worden Smit en Eybers bij de Dertigers betrokken en
samen met hen besproken - werkt het hardnekkig principe van de collectieve
benadering van vrouwen door. Zelfs bij Antonissen, die een tamelijk ver
gecanoniseerd beeld schetst en bij wie de auteurs van boeken die tot de triviale
literatuur gerekend werden helemaal op de achtergrond raken, worden in het hoofdstuk
‘Die Digters van Dertig’ twee vrouwelijke Dertigers, Smit en Eybers, in één afdeling
geplaatst!
Ten tijde van de sentimentaliteit diende de briefroman ‘der Entdeckung der
Subjektivität und der Thematisierung des bürgerlichen Moral, die sich in der
Wirklichkeit zur öffentlichen Gewalt (“öffentliche Meinung”) entwickelt.’ (Jeske
1981: 56). In het geval van de Dertigers was dit vooral poëzie, die de subjectiviteit
voor de Afrikaanse literatuur ‘ontdekte’. Hettie Smit is de rol toegeschreven het
individu met haar subjectiviteit voor het proza te ontdekken: als vrouw thematiseerde
zij opnieuw en anders de liefde van de vrouw.
***
Samenvattend kan gezegd worden dat de canonvorming rondom Sy kom met die
sekelmaan van Hettie Smit plaatsvond onder verwijzing (i) naar de concrete
waarneembare werkelijkheid, vooral van de literaire circuit in Zuid- - Afrika, (ii)
naar de schrijfster zoals naar haar sekse en poëticale opvattingen, (iii) naar structuur
en stijl van het boek, (iv) naar de referentiële kennis van het lezend publiek en (v)
naar andere literaire werken van de Dertigers waarbij het vernieuwende vermogen
van Smit op het gebied van proza beklemtoond
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werd. Deze conclusies houden verbazingwekkend nauw verband met alle elementen
uit het schema dat H.T. Boonstra (1979) voor de classificatie van de kritische
uitspraken heeft opgesteld.89 Volgens haar wordt het literaire werk beoordeeld in
relatie tot de werkelijkheid (i), in relatie tot de auteur (ii), als autonoom geheel (iii),
in relatie tot de lezer (iv) en tot andere literaire werken (v). Hieruit blijkt dat in de
canonvorming van Smit het hele spectrum van kritische uitspraken werd gebruikt90
waardoor haar positie alleen maar versterkt werd.

89
90

Ze baseerde zich op het modell van Abrams (1953: 3-29) die vier kunstkritiektheorieën
onderscheidde.
‘Van belang is dat een waardeoordeel dus altijd (impliciet of expliciet) gebaseerd is op een
bepaalde literatuuropvatting. Vanuit opvattingen die critici hebben, zullen zij kiezen voor
bepaalde criteria, voor een combinatie en/of een bepaalde hiërarchie van waarden.’
(Duyvendak 1991: 314).
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IV. Binnentekstuele xenofanie: verhaal, tekst, vertelproces
IV.1. Tussen Arcadia en Utopia: Na die geliefde land van Karel Schoeman
IV.1.1. Schoemans uitlandigheid en inheemsheid
John Kannemeyer (1983: 527-542) eindigt zijn literatuurgeschiedenis met de
bespreking van het oeuvre van Karel Schoeman (1939-). Het was zeker de chronologie
die er zo over besliste maar het lijkt mij toch aantrekkelijk om enkele aspecten onder
de loep te nemen van het werk van de schrijver wiens canonisatieproces toen al is
begonnen, alhoewel zijn schrijfkunst in sommige opinies pas in de daaropvolgende
periode van de jaren tachtig en negentig tot volle ontplooiing is gekomen. In de
laatste twee decades is Schoeman uitgegroeid tot een van de belangrijkste zo niet de
belangrijkste prozaïst die de critici en het lezerspubliek met zijn vruchtbaarheid en
ijver telkens verbluft.1
Karel Schoeman schrijft nogal veel over Afrika en hij maakt veelvuldig gebruik
van het conventionele instrumentarium van motieven en achtergronden zoals de
familieboerderij, de continuïteit van generaties, de verantwoordelijkheid tegenover
het voorgeslacht, de cirkelgang van geboorte en dood, het verlies van plaas, het
uiteenvallen van het geïdealiseerd beeld van de verbondenheid van mens en grond.
Door de manier waarop hij deze hanteert, wordt hij een interessante exponent van
de omkering die sinds de jaren zestig in de moderne literatuur in het Afrikaans gaande
is, maar de onderwerpen die hij kiest, plaatsen hem goed in de traditie van de
Afrikaanse literatuur.
Het is interessant dat Schoeman ook zelf veel op reis ging: hij verbleef in totaal
elf jaar buiten Zuid-Afrika, gedeeltelijk in een soort zelfopgelegde

1

Een uiterlijk teken van waardering voor Schoemans kwaliteiten als schrijver zijn de
toegekende prijzen: Hertzogprys in 1970, 1986 en 1995, CNAprys in 1972, Recht Malanprys
in 1983, W.A. Hofmeyrprys in 1984, Helgaard Steynprys in 1988 en Ou
Mutual-letterkundeprys in 1991.
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ballingschap in Nederland en Engeland. ‘Alhoewel dit in baie opsigte 'n heilsame en
verrykende ondervinding is, bring dit vanselfsprekend ook 'n groot mate van
verwydering mee’, zei hij bij de toekenning van de C.N.A.prys in 1973 (Schoeman
1973a). De titels van zijn werken allen al zijn een soort variaties op het outsidermotief:
In ballingskap (1965), Berig uit die vreemde (1966), Van 'n verre eiland (1968), Op
'n eiland (1971), Na die geliefde land (1972), Onderweg (1978), Die reisiger (1980)
of 'n Ander land (1984). In de jaren zeventig, na de publicatie van Na die geliefde
land, werd Schoeman in de Zuid-Afrikaanse pers meer dan eens verweten dat hij in
den vreemde een vreemde is geworden. De literatuurbeschouwers hielden zich
bijvoorbeld met de taalkwestie bezig: ‘Die lang periode van “uitlandigheid” het
onteenseglik Schoeman se gebruik van Afrikaans aangetas.’ (Minnaar 1984: 17). De
kritiek wees er eveneens uitdrukkelijk op dat hij de Afrikaners op een antipathieke
en karikaturale wijze afschildert (Spies 1973; Botha 1974; Smuts 1975; Hugo 1981;
Malan 1982; Willemse 1985; A. Coetzee 1988). Roos (1998: 68) stelde onomwonden
vast: ‘Die bekendste kritici het die striemende uitbeelding, wat in 'n tipiese koel
Schoemanstyl gedoen is, op literêre vlak probeer afkraak, waartydens hulle politieke
afkeur moeilik verborge kon bly.’
Mij dunkt dat de latere publicaties van Schoeman meer dan genoeg hebben bewezen
dat uitgerekend hij op de kwestie van Afrika-gerichtheid van de cultuur van de
Afrikaner en de individuele identiteit, dieper is ingegaan dan menig ander auteur.
‘Soos Rabie het Schoeman, lank voordat die gerigtheid op Afrika 'n algemene tendens
in die Afrikaanse prosa sou word, op individuele wyse die Suid-Afrikaanse situasie
in sy verhale openbaar.’ (Roos 1998: 67).2 Ook deze elementen - sommige worden
in het vervolg gedetailleerd gepresenteerdspeelden een zekere rol bij mijn keuze om
een van zijn teksten in mijn corpus op te nemen en aan een nauwkeurige analyse te
onderwerpen. Met andere woorden, de werken van deze fijne stilist geven volop
gelegenheid tot de bestudering van verschillende dimensies van de xenofanie. De
vreemdheid is een soort programma in de romans van Schoeman en manifesteert
zich in verschillende vormen.
Een bijzonder werk van Karel Schoeman is de roman Na die geliefde land. Het
boek geeft een aantal interessante variaties op het motief van de vreemde en de reis
en zodoende is het een boeiende verwerking van de kwestie van identiteitsvorming.
Reeds in de titel sluit het boek aan bij de lange traditie in de Zuid-Afrikaanse
letterkunde om de ambivalente kwestie van relatie met en toebehoren tot het
Afrikaanse land en continent te problematiseren. Een van de

2

Kenmerkend is de discussie rondom de positie van de zwarte personages in 'n Ander land.
Ferreira en Venter (1995) tonen aan de hand van de kritische uitspraken van De Jong (1988)
en Coetzee (1985-a) dat men met de conclusies over de politieke en sociale leemtes in de
literaire werken van Schoeman uiterst voorzichtig te werk moet gaan, wil men niet tot
voorbarige vaststellingen komen. Op dit onderwerp kom ik straks nog terug.
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critici noemde het gebruik van het woord “land” in de titels ‘endemies van die SA
letterkunde’ (Anoniem 1992; Britz 1992: 3): naast 'n Ander land en Na die geliefde
land van Karel Schoeman zijn er nog bijvoorbeld Gevaarlike land (1990) van Louis
Krüger (1955-), Verdwaalde land (1992) van Abraham Phillips (?), Moerland (1992)
Chris Barnard (1939-), Cry the beloved country (1948) van Alan Paton (1903-1988)
en My beloved country (?) van Thomas Boydell (1882-?). Schoeman zelf moest zich
hiervan bewust zijn geweest en verwees met zijn titel onmiskenbaar naar de bekende
tetralogie over de voortrekkers van F.A. Venter (1916-1997): Geknelde land (1960),
Offerland (1963), Gelofteland (1966) en Bedoelde land (1968) die in de jaren zestig
zijn verschenen (De Vries 1973); bij Venter en bij Schoeman verwijst de
kwalificatieve hantering van het titelwoord ‘land’ naar de betrokkenheid van de
mensen en in beide gevallen staat de problematiek van verlies en verwerving, schade
en inbezitname centraal. Wanneer dus bij Schoeman de vraag gesteld wordt naar de
verantwoordelijkheid tegenover ‘die land’, wordt daarmee zowel op grond gedoeld
(plaasdiscours) als ook op de houding tegenover Zuid-Afrika als een geheel.
De Zuid-Afrikaanse kritiek was over het algemeen gevoelig voor interne referenties
naar andere schrijvers en die zijn haar niet ontgaan bijvoorbeeld Botha (1974: 126)
wees op Totius, Smuts (1975: 146) op J. van Bruggen en Hugo (1981: 1718, 19) op
J.F.E. Celliers, C.M. van den Heever, F.A. Venter en A. Paton. In Na die geliefde
land alludeert Schoeman op verschillende niveaus bewust en met enige ambivalentie
op de traditionele elementen uit het (oudere) Afrikaanse proza. Na zijn aankomst in
Zuid-Afrika ontmoet het hoofdkarakter George Afrikaners die allen met materiële
moeilijkheden te kampen hebben. De vervallen armoedige boerderij van de Hattinghs
roept de traditie van de droogte-en-armblankeprosa op. Ampie Coetzee (1990: 46)
stelt zelfs de voltooiing van de literaire cirkelbeweging vast: ‘Die agrariese [blanke
- J.K.] gemeenskap in Na die geliefde land het klaarblykelik sy vorige staat van
grasie, welvaart en mag verloor (...) en die mense bestaan nou soos daardie bywoners
in die eerste Afrikaanse plaasromans van skrywers soos Van Bruggen.’3 Daarbij komt
nog de spanning tussen het landelijke en het stedelijke want George komt tenslotte
uit Genève en de Afrikaners, uit de steden verdreven door de nieuwe machthebbers,
leven op het platteland; dit doet denken aan de literaire verwerking van dit onderwerp
bij Willem van der Berg (1916-1952) of W.A. de Klerk (1917). Door het motief van
een geërfde ongewilde ‘familieplaas’ plaatst Schoeman zich eveneens binnen een
bepaalde Afrikaanse tendens

3

Willemse (1985: 41) constateert eveneens dat de jonge Afrikaners in Na die geliefde land
slechts ‘die bywonerskap van Afrikaner-wees’ ken. Dat motief leeft voort in de bekroonde
roman van J.M. Coetzee Disgrace (1999) die ook bij de plaasromantraditie aansluit: het
karakter Lucy neemt bewust de rol aan van een bijwoner op de boerderij die door de zwarte,
Petrus, gedeeltelijk gekocht, gedeeltelijk overgenomen wordt.
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met exponenten als G.B.S. Pasch (19161960) met Erfplaas (1944), J. Meintjes
(1923-1980) met Stormvlei (1955) en Gister is vandag (1963) of H. Aucamp (1934-)
met sommige van zijn streekverhalen (Kannemeyer 1983: 532).
De ruimste en de meest interessante interpretatiemogelijkheden biedt Na die
geliefde land dus als men de roman binnen het verband van de plaasroman leest. Pas
dan kunnen zijn artistieke en ideële inhouden onthuld en naar waarde geschat worden.
In dit hoofdstuk wordt dus Schoemans boek in het kader van de plaasnarratief
geïnterpreteerd om aan te tonen dat dit werk in vele opzichten een belangrijke rol
als voorloper van vele moderne herschrijvingen van de plaasroman vervulde.4 Ik
denk ook dat zo'n lezing verschillende manifestatievormen van xenofanie in de tekst
naar voren kan brengen. Voor ik de roman in dit kader consequent ga ontleden, wil
ik eerst op drie vormen van situationele vervreemding ingaan. Het gaat om drie
kwesties: (i) wie zijn hulle die aan de macht zijn gekomen en kan men hun positie
in de roman functioneel verantwoorden, (ii) hoe wordt de spanning tussen Afrika en
Zwitserland gehanteerd en (iii) wat is de betekenis van het boek als tekst over reizen.
Mijns inziens zijn ze allemaal belangrijk voor wat later aan bod komt, nl. de plaatsing
van Na die geliefde land binnen het subgenre van de plaasroman om zodoende de
xenofanie op thematisch vlak te doen uitkomen.

IV.1.2. ‘Hulle’
Na die geliefde land is het verhaal over de zoon van Anna Neethling, George, die na
de dood van zijn ouders in Zwitserland uit Europa naar Zuid-Afrika reist om Rietvlei
te bezoeken en inzicht te krijgen in alle zaken van de familieboerderij en orde te
brengen. Hij is in Afrika geboren en komt uit ‘'n vooraanstaande familie’ (p. 67),5
maar woont sedert zijn vroege kinderjaren in Europa. George is iemand die ‘'n hele
leeftyd lank weg gewees [is]’ (p. 71). De auteur vervreemdt de situatie van zijn komst
op verschillende manieren. Het verhaal is gesitueerd in een niet nader omschreven
toekomst waarin de ‘baas’ in het land niet meer de blanke Afrikaner is, maar zekere
hulle die na de revolutionaire machtsovername een soort dictatoriale heerschappij
hebben ingevoerd. De omgekeerde machtsverhoudingen betekenen ook het
omgekeerde machrsmisbruik (vgl. Du Toit 2001: 30; Brink 1976: 62).
Dat in 1972, toen de roman verscheen, deze radicale rolverandering controverses
veroorzaakte, getuigen de toenmalige reacties die vanaf het eerste moment van de
roman een omstreden boek hebben gemaakt en ondanks alle

4
5

In haar overzicht van het Afrikaanse proza erkent Roos (1998: 68) een andere pioniersrol
van Schoeman als auteur van Om te sterwe (1976), een van de vroegste ‘grensverhale’.
Verdere citaten en verwijzingen naar de roman Na die geliefde land van Karel Schoeman
beperken zich tot de opgave van de bladzijde (Schoeman 1988).
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belangstelling mijns inziens een van de meest miskende boeken van Schoeman. Aan
interpretatorische gissingen in de trant van hoe utopisch of hoe realistisch Schoeman
de toekomst van de RSA en van de Afrikaners in het begin van de jaren zeventig
schetste, wil ik me dan ook niet overgeven nu de historische wending in de politieke
geschiedenis van ZuidAfrika een historisch feit is geworden en Na die geliefde land
in deze nieuwe politieke situatie in bepaalde opzichten in termen van actualiteit en
self-fulfilling prophecy zou kunnen worden geduid. Ik wil ook niet nader ingaan op
de kwestie van de verhouding tussen literatuur en werkelijkheid, wat in Zuid-Afrika
een bijzonder actuele en soms netelige kwestie is (vgl. Postel 1993; Du Toit 2001).6
Wel meen ik dat Na die geliefde land een boek is met een zeer radicale tendens,
misschien zelfs radicaler dan bijvoorbeeld de latere Stemme-romans waarover gezegd
wordt: ‘Die romantiek verbonde aan die kolonisering van die land, asook die hele
mitologie rondom die pionierhelde, word omgedop en oopgeskryf in terme van
hebsug en 'n magsugtige apprioprasie van die land en die middele.’ (Jooste 1999:
547). Ondanks de toekomstprojectie is Schoemans roman volgens mij een bezinning
op het verleden en het heden.7 Door de plaatsen van de Afrikaners en van hulle
radicaal te veranderen, heeft Schoeman Afrika als een ‘andere’ werkelijkheid
voorgesteld. ‘Afrika staan ook vir onvoorspelbare verandering. Afrika is 'n nagmerrie
van onbestendigheid, 'n vyandige gebied wat die Europese mens nie wil aanvaar nie,
'n onvulbare leegheid sonder genade.’ (Jooste 1999: 552).
Om het verschil tussen de hoofdtendens in de receptie van het boek en mijn
benadering van de roman duidelijk te maken, wil ik me graag op een uitspraak van
Nadine Gordimer beroepen. Zij zou gezegd hebben dat wie de feiten over de
terugtrekking uit Moskou in 1812 wil weten een geschiedenisboek moet raadplegen,
wie daarentegen te weten wil komen hoe de oorlog was en hoe de mensen van een
bepaalde tijd en plaats daarop reageerden, de roman Oorlog en vrede moet lezen
(Clingman 1986: 1). Dit is een omgaan met de geschiedenis die door F.I.J. Malherbe
(1958: 158) in de jaren dertig werd geponeerd: ‘Ons het toe gepleit vir individueler
en meer dinamiese kyk op die geskiedenis -

6

7

Op deze plaats twee aanhalingen. H.P. van Coller (1995: 236) bezint zich over de vermeende
oppositie tussen ‘nuutskepping (creatio) en blote herskepping (mimesis)’ en zegt: ‘'n Radikale
polarisering van hierdie begrippe berus eintlik op 'n foutiewe siening van die literêre
skeppingsproses: daar is geen herskepping moontlik sonder 'n (implisiete) verwysing na die
empiriese werklikheid en sy samehange en hiërargieë nie. Net so min kan nabootsing bloot
weerspieëling wees en geskied sonder 'n mate van kreatiewe herskepping (seleksie en
kombinasie).’ In navolging van Ricoeur (1998: 173) stelt P.A du Toit (2001: 22, 28) vast
dat ‘mimesis nie die doel [dien] dat leser werklikhede moet herken nie, maar om dimensies
van ervaring te ontdek wat voor 'n bepaalde werk nie bestaan het nie’. Voor de analyse van
de roman van Schoeman zijn dat relevante vaststellingen.
Ik verschil van mening met Brink (1976: 62) die in het boek een soort ‘kommentaar’ ziet
‘dat geen revolusie ooit iets sinryk of finaal verander nie’.
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wat wil sê meer veralgemeende siening - en aangedring dat ons minder op die bepaalde
historiese inkleding moet let as op die lewenskragte wat ook in ons tyd en nog in ons
werksaam is (of kan wees)’. En tegenwoordig met de opkomst van de historische
antropologie, socio-culturele geschiedenis of mentaliteitsgeschiedenis keert het
individu naar de geschiedschrijving8 en verschillende historici beklemtonen het belang
van de zogeheten egodocumenten met persoonlijke en individuele visies op de
historische feiten en processen voor hun vak (Dekker 1988; Hugo 1989; Van Faassen
1991; Kriel 1998).
In Na die geliefde land wordt de nieuwe politieke situatie vaag, of zelfs eufemistisch
voorgesteld als ‘moeilikhede’ (p. 15, 40, 71, 86, 135), ‘verstoring’ (p. 63) of ‘die ou
dae’ (p. 45). De schaarse informatie wordt nooit door de verteller maar altijd door
een van de personages verstrekt: ‘mense verdwyn’ (p. 6, 72) of wordt ‘weggevat’
(p. 71) en ‘weggeneem’ (p. 72), iemand is ‘gevange geneem’ (p. 15) of ‘dood in die
moeilikhede’ (p. 15). Er wordt notie genomen van dramatische gebeurtenissen: ‘Maar
toe kom die moeilikhede (...) die fabriek is gesluit en ons bure se huis is afgebrand’
(p. 135), en ook van sociale processen: ‘Daar het so baie mense weggegaan, daar is
so baie verlate plase’ (p. 79). Soms ook worden schokkende incidenten gesuggereerd
zoals verkrachting (p. 136). Meestal zijn de opmerkingen wazig: ‘die omstandighede
is moeilik’ (p. 9), ‘niks is meer soos dit was nie’ (p. 13), ‘daar verander deesdae so
baie dinge, die wêreld is nie meer soos ons dit geken het nie’ (p. 75) en slechts
incidenteel worden bijzonderheden genoemd over de nieuwe gang van zaken zoals
details over de bureaucratie (p. 90). Zoals Kannemeyer (1990-c): 20) dit stelt: ‘hierdie
ontwrigting [is] egter net op die agtergrond aamwesig en word die spesifieke aard
van die “noodttoestand” doelbewus vaag gehou, amper asof die vanorde,
polisieoptrede en dwangmaatreëls 'n vanselfsprekende realiteit vir die karakters
geword het waarna hulle net van tyd tot tyd in hul gesprekke verwys’. De volwassen
dochter van de Hattinghs, Carla, zegt over de oude tante Miemie ‘sy kan nie meer
nuwe dinge verwerk nie’ (p. 44), en deze ‘nuwe dinge’ komen ter sprake louter in
tegenstelling tot de oude omdat ‘die hede beleef [word] in die metafore van die
verlede’ (A. Coetzee 1988: 76). In Na die geliefde land heet het dan: ‘die tyd toe
alles goed gegaan het’ (p. 11), ‘alles het verdwyn, sommer so voor ons oë’ (p. 25),
‘dis nie soos dit vroeër was nie’ (p. 27), ‘die ou dae’ (p. 45), ‘ek het 'n beter lewe
geken as dit’ (p. 80), ‘maar dinge het hier verander, hulle het baie verander’ (p. 104),
‘maar toe kom die moeilikhede en alles is deurmekaar’ (p. 135). Meneer Hattingh
daarentegen

8

Reeds in zijn Traite d'histoire des religions uit 1949 wees Eliade (1993: 12) op de
methodologische problemen en fouten in de etnologie wanneer individuele getuigenissen
over de beleving van de religie door de bewoners van een zeker territorium afgekeurd werden
omdat ze niet talrijk waren; de dominantie van de sociologische aanpak stelt ons dikwijls
voor ogenschijnlijk onoplosbare problemen; de aangewezen remedie kan alleen de verandering
van het discours zijn (vgl. de opmerkingen in het eerste hoofdstuk).
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laat zich over de andere kant van de politieke omwenteling uit wanneer hij bitter
zegt: ‘die belangrike mense en die rykes het oor die algemeen vroeg padgegee, nog
amper voordat óns gewone mense wis dat daar iets verkeerd is. Met hulle koffers en
hul kratte en hul geld in buitelandse banke.’ (p. 11).
Ondanks het alom aanwezige gevoel dat de politieke sfeer geladen is en een
bedreiging vormt, komt die nieuwe situatie nauwelijks als een zelfstandig
gespreksonderwerp aan bod; losse opmerkingen daarover worden naar aanleiding
van een ander thema gemaakt; de mensen laten zich bijvoorbeeld ontvallen: ‘ons het
die grootste deel van ons grond verloor, hulle het dit onteien, en ons moes 'n deel
aan die proefplaas verkoop toe dit 'n slag 'n moeilike jaar was’ (p. 24), ‘hulle's maar
net bly as hulle iets uit ons kan kry. Jy moet op jou hoede wees in hierdie land’ (p.
33), ‘dis hoe ons hier lewe, op hulle genade. Hulle kan met ons maak wat hulle wil.’
(p. 142), ‘dis nie nodig om iets te doen nie. Ons is skuldig bloot omdat ons bestaan.’
(p. 145), ‘ons lewe hier is 'n ernstige saak (...) ons moet veg vir ons bestaan. Daar is
geen tyd vir nuttelose dinge nie.’ (p. 121).
Een van de weinige keren dat het hoofdpersonage George een uitspraak daarover
doet, is wanneer hij gewag maakt van de schaarste aan informatie in Europa over de
nieuwe politieke toestand: ‘Ons het nooit baie gehoor oor wat daar hier gebeur nie’
(p. 11). Dit verklaart deels zijn naïeve vragen in de trant van waarom het in de nacht
gevaarlijk is (p. 75) of waarom mensen weggegaan zijn (p. 22) of waarom boeken
verboden worden (p. 23). Hij ervaart deze werkelijkheid niet als bedreigend alhoewel
hij deels door zijn naïviteit deels door de onbevangenheid van zijn blik reeds in de
eerste ogenblikken na de aankomst in het land vervreemd raakt: ‘Aanplakbiljette en
slagspreuke op die mure in tale wat hy nie kan verstaan nie, papier wat reeds begin
lostrek en afrafel (...). Hy het die ontelbare, anonieme menigtes van die bushaltes en
stasieperronne gesien, die kinders gehoor in hul spel, en die mans wat onder mekaar
praat terwyl hulle van die werk af kom.’ (p. 63-64).9
Zelfs de beschrijving van de inval van de politie die een feest op een boerderij
bruut onderbreekt, mensen in elkaar slaat en arresteert, bevat geen kwalificaties
waarvan men Georges angst of andere emoties zou kunnen aflezen. Hij kijkt alleen
toe terwijl alles zich voor hem afspeelt als een stomme film en soms ook nog in
vertraagd tempo: ‘Voor hom sien George 'n vae, verre reeks gebeure, soos 'n ou
rolprent wat verbyflikker, mense met rukkerige gebare en bewegende lippe waaruit
daar geen klank voortkom nie. (...) As hy nie soveel gedrink het nie, sou hy miskien
nog iets kan sê of doen, miskien sou hy kan

9

Hier is geen plaats voor de ontplooiing van deze interpretatiemogelijkheid, maar ik wil graag
de publicaties van Jooste (1991) en Vorster (1995) vermelden die de concepten van tekst als
palimpsest en stad als tekst waarbinnen een nieuwe tekst geschreven wordt met betrekking
tot Schoemans Afskeid en vertrek ontwikkelen: ook in Na die geliefde land is de stad vol
resten van de oude tekst zoals rondwaaiende kranten en afschilferende muren.
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optree, maar nou kan hy net toekyk.’ (p. 139-140). Volgens Brink (1976: 63) is deze
gebeurtenis, wanneer ‘die weklikheid één keer die droom en illusie deurbreek’, ‘dié
oomblik van uiterste realiteit’. En zelfs deze politionele drijfjacht staat niet in dienst
van de uiterlijke beschrijving van hulle. Veel belangrijker lijkt de schets van de
voyeuristische manier waarop George het tafereel waarneemt als iets wat eerder tot
de virtuele dan tot de reële orde behoort. Dit is trouwens kenmerkend voor zijn kijk
op Zuid-Afrika in het algemeen en kenmerkend voor andere Schoeman-personages:
‘in sentrum is daar gewoonlik 'n geïsoleerde figuur, die primêre fokalisator wat die
werklikheid soos deur dik glas waarneem, gedistansieerd maar tog gefassineerd en
baie noukeurig’ (Jooste 1999: 546).
In het hele fragment van ongeveer een halve pagina komen overigens geen woorden
voor die het ras van de politie-agenten verraden. Dus zelfs in dat enige tafereel van
het hele boek waarin hulle daadwerkelijk optreden, vermijdt de auteur alles wat hun
voorkomen en raciale herkomst zou kunnen onthullen. Het uiterlijk van de ander,
dit karakteristieke element van het koloniale discours, vermijdt Schoeman met
precisie; voor hem is eerder een absolute fixatie op het niet-noemen van het
voorkomen van de ander typerend want de constante in Na die geliefde land vormt
de term hulle, niet ‘zwart’ of ‘neger’ (vgl. Mok 1999: 203-220).
In de roman zijn menselijke reacties en de schildering van de algemene sfeer
belangrijker dan het weven van een uitgezocht patroon van concrete details en dit is
volgens mij de reden waarom Schoeman de gegevens over het nieuwe regime dat
aan het bewind is gekomen, slechts fragmentarisch verschaft. De kritiek las deze
roman echter als een simulatie van de te verwachten en te vrezen vooruitzichten.
Met betrekking tot Afskeid en vertrek uit 1990 begon de kritiek genuanceerder te
werk te gaan: de ‘vaagheid van die oorloggegewe’ (Jansen 1990: 43) of de
‘verromantiseerde oorlogtablo's’ (Olivier 1990: 5) vinden Grobbelaar en Roos (1993:
26) juist een reden om het boek in een ander kader te plaatsen. ‘Ten spyte van talle
toespelings op die tydgenootlike Suid-Afrika is daar egter verskeie aanduidings dat
Afskeid en vertrek nie primêr as “betrokke literatuur” beoordeel (en veroordeel!)
moet word nie.’10 Jammer genoeg was het met de kritiek over Na die geliefde land
anders gesteld. Dat de kritische beoordeling niet alleen van de establishmentcritici
kwam, getuige

10

Dit zou inzichtgevend zijn om de receptie van Na die geliefde land (1972) en Afskeid en
vertrek (1990) met daartussen bijvoorbeeld Life and Times of Michael K (1983) van J.M.
Coetzee te vergelijken omdat alle drie romans in de herkenbare Zuid-Afrikaanse omgeving
gesitueerd zijn en met toekomstbeelden spelen. In hoeverre andere romans uit de tweede
helft van de jaren zeventig en begin tachtig ‘wat as tema 'n bestel ánders as die huidige status
quo het’ (Willemse 1985: 35) bij dit onderzoek betrokken kunnen worden, valt nog te bekijken,
maar ook K. Schoemans Om te sterwe (1976), J. Miles' Donderdag of Woensdag (1978), E.
Jouberts Die Laaste Sondag (1983), N. Gordimers July's People (1981) en J.M. Coetzees
Waiting for the barbarians (1981) hebben het over een wereld vóór, tijdens of ná een
bewindsovername.
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de uitspraak van Ampie Coetzee (1990: 46) die Schoemans tekst ‘stiltes en
onbeslistheid’ en ‘ontkenning van die geskiedenis’ verweet, vervolgens deze stilten
als ‘onduikings’ bestempelde en concludeerde dat ‘die milieu in die teks eintlik glad
nie post-revolusionêr is nie’. In een eerdere tekst stelde hij vast dat de roman ‘negatief
ingestel is oor verandering in Suid-Afrika, en dat dit basies 'n kontra-revolusionêre
teks is’ (A. Coetzee 1988: 79).11 De gebeurtenissen rondom July's People van Nadine
Gordimer in het voorjaar 2001 suggereren echter dat foutieve interpretaties van de
toekomstprojecties in de zogeheten utopische romans eerder regel zijn dan
uitzondering. Zoals ‘The Daily Telegraph’ (18.04.2001) berichtte, hebben de
provincionale educatieve diensten in Gauteng de schrapping van July's People uit
de literatuurlijst voorbereid: ‘It was recommended for rejection as “the story comes
across as being deeply racist, superior and patronising”. The report said: “The theme
is a racial one, and the author does not strongly distance herself from the racism. The
novel seems one-sided and outdated”’.
De vage afbeelding van hulle als ontkenning/verloochening van de geschiedenis
en verzwijging/marginalisatie van zwarte mensen voor te stellen, wijst op een
misverstand in de interpretatie van de hoofdstrekking van de roman. In het boek
komen weliswaar woorden voor als ‘inboorlinge’ en ‘meide’ en zelfs het woord
“kaffer(s)” wordt twee keer vermeld, maar het gebruik daarvan wijst op twee dingen:
ten eerste heeft het geen betrekking op de nieuwe bedeling12 en ten tweede gaat het
daarbij niet om racistische hantering (er is geen sprake

11

12

Coetzee probeerde om Na die geliefde land consequent in marxistische termen te ontleden
maar kwam tot een onbuigbare orthodoxe bevinding: ‘Want as die “nuwe wêreld” nié duidelik
gesien kan word as post-revolusionêr, dus post-kapitalisties, dus gedetermineer in terme van
die historiese determinisme as die begin van sosialisme nie, dan het daar géén revolusie in
hierdie boek plaasgevind nie (...) - geen revolusie, slegs 'n vae katastrofe, of iets soos 'n
natuurramp’. (A. Coetzee 1988: 76). Ook Brink (1976: 62) heeft het over ‘'n ongedefinieerde
ramp’ en ‘'n “geliefde land” van ná die sondvloed’.
Meestal gaat het duidelijk over het verleden bijvoorbeeld wanneer tante Loekie zegt ‘Ek sou
nooit en te nimmer 'n boer getrou het nie, maar Wet het in die stad gewerk, hy was voorman
met dertig kaffers onder hom, ons het 'n lieflike huis gehad, alles - ek sê mos vir jou, ek is
gewoond aan beter dinge as dít.’ (p. 135). In het andere geval neemt tante Miemie George
voor oom Kosie en drukt haar verontwaardiging uit over de manier waarop de ouders van
Kosie uit hun woonplaats zijn verdreven ‘“Dis 'n skande,” verklaar sy heftig, “dis 'n skande
hoe hulle behandel is. Hulle's hier weggeja soos kaffers.”’ (p. 60); hier heeft het hanteren
van de sensitiewe term te maken met de emotionele uitdrukking van verontwaardiging van
een oudere persoon en niet met de recente politiek van de nieuwe overheid. Eveneens in
verband met het verleden wordt de term ‘meid’ gebruikt: ‘Mens bly maar besig met die
huiswerk. Ag, en as ek dink dat my skoonmoeder vroeër vyf meide hier in die huis gehad
het, en nog meer as sy die dag wil huis skoonmaak.’ (p. 14), dit betreft eveneens de term
‘tuinjong’ (p. 48) en ook “bediendes” (p. 63); een soortgelijke functie heeft vermelding van
‘volk’ (p. 46) of ‘plaasvolk’ (p. 81) in de oude plaasroman die Carla voorleest. ‘Inboorlinge’
daarentegen komen voor in George's herinneringen aan toeristische folders waar foto's met
‘laggende inboorlinge in dierevelle en krale, wit strande, en leeus in die lang gras’ (p. 14)
een traditionele representatie van ‘het zwarte continent’ vormen en in termen van projectie
van typisch Westerse verbeelding van Afrika gezien moeten worden.
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van overlexicalisatie, de voor het koloniaal discours typerende vermenigvuldiging
van diverse benamingen, en er komen ook geen adjectieven of bijvoegsels bij hulle
bij). Doelbewust laat Schoeman dus de nieuwe politieke orde zien als iets wat tot
stand is gebracht en wordt gehandhaafd door het wazige en onscherpe hulle. De
‘zwarte mensen’ ontbreken want ‘“zwart” maakt de tegenstelling met “wit” absoluut
en vertegenwoordigt in de raciale beeldvorming de ultieme ander’ (Mok 1999: 203)
en dan zou het accent verschuiven naar hulle als de ander in raciale termen.
Schoeman gaat met deze materie consequent om en krimpt weloverwogen het
vocabulaire betreffende de ander in. Door hulle geen concrete naam te geven, ontwijkt
hij de verdenking bezig te zijn met de koloniale discursieve verovering van de ander.
Aan de andere kant vermeldt hij hulle en neemt hij de ander in de gecreëerde
werkelijkheid waar; zodoende maakt hij zich niet schuldig aan Pratts (1992)
anti-conquest d.w.z. ‘een stilzwijgende, tekstuele verovering van de vreemde wereld
ten behoeve van het lezerspubliek in Europa die zich als onschuldige waarneming
voordoet’ maar in feite de andere realiteit tot een beschrijving van
natuurverschijnselen reduceert (Huigen 1998: 90; vgl. 1998-a).
De manier waarop de auteur in zijn roman met hulle omgaat, moet als
schrijversstrategie geanalyseerd worden en niet in het politieke kader geplaatst: bij
zijn opzet van het boek dat een bepaalde problematiek realiseert, kon hij zich niet
permitteren om hulle als zwarte mensen te concretiseren en als relevante personages
te introduceren. Anders zou het boek in een bepaalde conventie vervallen en een
uitgesproken ideologische lading krijgen. Ook al zouden de zwarte mensen
bijvoorbeeld in gereduceerde mate optreden, toch zouden ze onmiddellijk tot
antagonisten van de Afrikaners worden, en waarschijnlijk ook van George, terwijl
hij de held van het verhaal moest worden.13

13

Ondanks alle verschillen in de thematiek en aanpak doet dit me denken aan de manier waarop
Multatuli de kwestie van de aanwezigheid van de Javaan hanteert: Saïdjah die in Max
Havelaar dé Javaan vertegenwoordigt, komt in een speciaal afgesloten eenheid van de roman
voor nl. in het aparte Saïdjah-en-Adinda verhaal, een exclusieve binnenplaats waar de lezer
zijn inlevingsvermogen de vrije gang kan laten gaan; zou dé Javaan naast Havelaar optreden
dan zouden zich bij de lezers problemen voordoen over wie nou het object van de identificatie
moet worden; Saïdjah zou meteen tot Havelaars antagonist uitgroeien. In Max Havelaar was
dit geen politiek of ideologisch besluit, maar een schrijversstrategie. Ook in dat kader valt
volgens mij de interpretatie van het niet-voorkomen in Na die geliefde land van het traditionele
element van de plaasroman ‘die parallel tussen die blankes en die plaasarbeiders waar
laasgenoemde se lotgevalle 'n blote eggo-effek verkry’ (Van Coller 1995: 202). Ook in dit
opzicht voldeed/voldoet de roman van Schoeman niet aan de verwachtingen van de lezers.
Van Coller laat zich op dezelfde plaats eveneens treffend uit over de kwestie van
verwachtingen; volgens hem beantwoordt Hierdie lewe ‘op subtiele wyse aan die “eise” wat
vandag aan die Afrikaanse roman gestel word (weens die afwesigheid daarvan moes hy
[Schoeman] ook al heelwat verwyte verduur): betrokkenheid én 'n duidelike Afrikagerigtheid.’
[onderstreping van mij - J.K.].
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Dit bevestigt mijn oordeel dat het ‘wie’, het ‘waarom’, het ‘hoe’ en het ‘wanneer’
van de politieke omwenteling niet hét onderwerp van de roman zijn. De reacties op
de verschijning van het boek tonen dat menig recensent toentertijd daar anders over
dacht.14 Uit de analyse van een aantal kritische stemmen blijkt duidelijk dat de
Afrikaanse literatuurbeschouwers, met diverse ideologische achtergronden, misleid
werden door de toekomstprojectie van Schoeman en zich vooral in de Ersatz-discussie
mengden over het al dan niet fictief-utopisch karakter van de beschreven situatie.
Dit betreft tot op zekere hoogte ook de tegenwoordige critici. Ondanks hun diepgaande
analyses kunnen volgende kwalificatie symptomatisch genoemd worden. Terwijl
P.A. du Toit (2001: 29) dit nogal voorzichtig formuleert dat Na die geliefde land ‘'n
hipotetiese vooruitskouing [is] na 'n Suid-Afrika wat in 'n denkbeeldige toekoms sou
kon bestaan.’, zegt G.A. Jooste (1999: 553) dat het boek gelezen kan worden ‘as 'n
waarskuwing vanuit Europese perspektief: ná 'n revolusie kan wit Afrikaners
bannelinge wees in hul eie land.’ Ampie Coetzee (1990: 45, 46) daarentegen
verduidelijkt dat Na die geliefde land - en ook Om te sterwe (1976) - ‘apokaliptiese
scenarios gebring [het] vir die wit mense in Suid-Afrika’ en ‘as 'n teks vir die toekoms
sou mens dit waarskynlik moet lees as 'n negatieve scenario betreffende verandering
in Suid-Afrika. En daarom kontra-revolusionêr?’ Coetzee (1996: 53) positioneert
Schoeman duidelijk binnen het discours van hoop en wanhoop en plaatst ‘die
apokaliptiese, veral in wit Afrikaans en Engels, teenoor die hoopvolle in die
Soweto-romans’; hij concentreert zich op ‘die materiële feite van die politieke
interregnum’ en classificeert ze - volgens mij foutief - als ‘afwesighede en stiltes
van hierdie teks’.15 Ook voor Du Toit (2001: 34) die de roman in een interessant
interpretatief kader plaatst, bestaat een rechtstreekse verhouding tussen het materiële
in het boek en het materiële daarbuiten: ‘Vanaf 1972, toe Na die geliefde land verskyn
het, het die leser vooruitgekyk na 'n denkbeeldige toekomstige tyd in Suid-Afrika.
En in 2001 kyk die leser terug op die “boodskap” van die roman, maar ook steeds
vooruit na hierdie toekomsbeeld - die hede van die verlede en die hede van die
toekoms.’
Het omstreden karakter van deze roman vloeit voort uit een misvatting over het
politieke in het werk; dit mede als gevolg van een bepaalde interpretatie van de
situationele vervreemding. Omdat Schoeman het fictionele heden van

14

15

Soms werd de vraag rechtstreeks gesteld ‘Is “hulle” dalk swartes?’ (L.L.K.: 1973) of
constateerde men ‘dit handel oor blankes wat oor 25 jaar onder 'n swart regering ly’ (Goosen
1976) ofschoon in de roman zelf geen directe verwijzing is naar de ‘kleur’ van het nieuwe
bewind.
Onder verwijzing naar het gebruik van een motto door Nadine Gordimer (1981) verklaart
Coetzee (1990: 47; 1996: 42) de term interregnum (tussenheerschappij) met een citaat uit
Gramsci (1978: 276): ‘The crisis consists precisely in the fact that the old is dying and the
new cannot be born; in this interregnum a great variety of morbid symptoms appear’. Vergelijk
ook Gordimer (1983).
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zijn romanwereld met fragmenten van de in 1972 bestaande Zuid-Afrikaanse realiteit
opbouwde en dit met stukjes verleden aanvulde (door levensvormen ten tonele te
voeren die in het teken van het voorbije staan), werd niet zelden op vermeende
inconsequenties als gevolg van zo'n presentatie gewezen16 en zo de hele strekking
van het boek in twijfel getrokken. De vraag naar de waarschijnlijkheid van de
gecreëerde wereld in de roman hield vooral de toenmalige kritiek bezig (Spies 1973:
46-47; Botha 1974: 124-125; Smuts 1975: 142, 148). Heden ten dage kan men anders
naar dit boek kijken en de kritische stemmen evalueren.
Volgens mij werden de Afrikaanse literatuurbeschouwers afgeleid door bepaalde
dimensies van het boek, zoals politieke anti-utopie, en hebben ze problemen
ondervonden met de literatuurhistorische plaatsing van deze roman. Het boek van
Schoeman sluit kennelijk aan bij de traditie van de plaasroman en werd als zodanig
door de kritiek onderkend, maar desalniettemin werd het niet consequent binnen dit
verband gelezen. Waarschijnlijk omdat de roman - in tegenstelling tot de meest
verspreidde modellen van de plaasteksten - niet vanuit een retrospectieve positie is
geschreven maar vanuit een prospectieve. Indien men überhaupt in het geval van Na
die geliefde land aan een plaasroman dacht, dan werd het boek, ondanks fundamentele
verschillen, volgens kritische patronen benaderd die uitgewerkt zijn met betrekking
tot herinneringskunst of eigentijdse satire, twee vormen van de plaasroman die dit
subgenre domineren. Dit moest leiden tot misverstanden en Hineininterpretationen.
De roman is zeer zeker niet van maatschappijkritische (zelf)reflectie ontdaan. En
Schoemans spel op de achtergrond met een katastrofische visie op een radicale
politieke omwenteling maakt daar zeker deel van uit. Maar de machtswisseling op
zich is niet dé kwestie die de roman aan de orde stelt. Bij diverse interpretaties in
het verleden werd de relatieve schaarste aan concrete informatie over de nieuwe orde
als problematisch ervaren en men zag dit als een onvolkomenheid van de tekst. Dit
getuigde volgens mij van een leeswijze die de toekomstprognose in de
interpretatiehandelingen vooropstelde. Ook vandaag komt het voor dat de nadruk
gelegd wordt op de politieke omstandigheid, bijvoorbeld dat de komst van de nieuwe
machthebbers niet noodzakelijk de komst van gerechtigheid betekent, maar in eerste
instantie vergelding en wraak. (Reeds Brink (1976: 62) wees daar nadrukkelijk op
dat de verandering van plaats17 de verhoudingen tussen de onderdrukkers en de
onderdrukten niet

16

17

Zoals auto's in een omgeving die meer op de negentiendeeeuwse realiteit lijkt, het feit dat
George door het totalitaire regime met rust gelaten wordt e.a. of dat er een overtuigende
motivering van het geheel van zijn daden ontbreekt. Opsomming van zulke plaatsen in de
roman geeft Botha (1974: 124).
De roman doet soms denken aan een dramatische bewerking van een terugkomend motief
van rolverandering zoals in het boek van Mark Twain The Prince and the Pauper (1882) of
in de film van Frank Oz Trading places (1983).
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wezenlijk verandert: ‘Dit is 'n situasie (...) waarin alles tog op ontstemmende wyse
dieselfde gebly het: plus ça change...’.)18
Mijns inziens vormt niet de komst van het nieuwe gezag als zodanig het
kernprobleem van de roman. Zouden hulle in het kader van deze roman
daadwerkelijke antagonisten van de Afrikaners zijn, dan zou Karel Schoeman hun
aanwezigheid veel concreter hebben gemaakt en de frequentie van hun optreden
aanzienlijk hebben verhoogd. De machtswisseling en alle gevolgen van dien worden
alleen gebruikt om een situatie te schetsen waarin personages als het ware gedwongen
worden zich over hun eigen positie en attitudes te bezinnen. Met andere woorden de
‘omstandighede’, ‘moeilikhede’ en ‘verstoring’ fungeren als katalysators van een
reeks reacties van mensen die voor zichzelf als het ware tegelijk de rol van
protagonisten en antagonisten spelen. In de traditionele plaasroman werden
natuurverschijnselen of andere mensen echte tegenstanders van de farmer; hun
aanwezigheid en uitwerking gaf zin aan het bestaan en de strijd van de boer en
verleende aan het boer-zijn betekenis. Het onderwerp in Schoemans boek zijn
daarentegen de reacties binnen de gemeenschap waarop de auteur zijn focus richt19.
Het spectrum van de reacties strekt zich uit van de eenvoudige reconstructie van de
identiteit (conservatieve Boeren) over de complexe poging tot (her)definiëring
(George) tot de oorspronkelijke (Carla) of militante (Gerhard) herformulering van
de relatie tot het land en het ontstaan van een nieuwe verhouding; er komt ook een
personage voor dat drager is van potentiële nog niet nader gedefinierde mogelijkheden
(Paultjie). Natuurlijk verschilt de aandacht die de auteur schenkt aan de genoemde
manieren van omgang met de identiteit en er worden ook nog mensen getoond die
helemaal gedachteloos aan de identiteitskwestie voorbijgaan.
Ik aarzel dus om dit boek als ‘betrokken’ te classificeren (Smuts 1975: 146) in de
zin van de politieke roman sensu stricto. De schrijver zelf nam het woord in deze
controversiële kwestie en benadrukte dat het hem om de reactie van mensen in een
vreemde situatie ging.20 Hij creëerde dus opzettelijk een

18

19
20

Ampie Coetzee (2000: 5) draagt een dergelijke interpretatiemogelijkheden aan door in zijn
nieuwste boek te herhalen: ‘Na die geliefde land (1972) word gesitueerd in 'n interregnum
waar die nuwe heersers bloot “hulle” genoem word, waar die vertegenwoordigers van die
ou hegemonie slegs in die verlede kan bestaan en die jong karakters in 'n tussenwêreld leef
met nêrens om heen te gaan nie.’ Er wordt niet ingegaan op complexiteit van het
schrijversbesluit die ook in Afskeid en vertrek een soort interregnum schetst.
Zoals trouwens ook in Schoemans verhaal Die hotel (‘Izwi’, junie 1973) waar het ook over
reacties van een groep mensen op een revolutionaire ontwikkeling gaat.
In een van de weinige interviews die de schrijver toegestaan heeft (Schoeman 1973) lezen
we: ‘RAPPORT: Waarom het dit vir jou bewustelik in “Na die Geliefde Land” gegaan? Dis
tog g'n bloot politieke prognose soos dit na links en regs opgeneem word nie, of hoe?
SCHOEMAN: In “Na die Geliefde Land” het dit my gegaan om die wyse waarop mense in
'n vreemde situasie reageer, en omdat ek Afrikaans skryf het ek hierdie mense Afrikaners
gemaak en die verhaal in 'n herkenbare konteks geplaas. Ek wil dit baie duidelik maak dat
dit nie my bedoeling was om 'n politieke prognose te skryf nie: As ek so iets wou doen, sou
ek nie die romanvorm daarvoor kies nie.’
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vervreemdende situatie en zijn strategie was op de xenofanische uitwerking gericht.
Deze roman schept zijn eigen wereld van stukjes fictie en realiteit, hij hanteert en
verwerkt politieke actualiteit, maakt innovatief gebruik van het spel tussen het
verleden, het heden en de toekomst, maar de kwestie of de oorspronkelijke opzet een
toekomstvoorspelling was, is mijns inziens niet relevant. Opmerkelijk in de
Zuid-Afrikaanse receptie van Na die geliefde land is het feit dat zelfs critici die dit
boek niet als profetie of prefiguratie beschouwden hun oordeel toch vanuit dit
standpunt formuleerden (bijv. Botha 1974: 127; Kannemeyer 1983: 250; vgl. Roos
1998: 68). Helemaal over het hoofd werd gezien dat dit boek - tenslotte een artistieke
creatie - niet een concrete toekomst laat zien maar wel hoe een bepaalde gemeenschap
haar traditie, verleden en haarzelf in een veranderende wereld ervaart. Een parallel
met de historische roman is hier dus helemaal op zijn plaats: uit een bepaalde artistieke
creatie die het nationaal verleden (re)presenteert, leest men eerder hoe de geschiedenis
gezien en ervaren wordt dan dat men de historische feiten zelf leert kennen.
Hetzelfde geldt ook met betrekking tot de toekomstige tijd, Schoeman vormde het
beeld van de toekomst op dezelfde wijze en zijn bedoeling was literair profijt daaruit
te trekken. Hij hield rekening met bewustzijn, verwachtingen en angsten van zijn
Afrikaanse lezerspubliek en speelde dit vaardig uit. Omdat hulle in de Zuid-Afrikaanse
context van de jaren zeventig niet abstract waren, droeg de potentiële mogelijkheid
van de omdraaiing van politieke rollen tot het opbouwen van de sfeer van gevaar bij:
‘omdat “hulle” mag misbruik net soos “ons” destyds (Brink 1976: 62). De paradox
van de afwezige presentie van hulle speelt een belangrijkere rol dan men op het eerste
gezicht geneigd is te denken. Alhoewel er duidelijke verschillen zijn met de zwarte
personages in 'n Ander land (1984) van Schoeman, kan men hier evenzo goed Ferreira
en Venter (1995: 93) aanhalen: ‘Die swart personasies in 'n Ander land speel 'n
belangriker rol in die roman as wat met die eerste oogopslag waarneembaar is. Daar
is talle verwysings na en sinspelings op hulle regdeur die roman; altyd bly hulle die
swygsame figurante wat op die periferie van die blanke karakters se bewussyn huiwer,
sonder om nooit werklik sigbaar te word, sonder dat 'n mens heeltemal van hulle kan
vergeet.’ Opdat hulle als belangrijk element van de in Na die geliefde land gecreëerde
wereld hun functie konden vervullen, was de onzekerheid omtrent hulle noodzakelijk.
Willemse (1985: 35) noemt ‘die onsekerheid oor die vervangende orde’ als een van
de gemeenzame noemers van alle Zuid-Afrikaanse ‘profetiese romans’, maar dit
klinkt bij hem eerder als een verwijt. Hugo daarentegen was een van Zuid-Afrikaanse
critici die
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Schoemans vaagheid in de schets van de achtergronden als kwaliteit beschouwde:
‘Hierdie vaagheid omtrent wie regeer, is '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.’ (Hugo 1981: 19). Enkele jaren vroeger was dit bij Brink (1976: 64)
slechts een vermoeden dat de roman ‘'n somber en onheilspellende werk [is] waarvan
mens dalk sou kon sê dat dit van vaagheid 'n tour de force maak.’ Nader aan deze
zienswijze komt ook G.A. Jooste (1999: 545) die zich over het typische
Schoeman-personage uitlaat en de kwestie op een universeel vlak formuleert: ‘die
soekende mens se uitgelewerdheid aan onbestendigheid dikteer 'n pessimistiese
atmosfeer’. Elize Botha (1980: 536) drukte dit uit: ‘Dit bly by “hulle”, die etiket wat
sedert Kafka 'n gemeenplasige aanduiding vir 'n wesensvreemde, dreigende,
antagonistiese liggaam geword het.’ Persoonlijk doet het mij nog denken aan een
andere hulle uit de Afrikaanse literatuur nl. aan die waarover Bart Nel zegt ‘hulle
het nou alles’ (Van Melle 1984: 199) waarin Kannemeyer (1984: 330) de verwijzing
ziet ‘na die mistieke mag wat die vervreemdingproses veroorsaak het’.21 In zo'n
context tekent zich bij Schoeman de eigenlijke thematiek beter af als confrontatie
tussen een veranderende werkelijkheid en de bestaande levensvormen die niet alleen
in het teken van de beleving van verleden en traditie staan, maar ook in het teken
van de herformulering van eigen identiteit. Om dit mogelijk te maken moesten hulle
ongrijpbaar blijven.
Na die geliefde land bevatte in 1972 een flinke portie denkmateriaal, en vandaag
is het boek daarvan nog steeds niet ontdaan. Dit is o.a. niet alleen het gevolg van de
radicale rolverandering die Schoeman toepaste, maar ook van zijn hantering van de
positie van hulle. Een goed voorbeeld daarvan levert het beslissende gesprek tussen
George en Carla waarin zij hem verwijt dat hij de plaasmensen (d.w.z. Afrikaners)
niet als mensen beschouwt. Daarmee zet ze hem op dezelfde lijn als hulle en
verwoordt ze tegelijk op aangrijpende wijze haar eigen angsten. Die verkrijgen
tegelijk een universele dimensie juist omdat hulle een willekeurige politieke, raciale
of ideologische gestalte kunnen aannemen: ‘Jy verloor jou trots en jou waardigheid;
al wat nog saak maak, is om aan die lewe te bly, jy kruip en kronkel en verneder
jouself op bevel (...). Dis die ergste wat hulle ons aangedoen het. Dit maak nie saak
dat ons weggejaag

21

Hier is geen plaats om op deze problematiek dieper in te gaan, maar een verdere analyse van
de voordelen die voortvloeien uit de toegepaste manier van presentatie van de Zuid-Afrikaanse
toestanden is de moeite waard. De discussie rondom mimetisch en/of creatief karakter van
de historische roman, die bijvoorbeeld naar aanleiding van Magersfontein, O Magersfontein
(1980) van E. Leroux en Op soek na generaal Mannetjies Mentz (1998) van Christoffel
Coetzee is gevoerd, verschilt van de stemmen die na 1972 hoorbaar waren en getuigt van
een bepaalde ontwikkeling; vandaag kan de politieke/historische visie in en op Na die geliefde
land in een ander licht geplaatst worden.
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is hierheen nie, niks maak saak nie; wat my bang maak, is om nie meer 'n mens te
wees nie, om niks meer te kan doen nie, niks meer te beteken nie.’ (p. 88).
Een interessante stelling poneert Hein Willemse (1985). In zijn artikel onder de
markante titel Rondom die politiek: die outsider en randfigure in ‘Na die geliefde
land’ gaat hij in op de hoofdtendens van het boek en verbindt de centrale thematiek
van het boek met de kwestie van de schepping van de romanwereld (bestaande en/of
vermeende onvolkomenheden in de toekomstprojectie). Hij heeft het over afstand
creëeren tussen de lezer en zijn onmiddellijke werkelijkheid en dat is juist het element
dat ik het verlenen van de xenofanische dimensie aan de tekst noem. ‘Die sentrale
strekking van die roman - die keuse van die intellektueel ten opsigte van Afrikanerdom
- is nie soseer gerig op toekomstige geslagte Afrikaners nie, maar staan in direkte
verband tot die verhouding tussen Afrikanerdom en Afrikaner-intellektueel. Na
analogie van 'n insiggewende redenasie van Adorno oor Thomas Mann se Die
Betrogene (sien Jameson 1974: 348-350) wil ek beweer dat die projeksie van die
toekoms in NGL 'n poging is om afstand te skep tussen die leser en sy onmiddellijke
werklikheid. Hierbenewens is dit ook waar dat al maak die skrywer 'n toekomsof
verledeprojeksie, is dit onderhewig aan die beperkinge van 'n bepaalde voorsienbare
werklikheid (vgl. Lowenthal, 1970: Inleiding). Die toekomsbeelding in die werk
word aan bande gelê deur onwaarskynlike of onvolkome projeksies van die toekoms.
Juis dit is bewys dat Schoeman se vertrekpunte in essensie die verlede en die hede
is.’ (Willemse 1985: 38-39).
Willemse sluit hier aan bij een reeks critici die denken Schoeman te betrappen op
‘onwaarskynlike of onvolkome’ elementen in de roman. Voor mij is uitgerekend
deze nonchalance waarmee de schrijver de periferie van de romanrealiteit behandelde
een aanwijzing dat de auteur met iets anders bezig was dan een samenhangende,
consistente toekomst binnen de romanwerkelijkheid te componeren. Maar ik wil de
uitspraak van van Willemse verbinden met de stelling van L. Praeg (1992: 259) die
betoogt dat met behulp van de raciale ander in vele Afrikaanse werken de ontginning
van de fictie van de Afrikaner tot stand komt, maar ook ‘dat deur die wyse waarop
die Afrikaan-as-ander ver-ander word tot literêre hulpbron vir die fiksie van die
Afrikaner-self, die ander 'n noodsaaklike komponent word in die self se definiëring
van sigself.’ Op het eerste gezicht is dit van toepassing op Schoemans uitbeelding
van hulle, hij kan het ook niet nalaten om de individualiteit van de ander te ontkennen
en hem tot de amorfe hulle-groep te reduceren. Het wezenlijke verschil ligt
daarentegen daarin dat de bezinning over en misschien de herformulering van de
identiteit van de Afrikaner buiten het boek, die de roman Na die geliefde land
stimuleert, uiteindelijk o.a. met het oog op hulle (waaronder de zwarte Zuid-Afrikaners
begrepen worden) gebeurt.
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Schoemans omgang met de Zuid-Afrikaanse werkelijkheid is met andere woorden
niet een visie, maar een andere zienswijze.22 Hij geeft geen katastrofische synthese
van de toekomst, maar eerder een positieve desintegratie van het nu (of het verleden)
weer. In zekere zin sluit de roman aan bij de utopische of eerder anti-utopische
literatuur (distopia, kakotopia)23 omdat alle utopieën, zowel positieve als negatieve,
oefeningen zijn in politieke of sociologische verbeeldingskracht. ‘'n Mens kan dan
die apokaliptiese sien as 'n versteuring van wat slegs 'n verbeelde eenheid was, 'n
dissosiasie van identiteit, en nie as 'n sintese nie.’ (Coetzee 2000: 5). ‘Die hipotese
van Na die geliefde land kom ooreen met wat McHale (1987: 90, 94, 95) tipeer as
kreatiewe anachronisme of historiese fantasie, apokriewe geskiedenis of
pseudo-profesie.’ (Du Toit 2001: 29). Wat dus de vermeende actualiteit van de
politieke dimensie in het boek betreft, denk ik dat ze in eerste instantie functioneel
van aard is en in termen van schrijversstrategieën opgevat moet worden. Ik wil me
op dit punt tot de constatering beperken dat door zo'n drastische ommekeer van het
perspectief de tekst op de lezers intensiever vervreemdend heeft gewerkt, en een
aantal motieven op een fascinerende wijze tot hun rechten zijn gekomen.

IV.1.3. Zwitserland - Zuid-Afrika
Door de radicale rolverandering tussen de onderdrukker en de onderdrukte ontstond
er een breuk en spanning tussen de fictionele wereld opgeroepen door Schoeman en
de feitelijke status quo anno domini 1972 die aan de fictie niet beantwoordde. Maar
de situatie in Na die geliefde land wordt niet alleen op deze wijze vervreemd. De
situationele xenofanie wordt beklemtoond door de andersheid van George die uit
Europa komt. Hij zelf verwijst daarnaar wanneer hij op weg naar Rietvlei toevallig
op de boerderij van de Hattinghs aankomt en zich voorstelt - de uitdrukking ‘Ek kom
van oorsee.’ (p. 5) klinkt in het begin van het boek als een soort verantwoording en
zelfbepaling maar legt tegelijk het accent op de status van George als vreemde.24
Tegen het einde van het verhaal noemt hij weer nadrukkelijk zijn overzeese
woonplaats en leefwijze,

22

23

24

Ook in de manier waarop de vraag naar de betekenis van de plaas, de cruciale vraag van de
plaasroman waarop later ingegaan zal worden, aan George individueel gericht wordt, zie ik
de bevestiging van mijn opinie dat deze roman geen visie toont maar eerder een zienswijze.
Soms is het niet gemakkelijk om een duidelijk onderscheid te maken tussen de positieve
utopie en haar negatieve pendant nl. de anti-utopie; zelfs de Griekse naam utopia is
dubbelzinnig omdat het zowel naar een ‘goede’ (eu) plaats (topos) verwijst, als ook naar
‘geen’ (ou) plaats (topos).
Een gelijksoortige introductie van de protagonist hanteert Schoeman vaker, bijvoorbeeld in
Op 'n eiland wordt Johan in het begin van het boek als een ‘uitlander’ herkend (Schoeman
1971: 5).
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deze keer als reden dat hij niet voor een bestaan in Zuid-Afrika kan kiezen: ‘Ek kan
nie hier bly nie, ek woon oorsee, ek werk daar, ek moet teruggaan...’ (p. 125).
Het is belangrijk om reeds op deze plaats de actieve rol van George te onderstrepen
want ook dat houdt verband met zijn beweging tussen de ruimte van Zwitserland en
van Zuid-Afrika. George is een creatief persoon (hij werkt beroepshalve in een
uitgeverij). Als reiskarakter is hij ook ondernemend en reisvaardig zoals veel andere
Schoeman-personages (vgl. Rens 1973: 53) en de lezer moet zijn onopvallende
levensmoed en onderzoekende energie naar waarde schatten (Jooste 1995-a: 143).
Menig criticus heeft er terecht op gewezen dat Schoemans protagonisten inactieve
en daadloze personages zijn25 (het feit dat deze outsiders vaak vergezeld worden door
vrouwelijke personages die meer eigen wil tonen en actiever zijn, verandert er niet
veel aan behalve dat er op die wijze paren ontstaan zoals Pieter en Alida in In
ballingskap, Ruud en Elsa in Op 'n eiland of George en Carla in Na die geliefde
land). Jooste (1999: 547) merkt echter op dat ze van de stereotiepe outsidersfiguren
verschillen omdat ze ondanks de crisis waarin ze verkeren, en de terughoudendheid
die hen kenmerkt, over genoeg energie beschikken ‘om die lyding te oorstyg of
doodgewoon verder te reis’. Al te vaak wil men in George een willoze held zien ‘die
jonkman wat eksistensieel “geleef word”: 'n magtelose en daadlose buitestander en
visioenêr volgens Colin Wilson se omskrywing - anemies, asketies, apaties, aseksueel.’
(Malan 1982: 734-735) Andermaal wordt hij gereduceerd tot een romanpersonage
dat een projectiescherm en speelbal voor anderen is: ‘So word George onmiddellik
getipeer as anders: ““Is jy oorsee gebore?” vra hy. “Nee, hier.” “Jy praat soos 'n
buitelander.” “Ek was nog klein toe ons hier weg is, ek het oorsee grootgeword.””
(p. 6)’ (Willemse 1985: 37).26 De omschrijving waarover Willemse het heeft, is
weliswaar de eerste karakterisering van George door iemand anders, maar hij vergeet
dat George zichzelf reeds in de negende zin van de roman als anders typeert door op
zijn overzeese woonplaats te wijzen (‘Ek kom van oorsee.’).

25

26

‘Die tipe hooffiguur - schrijft bijv. J.C. Kannemeyer (1983: 528) - wat hy [Schoeman - J.K.]
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.’ J.P. Smuts (1975: 148) constateert
zelfs: ‘'n finale oordeel moet lui dat daar 'n opvallende en selfs hinderlike gebrek aan
verskeidenheid is by die sentrale karakters in Schoeman se belangrikste romans tot op hede.’
Onderstreping van mij [J.K.], cursivering van H. Willemse.
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Gert Jooste (1995: 256) noemt George ‘'n uitgeweke Afrikaner’ wat in mijn ogen
een ongelukkige formulering is; in een andere bijdrage heeft hij het over ‘'n
kwasi-Europese perspektief’ in het boek (Jooste 1999: 545). Weliswaar weet ik uit
eigen ervaring dat als men over Na die geliefde land schrijft, de positie van George
moeilijk te definiëren valt. Dat komt door de constructie van deze figuur waar de
schrijver zelf goed voor gezorgd heeft. Terminologische problemen die men in
verband met George ondervindt, zijn waarschijnlijk het uiterlijke teken dat de identiteit
van dit personage niet afgerond is en nog vastgelegd kan/mag/moet worden. Hij
bevindt zich als het ware nog in statu nascendi. George is geen uitgewekene omdat
hij zijn geboorteland niet ontvluchtte. De term uitlandigheid die Minnaar (1984: 17)
op Karel Schoeman zelf toepast, is in mijn ogen tevens een begrip dat uitstekend met
betrekking tot George gebruikt kan worden. Dat verwoordt zijn andersheid door het
accent te leggen op zijn positie tegenover het Zuid-Afrikaanse land en gaat niet in
op zijn verhouding tot de geboorteplaats, de bloedverwantschap en de genomen
besluiten.
De auteur heeft George buiten de verdenking van een weloverwogen emigratie
willen stellen; hij liet hem dus in Zuid-Afrika ter wereld komen en als kind van vijf
jaar (p. 29) samen met zijn ouders naar het buitenland vertrekken. Op dat moment
waren er geen politieke redenen om te emigreren: de ouders gingen naar het buitenland
in verband met hun diplomatieke dienst voor het ancien régime: ‘“Hy was in die
diplomatieke diens gewees, nie waar nie?” “Ja, hy is oorsee gestuur toe ek nog 'n
kind was, dit is waarom ek in die buiteland grootgeword het.”’ (p. 11). Toen de
omwenteling een feit was (George was nog steeds niet volwassen), hebben de ouders
het besluit genomen om niet terug te keren. In de roman wordt dus niet alleen een
onderscheid gemaakt tussen de Afrikaner in het buitenland en Afrikaners die wél in
Zuid-Afrika zijn gebleven.27 Ook het subtiele verschil tussen verscheidene soorten
ballingen speelt een essentiële rol. George neemt hier een bijzondere positie in omdat
hij nooit een echt zwaarwegende beslissing in verband met zijn leven hoefde te
nemen, noch toen hij met zijn ouders vertrok, noch toen ze besloten - met alle
consequenties van dien, ook voor hun kind - om niet terug te keren. Schoeman houdt
zijn personage als het ware in een schuldeloze toestand die niet bezoedeld

27

De indeling in de generatie vóór en ná de ‘moeilikhede’, die de Afrikaanse kritiek uit het
boek overneemt en hanteert (vgl. Willemse 1985: 39), is slechts een van de mogelijke
classificaties. Een van de personages (meneer Hattingh) onderscheidt onder de Afrikaners
in Zuid-Afrika ook nog twee groepen: ‘“Daar's twee soorte mense hier in die land,” sê hy:
“dié wat gebly het omdat hulle nie kon wegkom nie, en dié wat gebly het selfs al kon hulle
gaan.”’ (p. 11-12) (vgl. Minnaar 1984: 14). A. Coetzee (1988: 71) spreekt ook nog van een
klassenafstand tussen George en de farmers en wijst verder op het verschil tussen ‘die
terughunkeraars’ die volledig met het verleden behept zijn en het herinnerde/verbeelde boven
de werkelijkeheid verkiezen, en ‘die werkers in die hede’ die zoals meneer Hattingh de
doeners zijn.
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wordt door foutieve of juiste beslissingen (door deze karaktertrek nadert hij in zekere
zin Henry van Eeden uit Sewe dae by die Silbersteins). Pas na de dood van beide
ouders, maar vooral zijn moeder (sic!) onderneemt hij de reis naar Zuid-Afrika.
Gedurende dit korte verblijf van vijf herfstdagen komt het proces van zijn
identiteitsvorming in een stroomversnelling terecht: hij wordt nu gedwongen om
voor eigen rekening tot een besluit te komen. Tegelijkertijd zet zijn reis het
initiatieproces in. Ook dit gebeurt op een innovatieve manier: George wordt aan een
nieuwe orde blootgesteld en wordt op een aantal punten uitgetest, maar zonder veel
dramatische en traumatische momenten en vooral zonder het definitieve afscheid
aan zijn oude bestaan in Zwitserland. De initiatie in Na die geliefde land kan men
een proces noemen dat halverwege is blijven stilstaan. Anders dan in andere
herschrijvingen van de plaasroman, om maar Sewe dae by die Silbersteins of Die
jakkalsjagter te noemen, duurt dit niet zeven dagen d.i. de periode die traditioneel
het compleet-worden en het scheppen uitdrukt (zeven verwijst o.a. naar de vierdeling
van de 28-daagse maanbaan en de zeven planeten met de zeven dagen van de week
- ook die van de Schepping - en diverse zevenheden als deugden, zonden, kunsten
en wetenschappen, sacramenten, levensperioden e.a. (vgl. Biedermann 1993:
430-431)). Met de vijf dagen die George in Afrika doorbrengt, beantwoordt de auteur
niet aan de verwachtingen van de lezer, die eerder met het getal zeven verbonden
zijn. Tegelijkertijd brengt hij de volkomenheid van Georges beslissing toch tot
uitdrukking, zij het tegen deze verwachtingen in: vijf gaat door voor het getal dat
ten grondslag ligt aan de wereldorde zoals aangetoond in het pentagram, waarin de
mens met hoofd, armen en benen rechtop ingeschreven kan worden, de mens beschikt
over vijf zintuigen, vijf tenen of vingers aan elk van zijn ledematen, er zijn vijf
kleuren; vijf staat ook symbool voor de individuele mens tegenover de universele
(Kopaliński 1990: 320-321). In de context van de komst uit Zwitserland, het verblijf
in Zuid-Afrika en de besluitvorming van George die vijf dagen in beslag neemt,
speelt de spanning tussen het neutrale Zwitserland dat deel uitmaakt van het
beschaafde Europa en Zuid-Afrika dat gelegen op het wilde Afrikaanse continent
zich in een stadium van politieke kentering bevindt, een specifieke rol.
Als ingezetene van Zwitserland is George voor een aantal mensen aantrekkelijk.
De schooljuf Bettie Conradie raakt zelfs enthousiast: ‘“Van Switserland?” vra sy.
“O, maar dit moet wonderlik wees! Jy moet met die kinders kom gesels (...).”’ (p.
42). Maar het is vooral het samenspel van zijn Europese uitheemsheid (uitgedrukt
bijv. in andere kleren en manieren) en zijn Afrikaanse inheemsheid (waarvan dezelfde
taal en gezamenlijke herkomst de voornaamste bestanddelen zijn) die hem in de ogen
van anderen interessant maakt. Dit samenspel tussen Georges verwijdering van het
land van herkomst, zijn distantiëring ten opzichte van de Afrikaners maar tegelijkertijd
zijn toebehoren aan
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de groep wordt op het vlak van de taal spectaculair uitgedrukt. Zoals eerder
aangetoond wordt de collectieve distinctie als eigen distinctie door het individu
aangevoeld indien de collectiviteit het individu geabsorbeerd heeft en dit laatste in
de groep volledig opgaat. En juist dit is een proces dat in Na die geliefde land
halverwege is blijven staan. ‘Een collectieve distinctie, welke het sterkst, het meest
misleidend als eigen, innerlijke distinctie wordt gevoeld, is de landstaal.’ schrijft
Van Bruggen (1980: 27). Noch George noch de Afrikaners ondervinden werkelijk
problemen om zich verstaanbaar te maken, van een ander woordgebruik of andere
woordkeuze van George merkt de lezer niet veel, maar er wordt wel vermelding
gemaakt van een buitenlandse uitspraak. Dit taalcontact veroorzaakt een zeker
Verfremdungseffekt. Misschien is op George en zijn houding tegenover het Afrikaans
de opmerking van Jacques Derrida (1996) van toepassing: vanuit de positie van een
joods kind in het Franse Algerije preobeerde de filosoof zijn relatie tot de Franse taal
te beschrijven en bediende zich daarbij van de formulering la prothèse d'origine.
Omdat het Afrikaans als een gezamenlijk taalmedium functioneert, staan de
opmerkingen over taalverschillen gedeeltelijk symbolisch voor het probleem van de
menselijke communicatie en uitwisseling van gedachten. De onvolkomenheid van
de verhoudingen vindt haar neerslag in de gebrekkige communicatie. Zelfs wanneer
de personages proberen om met de anderen contact op te nemen blijkt dat ze op
verschillende golflengten zitten. Schoeman heeft veel scènes vanuit de
communicatieproblematiek opgebouwd.28 De dialogen spelen bij hem een grote rol
maar worden nauwelijks tot een duwende kracht voor de plot, veel meer weerspiegelen
ze gedeeltelijk de verinnerlijkte ontwikkeling van de figuren. Dat komt trouwens in
verschillende romans terug (Spies 1973; Rens 1973). Het is bijvoorbeeld opvallend
hoe zelden de personages lachen (een van de weinige voorbeelden vindt men op p.
83-84), terwijl de lach in een boek zoals Op 'n eiland elke keer een vorm van
communicatie aanduidt die zelfs over de grenzen van talen heen reikt (Rens 1973:
52, 53). Men kan stellen dat taal het enige element is dat George nog met de
Afrikaners verbindt. Tegelijkertijd wordt deze taal als signaal voor vreemdelingschap
gebruikt zowel voor George in Zuid-Afrika als ook voor de oudere generatie
emigranten in Europa: ze hebben hun herinneringen aan Afrika ‘met hulle saamgedra
in die agterkamers en solderkamers van vreemde stede, struikelend oor die lettergrepe
van onbekende tale’ (p. 62).
Strikt genomen wordt het gevoel van Georges ‘uitlandigheid’ door de af en toe
opgeroepen schetsmatige beelden van Zwitserland gedragen of zoals G. Jooste dit
noemt een ‘kykraam’: ‘Die aanwesigheid van 'n Europese werklikheid is deel van
die kykraam. So word die waarneming beïnvloed en die

28

J. Smuts (1975: 130-148) rekent George - en andere hoofpersonages bij Schoeman - tot
‘die-niekommunikatiewe karakter’.
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gevoelswaarde van Afrika gekleur.’ (Jooste 1999: 552) Het is een bekend procédé
in de reisliteratuur om twee verre werkelijkheden en andere ruimtes tegenover elkaar
te stellen met vergelijking en contrast als doel. Hierdoor wordt aan de beschrijving
door de verteller of focalisator een belangrijke dimensie van subjectiviteit verleent.
De keuze voor Zwitserland was bij Schoeman waarschijnlijk een complexe
schrijversbeslissing en naar de redenen kunnen we slechts gissen. Toch denk ik dat
we een aantal resultaten daarvan aan een nadere analyse kunnen onderwerpen.
Om te beginnen is het volgens mij niet zonder belang dat Zwitserland in
Zuid-Afrika geassocieerd wordt met de ballingschap van enkele bekende Afrikaners
zoals de laatste president van Transvaal Paul Kruger of de schrijver ‘uit die eerste
geslag’ Jan F. Celliers. Maar het verschil tussen beide landen is niet alleen het resultaat
van hun afstand of een andere geschiedenis, zulke elementen spelen zeker een rol in
de opbouw van de algemene sfeer die heerst in het tussengebied waarin George zich
bevindt. Belangrijker zijn de indrukken en associaties die beide landen oproepen.
George komt uit Zwitserland d.w.z uit het centrum dat voor de bakermat van de
moderne Europese beschaving en diepgewortelde democratie kan doorgaan en komt
in Zuid-Afrika aan, dat - zoals Schoeman het land voorstelt - nog steeds in een
omwentelingsfase is. Zwitserland staat bekend als een land met een hoge
levensstandaard dat vol zelfvertrouwen is, maar dat - ondanks het feit dat het de zetel
is van allerlei internationale organisaties - zelf niet graag aan vormen van te nauwe
coöperatie zoals statenbond, gemenebest of unie deelneemt. Zwitserland wordt dus
niet alleen geassocieerd met politieke neutraliteit, maar eveneens met een zekere
autarkia-mentaliteit en afstand of zelfs argwaan tegenover dat wat niet eigen is. Wat
ook niet wegneemt dat dit land van rust en vrede als toevluchtsoord voor ballingen
en zelfs opstandelingen uit andere landen fungeerde.
George is niet alleen in Zwitserland woonachtig, hij is buitendien een Zwitserse
stedeling wat de afstand vergroot tot de Afrikaners die op het platteland boeren. ‘Ek
het in die stad gebly, in Genève; ek werk daar.’ (p. 31). Hier weerklinken de echo's
van de oude motieven van de plaasroman waar de stad synoniem stond voor zedelijke
ontsporing, economische bedreiging en verengelsing. Schoeman gaat natuurlijk niet
zo ver om ze in hun oorspronkelijke vorm over te nemen, maar door George in de
stad te laten wonen, de Afrikaners zelden naar de stad of het dorp te laten komen en
de spanning tussen het landelijke en geürbaniseerde Zuid-Afrika te doen herleven,
activeert hij een aantal associaties en recycleert als het ware de oude motieven.
Ondanks dit hergebruik wordt tegelijkertijd duidelijk dat Na die geliefde land in een
aantal opzichten anders is dan de nieuwe - gedeeltelijk later dan zijn boek
gepubliceerde - herschrijvingen van de plaasroman: de isolatie van de afgelegen
boerderijen wordt niet verbroken door het nabijgelegen dorp met zijn huizen,
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winkels en de kerk (vgl. Coetzee 2000: 112-113). Men kan eveneens stellen dat het
dorp bij Schoeman verder van de plaas verwijderd is (in ruimtelijk, ideologisch en
cultureel opzicht) dan in het oudere proza; het dorp maakt als het ware minder deel
uit van het concept “plaas”. Hierover formuleerde Coetzee (2000: 96) een rake
opmerking: ‘Van den Heever praat van “die ou plattelandse bestaan”; 'n mens moet
vanuit sy argumente dan ook aflei dat “plaas” en “platteland” in 'n groot mate sinoniem
is. Soos Engels nie die konsep grond het nie, het Afrikaans nie die konsep country
nie. En die soort dorp wat in die Afrikaanse “dorpsroman” 'n ruimte is, is dieselfde
as wat in Wilma Stockenström se Uitdraai (1976: 8) beskryf word as “'n dorp vir 'n
boeregemeenschap” (“... asof kerk en sakegeboue bestaan om in hoofsaak diens te
lewer aan die omliggende plase”).’29 F.I.J. van Rensburg (1971: 23) drukte dit zoals
volg uit: ‘Plaas en dorp het in die Afrikaanse ervaringswêreld van vroeg af harmonies
saambestaan, in die lewe sowel as in die boek. Weinig boere sou daaraan dink om
die dorp as 'n onwenslike element te beskou. Inteendeel, die dorp was noodsaaklik.
Daar was nou wel die hotel en die kroeg, maar daar was ook die winkel en die kerk.
Die dorp het harmonies gehoort in die ervaringspatroon van die boer.’30 Dit neemt
niet weg dat de ervaring van het dorp dikwijls een ervaring in de trant van Ultima
Thule was zoals in Schoemans 'n Lug helder wolke waar Kobus' vader zestig jaar
lang op de plaas Eindvlei woont ‘en beweeg in die kring van omringende plase met
die dorp as verste baken aan die rand van sy wêreld.’ (Schoeman 1967: 51) Voor
vrouwen, zoals Kobus' zusters, wordt dit nog beperkter gesteld: ‘Hul bestaan begrens
deur die lae lyn van die horison rondom hulle en die lang stilte daarvan slegs versteur
deur die klank van die wind of die geluid van perdepote in die verte op die pad.’
(Schoeman 1967: 38)
Twee voorbeelden zijn tekenend voor George's verstedelijkt karakter. Ten eerste:
op Moedersgift stelt hij Carla de onnozele vraag of tante Miemie hier alleen woont;
George vraagt dit op het moment dat beiden in de mooie bloementuin staan die de
oude vrouw nooit in haar eentje zou kunnen verzorgen (p. 44); Carla wordt ongeduldig
dat George geen causaal verband ziet tussen feiten die voor haar als plaasmens voor
de hand liggen. Ten tweede: George wijst het voorstel van Johannes af om op
Hattinghs boerderij iets nuttigs te gaan doen. ‘“Jy moet 'n slag inspring en hand bysit
met die werk hier op die

29

30

Aan dat cumulatieve karakter van het concept ‘plaas’ beantwoordt ook het cumulatieve
concept van ‘stad’: de Afrikaanse literatuur toont dikwijls de voorstedelijke verhouding
tegenover de stad en de stadswerkelijkheid wordt beleefd vanuit de suburbs omdat de voorstad
iets van een compromis heeft (Van Rensburg 1971: 27).
Toch laat de schildering van de boerderij als de ideale woonplaats ook hier en daar de spanning
tussen het dorp en de plaas zien; in Die meulenaar (1926) van D.F. Malherbe is het dorp een
plaats waar geroddeld wordt en waar soms weinig sympathie voor de boeren te bespeuren
valt (Malherbe 1978: 45, 51; vgl. Venter 1992: 53).
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plaas. Jy sal genoeg vind om jou besig te hou van voor dagbreek tot laat in die aand.”
“Ek dink nie dat ek sal probeer nie.” “Wat is dan verkeerd met plaaswerk?” “Ek sê
nie dat daar iets mee verkeerd is nie. Maar as ek moes probeer om julle te help, sou
ek meer in die pad wees as iets anders.”’ (p. 76). George wordt door Johannes nog
gekwalificeerd als een witteboord-mens: ‘“y's 'n lessenaarmens. Kyk maar na jou
hande.” George kyk na sy hande voor hom op die tafel. Op die dag ná sy terugkoms
het hy 'n afspraak met die kapper en sal die manikuur sy hande versorg - nog net
twee dae in hierdie vreemde land waarvan hy feitlik niks gesien het nie, net een dag
hier op die plaas met sy groot kombuis en die stilte buite en Johannes in vuil
kakiewerkklere.’ (p. 76).
Toch is niet alleen het verre Europa schuldig aan Georges verstedelijking en
vervreemding van het leven op het platteland. Reeds zijn ouders hebben een andere
levensstijl aangenomen dan de plattelandse Afrikaners gewend zijn. Zijn eigen
ambivalente houding tegenover het plaasleven en plaaswerk begon al bij zijn moeder
die ooit zei dat ze nooit op Rietvlei haar hele leven zou kunnen doorbrengen (p. 79).31
Het verschil in optiek wordt op een aanschouwelijke manier duidelijk gemaakt
wanneer George de familie Hattingh over zijn moeder en het leven van de
verstedelijkte Afrikaner-ballingen vertelt en zij geleidelijk hun interesse voor zijn
verhaal blijken te verliezen: ‘“Sy het stiller gelewe nadat my vader dood is,” sê hy.
“Dit was natuurlik nie meer nodig om soveel te onthaal nie, baie van hulle gaste was
eintlik sy sakevriende gewees. En dit was ook nie so lank ná sy dood dat sy siek
geword het nie.” Hulle luister egter nouliks, hulle reageer nie. “Sy het 'n paar keer
na Londen of Parys gegaan,” sê hy; “sy het belanggestel in opera en ballet. Eenkeer
het sy nog met vakansie gegaan, na die Italiaanse mere, maar sy het daar siek geword
en sy moes ná 'n week al terugkom. Sy het met 'n vriendin gegaan,” voeg hy by in
'n laaste poging om hulle aandag te trek. “Mevrou Minnaar; haar man was vroeër
militêre attaché...”’ (p. 32).
George vertegenwoordigt dus als het ware de verstedelijkte Afrikaner, een soort
die in het door hem bezochte land van Zuid-Afrika niet meer voorkomt omdat na de
politieke omwenteling alle Afrikaners uit de steden werden verdreven. Oorspronkelijk
waren de meesten van de generatie die als eerste met de ‘moeilikhede’ werd
geconfronteerd, geen boeren meer. Uit het verhaal van mevrouw Hattingh blijkt dat
zij en haar man met de twee oudere kinderen Hendrik en Johannes op het platteland
zijn gaan wonen en dat daar pas later Carla en Paultjie geboren zijn (p. 78). ‘Maar
die meeste van ons het nie eers 'n keuse gekry nie, dit was padgee hierheen of vertrap
word, dié wat nie betyds

31

Op George's moeder is de opmerking van J.M. Coetzee (1988: 73) van toepassing: ‘The
literature of the dying rural order, in South Africa as in Europe, is full of stories of sons and
daughters who, once they have had a taste of urban life, look back on the peasant order into
which they were born as unrelieved oppression.’ Terwijl George zelf reeds als kind de plaas
vanuit een andere positie bekeek nl. die van een kleinkind dat zijn grootouders bezoekt en
op het platteland zijn vakantie doorbrengt.
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weggekom het oorsee toe nie.’ (p. 79). Schoeman keert hier het traditionele motief
om. Oorspronkelijk heeft de stad gefungeerd ‘as verbanningsoord van die eertydse
boer’ (Van Rensburg 1971: 24; vgl. Van Rensburg 1963: 16) en zijn personages in
talrijke plaasromans gedesillusioneerd ‘na die beskutting van die plaas teruggekeer
na 'n rampspoedige kennismaking met brute werklikheid “daarbuite”.’ (Grové 1951:
5) In Na die geliefde land is dit oord van ontluistering de plaas zelf en de held keert
zonder illusies naar zijn vriendenkring in een stad in Zwitserland als naar de beschutte
plaats terug.
Hier schuilt een andere betekenis van de titel. Het Afrikaanse ‘na’ wil niet alleen
de richting aangeven en zoals in de klassieke reisteksten de te verkennen ruimte
afbakenen, maar heeft ook een temporele dimensie zoals het Nederlandse ‘na’ d.w.z.
‘over’: het geliefde land bestaat niet meer in de vroegere vorm. In beide betekenissen
van het woord ‘na’ heeft de titel betrekking op Georges reis.32 Maar ook het woord
‘land’ toont enkele betekenislagen - dit kan gaan over het land als staat of natie als
ook over het platteland of zelfs over het bouwland; hier houdt de titel eveneens
verband met de groep Afrikaners die zich na hun trek uit de steden weer op het
platteland gingen vestigen.
In deze spanning ziet men al de cruciale kwestie van Na die geliefde land nl. in
hoeverre de plaas en verhouding tot de grond, kortom de verbondenheid met de grond
die door het werk van de mens tot stand gebracht wordt, een rol speelt in de
identiteitsontwikkeling van de Afrikaner. ‘In the myth of natural right elaborated by
Van den Heever, the founding fathers pay for the farm in blood, sweat, and tears,
not in money: they hack it out of primeval bush, they defend it against barbarians,
they leave their bones behind in its soil.’ (J.M. Coetzee 1988: 85). De mensen die
George ontmoet, werden door politieke omstandigheden genoodzaakt om hun identiteit
opnieuw volledig in de context van de plaas te herdefiniëren. Maar dit was gezien
de situatie een min of meer vanzelfsprekende keuze uit de reeds bestaande en
historisch voorhanden identiteit van de Boeren. Hun identiteit - zoals elke identiteit
- was tegelijk een vorm van retrospectie. En wie omkijkt, ziet een zoutpilaar, wordt
tegelijk een persoon, en persona, een masker (Otterspeer 1996: 13). George
daarentegen wanneer hij door zijn reis met het heden en verleden geconfronteerd
wordt, wordt uitgedaagd om een werkelijke keuze tussen reële alternatieven te maken.
Men moet op deze plaats erop wijzen dat de auteur verschillende mensen uit de
groep Afrikaners de kans gunt om hun opinie te luchten. De meeste romanfiguren
vertonen ondanks hun eendimensionaal karakter als individuen
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G.A. Jooste (1995-a: 147) verkent eveneens de interpretatiemogelijkheden van de titel: ‘'n
Moontlike tuiskoms word in die titel van Na die geliefde land geënkodeer. Vanweë 'n ironiese
veelduidigheid rondom die voorsetsel word meer as een moontlike geliefde land in die spel
gehou; in temporele terme: die verledeland van die oumense, die toekomsland van die moedige
jonges en die onaanvaarbare hede vir almal. Dit is veral laasgenoemde wat die bedreigde
bannelinge motiveer om hul omstandighede te verbeter, om hul dus aan die steil en donker
trap van die hede te ontworstel.’
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verschillende attitudes tegenover het Afrikaner-nationalisme (Willemse 1985: 39).
Schoemans critici hebben uit het oog verloren dat dit procédé ook deel uitmaakt van
de presentatie van de nieuwe politieke situatie in het ‘geliefde land’. Ondanks - en
misschien zelfs dankzij - een sterke focalisatie op George is de lezer in staat om naar
diverse opinies te luisteren.33 We nemen weliswaar notie alleen van meningen van
een enkele groep burgers maar ook dit is functioneel te verantwoorden - op die manier
geeft de schrijver meer gestalte aan de sociale dimensie van de grenssituatie waarin
George verkeert. Als Europese intellectueel die in een levensfase van crisis verkeert
en de reis als hulpmiddel beschouwt om ‘allerlei probleme in verband met liefde,
toewyding en trou’ (p. 16) voor zichzelf op te lossen, wordt George geconfronteerd
met verschillende standpunten en de roman wordt als het ware een laboratorium waar
een spectrum aan mogelijkheden ter overweging voorgelegd wordt (Willemse 1985:
44).
In zijn geval, veel meer dan in geval van de Afrikaners in Zuid-Afrika,34 gaat het
om een volstrekt moderne problematiek. Ten eerste valt de positie van George niet
te omschrijven in de klassieke termen van de Europese romantiek of van de Afrikaanse
romantisch-realistische benadering in de oude plaasroman: ‘whereas European
Romanticism (...) sees man as a child not of cities but of nature, Van den Heever
presents man as a child not of cities but of the farm’ (J.M. Coetzee 1988: 87).
Schoeman construeert zijn protagonist op zo'n manier dat hij in Zuid-Afrika nergens
past en noch de natuur noch de plaas geeft hem antwoord op zijn existentiële vragen.
Ten tweede, om Bauman (1994: 106) te parafraseren, kan gezegd worden dat in de
hedendaagse wereld (de Poolse filosoof praat terecht van de ‘stad’) identiteit voor
altijd, en onherstelbaar, gescheiden is van nativiteit. Vroeger toen deze laatste door
geboorte en saamhorigheidsgevoel vaststond, werd ook de identiteit automatisch
bepaald en bleef voor de rest van het leven invariabel. In de traditionele
gemeenschappen werd identiteit eveneens van de geografie afhankelijk. Bijvoorbeeld
in de Europeese middeleeuwse cultuur vindt men een uitdrukking daarvan: men
noemde de mensen naar de plaats waar ze ter wereld kwamen (Leonardo da Vinci,
Chrétien de Troyes etc.).35 Dat de mens op een bepaalde geografische

33
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Daarin zie ik een overeenkomst met de werkwijze van Camus (Van Stralen 1996: 181).
Carla, en in mindere mate Paultjie, bekleedt hier een andere positie. Zij is bezig om haar
identiteit anders dan haar omgeving te bepalen en projecteert haar gezochte (t)huis bewust
op de toekomst. George daarentegen stelt zich dit voor in het verleden (vage herinneringen
aan de kinderjaren in Zuid-Afrika) of heden (beelden van Zwitserland). Wat hen verbindt is
het feit dat het in beide gevallen om een verondersteld huis gaat (Bauman 1994: 107).
Interessante inzichten omtrent de beslissing van Carla om in Afrika te blijven, bavat de
bijdrage van P.A. du Toit (2001).
In de werkelijkheid was de situatie veel complexer dan op het eerste gezicht lijkt. Uit het
onderzoek naar de aanwezigheid van de Poolse studenten in Leiden in de 16de eeuw (Kiedroń
1992) blijkt bijv. dat ze bij de inschrijving in het Album Studiosorum allerlei combinaties
gebruikten om hun identiteit te bepalen: Lithuanus Polonus, Gente Ruthenus natione Polonus
of Natione Bohemus educatione Polonus of zelfs Scoto-Polonus. Men bediende zich
gewoonlijk van drie elementen: geboorte (gente...), opleding (educatione...) en geboorteplaats
(natione...).
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plaats ter wereld kwam en hierdoor mede gedefinieerd was, was voor de mensen van
toen evenzo vanzelfsprekend als dat men uit een bepaalde vrouw werd geboren. In
psychologische en culturele zin was de emigratie geen keuze, maar een verbanning.
Loyaliteit en verbondenheid aan de eigen plaats was zo significant dat de verbanning
de kern van de identiteit raakte. (Grudzińska-Gross 1995: 190) De moderne identiteit
van de stadsmens is daarentegen niet onveranderlijk. Ze moet in groei- en
rijpingsproces opgebouwd worden. Ze is aan wijziging onderhevig als gevolg van
de ontwikkeling van de sociale positie, ouder worden of verdere veranderende
elementen van de context. Dus ook op latere leeftijd, bijna constant moet aan identiteit
gebouwd worden. Zelfs een aantal traditionele componenten van de identiteit die op
constanten lijken - waarbij in eerste instantie ras en sekse genoemd kunnen worden
- worden heden ten dage als gevolg van de emancipatorische bewegingen in een
ander licht geplaatst en hun overgeleverde vorm wordt in twijfel getrokken.
Veel scheidt George van de Afrikaners in Zuid-Afrika. Hij is opgevoed door ‘duur
kindermeisies’ en bezocht ‘die mees eksklusiewe kosskole’ (p. 30). Hij merkt ook
verschillen in opvoeding en omgangsvormen op tussen hem en de Afrikaners op de
plaas ‘hulle maniere is nou eenmaal anders as dié waarmee hy self grootgeword het’
(p. 126). Dit is waarschijnlijk wat Carla bedoelt wanneer ze zich na haar uitbarsting
op Rietvlei bij George oprecht verontschuldigt: ‘Jy is waarskynlik gewoond aan meer
wellewendheid.’ (p. 51), en ook later wanneer ze sarcastisch tegen hem uitvaart en
zijn uiterlijk op de korrel neemt ‘jy met jou duur klere en jou mansjetknoppe en jou
goue horlosie’ (p. 52). Met de typische ironie provoceert ze George op een ander
moment: ‘ons is agterlike, eenvoudige plaasmense by wie jy 'n paar dae kuier omdat
ons jou gedwing het en omdat jy nie wis wat anders om te doen nie’ (p. 85). Dezelfde
toon, maar smekend om tegenspraak, slaat tante Loekie aan: ‘“Ons is vir jou seker
baie oninteressant, plaasmense is nou eenmaal nie wat wonders nie.” Haar gefluisterde
woorde is egter nie die konstatering van 'n feit nie, maar eerder 'n vraag: byna smeek
hulle hom om ontkenning en weerspreking.’ (p. 121).
De discrepantie wordt ook op het vlak van interesses duidelijk. Paultjie stelt belang
in de manier waarop George in Zwitserland woont, maar al vertellende daarover
wordt George zich bewust van grote zo niet onoverbrugbare verschillen: ‘“Dis op
die sesde verdieping, taamlik groot - daar's 'n groot woonkamer.” Die jonkman wag
en luister. “Daar's Berbertapyt, en boeke, en 'n paar skilderye uit my vader se
versameling, en 'n groot kaggel waar ek in die winter vuur maak.” Hy soek na nog
iets om te vertel, nog 'n feit om op te noem. “In die winter gaan ons dikwels in die
berge om te ski,” voeg hy by, maar kan dan aan niks meer dink nie, en sy stem sterf
weg. Al die vertroude
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onderdele van sy lewe klink vreemd en onwesenlik hier waar hy hulle probeer beskryf
op die hooi van die donker solder met die gedreun van die reën bo sy kop, vir iemand
oorkant hom wat hy nouliks ken en wie se gesig hy nie eers kan sien nie. Hy kan net
die geur van sweet en grond ruik, die liggaamsreuk van iemand wat op die land werk.
Weet dié seun iets van Berber-tapyte, ski-togte of villa's; weet hy selfs wat die woorde
beteken?’ ‘(p. 20-21). Op een andere plaats wordt dit tegenover de Afrikaners, dus
niet alleen in zijn gedachten maar uitdrukkelijk, verwoord: ‘My lewe is so anders as
julle s'n...’ (p. 87). George weet ook dat dit gevoel van vervreemding en kloof tussen
de beide werelden wederkerig zal zijn: ‘Pierre en Ève sal hom uitvra oor sy besoek,
maar wat is daar wat hy hulle sal kan vertel?’ (p. 92). Per slot van rekening constateert
hij onoverkomelijke verschillen en stelt hij zichzelf een retorische vraag: ‘En waarom
moet ek alles wat ek besit, opgee om my hier in die onbekende te waag?’ (p. 126).
George is reeds in een grote mate een Zwitser. Hij is niet in staat om op de politieke
omwenteling in het vader- en moederland te kijken als naar een fenomeen dat de
wereld van zijn ouders vernietigd heeft. Zijn huis is (in) Zwitserland. Hier ligt ook
de oorzaak van het feit dat hij het wezen van de revolutie, de aanleiding daartoe en
haar achtergronden niet tracht te begrijpen en überhaupt geen vragen stelt (tevens
kan men zijn geringe belangstelling voor de nieuwe orde als verklaring aanvoeren
voor de schaarse informatie over het nieuwe bewind, hij is immers de focalisator).
Zijn toekomst, voorspoed en welzijn verbindt hij automatisch en liever met de
specifieke vrijheid die inherent is aan het land waar hij woonachtig is, dan met de
traditie die zijn land van geboorte hem te bieden heeft. Zwitsers zijn ook zijn reacties
en denkwijze. George is een extreem voorbeeld van de intellectueel, die niets ziet
en niets onderkent wat niet reeds aanwezig zou zijn in zijn denkconcepten en
uitgewerkte begripstructuur (herinneringsbeelden van Afrika van vroeger inbegrepen).
De typische Schoemaniaanse tegenstelling tussen bekend en onbekend wordt met de
onkenbaarheid uitgebreid (Jooste 1995-a: 141). Daarom leert George Zuid-Afrika
niet kennen, hij raakt niet vertrouwd met het land, het feit allen al dat hij zich zijn
vroegste indrukken als kind herinnert en zich ook nog de herinneringen van zijn
moeder als het ware ‘herherinnert’ groeit uit tot een vast oriëntatiepunt van zijn
beleving van Afrika. Hierdoor wordt de kloof tussen zijn Afrika-ervaring toen hij
kind was en zijn huidig verblijf alsmaar groter. Gert Jooste (1995-a: 143-144)
onderkent daarin een vast patroon in het oeuvre van de schrijver: ‘Die tussentyd,
gewoonlik 'n tydelike verblyf, vorm die hoofstorie, omraam deur 'n aankoms en 'n
vertrek. Tydens hierdie kort verblyf word 'n vreemde wêreld ontdek en ondersoek.
'n Afskeid en 'n vertrek volg haas onvermydelik hierop. Die plasing van die hoofstorie
tussen 'n vorige verblyf en 'n daaropvolgende verblyf skep 'n patroon van vergelyking
(tussen tye, tussen wêrelde, tussen waardestelsels) waarop die keuse-aspek van die
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tussenskap steun. (...) Tydens die reis het die personasie dikwels te doen met twee
werklikhede: die vorige verblyf en die omringende werklikheid. Die vorige verblyf
leef nog in hom en versterk die vreemdheid van die huidige wêreld.’ Joostes (1995-a:
144) stelling dat het onzeker is of George ooit een geliefd land bereikt, vind ik
daarentegen niet relevant: in het licht dat het concept ‘Zwitserland’ werpt op de
exterritorialiteit van Georges als intellectueel, heeft dit in de roman nauwelijks
betekenis.
Georges positie in Zwitserland is van een bijzondere aard. Hij is weliswaar niet
bijzonder rijk - ‘'n woonstel in Genève’ (p. 20) - maar alles wijst erop dat hij een
zorgeloos bestaan leidt. Hij werkt voor een ‘uitgewersmaatskappy’ (p. 20, 99) en
volgens zijn eigen woorden moet hij veel manuscripten en drukproeven lezen (p.
58). Daarmee situeert de auteur zijn personage opzettelijk in de wereld van boeken
en cultuur.36 Dit ontgaat de Afrikaners niet, bijvoorbeeld tijdens de poëtische
voordracht van Fanie Raubenheimer zegt tante Loekie dat George zeker in hem
belang zal stellen omdat Fanie ‘versies maak’ (p. 121). ‘“Ek is baie lief vir poësie,”
sê Raubenheimer. “Ek sou nie daarsonder kan lewe nie. Of miskien stel jy nie belang
in die letterkunde nie?” “Ek gaan dikwels teater toe,” sê George om hierdie vraende,
wagtende gesig vlak voor syne te probeer bevredig. “Ek lees ook dikwels
toneelstukke,” vertel Raubenheimer. “Wie is jou gunstelingtoneelskrywers?”
“Büchner, Anouilh, Schiller...” Hy noem die eerste name wat daar by hom opkom,
sonder om daarby na te dink, maar Raubenheimer herken hulle blykbaar nie.’ (p.
58).
George's Afrikaanse leeftijdsgenoten leven zonder boeken (omdat ze verboden
werden of omdat ze hiervoor geen tijd hebben en maken) of ze hebben slechts triviaal
leesvoer ter beschikking. ‘Carla blaai om en lees verder: die verhaal wankel op die
rand van parodie, en die moeder, die boeredogter, die dominee begin rukkerig en
stuiptrekkend beweeg, hul edelheid en eerbaarheid byna karikaturaal’ (p. 83-84).
Wat Fanie Raubenheimer - ‘die siener, die sanger, die profeet’ (p. 123) - zelf schrijft
en voor het publiek voordracht, kan op basis van geciteerde fragmenten (p. 121-123)
bestempeld worden als in vorm en thematiek achterhaalde poëzie in de trant van de
oude (en mindere) Afrikaanse dichters. Wanneer het gesprek al toevallig op de kunst
komt, blijkt dat Georges Afrikaanse leeftijdgenoten, als ze al over literatuur nadenken
dat allen in termen van nuttigheid doen (p. 121) en letterkunde als wapen in de
politieke strijd beschouwen (p. 59).
Willemse (1985: 38) wijst op het contradictorisch karakter van George.
‘Outsiderskap kry sy allegoriese lading in die intellektueel: die kritiese en
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Schoeman plaatst George in een hele rij creatieve personages: ‘Die meeste van Schoeman
se tussenskappers is skeppende mense: 'n aspirant-skrywer (Anton in Spiraal), 'n skrywer
(Ruud in Op 'n eiland), 'n uitgewer (George in Na die geliefde land), 'n fotograaf (Gisela in
Afrika: 'n roman) en 'n digter (Adriaan in Afskeid en vertrek).’ (Jooste 1995-a: 143).
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vervreemde besinner wat 'n onhoudbare kontradiksie beleef: George is tegelyk
verfynde, intellektuele Europeër en Afrikaner.’ De spanning tussen George als
Europese intellectueel van Afrikaner-afkomst en de patriottisch ingestelde Afrikaners,
die tegelijk een spanning is tussen iemand die sceptisch reflecteert en iemand die
vast in de Afrikanerstrijd gelooft, interpreteert Willemse als de centrale strekking
van de roman nl. ‘die keuse van die intellektueel ten opsigte van Afrikanerdom’.
Mijns inziens wordt die invalshoek bevestigd door het hele Zwitserse concept in het
boek, het woonoord van George.
Omdat Zwitserland gesymboliseerd wordt door cultuur en mensen die aan cultuur
deelnemen, en Zuid-Afrika door natuurlandschap en mensen die aan de grond
verbonden zijn en dichter bij het ritme van de natuur leven, wordt hiermee het verschil
tussenbeide gesanctioneerd. Daarom dwaalt George in zijn gedachten soms af van
de omringende werkelijkheid van Afrika die voor hem buitenissig is. Bijvoorbeeld
het luisteren naar het verhaal van tante Loekie onderbreekt hij door aan Genève te
denken en deze gedachtengang onderbreekt hij weer om zich van de betekenisloosheid
en nutteloosheid van zijn reis te verzekeren: ‘Hy sou die vensters oopmaak om die
sigaretrook te verdrywe, dink hy, en die gordyne sou saggies beweeg in die aandlug.
Die gloed van verspreide lampe, musiek op die agtergrond, en die ligte van die stad
wat buite wegstrek in die donker - waarom het hy hierheen gekom, geld en tyd
verkwis ter wille van 'n sinlose reis en 'n sinlose besoek? Anders sou hy nou by die
huis wees, saam in stilte met 'n paar agtergeblewe vriende, om te sit en rook en na
musiek te luister, Lully of Rameau. Sy moeder is dood en haar huis moet nog
opgeruim word; waarom het hy nie liewer gebly om dit te doen nie? In die groot
kamer waar die musiek klink, sal die aandlug koel en helder na binne waai, want dit
is lente.’ (p. 136).37
In het aangehaalde fragment diagnostiseert George de verschillen tussen
Zwitserland en Zuid-Afrika door aan de geborgenheid van zijn eigen huis en een
ongedwongen avond met vrienden en stijlvolle rituelen (klassieke muziek, roken) te
denken. Zelfs het verschil in iets wat van voorbijgaande, cyclische aard is zoals de
jaargetijden - in Zwitserland is het op dat moment lente - begint een rol te spelen.
‘Môreoggend gaan hy weg hiervandaan; môreaand is sy plek bespreek op die vliegtuig
na Zürich, waar dit nou lente is en die bome begin bot in die parke. Hoe laat kom
hulle daar aan, dink hy, en wanneer sal hy in Genève kan wees?’ (p. 90). Wanneer
hij zich in de aanwezigheid van de farmers niet goed voelt, dwaalt hij in zijn gedachten
af naar Zwitserland en zijn ‘beskaafde liefhebberye’ (Jooste 1995-a: 145). ‘Hy sit
hier soos 'n nuweling op skool, dink George terwyl die gesprek rondom hom
voortstroom, en skielik begeer hy mense met wie hy kan gesels en wat dieselfde
wêreld bewoon as hy.

37

In Op 'n eiland beschouwt Ruud zijn bezoek aan Johan en Hilde eveneens als ‘'n sinlose reis
na vreemde mense’ (Rens 1973: 50).
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Op die dag van sy terugkoms het hy 'n afspraak vir aandete by Pierre en Ève. Hy het
belowe om wyn saam te bring: fricassée de poulet à l'ancienne, het Ève gesê. 'n Côtes
de Rhône of 'n Graves, dink hy, en verlang na die tafel by kerslig en die geselskap
van sy vriende. Vanaand nog die byeenkoms op Kommandodrif, en oormôre sal hy
in Genève was [wees]. Sal hy vir Ève blomme saamneem, of die heuningagtige
Griekse lekkers waarvoor sy so lief is.’ (p. 90-91). Zuid-Afrika strookt niet met het
beeld dat George zich van het land gemaakt heeft, is vreemd en onbekend geworden
in tegenstelling tot het vertrouwde Zwitserland waar hij zich in een vriendenkring
thuis voelt en zich reeds verheugt op een gewoon ouderwets kippenragoutie met wijn
samen met zijn vrienden. Op dat punt is hij anders dan Schoemans andere ‘onbetrokke
randfigure wat enigermate vreemd vir die lewe is, op 'n afstand van ander lewe,
moeilik komunikeer en in hul eie enkelheid vasgevang sit’ (Jooste 1995-a: 142).
Een belangrijk deel van de opgeroepen beelden van Zwitserland wordt gevuld met
George's herinneringen aan zijn moeder, zelfs details komen bij hem op. ‘Sy het nie
baie juwele besit nie, erfstukke en 'n paar moderne sierade wat sy vader vir haar
gekoop het, maar aan hierdie armband was sy om die een of ander rede geheg, en sy
het dit gedra tot die laaste weke, toe dit te swaar word vir haar arm.’ (p. 51). Uit een
andere passage blijkt dat George op een bepaalde wijze reeds in Zwitserland
vervreemd was van zijn mensen (naaste familie): ‘“My moeder het 'n villa gehad net
buite Lausanne,” sê hy dan, “aan die ander end van die meer.”’ (p. 20). Het
veelbezongen Lac Léman (Meer van Genève) symboliseert hier de kloof die ontstond
tussen zijn moeder, die steeds meer in het verleden en haar herinneringen aan
Zuid-Afrika verzonken bleek, en hem, die zijn thuis in de tegenwoordige Zwitserse
tijd vond.
George komt uit Zwitserland, een traditioneel neutraal land dat de
identiteitsproblemen in zo'n hoge mate als in Afrika niet kent en hij arriveert in
Zuid-Afrika waar het vooral gaat om het herdefiniëren van de eigen identiteit maar
ook om het handhaven, het te behouden van zichzelf (Smuts 1975: 141). Van
gedeeltelijke toepassing op George is de vaststelling van Van Stralen (1996: 180)
over Meursault dat hij uit de zuiverheid van de esthetische orde is gevallen en
vervolgens het slachtoffer van de ethische orde is geworden. Dit is eveneens de
context waarin de bespreking van het belang van Zwitserland voor George productief
kan zijn. Bij Schoeman zou dus niet zo zeer Europa als zodanig maar vooral
Zwitserland de esthetische orde vormen, Zuid-Afrika zou daarentegen tot ethische
orde behoren. In het eerste land consumeert George het aangename en relatief
gemakkelijke leven (gesymboliseerd door vrienden, muziek, eten en wijn), in het
tweede wordt hij gedwongen morele keuzes te maken. Tussen deze twee domeinen
bekleedt hij de positie van tussenskapper (Hanekom & Jooste 1995), want ‘Die
tussenskap het twee dominante fasette: 'n verdeling, en die gevolge daarvan. Die
verdeling skep moontlikhede; hieruit
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ontstaan spanning en eventueel die behoefte om die skeiding in heelwording te
oorwin.’ (Jooste 1995-a: 149).38
Bij Schoeman worden Afrika en Europa (of landen die de continenten
vertegenwoordigen) vaak contrasterend met elkaar in verband gebracht, maar het
gaat niet om de keuze tussen twee (vaste)landen maar tussen twee levensbenaderingen
(Jooste 1995-a: 145). De spanning tussen Zwitserland en Zuid-Afrika kan ook
beantwoorden aan het onderscheid tussen twee wijzen van bestaan die - volgens
Stephen Watson (1986: 384) - voor de protagonisten in J.M. Coetzees romans
openstaan: being en becoming. ‘Being in this context means the capability of existing
in oneself, as a stone exists, outside the forces of history and time; “becoming” is
acting within the historical moment; as Watson says, to become a participant in “a
world of event... in which there is direction and purpose.”’ (Penner 1989: 97 zoals
aangehaald door Vorster 1995: 95) Zelfs indien George niet voor een gelijksoortige
keuze staat, wordt hij door de Afrika- en Rietvlei-ervaring attent gemaakt op de vraag
wat precies waarde geeft aan zijn leven. Zo wordt hij tot nadenken gestemd in
hoeverre zijn omgeving in Zwitserland en in hoeverre de Zuid-Afrikaanse plaas zin
aan zijn leven kunnen verlenen. Na de dood van zijn ouders en na zijn bezoek aan
Afrika moet hij zelf zijn verantwoordelijkheid nemen.

IV.1.4. Reis
Na die geliefde land heeft alles met de vorming en bepaling van de identiteit te maken,
niet alleen in zijn hoedanigheid van plaasroman waarover straks meer gezegd wordt,
maar eveneens als reistekst. Indien men het boek in termen van het reisnarratief
beschouwt en in het kader van de xenofanische ervaring plaatst, worden de besproken
kwesties d.w.z. de andersheid van hulle, de spanningsrelatie tussen twee vastelanden
maar ook Georges trek van Zwitserland naar Zuid-Afrika in een dramatisch licht
geplaatst.
De reis wordt in de literatuur dikwijls benaderd in termen van de zoektocht naar
zichzelf. Reeds de klassiek geworden reizen van jonge mensen die van de ene
Europese universiteit naar de andere trokken, de zogeheten peregrinatio academica,
hadden als doel intellectuele stimulatie en ontwikkeling van de rondreizende. De
expedities naar de verre landen, ontdekkings- of handelsreizen, werden dikwijls door
mensen ondernomen die op de ene of andere wijze moeite ondervonden om zich aan
te sluiten bij de bestaande rollen en identiteitspatronen in hun naaste omgeving.
Sommigen wilden hierdoor iets vergeten of voor de

38

Anders dan Jooste (1999: 550) versta ik het wezen van de tussenschap van vele
Schoeman-personages (George inbegrepen) niet als een existentieel probleem, maar eerder
als een morele uitdaging.
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vergetelheid bewaren, anderen wilden de spanning tussen het bekende en het
onbekende, de verwachte en de reële werkelijkheid beleven en verwerken. Ze verlieten
tijdelijk hun cultuur om in den vreemde het ontbrekende te gaan zoeken. De reis
ergens naar toe kan dus opgevat worden als een projectie van de innerlijke
problematiek op de externe wereld, de reis kan fungeren als gepast middel om het
verleden en zichzelf te doorgronden en individuele identiteit te verkrijgen.
Dit is het geval van George die een archetypische reiziger is. Zijn komst naar
Afrika heeft vele kenmerken van een ontdekkingsreis: terwijl hij de uitheemse
werkelijkheid verkent, bevindt hij zich op een innerlijke zoektocht, terwijl hij de
nieuwe indrukken verwerkt, onderzoekt hij zijn ware zelf. Hij verwacht een bepaalde
stand van zaken zowel in zijn land van geboorte als ook op Rietvlei dat zijn erfdeel
is en zoals Columbus of Vespucci zoekt hij iets anders dan wat hij uiteindelijk vindt
(O'Gorman 1961). Diverse elementen van het verre vasteland treft hij in een toestand
aan die hij niet eens verwacht heeft. De protagonist beschikt dus eerst over een
bepaalde representatie van de Afrikaanse werkelijkheid die - zoals snel blijkt - niet
met de realiteit strookt. Voor hij in Afrika arriveert, is het land van herkomst voor
hem niet meer dan heimwee-visioenen van zijn moeder of herinneringen opgeroepen
tijdens bijeenkomsten van andere ballingen die na de revolutie niet wilden/mochten
terugkeren en getracht hadden leefomstandigheden in Europa te reproduceren die
nog het meest op de Zuid-Afrikaanse leken (vgl. A. Coetzee 1988: 74). Aanvankelijk
beoordeelt de protagonist de concrete geografische en sociale werkelijkheid door het
prisma van de verbeelde/gedroomde ruimte waarmee hij - paradoxaal - in Europa
kennis heeft gemaakt (bij zijn moeder en andere Zuid-Afrikaanse emigranten). Maar
ondanks het feit dat hij ‘die eerste [is] van die geslag wat in die vreemde grootgeword
het’ (p. 63), is hij nog in Afrika geboren. Het land activeert dus in hem een reeks
herinneringen. Hij ontmoet een ander Afrika dan dit van zijn herinneringen en leert
zijn volksgenoten kennen zoals hij die nooit gekend heeft. Met andere woorden, deze
verbeelde/gedroomde beelden van de Afrikaanse ruimte worden aangebracht op de
psychische sfeer uit de kinderjaren met hun fantasieën, emoties en vervaging van de
contouren tussen verdichtsel en realiteit.
Georges reis ontwikkelt zich met elk uur tot het verlangen naar verloren eenheid
en harmonie, en het blijkt dat ze het gevolg is van een dieper gelegen existentiële
onrust. De reis is ondernomen op zoek naar het collectief en individueel verleden
gesymboliseerd respectievelijk door herinneringen van zijn moeder en zijn eigen
herinneringen. George hoopt dat dit verleden in Afrika nog levendig is zoals het
levendig was in het geheugen van zijn moeder en in de gesprekken van de ballingen.
Het dominerend gevoel is bij George de vreemdheid. De auteur mijdt behendig
alle structurele elementen die de positie van George als buitenstaander
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gedurende zijn reis zouden verzwakken. Als voorbeeld kan men het politieke vlak
nemen. Het personage heeft bijvoorbeeld geen last van de nieuwe heersers: hulle
laten hem met rust alhoewel hij de eigenaar is van de boerderij die door het leger
opgeblazen werd omdat de verlaten gebouwen als militair depot voor de voorstanders
van het ancien regime dienden. Daarmee kan hij tot het type van de geprivilegieerde
passant gerekend worden wiens bezoek niet op een politieke confrontatie uit kan
lopen (iets wat in een politieke roman bij uitstek zou moeten plaatsvinden). Zijn
verblijf in het geliefde land lijkt veel meer op een confrontatie met de overgeërfde
visioenen die zijn moeder koesterde. Het is een bezoek aan het land van belofte voor
zover de heimwee van de oudere generatie ballingen onder wie hij opgroeide hoge
verwachtingen kon wekken. De ontgoocheling is des te groter omdat Georges ouders
hulle regelmatig geld stuurden om een oppasser te betalen, maar daar is nooit iets
van gekomen en de plaas verwilderde. Tenslotte wordt het duidelijk dat hij, die
aanvankelijk zijn erfenis kwam bekijken, met een zwaarder wegende erfenis van de
voorstellingen en herinneringen wordt opgezadeld.
In Afrika komen drie werelden bij elkaar: de realiteit van de reiziger, van de plaats
en van de traditie. De ontvankelijkheid, sensibiliteit en ervaring van de reizeiger zijn,
om zich van de metafoor van H. Taine (1866: 17) te bedienen, een filter of lens die
aan alles wat waargenomen wordt, een zekere kleur geeft. Dat George uit Zwitserland
komt, een bijzonder land in Europa, onderstreept een zekere onbevangenheid en
objectiviteit van zijn waarneming. Maar Schoeman maakt de zaak complexer en
conditioneert zijn protagonist tegelijkertijd door eigen herinneringen, belast hem met
andermans herinneringen en voorziet hem van een komaf die hem een bepaalde
volksverbonden identiteit oplegt. Langs die kant wordt zijn perceptie wederom
subjectief. Tussen deze twee polen ontstaat de spanning waarin George zijn eigen
weg zoekt.
‘Reizen, d.i. hoofd bieden aan een nieuwe, onbegrijpelijke werkelijkheid,
destabiliseert buitengewoon. Om de nieuwe werkelijkheid te begrijpen, moet de
reiziger de realiteit definiëren en categoriseren. Hij moet haar als het ware vastprikken,
temmen en africhten. Zelfs indien de categorieën die de reiziger toepast, niet helemaal
adequaat zijn, behoudt hij op die manier tenminste een eigen identiteit: in het
aangezicht van de chaos zegt hij, wie hij is.’ (Grudzińska-Gross 1995: 83) Georges
verblijf draagt dan in vele opzichten een karakter van correctief toepassen op zijn
herinneringen, verwachtingen en projecties. Zoals de oude VOC-ontdekkingsreizigers
die naar het binnenland van Afrika trokken om nieuwe werelden te verkennen, heeft
George bepaalde vaste punten waarop hij zich gedurende zijn reis probeert te
oriënteren. Maar het beeld van Afrika waarmee hij is gekomen en dat deels herinnerd
en deels verbeeld is, biedt niet veel meer houvast dan de voorstellingen van imaginaire
koloniale geografie. De voorbije tijd maakt duidelijk dat de Afrikaanse (politieke

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

277
en sociale) realiteit van de beelden verschilt die door de herinneringen en heimwee
opgeroepen waren; de geografische werkelijkheid blijkt eveneens niet aan de
geïmporteerde hedendaagse verwachtingen te voldoen. Door zich aan die verschillen
bloot te stellen en ze tot op zekere hoogte te verwerken, komt George dichter bij de
bepaling van zijn identiteit en dus zijn beslissing om te blijven of terug te reizen.
Zoals in de traditionele reisteksten vertelt de beschrijving van het vreemde land
en zijn bewoners niet zo zeer over de geportretteerde objecten (mensen, verschijnselen,
landschappen), maar over de specifieke manier van zien van de verteller of van de
persoon door wie gefocaliseerd wordt. Ook Na die geliefde land vertelt in eerste
instantie over George (minder over Afrikaners, Zuid-Afrika en nog minder over
hulle). George is bezig om zijn Afrika-reis gedeeltelijk als voorwendsel te gebruiken
omdat ‘die probleme in verband met die plaas sou per brief afgehandel kon word’
(p. 16). Vanwege innerlijke problemen die hem bezighouden, laat hij de gelegenheid
van een verre reis back-to-the-roots niet voorbijgaan. Zijn onderneming groeit uit
tot een ontdekkingsreis waar de buiten-werkelijkheid slechts een omweg is om de
eigen binnen-werkelijkheid te onderzoeken. Om een metafoor te gebruiken, kan
gezegd worden dat George naar Afrika peregrineert op zoek naar de schatten van de
Monomotapa (eigen en collectief verleden) én tegelijkertijd op zoek blijkt te zijn
naar zijn Graal (eigen identiteit). De reis die hij onderneemt, kan ook beschouwd
worden als een belangrijke daad van bevestiging vanuit zijn positie als
‘tussenskapper’. George is van afkomst Afrikaner maar tegelijkertijd is hij ook geen
Afrikaner: de Zuid-Afrikaanse situatie begrijpt hij niet en hij kent de problemen en
de moeilijkheden van de Afrikaners evenmin. Hij is jonger dan de oudere generatie
die in het verleden ondergedompeld leeft, maar ouder dan bijvoorbeeld Carla die
geen herinneringen aan vroeger heeft dus vrijmoediger naar de omringende
werkelijkheid kan kijken. George is oud genoeg ‘om iets te onthou waaraan hy altyd
die naam Afrika gegee het en wat gemengde gevoelens van liefde, heimwee en
nuuskierigheid in hom oproep. Waarom sou hy dan nie die kans waarneem nie en
gebruik maak van die verskoning wat hy gekry het om terug te gaan, al is dit maar
vir 'n paar dae, om die vaag herinnerde verlede te probeer herwin, die werklikheid
te probeer terugvind, en allerlei probleme in verband met liefde, toewyding en trou
vir homself te probeer oplos?’ (p. 16).
Door de combinatie van deze twee soorten reizen, met een buiten- en een
binnenbestemming, doet George denken aan de Europese romantici die naar het
Zuiden trokken om bijvoorbeeld in Italië over geschiedenis te mediteren. George
verlaat Europa eveneens in zuidelijke richting, alhoewel zijn Zuiden veel verder ligt,
en bezint zich daar over verleden, heden en toekomst. De verwachtingen waarmee
hij naar Afrika vertrekt zijn kenmerkend voor een romanticus; ook romantici gingen
naar het Zuiden of naar de Oriënt en hoopten
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daar het landschap en de mensen onveranderd aan te treffen zoals in de antieke of
Bijbelse tijden. George koestert zulke romantische veronderstellingen en zonder dit
te verbaliseren droomt hij daarvan om zich te vergewissen dat ver van de moderne
en steeds weer veranderende wereld van het Avondland zich een gebied uitstrekt dat
niet aan verandering onderhevig is. Georges zienswijze is kenmerkend voor de
(Europese) romantische natuurmens, terwijl de farmers de omringende wereld bezien
als typische (Afrikaanse) plaasmensen.39 Het verblijf in Afrika, de confrontatie met
andere mensen en andere natuur opent nieuwe perspectieven voor verdere reflecties
en gedachten (het denken betekent immers het bepalen van samenhangen,
identiteitsverbanden, gelijkenissen en tegenstellingen).
Deze reis is dus een soort tijdelijke verbanning uit het Zwitserland-huis naar het
Afrika-huis. In beide landen en continenten wordt de kwestie van het echte thuis
geproblematiseerd. In de volle spanning tussen deze uitersten en in de niet verzoenbare
contradictie verkrijgt George een diepere inzicht in zich zelf. De geschiedenis van
zijn familie en van zijn ‘volk’ wordt het eigenlijke territorium waarop hij de oorzaken
en de verklaringen zoekt. Zijn Afrikaanse expeditie is dus niet alleen zich bevinden
in een andere geografische ruimte, maar veeleer een reis in de tijd; zoals vele
Schoeman-personages beweegt George zich tegelijkertijd in meer dan een ruimte.
Hij pendelt in zijn gedachten tussen het Zwitserland van hem en zijn vrienden én
Zuid-Afrika waar hij bezig is met de verwerking van de herinneringen aan zijn moeder
en andere ballingen, zijn persoonlijke herinneringen aan Afrika uit de vroegste
kinderjaren en de herinneringen aan Afrika die zijn moeder hem in de vorm van
vertellingen als een erfenis nagelaten heeft. De complexe rijkdom van de indrukken
van buiten en binnen maakt zijn toeristische neigingen helemaal irrelevant en
overbodig en hij geeft aanvankelijke plannen op om meer plaatsen in Afrika te
bezoeken.
De verteller rapporteert Georges reflecties en twijfels omtrent de zin van de hele
onderneming: ‘Daar was trouens nouliks 'n rede waarom hy hierdie reis sou
onderneem; 'n enkele week is tog skaars die moeite werd, en die probleme in verband
met die plaas sou per brief afgehandel kon word. Bowendien is dit ook nie gebruiklik
om terug te kom nie.’ (p. 16). George mist dus de klassieke verlangens van de
emigrant die door zo'n pelgrimstocht naar het geboorteland in vervulling zouden
kunnen gaan. Toch verwoordt hij ook concrete redenen voor zijn komst naar Afrika.
Op Rietvlei zegt hij tegen Carla: ‘ek het gekom om die land te sien, om die mense
te leer soos hulle is...’ (p. 51). In
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Ook hier zijn parallellen met de Nederlandse koloniale geschriften (of met de Afrikaanse
protoliteratuur) als men denkt aan verschillen in de Afrikaanse en Europese optiek tussen de
beschrijvingen van dezelfde reis uit 1776 gemaakt door Pieter Cloete en Hendrik
Swellengrebel of verslagen van een andere reis (1803) geschreven door Dirk Gysbert van
Reenen en W.B.E. Paravicini di Capelli.
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zijn toespraak op Kommandodrif slaat hij een min of meer formele toon aan, maar
noemt duidelijk de beweegredenen voor zijn reis: ‘Ek het gekom om Rietvlei te
besoek, die plaas waar my moeder gebore is en grootgeword het en waaraan sy altyd
nog gedink het...’ (p. 115).
De aanzet tot de reis van duizenden kilometers is voor hem vooral de dood van
zijn moeder en het geheim van haar nooit gestilde heimwee: ‘Sy het verlang, weet
hy, en in oomblikke van verwarring name aangeroep wat hy nie ken nie, maar hy
kan slegs met moeite nog besonderhede onthou, die beweging van haar kop, die
hand, die armband.’ (p. 69). De emotionele binding met de moeder is een feit, ook
al waren er ‘selde oomblikke van intimiteit tussen hulle gewees’ (p. 29) en ‘hulle
kontak was toevallig, hul gesprekke oppervlakkig, die geleentheid tussen hulle skaars
meer as 'n formaliteit’ (p. 30). Pas na de dood van zijn moeder begint George zich
vragen te stellen en naar antwoorden te zoeken en uiteindelijk probeert hij de ontstane
kloof te overbruggen. (Aandacht voor de verhouding moeder-zoon is trouwens een
interessant verschijnsel in de plaasroman en bij mijn weten een niet nader
geanalyseerde kwestie vgl. A. Coetzee, 2000: 77). Volgens mij was Anna Neethling
zowel in positieve als negatieve zin een belangrijk referentiekader voor haar zoon,
alhoewel Ampie Coetzee (1988: 70) overdrijft wanneer hij betoogt dat George in
Europa ‘slegs in verhouding tot sy moeder bestaan [het]’. Uit het beeld van de moeder
op haar sterfbed vloeide voor hem wel een innerlijke verplichting voort om als het
ware in plaats van haar die pelgrimage te ondernemen.
Toch wordt hij reeds aan het begin van zijn reis, wanneer hij bij Hattinghs aankomt,
bevangen door twijfels of zijn reis überhaupt zin heeft. De aanleiding daartoe geeft
het interieur van hun huis dat hem doet denken aan het huis van zijn moeder met
‘oorvloed van besittings’ die hij, nu zij dood is, moet opruimen: ‘Hoe lank sal hy nie
besig wees om dit alles uit te soek nie, die skilderye en etse wat sy vader versamel
het, sy boeke, die juwele wat hy vir sy vrou gekoop het, al het sy hulle selde gedra,
en dan nog die meer persoonlike besittings, die briewe, fotoalbums en plakboeke
waarmee sy haar al die jare in die vreemde omring het. Miskien moes hy liewer gebly
het om daardie verkleurde foto's en knipsels te bestudeer, dink George; miskien sou
hy dááruit meer geleer het as in hierdie onbekende en afsydige land, by mense wat
dieselfde taal praat as hy, maar anders niks met hom gemeen het nie.’ (p. 17).
Zijn teruggaan - ‘al is dit maar vir 'n paar dae’ (p. 16) - heeft dus in eerste instantie
te maken met zijn moeder. George wil duidelijk op intellectueel en emotioneel niveau
als het ware het land herwinnen dat zijn moeder verloren heeft. Maar de aanleidingen
tot reis zijn niet alleen persoonlijk (‘om die vaag herinnerde verlede te probeer herwin,
die werklikheid te probeer terugvind’ p. 16), ze worden eveneens als individueel én
universeel voorgesteld (‘[om] allerlei probleme in verband met liefde, toewyding en
trou vir homself te probeer
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oplos’ p. 16). Maar alhoewel een deel van zijn reismotivatie hierdoor niet rationeel
verklaarbaar is, denk ik - in tegenstelling tot enkele critici (vgl. Smuts 1975: 142) dat dit de psychologische geloofwaardigheid van het personage niet aantast. Eerst
onderneemt hij deze reis om persoonlijke redenen (vanwege de overleden moeder
en haar levenslang gekoesterde dromen); hier is Afrika nog zijn doel. Later komen
daar nog zijn eigen individuele motieven bij, die ogenschijnlijk meer naar de algemeen
menselijke, universele kant neigen; hier fungeert Afrika als excuus.40 George
onderneemt deze reis vanuit een soort existentiële crisis of twijfels waarmee hij
geconfronteerd werd en waarmee zijn leven in Zwitserland en de dood van zijn
moeder iets te maken hebben. Afrika lijkt werkelijk een pretext: ‘Ek vrees dat my
motieve heeltemaal selfsugtig was.’ (p. 133). Door zijn reis na ‘die geliefde land’ is
George tot nadenken gebracht - gedurende een wandeling door het veld zegt hij tegen
Paultjie: ‘Ek wou niks sien nie, net 'n bietjie dink.’ (p. 64) en dit slaat tot op zekere
hoogte ook op zijn gehele bezoek aan Afrika.
Afrika en Afrikaner-zijn behoort niet meer zoals in Europa tot de sfeer van
herinneringen en historie. George wordt tot de getuige van en gedeeltelijk tot de
deelnemer aan de actuele pogingen van de Afrikaners om hun identiteit te bepalen.
In dit proces wordt hij bewust van het feit in hoeverre hij Europeaan is en wel in een
zekere ideale toestand, in een specifieke forma mentis. Europa is Zwitserland, muziek,
vrienden, gesprekken; de reis naar Afrika maakt George attent op zijn individuele
identiteit. Alsof hij ineens zag waar hij is en waar de spreekwoordelijke leeuwen (ubi
leones). De indeling van de wereld in het territorium waar “wij” leven en waar de
‘leeuwen’, helpt bij de bepaling van het eigen ik door de afstand en het verschil te
dramatiseren tussen wat dichtbij en ver is (Said 1978: 55). Afrika bleek dus niet
alleen een bepaalde plaats te zijn, maar ook een gemoedstoestand en verstandsconditie.
In die zin dient de geografie George als een manier van denken over identiteit.
Er is al gewezen op het feit dat George, alhoewel hij niet bijzonder actief is, geen
klassieke passieve outsider is. Nu willen we de vraag stellen of hij werkelijk iets
meer in de roman hoeft dan alleen ‘er zijn’. Zijn functie is in zekere zijn die van
katalysator van houdingen en reacties. Binnen elke gemeen-
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In navolging van Kristeva (1991) kan men zich bij de opsomming van de redenen die George
tot de reis bewogen hebben ook nog op het archetype van moeder en vader beroepen. In
Etrangers à nous-mêmes (1988) probeert ze de existentiële conditie van de vreemde met
behulp van de psychoanalyse te beschrijven. Een migrant, een vreemde of reiziger is iemand
die de moeder verraadt door zijn dorp, stad, land te verlaten en haar als het ware symbolisch
‘vermoordt’ door alles te verlochenen wat met de categorie moeder geassocieerd wordt (huis,
gezin, geworteld-zijn). Zijn keuze voor het vadermodel (reizen, zoeken, doen) betekent zich
met de wereld willen meten, odysseevaardig te zijn maar ook weifeling en onzekerdheid.
Bij George gaat het vanzelfsprekend om een ambivalente houdig tegenover zijn moeder en
in deze termen is ook zijn aftocht naar Zwitserland zowel terugkeer naar de moeder als ook
haar verlating.
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schap weten de leden wat ze van elkaar kunnen verwachten, kortom: wat ze aan
elkaar hebben. George als vreemde/outsider brengt een heel nieuw en onvoorspelbaar
element in. Als reactie op zijn komst vormt de groep - zoals meestal het geval is een eenheid en haar hechtheid wordt vergroot. Niet door zijn handelingen en optreden
maar doodgewoon door zijn reis, de aankomst in Afrika, zijn aanwezigheid, zijn erbij
zijn, verandert er iets. Hij is niet de enige maar beslist een van de belangrijkste
elementen waardoor processen en mensen in het boek in versneld tempo rijpen. Dit
betreft trouwens verschillende verhaallagen. Psychologisch gezien is het zeer
aannemelijk wat A.P. Brink over de razzia van de politie heeft geschreven: ‘die
skokkende polisieklopjag wat die hoogtepunt van die roman se handeling vorm, mag
o.m. deur sy [Georges - J.K.] teenwoordigheid geïnspireer wees’ (Brink 1976: 62).
In hoeverre Georges komst de politie aanleiding gaf om harder toe te slaan, kunnen
we niet met stelligheid zeggen, maar het verblijf van een buitenlander kon een bepaald
optreden uitlokken. Kortom door zijn reis en tegenwoordigheid doet hij anderen
cruciale beslissingen nemen en door hem raken gebeurtenissen in een
stroomversnelling.
Bij Georges aankomst zijn de Afrikaners op het eerste gezicht een homogeen in
kaki gekleed collectief. Zelfs de identificerende namen van mensen leert hij pas later
kennen. Bij zijn vertrek laat hij een geatomiseerde verzameling achter waar enkele
bewuste individuen bovenuit steken, zoals Paultjie en met name Carla. Zij behoren
tot het nieuwe geslacht; hun andersheid wordt beklemtoont zelfs hun moeder die
zegt dat Hendrik en Johannes ‘met ons plaas toe gekom [het] toe hulle klein was;
die ander twee [d.w.z. Carla en Paultjie] is hier op die plaas gebore; dit maak 'n
verskil.’ (p. 78). Een schuilplaats op zolder met boeken en rommel is niet alleen een
geheim spelletje van deze twee omdat ze daar verboden boeken lezen, maar het is
symbolisch voor hun andersheid: ‘“Kom jy saam? Ons gaan lees.” “Wie?” “Ek en
Carla.” “En Johannes dan?” “Ons is op die solder, Johannes weet nie eers daarvan
nie - dis óns plek.”’ (p. 80).
Zo is George meer als oriëntatiepunt voor een aantal andere romanfiguren of een
lakmoesproef voor wat er gebeurt. Dat zijn komst katalyserend werkt, heeft hij zelf
niet door en hij noemt tegen het einde van het boek de reis zinloos en het bezoek
nutteloos (p. 136). Niettemin is zijn reis van belang geweest omdat dit verblijf reacties
uitlokte en mensen (hemzelf ook) dwong om stelling te nemen.

IV.1.5. Plaasroman
Volgens thema- en motievenstudie zou het in de plaasroman gaan om grond en
grondbezit, om erf- en geboorterecht en om de patriarchale traditie. Maar de cruciale
vraag binnen dit genre is de vraag naar de betekenis van de Afrikaanse plaas ‘as a
source of meaning’ (Coetzee 1988: 88), d.w.z. naar de zin van een
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specifieke gemeenschap van grond en mensen, want de plaasroman is meer dan een
prozawerk met boerderijen, landerijen en natuurtonelen als decor. De Afrikaanse
literatuurhistorici zijn reeds voor de Tweede Wereldoorlog, in de bloeitijd van de
historische plaasroman,41 begonnen verschil te maken tussen de plaas als achtergrond
en als thema: ‘die plaaslewe vorm eintlik die agtergrond van haas alle Afrikaanse
romans. Maar ons is verplig om vir die gerief sekere romans onder dié hoof [plaaslewe
- J.K.] te behandel’ (Nienaber 1938: 242).
In het boek van Schoeman gaat het eveneens niet om het decoratieve van de
Afrikaanse farm. Zijn roman is weliswaar geen traditionele plaasroman maar daarom
niet minder echt, ook dit boek heeft tot onderwerp de specifieke verhouding tot de
plaas waarbij plaas als gemeenschap van grond en mensen wordt opgevat. In Na die
geliefde land wordt dit bijvoorbeeld verwoord in een gesprek tussen George en
Gerhard die hem wil overtuigen om zich in Zuid-Afrika te gaan vestigen: ‘“Jy is hier
gebore,” sê Gerhard. “Jy kan jou lewe hervat waar dit afgebreek is.” “Nee, dis nie
meer moontlik nie; dit is te lank gelede, daar het in die tussentyd te veel gebeur. Daar
het niks oorgebly wat nog dieselfde is nie.” “Die grond is dieselfde.” “Ek is nie 'n
boer nie, ek wil dit ook nie wees nie.” “Die lánd is dieselfde. (...) Die plaas is
belangrik, maar dit is net 'n onderdeel, jy hoef nie te gaan boer nie. Voel jy dan niks
vir hierdie land nie?” “Dit het vir my 'n vreemde land geword,” sê hy. “Net af en toe
herken ek nog iets, en elke keer verras dit my opnuut.” (...) “En waarom moet ek
alles wat ek besit, opgee om my hier in die onbekende te waag?” “Omdat jy 'n plig
het teenoor jou land en jou mense en jou voorouers, 'n heilige plig wat nagekom
moet word.”’ (p. 125-126).42
Dit fragment bevat in een notendop de kernproblematiek van Na die geliefde land
als plaasroman: het gaat in op (i) de redenen die George bewogen hebben om naar
Zuid-Afrika te gaan, (ii) de oorzaken waarom hij niet blijft maar voor de terugkeer
naar Europa/Zwitserland kiest, (iii) de aantrekkingskracht die de herinneringen aan
het verleden op hem uitoefenen en (iv) het verschil tussen

41

42

Om het verschil aan te duiden tussen de oude patronen van de plaasroman en hun moderne
herschrijvingen wordt met betrekking tot de eerste - naar aanleiding van de ‘historische
letterkunde’ - de term ‘historische plaasroman’ gebruikt. Die term dekt min of meer de
periode van - zoals Lubbe en Wiehahn (2000) dit noemen - de Afrikaanse gedachte
(1920-1956) (op hun periodiseringsvoorstel wordt later dieper ingegaan). Een andere
mogelijkheid bieden bijvoorbeeld de termen ‘canonieke’ en ‘variabele’ vormen, maar hier
wordt men met het probleem geconfronteerd dat vele herschrijvingen van de plaasroman
reeds een canonieke plaats binnen de nieuwe “variabele” vormen hebben verworven (Sewe
dae by die Silbersteins van E. Leroux (1965; 1989) is hier het voorbeeld bij uitstek).
Dit is een echo van de vermaning van oom Danie aan Kobus uit 'n Lug vol helder wolke:
‘“Jy't 'n plig, 'n dure plig, teenoor jou hele familie om dit te bewaar, nie net teenoor jou eie
nageslag nie, maar teenoor jou pa en jou oupa en sy pa, al die mense wat hier begrawe lê”’.
(Schoeman 1967: 56).
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de herinneringen en de aangetroffen realiteit. Men kan stellen dat een tekst bij het
plaasnarratief aansluit indien hij de verbondenheid van de mensen met het bewerkte
land doorgrondt en hun verhouding tot de natuur en relaties onder elkaar analyseert
en dit alles in verband met het proces van bewustwording en vorming van eigen
identiteit; met andere woorden de plaasroman heeft alles te maken met de
identiteitsvorming. Schoemans roman neemt dus als plaasroman deel aan het klassieke
Zuid-Afrikaanse discours over de manier waarop van de boer Boer is geworden, over
de betekenis van die twee begrippen en over hun onderlinge verhouding. Karel
Schoeman gaf met Na die geliefde land zijn antwoord op deze fundamentele
probleemstelling van de plaasroman en dertig jaar na de publicatie heeft deze respons
nog niet aan actualiteit ingeboet.
De vraag naar de betekenis van de plaas is bij Schoeman geen algemene, laat staan
een abstracte vraag. Het wordt in eerste instantie een individuele vraag van het
hoofdpersonage (in alle betekenissen van het woord ‘vraag’, zoals ‘verzoek’,
‘probleem’/‘opgave’ of ‘belangstelling’). In de traditionele of historische plaasroman
werden het individuele en supraindividuele bewustzijn vaak tegen elkaar uitgespeeld.43
Het supraindividuele bewustzijn is kenmerkend voor de mens die zich niet langer
als enkeling en individu beschouwt, maar als onderdeel van de gehele ontplooiing
van de opeenvolgende generaties op de familieplaas. ‘Gesitueerd tussen die
voorafgaande en opeenvolgende geslagte word die individu die draer van 'n groter
bewyssyn en word die gerigt-heid-op-die-dood, die verganklikheidsbesef
getransendeer deur die insig dat die toekomstige geslagte steeds sal voortskry (in en
deur die individu) selfs al moet hy sterf. Hierdie is egter 'n insig waartoe die individu
slegs kan kom wanneer hy die supra-indiwiduele bewussyn as outentieke bewussyn
aanvaar.’ (Praeg 1992: 41). Dit concept dat het Zuid-Afrikaanse plaasdiscours
waarmaakt, laat pas dan een zinvolle interpretatie van de natuur (plaas) en de relatie
tot God toe wanneer het individu het supraindividuele bewustzijn als authentiek
aanvaardt. In de historische plaasroman genoten de handhaving van
gemeenschapsbanden en -belangen duidelijk de prioriteit. J.M. Coetzee (1988: 112)
omschreef de Afrikaanse plaasroman as ‘the utopian vision of a nation of farming
families regenerating themselves endlessly out of the earth’. De weinige ruimte die
voor het individualisme is gelaten, werd gebruikt om de personages via de omweg
van weemoed - waaronder ook passiviteit werd verstaan - tot lewenslus d.w.z. tot de
aanvaarding van het supraindividuele bewustzijn te brengen (J.M. Coetzee 1988:
90). In navolging van Coetzee analyseert L. Praeg (1992: 130) verder de
wisselwerking en wrijving tussen het individuele en supraindividuele bewustzijn en
de narratieve strategieën die met de oplossing van dit conflict gepaard gaan. De
aanspraak op het individuele bewustzijn komt ter sprake wanneer het ver-
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Vgl. voetnoot 39 in het eerste hoofdstuk.
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stedelijkte individu zijn geboortegrond en erfdeel verlaat (zoals bij C.M. van den
Heever) of bezig is met het bevordering van zijn eigen bijvoorbeeld economisch
belang (zoals bij J. van Bruggen). Het supraindividuele bewustzijn wordt daarentegen
gekarakteriseerd óf door het imperatief om te komen tot een harmonieuze collectieve
verhouding tussen het individu en zijn verwantschapsgroep waarbinnen het eigen
belang van het individu op de achtergrond komt te staan (Van Bruggen) óf door het
imperatief dat het individu tot inzicht komt dat hij slechts een moment is in de
ontwikkeling van een lange lijn geslachten op de familieplaas (Van den Heever).
Natuurlijk gaat het in de botsing tussen het individuele en supraindividuele bewustzijn
niet om de verloochening van het vanzelfsprekende feit dat elk individu deel uitmaakt
van een groep of zelfs meerdere groepen en dat deze participatie zijn eigen identiteit
beïnvloedt. Het conflict draait om de totale ontkenning van het belang van de
individuele vrijheid ten gunste van het belang van deze grotere entiteit (familie,
geslacht, volk) zoals bijvoorbeeld uitgedrukt door De Klerk (1975: 204 aangehaald
door Praeg 1992: 136): ‘The nation contains the essence of being human. It is the
form of the individual's spiritual realization and perfection’. De historische plaasroman
loste het probleem op door aan te tonen dat het individu meer zin aan zijn leven kan
geven vanuit het supraindividuele bewustzijn dan vanuit het individuele bewustzijn.
Ook in Na die geliefde land wordt het conflict tussen het individuele en
supraindividuele bewustzijn ingevoerd. George voelt zich door zijn vroegere
Afrika-ervaring als kind en door de huidige Afrika-uitdaging als volwassene
persoonlijk aangesproken. Hij krijgt ook voorstellen om in Afrika, al dan niet op een
plaas, te blijven; met andere woorden om zijn individueel bewustzijn en het
bevordering van eigen belang op te geven ten gunste van behoud en handhaving van
de voorvaderlijke traditie. Het natuurlijkheid van deze oplossing, zoals in de
historische plaasroman gedemonstreerd wordt, wordt door Schoeman ontwricht door
de radicale verandering van de omgeving waarin - anders dan in het plaasnarratief
tot dan toe - niet het individuele bewustzijn als onwerkelijk en illusoir overkomt
maar het supraindividuele. De uitkomst uit de hele problematiek van erfdeel,
erfopvolging, herinneringen aan oude tijden en confrontatie met de nieuwe
werkelijkheid laat hij zijn personages als George of Carla in individuele termen
vinden.
Het zou verkeerd zijn om van het persoonlijke antwoord van George het absolute,
universeel geldige antwoord af te lezen. Zo'n antwoord op de vraag naar de betekenis
van de plaas bestaat niet, ook niet in Na die geliefde land; anders zou de plaasroman
vandaag niet meer zo veelvuldig geëxploiteerd worden. ‘Telkens wanneer stemme
opgaan wat beweer dat die plaasroman nou finaal deur een of ander seminale teks
afgesluit is, is daar weer 'n nuwe stem en 'n nuwe vertelmodus wat hierdie subgenre
van ons prosa herbevestig as een
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van die interessantste en fassinerendste lyne daarvan.’ (Swanepoel 1994: 93
aangehaald door Lubbe & Wiehahn 2000: 154) Wel valt bij Schoeman een markante
accentverschuiving te constateren. In dat licht behoort Na die geliefde land tot de
eerste moderne plaasromans van belang omdat het boek een krachtmeting aangaat
met de historische plaasroman en de identiteitsproblematiek op een volstrekt moderne
wijze oplost.
***
De populariteit van het concept van de plaasroman in het verleden zegt boekdelen
over de positie die de beleving van natuur, grond, platteland en eigen nationale
conditie in de Afrikaanse literatuur inneemt. De keuze voor deze romanvorm in het
geval van de hedendaagse schrijvers - als Wilma Stockenström, Etienne van Heerden
of Eben Venter - bewijst dit temeer. N.P. van Wyk Louw (1986-a: 24) die reeds in
1936 in Gedagtes oor die nasionalisme en die kuns verklaarde dat de ‘Boer’ het
nationale streven van de Afrikaners niet meer volledig uitdrukt, zou vandaag
waarschijnlijk moeten constateren dat deze ‘Boer’ (in de zin die hij daaraan gaf d.w.z.
als ‘gestalte’) uit de hedendaagse literatuur niet verdween en dat de contouren van
de historische plaasroman verrassend en vernieuwend rekbaar bleken. Ook de
voorspelling van P.J. Nienaber (1951-a: 252) uit de jaren vijftig is niet geheel
uitgekomen: ‘Daar kan dus verwag word dat, met die toenemende verstedeliking,
industrialisering en kommersialisering die plaas 'n al hoe geringer en die stadslewe
'n al hoe belangriker rol gaan speel.’ Zelfs de verwachting uit de jaren tachtig van
de hedendaagse criticus H.P. van Coller (1987-a: 5) dat het genre slechts in de vorm
van de parodie zal overleven, lijkt me in een aantal opzichten voorbijgestreefd;
spottende nabootsing en inspeling op de oude versies van dit romantype mag het
vaakst voorkomen, de nieuwste postmodernistische herschrijvingen uit de jaren
negentig tonen dat menig auteur binnen de diapason van het plaasnarratief veel meer
mogelijkheden tot originele arrangementen ziet dan alleen het belachelijk maken van
de model-teksten van de oude plaasroman. Natuurlijk is dit subgenre vanwege zijn
bekendheid, voorspelbaarheid en de canonieke positie van vele teksten, uiterst geschikt
voor een postmodernistische werkwijze ‘waarvolgens gevestigde prosagenres as
gespreksvoorwaarde dien, maar dan hérskryf word ten einde onderliggende
“waarhede” te ondermyn’ (Lubbe & Wiehahn 2000: 162).
Het kan een manifestatie zijn van de moderne megalomanie van de
literatuurbeschouwers dat zij de nieuwerwetse ondermijningen en deconstructies
aanprijzen en aan de oude voorbijkijken. H. Roos (1992; 1998: 25-26) merkt terecht
op dat reeds in de jaren twintig een reeks veelgelezen romans is verschenen ‘waarin
hierdie volksverbonde, patriargale en agrariese lewens-
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beskouing ingrypend ondermyn word’; enkele schrijfsters van toen voerden
zelfbewuste en geëmancipeerde vrouwelijke personages in en situeerden ze in het
stadsmilieu, ze stonden onverschillig of zelfs vijandig tegenover de plaaswerkelijkheid
en beperkende concepten van het ‘volksbewustzijn’. Ook H.P. van Coller (1987-a:
43) brengt het optreden van J. van der Merwe (1946) in herinnering die bijzonder
scherp uitviel tegen dé plaasroman uit de Afrikaanse letterkunde d.w.z. Laat vrugte
(1939) van C.M. van den Heever. In hun commentaren bij de nieuwe belangstelling
voor de plaasthematiek sluiten Roos en Van Coller in werkelijkheid aan bij de
stemmen van vroeger zoals die van H.J. Truter (1964: 390) die ook vaststelde: ‘Nadat
toegegee is dat die tematologie van die prosaïste voor en tydens Dertig plaasgebonde
is met 'n aksentuering van die historiese, is dit tog verrassend dat reeds in hierdie tyd
van literêre puberteit andersoortige temas sporadies aangedurf word.’ Hij noemt
Marie Linde, J.R.L. van Bruggen en S. Bruwer als voorlopers van een nieuwe
geestelijke en sociale problematiek, om vervolgens te constateren: ‘Ook C.M. van
den Heever in sy simboliese Langs die Grootpad (1928) verloën tydelik die
konvensionele plaastematiek vir die kosmiese beeld van die grootstad. Hierdie ruimer
lewensiening vind ook neerslag in Groei (1933). En ofskoon sy hunkering na die
landelike prominent aanwesig is in baie van sy werke, is dit tog merkwaardig dat uit
'n groottotaal van 17 romans net 4 onverdeeld gewy word aan die plaaslewe. Die res
sentreer in minder of meerder mate rondom die dorp en stad. (...) Ook val dit te
betwyfel of Van den Heever psigies nog so gebonde was aan sy landelike herkoms
soos kritici beweer, die tweespalt platteland - stad so 'n reële faktor was soos deur
Van Heerden [1960: 339 - J.K.] geaksentueer. Met die loop van jare het die landelike
beelde aanmerklik vervaag en gekristaliseer tot simbool van algemeen-menslike
hunkering.’
Misschien - ook dankzij deze ontwikkeling - geeft de literaire matrijs van de
plaasroman de moderne verstedelijkte Afrikaners die na 1994 in een nieuw politiek
regeringsstelsel leven, nog steeds genoeg artistieke en ideële ruimte om zichzelf uit
te drukken en de nieuw ontstane problemen te verwoorden. Dit hergebruik van de
plaasroman getuigt van de grote sociaal-politieke actualiteit van een aantal vaste
elementen uit het plaasnarratief, hun verbazingwekkende veerkracht en vermogen
om steeds weer gerecycleerd te worden. Dit spreekt tevens de mening van O.J.
Pretorius (1984: 106 aangehaald door Van Coller 1987-a: 3) tegen dat met het
(vermeend) ongecompliceerde genre van de historische plaasroman door Wilma
Stockenström in haar Uitdraai (1976) definitief is afgerekend. Het is nog lang niet
zo ver. De oorzaken van de opkomende (in de jaren twintig) en de terugkerende (in
de jaren negentig) belangstelling voor de plaasthematiek kan ook gezocht worden om met Hegel te spreken - onder de vleugels van Minerva's Uil die tegen de
schemering uitvliegt: verschijnselen worden pas dan goed zichtbaar wanneer hun
contouren
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in de schemer beginnen te vervagen, hun aanwezigheid wordt maar opgemerkt
wanneer de dingen op het punt staan te verdwijnen of reeds weg zijn.
Men kan stellen dat het ontstaan van de plaasroman in de historische veranderingen
wortelt die tot de breuk met de traditie van het Afrikaanse platteland hebben geleid.
‘Die plaasnarratief het ontstaan vanuit verlies: de dreigende verlies van die plaas
deur natuur, die ekonomie, industrialisasie’ schrijft Ampie Coetzee (2000: 85) en
gaat in zijn ontleding van het Zuid-Afrikaanse plaasnarratief zelfs naar het jaar 1595
terug. Voor moderne Zuid-Afrikaanse literaturen in Afrikaans en Engels ligt
grotendeels de farm aan de basis van de ervaring van het Afrikaanse land. Binnen
de Engelstalige letterkunde kan men verwijzen naar The story of an African Farm
(1883) van Olive Schreiner (1855-1920), Native Life in South Africa (1916) van Sol
L. Plaatjie (1875-1932) en The Beadle (1926) of The Little Karoo (1925, herzien in
1930) van Pauline Smith (1882-1959), maar ook dit na enige aarzeling,44 want
doorslaggevend voor het ontstaan van de plaasroman was het ontstaan van ‘die
uitgeboerde boer wat deur gebrek aan aanpassingsvermoë of ander oorsake, 'n
heenkome moes soek op die dorp of in die stad’ (Schoonees 1939: 45-46). De basis
voor deze veranderingen vormden snelle transformaties van de overwegend agrarische
structuur van de Boerenrepublieken en de Britse kolonies in Zuid-Afrika in de tweede
helft van de 19de eeuw en begin van de 20ste eeuw.
De ‘uitgeboerde boer’ was vooral bij de Afrikaners een sociaal-economisch
verschijnsel. Daarom verkreeg de plaas in de Afrikaanse letteren een bijzondere
positie in tegenstelling tot de Engelstalige literatuur. Dit was mede het gevolg van
het ontstaan van het uitgesproken nationaal bewustzijn bij de Afrikaners dat een
reactie was o.a. op het Britse politieke en culturele imperialisme, vrijheidsoorlogen
en 1914-rebellie. De ‘Boer’ en de boerenroman ‘was die beeld van die volk se strewe,
'n politieke vaandel in die swaar jare na die oorlog en na die opstand’ zoals N.P. van
Wyk Louw (1986-a: 24) het verwoordde. Reeds in 1936 verklaarde hij de populariteit
van de plaasthematiek binnen de Afrikaanse letterkunde in termen van bewustwording
in het tijdperk van bedreiging; hierdoor zou de neiging ontstaan om ‘die enger
plaaslike kuns voort te bring. Die plante, diere, mense van die eie omgewing, wat
vroeër so

44

Over Schreiner en Smith schrijft J.M. Coetzee (1988: 63): ‘By themselves Schreiner and
Smith cannot be said to have defined a “farm novel” genre in English to parallel the
plaasroman in Afrikaans. One might even argue that neither is a true farm novelist. As
women, as people of English culture, as free thinkers, they perhaps stood too far outside the
insular patriarchal culture of the Boer farm to write of it true intimacy. The farm in Schreiner
is perhaps too little distinguishable from nature, the farm in Smith too little distinguishable
from the village. On the other hand, they approach the reality and the institution of the farm
out of a literary tradition of their own, a tradition of the English novel of rural life. In their
different ways, they conceive-indeed, cannot help conceiving-the farm in a wider context
than the Afrikaans farm novelist. At the very least they provide a foil to the plaasroman,
throwing its preconceptions into relief.’
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doodgewoon gelyk het, kry nou 'n nuwe betekenis en word met 'n nuwe liefde gesien,
nie om hul eie ontwil nie, maar omdat hulle simbole van die volk-wees is. So het by
ons die plaas, die plaasdiere, en - gereedskap, die boer self, sy gewoontes ens.,
herinnerings aan 'n gelukkiger Afrikaanse bestaan vir die individu en vir die volk
wakker gemaak, en dié dinge het simbole van die Afrikaanse verlede en strewe
geword. Om die rede alleen het hulle in ons literatuur ingekom.’ (Van Wyk Louw
1986-a: 15-16).
Aan de andere kant wijst F.I.J. van Rensburg (1971: 22-23) terecht op het feit dat
de overheersing van de Afrikaanse literatuur door de plaasgebonden thematiek niet
alleen te wijten is aan de ervaringswereld van de meeste Afrikaners waartoe boerderij
en een nabijgelegen dorp behoorden of aan de snelle dus onnatuurlijke groei van
Johannesburg ‘met al die onaangenaamheid en onwenselikheid van 'n mynstad’
(1971: 24). Het kan ook toegeschreven worden aan de manier waarop de Afrikaanse
literatuur als zodanig gelanceerd is. Mensen die in het laatste kwart van de 19de
eeuw de bewuste beoefening van de Afrikaanse letterkunde voorstonden, te weten
de leden van die Genootskap van Regte Afrikaners, waren ‘almal plaasmense of
mense wat 'n plaasagtergrond gehad het. Vanselfsprekend skryf hulle vanuit die vir
hul bekende milieu’ (Van Rensburg 1971: 23). Ook voor latere schrijvers geldt het
principe dat hun komaf bepalend is voor de thematiek van hun werken die dikwijls
het landelijke artistocratische bestaan van de Afrikaners uitbeelden. P.J. Nienaber
(1951-a: 252) schreef in 1951: ‘Juis omdat ons skrywers en skryfsters oorwegend
van die plase af kom, speel hierdie omgewing uit die vroegste herinneringe so 'n
belangrike rol.’
Hoe kunnen de tijdsgrenzen van deze tendens in de Afrikaanse literatuur
afgebakend worden? De meeste literatuurhistorici wijzen op de jaren twintig en dertig
als hoogtij van de historische plaasroman, maar bijvoorbeeld Laat vrugte van C.M.
van den Heever - een werk dat een centrale plaats binnen de gecanoniseerde
plaasromantraditie inneemt en een grote invloed op de Afrikaanse roman in het
algemeen heeft uitgeoefend - verscheen pas in 1939. Er is reeds gezegd dat de
plaasroman eveneens geëchood wordt in de literatuur van de laatste twee decennia
van de 20ste eeuw toen dit genre een revival beleefde en een niet verwachte
populariteit onder de hedendaagse schrijvers begon te genieten. En als er heel wat
moderne uitlopers van de plaasroman zijn, kan men (conform de suggesties van Van
Rensburg en Nienaber en de stelling van Ampie Coetzee om het onderwerp in een
breder kader van plaasnarratief te benaderen) de wortels van de plaasroman eveneens
dieper in het verleden gaan zoeken.
In een aantal oude diarische teksten uit de 18de eeuw - bijvoorbeeld van Adam
Tas of Pieter Cloete - is al een bijzondere affiniteit met en intieme gebondenheid aan
de grond van Afrika zichtbaar. Ook journalistieke teksten in
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Afrikaans uit de 19de-eeuw geven daar blijk van. De eerste novelle die op deze
thematiek ingaat, is Catharina, die dogter van die advokaat (1879) van C.P.
Hoogenhout (1843-1922). In dat werk is de plaas niet alleen een economische ruimte
maar is hij vooral in ideologisch opzicht zingevend. Het boek realiseerde voluit de
doelstellingen van de prijsvraag georganiseerd door ‘Di Patriot’ in 1878 en
geformuleerd zoals volgt: ‘'n Oorspronkelike Afrikaanse Geskiedenis, waarin onse
huislike lewe, sedes en gewoontes, karakter en nasionaliteit, verlede en toekoms,
taal en reg teeno'or vreemde indringers, ten volle gehandhaaf wort.’ In de 20ste eeuw
gaat de plaastendens terug naar het episch gedicht van Jan F. Celliers Martjie (1911).
Dat de auteur - volgens eigen verklaring - de eerste fragmenten zo'n acht jaar eerder
heeft geschreven d.w.z. nog tijdens zijn verblijf als politieke balling in Zwitserland,
bevestigt hoe belangrijk het gevoel van gemis en verlies was voor de hernieuwde
aandacht voor de plaasthematiek (Koch 2001). Meestal worden Bywoners (1920)
van Jochem van Bruggen, Die Meulenaar (1926) van D.F. Malherbe en Op die plaas
(1927) van C.M. van den Heever als directe aanzet tot de historische plaasroman
genoemd. Het laatste werk gaat zelfs door voor de eerste Afrikaanse plaasroman
sensu stricto en uit zijn thematiek blijkt dat dit genre vanaf het begin zal gaan over
het afsterven van de idylle, het uiteindelijke verlies van de plaas en de verdwijning
van de agrarische leefwijze (Coetzee 1990: 14). Naast het oproepen, bezingen en
aanprijzen van de pastorale levenspatronen (Celliers) komt de kritiek naar voren op
het stadsleven met zijn onvermijdelijke morele en economische verval (Van den
Heever, Totius). En dit op zijn beurt heeft te maken met de verschuiving van het
economische en culturele middelpunt en het machtscentrum van het platteland (in
de oude feodale Boerenrepublieken) naar de stad (in de nieuwe zich industrialiserende
Britse kolonies en na 1910 in de Unie). De idyllisch-pastorale evocatie van de
pre-industriële samenleving, het oproepen van het eenvoudige geluk van het
patriarchale leven toen geld geen rol speelde (Venter 1992: 53) is te verstaan als
reactie op de grote sociale veranderingen en gaat ook onmiddellijk gepaard met een
problematisering van de oude en nieuwe visies op de arbeid zoals een ander werk
nl. Hans-die-skipper (1929) van D.F. Malherbe dit aantoont. In zijn onderzoek naar
de geboorte van een nieuw bewustzijn in het Afrikaanse proza aan het begin van de
twintigste eeuw betoogt Philip John dat de feodale levenswijze, de pre-kapitalistische
attitudes, verhoudingen en instellingen hun neerslag vinden in de prozateksten uit
de jaren 1918-1926 en dat ze meestal in een positief licht geplaatst worden. Hij merkt
op: ‘In verskeie van die tekste lewer karakters kritiek op hierdie aspek van die nuwe
orde wat in die begin van die twintigste eeu aan die ontstaan was, en dan in woorde
wat net so uit die mond van Marx kon gekom het.’ (John 1991: 112-113). Het object
van de kritiek is vooral de reïficerende werking van de arbeid in de stad en het feit
dat de waarde van de mens aan geld gemeten wordt.
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De data van publicaties zeggen het al: de thematiek van de plaas begint frequent
terug te komen wanneer de Boeren in steeds mindere mate boeren worden. De
voornaamste redenen waren sociale en economische processen die veroorzaakt werden
door intensieve industrialisatie en urbanisatie aan het einde van de 19de eeuw, de
gevolgen van de oorlog 1899-1902, de verdere ontwikkeling van de Zuid-Afrikaanse
economie na 1910, de depressie in de jaren 1929-1932 of de droogte van 1932 en
1933. Maar de destructieve processen kwamen niet alleen van buiten de plaas, ook
de immanente ontwikkeling op het platteland had negatieve consequenties
bijvoorbeeld de erfopvolging en indeling van de grond had binnen enkele generaties
tot gevolg dat steeds meer kleinere boerderijen ontstonden die economisch niet
rendabel waren. ‘The social problem of the emergence of a class of landless farmers
was made more acute in the 1930s by years of poor rainfall, low wool prices and
general economic depression. Not unnaturally, the Afrikaans novel of the 1930s gave
extended coverage to the phenomena of strife over inheritance (brother against
brother, father against son, widow against children), conflict between farmers and
land speculators, the hardening of class boundaries between the landed and the
landless, the migration of impoverished rural Afrikaners to the cities, competition
between black and white labour on the mines and diggings or on the railways, and
the threat to traditional values posed by the city (with its liquor, gambling, prostitution
and foreign ways) by the penetration of novel form of gratification into the
countryside.’ (Coetzee 1985: 49) De historische plaasroman is mede het resultaat
van de behoefte aan volkseenheid en nationale mobilisatie die zich in de eerste twee,
drie decennia van de 20ste eeuw begon af te tekenen. De reactie van de schrijvers
varieert: sommigen koesteren vrome herinneringen aan de oude plattelandse zeden
en verklaren ze voor heilig, anderen proberen krachten op te sporen die de
veranderingen teweegbrengen (verklaring wordt gevonden in een historische of
kosmische dimensie: God's wil, onverschilligheid van het universum, het kapitalisme
van de uitlanders of de winst van de handeldrijvende jood), weer anderen bedenken
programma's voor het behoud of de reconstructie van de plattelandse leefvorm met
haar waarden.
Het zou echter verkeerd zijn om alleen in de herkomst van de auteurs, in de
historische context of in de sociaal-economische factoren oorzaken voor het ontstaan
van de Afrikaanse plaasroman met zijn idealiserende en tendentieuze strekking te
zoeken. Henriette Roos (1998: 27) wijst bijvoorbeeld op het brede Zuid-Afrikaanse
verband: ‘Hierdie eerste periode van Afrikaanse letterkunde kan ook sinvol
gekontekstualiseer word deur kennis te neem van wat in dieselfde tyd deur ander
Suid-Afrikaners gepubliseer is. So byvoorbeeld word die propagandistiese en
chauvinistiese inslag van baie Afrikaanse vertellings gerelativeer, en selfs gemotiveer
indien die leser dit interpreteer binne die konteks van die “Backveld”-motief wat toe
in soveel veelgelese Engelse romans voor-
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gekom het. Veral Ogg en Prance45 se verhale wat tussen 1915 en 1930 verskyn het,
het die Afrikaanse boeregemeenskap neerhalend en bespottend beskou. Die Afrikaanse
prosa se eie beperkte, merendeels eensydige visie op die Suid-Afrikaanse werklikheid
kan terselfdertyd deur 'n vergelykende ondersoek openbaar word.’
De vaste plaats die de thematiek van het Zuid-Afrikaanse platteland en de canonieke
positie van de historische plaasroman in de literatuurtraditie innemen, werd tamelijk
vroeg object van kritiek. De reeds aangehaalde Van Wyk Louw behoorde tot de
auteurs van de eerste serieuze kritieken op de dominante positie van de plaas en de
boer in de letterkunde. Onder verwijzing naar hem schreef A.P. Brink (1967: 125)
dat het probleem van het oude proza niet de presentatie van ‘droogtes of armblankes’
als zodanig was, de kwestie is eerder ‘dat dit nooit werklik by die sin van droogte of
armblankedom uitgekom het nie.’ H.J. Truter stelde in 1964 vast: ‘Sedert dag en jaar
word die Afrikaanse prosateur geteister met die aanklag dat hy in gebreke bly om
die stad en stadsmens kragtig te projekteer in sy skepping. Vir hierdie lokale
benepenheid van die prosabeeld word daar naas die literêre bedenkinge 'n hele reeks
histories-sosiologiese diagnoses getabelleer. Daar word gewys op die Afrikaner se
verknogtheid aan die landelike, sy verstrengeldheid met die “boerekultuur” van die
oop ruimtes; die ewige hunkering na 'n idille êrens in “die land van son en wind”;
die onvermoë tot aanvaarding van die masjinale geroetineerdheid van die stad.’
(Truter 1964: 389).
De opkomst van de plaasroman vertoont enkele paradoxale momenten. Er wordt
herhaaldelijk beweerd dat de plaasroman dicht bij de Zuid-Afrikaanse historische
werkelijkheid stond en als haar artistieke en ideologische weerspiegeling te
beschouwen is. Dit is grotendeels juist, maar men kan eveneens de opvatting van
A.P. Grové (1951: 10) aanhalen dat de opkomst van de plaasthematiek eerder een
vlucht voor de reële werkelijkheid en haar problemen was dan een respons op de
moderne uitdagingen: ‘Daar is gesê dat Van Bruggen die Afrikaner se oë oopgemaak
het vir die werklikheid, maar dit is juis wat Van Bruggen nie gedoen het nie. Van 'n
aanvaarding van die werklikheid kan daar by hom geen sprake wees nie. Vir hom is
die harde werklikheid eerder 'n abnormaliteit, 'n bedreiging. Wat dus wel gebeur, is
dat Van Bruggen voortdurend besig is om die realiteit te toets aan sy eie ideaalbeeld
wat voor die gees swewe. En hier, meen ek, het ons by die wortel van die probleem
in ons prosa gekom.

45

John Ogg (?-?) Piet Plessis a Backveld Boer: a story of South African life (1915); Cyril
Rooke Prance (1872-1955) geboren in Engeland, diende in de Anglo-Boerenoorlog en
vestigde zich op een farm in Transvaal, schreef talrijke essays en verhalen o.a. Tante Rebella
(?), Under the blue roof: sketches of a settler's life in the Transvaal backveld, 1908 to 1921
(1944; tweede druk).
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Een na die ander ontvlug ons beste skrywers die werklikheid: dromend (Malherbe),
veragtend (Van den Heever), idealiserend (Van Bruggen).’ Dit zou de these van C.
Dalcanton (1973) vanuit het literair oogpunt bevestigen dat de Afrikaners in het
proces van identiteitsvorming en bij het vaststellen van cognitieve dissonantie eerder
de realiteit aan hun waarneming aanpassen dan hun houding en opvatting bijwerken
zodat ze met de realiteit stroken om zodoende de tegenstrijdigheid tussen
contradictoire bewustzijnsinhouden te doen verdwijnen. F.I.J. van Rensburg (1971:
22) daarentegen brengt een andere paradox te berde nl. dat het contrast stad-platteland
een constante in de literatuur is die lang bleef nawerken alhoewel de stad reeds in
de loop van de jaren twintig en dertig geen vreemd fenomeen voor de Afrikaners
was en de tegenstelling, zoals die in de literaire werken is voorgesteld, toen al leek
overwonnen. Dit is een belangrijke vaststelling omdat in het licht van de chronologie
blijkt dat de thematiek die de meeste historische plaasromans ten tijde van de bloei
van dit genre naar voren brengen op het sociaal-politieke vlak reeds voorbijgestreefd
was. Dit bevestigt de indruk van de lectuur van diverse plaasromans dat de beoogde
lezer de stadsmens was. H.P. van Coller (1987-a: 3) signaleert een andere paradox
nl. dat zelfs de voornaamste vertegenwoordigers van dit genre zoals C.M. van den
Heever zich moeilijk van de eenzijdigheid en eenzelvigheid van de plaasthematiek
konden bevrijden met als gevolg dat het concept van de historische plaasroman snel
na zijn bloei ondergraven is. De criticus concludeert: ‘As genre het dit só uitgehol
geraak dat dit met die moontlike uitsondering van G. Joubert se Oupa Landman se
viool (1951) en Die uur van verlange (1953) deur W.A. de Klerk, in die laat jare
veertig, die jare vyftig en sestig werklik nog net gedy het in die vorm van
ontspanningslektuur.’ (Van Coller 1995: 24) Dit contrasteert met de kritische opinie
over de alomtegenwoordigheid van de plaasromans. Een andere tegenstrijdigheid is
dat de pastorale, romantisch-realistische en idyllische elementen de plaasroman nog
steeds tot een geliefd type van Afrikaanse triviaalliteratuur maken, maar dat dit genre
tegelijkertijd steeds gewilder bij de coryfeeën wordt, om maar A.P. Brink met
Hou-den-Bek (1982), Etienne van Heerden met Toorberg (1986), Alexander Strachan
met Die jakkalsjagter (1990), Eben Venter met Foxtrot van die vleiseiters (1993),
Etienne van Heerden met Die stoetmeester (1993) en Kikoejoe (1996) en K. Schoeman
met Hierdie lewe (1993) te noemen. Men kan zelfs stellen dat de meeste schrijvers
die in het huidige Afrikaanse literaire landschap domineren, hun krachten op de
plaasroman hebben gemeten.
***
Om de hedendaagse populariteit van de plaasroman te verklaren, moet men naar de
oude patronen van dit genre teruggrijpen. Verschillende critici hebben zich als taak
gesteld om de typische karaktertrekken daarvan op te sommen.
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De meeste hebben het over de realistische uitbeelding van ‘klein gemeenskap met
sy mensetipes’ (Lindenberg 1976) geschetst in zijn ‘daaglikse doening’ (Schoonees
1939: 183) met nadruk op ‘die moeilike stryd om die bestaan en die worsteling met
die natuurkragte’ (Schoonees 1939: 45). H.A. Mulder (1940: 31) beklemtoont de
gehechtheid van de boer aan de grond en aan zijn bezit in het algemeen, het verbonden
zijn aan wisselende jaargetijden en de afhankelijkheid van de kosmische krachten
waarbij de natuur en de menselijke driften een voorname rol spelen. Ook Jacob van
der Merwe (1946: 232) benadrukt het belang van de natuur die als een
allesoverheersende kracht voorgesteld wordt; het leven van de protagonisten wordt
beheerst door de strijd op leven en dood met de natuur.
In de kritische reflectie rondom de plaasroman is geprobeerd om een karakteristiek
van dit genre te geven. Daarbij werden bepaalde kenmerken vaker genoemd en sterker
benadrukt dan andere. O.J. Pretorius komt tot de volgende vijf kenmerken van de
historische plaasroman: ‘1) Die deurlopende bewustheid van die jaargetye; 2) Die
aandag aan boerderyaktiwiteite; 3) Die skoonheid van die verhouding wanneer die
fisiese begeertes wat tussen partye bestaan het, doodgeswyg is; 4) Karakters is meestal
mense edel van inbors; 5) Die streng chronologiese ontplooiing.’ (Pretorius 1984:
104 zoals gerecapituleerd door Venter 1992: 39).
Uit de analyse van het plaasdiscours (Celliers, Totius, Van den Heever e.a.) komt
L. Praeg (1992: 147) tot de opsomming van de meest prominente thema's: (a) de
verwantschap tussen de Afrikaner en de natuur, (b) de nadruk op de natuur als bron
van betekenis, (c) de tegenwoordigheid van nationaal en persoonlijk lijden en (d)
het onderscheid tussen de echte en onechte Afrikaners. In zijn analyse van Laat
vrugte noemt H.P. van Coller (1987-a: 3) op zijn beurt de wezenlijke kenmerken van
het subgenre: de historische plaasroman (i) beeldt een idyllische werkelijkheid uit
waarbij de wreedheid op de achtergrond staat, (ii) beschrijft de patriarchale
gemeenschap (dominerende vaderfiguur, belang van de traditie, wisseling van
generaties, overdracht van de normen en waarden op jonge mensen), (iii) toont de
mens die aan de kosmische krachten overgeleverd is, (iv) laat de hoofdfiguren - die
eerder doeners dan dromers zijn - in helden-dimensies zien en (v) focust meer op de
plaas-als-ruimte dan op de boer-als-type.
Waarschijnlijk als gevolg van de herontdekking van de plaasroman door de jonge
schrijvers en het steeds groeiende aantal variaties op de traditionele plaasmotieven
gaat Van Coller in zijn latere publicaties over tot de bespreking van de kenmerken
van de plaas in de literatuur en praat minder over de typologische kenmerken van
de plaasroman als zodanig. Ook met betrekking tot de oudere literatuur tracht Van
Coller (1995: 241) de eigenschappen van het hele genre te vatten door de positie te
bepalen die de plaas inneemt; hij
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doet dit vermoedelijk omdat hij zelf tot de constatering komt dat de focus eerder op
de plaas-als-ruimte valt dan op de boer-als-type. De plaas is dus volgens hem de
zingevende, idyllische, feodale, mythische, onvervreemdbare, patriarchale, historische
en religieuze ruimte. De criticus verduidelijkt dit als volgt:
- ‘singewende ruimte (waardeur die bewoners ook aanspraak het op die bodem)
- idilliese ruimte (veral in die kontras met die stad of die stedelike wat in terme
van Lotman (1977) se uiteensetting as teenpool of opposisie funksioneer, as
grens wat nie deurbreek mag word nie. Binne hierdie idilliese ruimte word die
arbeid-etos ook verheerlik)
- feodale ruimte (wat hiërargies gestruktureer is rondom sosiale, ekonomiese
en ander stratifikasies)
- mitiese ruimte (waarbinne heldegestaltes worstel met die noodlot, dikwels
in uitgesponne stukke vertelde tyd verwant aan die skeppingsverhaal)
- onvervreembare ruimte (as verlengstuk van die gesin- en die volkstruktuur.
Hierbinne word ook duidelik onderskei tussen “ingroups” en “outgroups” (Kunne
1991: 31))
- patriargale ruimte (waarin erfopvolging oorheers, patriargale waardes
domineer en die vaderfigure dikwels dominerend is)
- historiese ruimte (as verlengstuk van 'n familie- en volksgeskiedenis)
- religieuse ruimte (bv. panteïsme).’
Voor ons doel kunnen we vaststellen dat het plaasnarratief zich rondom groepen
motieven heeft gecencentreerd als grondbezit, arbeid, natuurbeleving, familieleven,
patriarchale orde, moeilijkheden en gezelligheden van het leven op het platteland.
Het spreekt vanzelf dat vooral twee aspecten in de uitbeelding naar voren zullen
komen: aan de ene kant idealisatie van het verleden of romantisering van het
eenvoudige leven op de farm, aan de andere kant inventarisatie van gevaren en
bedreigingen die van natuurgeweld of sociale veranderingen uitgaan. In beide gevallen
wordt gebruik gemaakt van de plaas als een vreedzame en geordende ruimte waar
mensen, grond en arbeid een gesloten geheel creëren. Dit is mogelijk omdat door
zijn werk de mens een eenheid met de natuur vormt en de bewerkte grond voor het
nageslacht bewaard wordt. Dankzij de verbondenheid en saamhorigheid van deze
elementen is de plaas een ruimte die in staat is de aansluiting met de traditie mogelijk
te maken, de bedreigingen die van buiten komen te weren en het correctief toe te
passen op de eigen problemen die voor het leven op het platteland karakteristiek zijn.
De historische plaasroman is dus niet te reduceren tot de idyllische patriarchade (al
dan niet in de zin van het gelijknamige Nederlandse 18de-eeuwse poëtische genre);
zijn boodschap ligt veel dieper: ‘naamlik dat die aardse dinge tydelik en verbygaande
is. Laat jou nageslag bewus wees van die bestaan van God, want jy is vervlietend
hier op aarde. Die mens is 'n nietige wese en kan hom
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nie verset teen die natuur en teen geboorte en dood nie. Maar soos die natuur
voortbestaan, so kan die mens ook herleef deur sy nageslag.’ (Venter 1992: 62).
De Afrikaanse plaasroman is dikwijls vergeleken met de verwante tradities in de
Europese literatuur in Duitsland, Oostenrijk, Engeland en vooral Vlaanderen. Het
specifieke karakter van de plaasroman in Zuid-Afrika bestaat daarin dat de boven
genoemde kenmerken, favoriete thema's en motieven op lokale leest geschoeid
worden. De verwantschap tussen natuur en mens wordt geherdefinieerd als
verwantschap tussen Afrikaner en zijn plaas. De natuur als bron van betekenis wordt
vervangen door de plaas als bron van betekenis. Het bloed dat het trekkende
Afrikanervolk voor het land vergoten heeft, vindt zijn parallel in het bloed en zweet
waarmee de werkende boer/Boer de barre grond vruchtbaar maakt en zodoende zijn
aanwezigheid in Afrika bevestigt en recht op het land verkrijgt. De tegenstelling
tussen echte en onechte Afrikaners wordt naar de oppositie ‘plaasmense’ en
‘stedelinge’ vertaald (vgl. Praeg 1992: 147).

IV.1.6. Na die geliefde land: tussen historische en moderne plaasroman
De moderne plaasroman is een merkwaardig cliché-melange van elementen en
variaties op motieven uit het plaasnarratief (wat de schrijvers zelf ook al mogen
beweren46). Het procédé van selectie en combinatie daarvan levert nogal uiteenlopende
resultaten, maar zijn palimpsest-karakter is duidelijk zichtbaar. Zowel de historische
als de moderne plaasroman houdt zich voornamelijk bezig met de omwerking van
het concept ‘identiteit’. Ze zijn als reactie te zien op de veranderde
levensomstandigheden die de nieuwe verwoording van het ‘zelf’, een nieuw
persoonlijkheidsideaal uitdagen. Vele karakteristieke eigenschappen van de moderne
plaasroman blijken reeds een vaste plaats in de oude te hebben en vormen een soort
constante (bijv. handelen over een era die voorbij is, problemen met de erfopvolging
e.d.m.). Pas op het niveau van details worden de verschillen en soms een radicale
ommekeer zichtbaar: ‘Die verwording van die jonger geslag as gevolg van die ouers
se voorbeeld, die rebellering en die opstand dui op die verwerping van die ouers se
soort lewe - dié soort lewe waar daar net geroem word op Afrikanertradisies en
godsdiens, maar dit nie uitgelewe word nie, is verwerpbaar en kenmerkend van die
moderne plaasroman’. (Venter 1992: 86).
De plaas is nog steeds een belangrijke (speel)ruimte, maar de moderne
herschrijvingen van het genre stellen alles in werking om deze ruimte te ontluisteren.
De boodschap is dat de mens zijn geluk ook in een andere ruimte

46

In een interview zei Etienne van Heerden over zijn Toorberg ‘Moet tog asseblief nie weer
sê dis 'n plaasroman nie, dit is nie.’ (Le Roux 1987: 6).
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kan vinden en dat wat op het eerste gezicht een idyllische plaas lijkt, de plaats van
zonde, verderf en ongeluk kan blijken. De herontdekking van de plaasroman gaat
niet alleen gepaard met de verschuiving van thematische accenten, maar ook van de
hele opzet van een woordkunstwerk; D.C.G. Venter (1992: 3) formuleert bijvoorbeeld
als een algemene hypothese ‘dat daar in die moderne plaasroman wegbeweeg word
vanaf die storie na die vertelproses en dat die ideologie van hierdie tekssoort tans
radikaal anders is as vroeër’. Hedendaagse schrijvers zijn zich ook bewust van
intertekstuele dimensies in hun romans; ze gebruiken verwijzingen naar de historische
plaasromans en aanhalingen uit andere literaire werken; soms gaat het zelfs om de
literatuurtheoretische werken waardoor een zekere graad van metafictionaliteit
ontstaat.
Met betrekking tot de herschrijvingen van de plaasromantraditie werden reeds
pogingen ondernomen om hun eigenschappen te noemen. De nieuwe of moderne
plaasroman zou dan van de oude afwijken omdat hij minder aandacht aan de
activiteiten op de boerderij zou schenken, het seksuele naar de voorgrond zou
verschuiven, de harde werkelijkheid onomwonden zonder idealisering zou uitbeelden,
de chronologische presentatiewijze zou verwerpen en de sociaal-politieke
werkelijkheid van Zuid-Afrika - met name rassenverhoudingen - in een kritisch licht
zou stellen (vgl. Pretorius 1984: 104-105 volgens Venter 1992: 80). Venter (1992:
77-111) structureert deze kenmerken als opstand tegen het ouderlijke geslacht en
haar macht, verwerping van de Boerentradities, einde van een geslacht, het vervallen
van de boerderij en het verlaten van de plaas door zijn bewoners, het in twijfel trekken
van godsdienstige waarheden, het invoeren van het vrouwelijke perspectief en een
prominente rol toekennen aan de rassenverhoudingen; met deze andere optiek
verandert ook de positie van de natuur. Pretorius (1984: 105) komt tot zijn lijst
eigenschappen na de analyse van Stockenströms Uitdraai, en alhoewel hij nog niets
van de latere ontwikkeling afwist, lijkt zijn vaststelling betrekking te hebben op de
essentie van de moderne plaasromans: ‘die beëindiging van die tradisie van die
idilliese plaasroman, die eerste ware inbring van die fel werklikheid, die wreedheid
van die lewe soos hy inderdaad baie keer is, te midde van tradisionele gegewe’. In
zekere zin past de roman van Schoeman veel beter in het kader van deze definitie
dan vele andere herschrijvingen van de plaasromantraditie die door de kritiek tot dé
moderne plaasromans zijn uitgeroepen; op nadrukkelijke wijze toont Na die geliefde
land de felle werkelijkheid en de wreedheid van het leven temidden van het
traditionele gegeven.
Van Coller (1995-a; 1995-b) plaatst de ontwikkeling van de Afrikaanse roman in
de periode van de eerste helft van de jaren negentig, met name de obsessionele
belangstelling voor en de bemoeienis met de geschiedenis, tussen de polen nostalgie
en parodie. Hij beweert dat jonge schrijvers verwikkeld zijn in ‘'n bykans obssesionele
worstelstryd met die persoonlike en kollektiewe
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verlede en die betekenis daarvan’ (1995-a: 198). De verhouding tot de plaas en tot
de traditionele motieven van dit genre maakt een wezenlijk deel uit van deze
Vergangenheitsbewältigung. In die zin kan men ook Na die geliefde land kwalificeren.
Ook bij Schoeman - reeds in 1972 - is de kwestie van nostalgie bijzonder sterk aan
de orde gesteld. Zelfs de titel kondigt al een bepaalde ervaring van heimwee en
weemoed aan, die kenmerkend is voor het individuele zelfbewustzijn van het
zelfreflecterende individu dat in de historische plaasroman overwonnen moest worden
(vgl. Van den Heever 1935: 57-58) en dat bij Schoeman in de figuur van George of
Carla zegeviert over ‘supraindividual consciousness’ (J.M. Coetzee 1988: 90). Georges
sentimental journey schrijft een bepaalde atmosfeer voor die hem en het land eigen
is: ‘die soekende mens se uitgelewerdheid aan onbestendigheid dikteer 'n pessimistiese
atmosfeer’. (Jooste 1999: 545) Aan de andere kant is deze roman weliswaar geen
zuivere parodie, maar door allerlei relativeringstechnieken (met name de veranderde
politieke situatie en de gewijzigde status van de Afrikaanse plaas) bereikt de auteur
de toestand waarin de hele problematiek van het verleden en heden naar de toekomst
wordt verplaatst. Op die manier wordt de betrekkelijkheid van de Zuid-Afrikaanse
context onthuld en er worden allerlei universele dimensies naar voren geschoven.
Na die geliefde land toont een reeks diverse elementen die de historische
plaasroman kenschetsen zoals tegenstelling plaas-stad, resten van de oude hiërarchie
en het patriarchaat, strijd van de boer voor het economische bestaan en plaas als een
betekenisvolle historische ruimte. Deze elementen zijn in het boek herkenbaar op
een palimpsest-wijze. Aan de historische patronen van de plaasroman beantwoorden
drie soorten bestaan (of maatschappijen) die de auteur in het boek produceert (vgl.
A. Coetzee 1988: 72): een idyllische bestaan gesitueerd in het verleden, een armoedig
en achterlijk in het heden en een buitenlands aan de periferie. De twee eerste
bestaanswijzen zijn typisch voor de oude roman, en de innovatie van Schoeman
baseert zich niet op de invoering van de derde, maar vooral op een andere organisatie
van de wisselwerking tussen de drie. Vanuit dat standpunt kan dit boek beschouwd
worden als geschreven tegen het traditionele plaasnarratief met als gevolg dat de
roman op een vertekende schaduw van zijn voorloper lijkt.
George is op zoek naar de diepere betekenis van de plaas, maar zijn
hoogopgeschroefde verwachting dat hij de zingevende kracht van de plaas of grond
zal ervaren, loopt op een anti-climax uit. Zijn ervaring van het zelf wortelt niet meer
in de aardbodem, wat een voorwaarde schept voor de aanvaarding door het zelf van
zijn plaats in een breed volksverband (lineage) (vgl. J.M. Coetzee 1988: 86). Zowel
hij, als Afrikaner in Europa, als ook de Afrikaners in het voorrevolutionaire
Zuid-Afrika hebben deel uitgemaakt van de moderne geürbaniseerde wereld. Anders
dan in de traditionele versie van het motief
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fungeert niet de stad als verbanningsoord van de boer, maar de plaas, en dit is al een
paradigmaverandering binnen het genre; na de ontluisterende kennismaking met de
werkelijkheid van de Afrikaanse plaas en die veld keert de protagonist
gedesillusioneerd naar een stad in Europa terug.
George probeert de ruimte van het Zuid-Afrikaanse (platte)land tot in haar
religieuze en mythische dimensies te doorgronden, toch speelt de traditie bij hem
geen relevante rol en wordt ze eerder in termen van nostalgie en weemoed opgevat.
In navolging van Yi-Fu Tuan (1990) kan gezegd worden dat Rietvlei (en Zuid-Afrika
over het algemeen) voor zijn moeder een ‘plek’ en ‘plaats’ was d.w.z. iets wat bekend,
veilig en waardevol was en zekerheid bood, en voor George slechts tot een ‘ruimte’
wordt. Soms ontstaat zelfs de indruk dat de gebruikelijke concretiseringen van de
voorouderlijke traditie zoals meubels, kleren, portretten in het huis of het nabijgelegen
kerkhof op diverse manieren gerelativeerd worden en eerder tot het toeristische en
folkloristische zoniet ridicule (bijv. kleren, huisinterieur) teruggevoerd worden (koch
2001-a). Dit is kennelijk niet de plaats die George herkent als ruimte waarbinnen
zijn definiëringsproces van het zelf moet geschieden. Het is duidelijk dat het
psychologische niet-herkennen niet minder belangrijk is voor zijn gedrag dan het
uitblijven van de politisch-ideologische identificatie.
Schoeman grijpt naar het motief van de verloren zoon dat een prominent motief
in de historische plaasroman is omdat het Bijbelse verhaal gaat over het streven van
het individu naar zelfrealisatie ten koste van alles, waarbij de breuk met de traditie
en haar normen, de reis en verblijf ver van huis als gepast middel fungeren. De
populariteit van het verloren-zoon-motief in de historische én moderne plaasroman
spruit voort uit de mogelijkheden die de terugkomst van het personage aan de schrijver
biedt. De parabel van de verloren zoon kan als een subtekst van vele Afrikaanse
plaasromans geïdentificeerd worden, maar de reis eindigt daar gegarandeerd met de
thuiskomst als teken van berouw en inkeer en heeft tot gevolg het besef dat de mens
zich alleen binnen het supraindividuele bewustzijn, in de geslachts- of volksidentiteit
kan realiseren. Ondanks de titel Na die geliefde land die bepaalde associaties wekt,
is de verwerking van Schoeman allesbehalve traditioneel. George is weliswaar als
‘'n verlore seun wat terugkom’ (p. 54), maar voldoet helemaal niet aan de figuur van
de rouwmoedige zondaar die vergiffenis verlangt omdat hij van eigen mensen
vervreemd raakte. Georges vader speelt geen rol in zijn beslissing om naar Afrika
te gaan, de familieplaas is verwoest (Paradijs is verloren), zijn ontboezeming of
biecht op Rietvlei wordt niet afgenomen door de vader als vertegenwordiger van de
voorouders of God als ultieme instantie, maar door Carla die een vrouw is en
bovendien (alhoewel jonger) zijn generatiegenote, het komt niet tot een boetedoening
en er vindt geen ritueel van de verzoening plaats. Een van de typerende verschillen
tussen het individuele en supraindividuele
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bewustzijn betreft de plaats en de manier waarop het fysieke lichaam van het individu
gesitueerd is. Om de natuur (landschap, plaas) op een correcte wijze te lezen, moet
de mens zich in tijd en ruimte weten te plaatsen: in de historische volgorde van de
generaties, in het gelid van de voor- en nageslachten, binnen de perken van de
verwantschapsgroep. ‘Die terugkeer en die retoriek van die sondebelydenis en
vergifnis impliseer ook die lichaam: die impliseer ook 'n fisiese, liggaamlike terugkeer
na die betekenis en ruimtelike lokalisering van die plaas.’ (Praeg 1992: 46) Met
andere woorden het gaat in de historische plaasroman niet alleen over bewuste,
beredeneerde aanvaarding van de voorvaderlijke traditie, maar ook over de
intermediaire situering en manipulatie van het lichaam van het individu. Het
belangrijkste is dus dat Georges terugkomst niet alleen níet tot de inkeer van de
verloren zoon leidt, maar ook dat hij zich in de Afrikaanse ruimte niet terugvindt,
dat het landschap, het veld en de plaas zijn vragen niet beantwoorden. In vele
historische plaasromans (bijv. van Van den Heever) wordt deze problematiek op een
hoger niveau getransponeerd: het gaat over het Absolute dat zich in de
voortschrijdende generaties realiseert en over het Individuele (in de natuur en in de
mens) dat slechts terugkeert als manifestaties van de wijze waarop het Leven zich
in een groter geheel (familie, volk, species) voortplant (vgl. Praeg 1992: 127). Het
is deze ervaring die George het individuele bewustzijn dat zich in hem op afstand
van Afrika begon te vormen, niet laat opgeven en tot de verwerping van het
supraindividuele bewustzijn leidt. Claudio Magris (2000: 87-88) poneert een stelling
dat in de huidige wereld, in de moderne tijd twee soorten odysseeën mogelijk zijn.
Aan de ene kant, conform de traditie en in overeenkomst met de klassieke voorbeelden
van Homerus tot Joyce, is het de odyssee die een cirkelvormige reis voorstelt en op
het vertrekpunt uitkomt. Het is de reis van het individu dat rondtrekt en de wereld
doorkruist, maar uiteindelijk naar Ithaka terugkeert, verrijkt en veranderd door de
ervaringen die onderweg verzameld werden. Tegelijkertijd is het individu gesterkt
en bevestigd in zijn eigen identiteit die haar oorsprong in het thuis als vertrekpunt
heeft. Aan de andere kant bestaat ook een lineaire odyssee, waar de thuiskomst niet
het doel is. De individu trekt langs een rechte lijn naar het oneindige of het niets en
zijn/haar oorspronkelijke identiteit gaat met de tijd en met de groeiende afstand
verloren, de mens verandert soms radicaal en wordt iemand anders. Het klassieke
verloren-zoon-motief gaat over het eerste geval, George daarentegen realiseert deze
cirkelbeweging slechts oppervlakkig en haastig, in wezen blijkt zijn Rietvlei-bezoek
een interludium in zijn individuele ontwikkeling langs de rechte lijn en is er geen
plaats voor de echte aansluiting bij de traditie van het geslacht. Het blijven echter
pogingen van de Afrikaners om het toch te proberen. Het ontbreekt de plattelandse
blanke gemeenschap in haar strijd om de handhaving van haar eigen identiteit aan
iets belangrijks nl. aan een bepaalde frisheid, een vernieuwend om niet te zeggen
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revolutionair element of opwindende ideële dimensie die elke vorm van verzet nodig
heeft. De opgewarmde schotel van tradities die deze mensen elkaar opdienen, heeft
zijn oorspronkelijke pittigheid verloren. En wanneer tegen George gezegd wordt ‘jy
is vir ons belangrik’ (p. 65) gaat het dáárom dat zijn bezoek aan het geboorteland de
verbleekte symboliek een nieuwe dimensie en aantrekkingskracht kan verschaffen
van een veelzeggende en veelbelovende terugkomst. De terugkeer van George als
verloren zoon wordt dus gezien als bekering van een vrijwel vervreemde volksgenoot.
Mevrouw Hattingh zegt zelfs: ‘Ek kan maar vir jou op jou naam noem, nie waar nie?
Jy is mos nie 'n vreemdeling nie.’ (p. 34). De oude tante Kotie drukt dit nog meer
expliciet: ‘“Jy ís mos weer by die huis, of hoe, George?” Haar grys oë kyk hom
ernstig en ondersoekend aan.’ (p. 110). En George beleeft het zelf wanneer het geluid
van de windpomp een aantal onbekende of vergeten gevoelens in hem wakker maakt:
‘Hartseer en verlange en hoop, 'n hele wêreld wat wag om verower te word, veiligheid
en sekerheid en illusie, en die gedraai van die windpomp in die lang stilte van die
somermiddag, in die groot duister van die somernag. Hy stap verder na die huis,
verbaas oor die ontroering wat van hom besit geneem het, en dit is asof hy tuiskom.’
(p. 66). En de politiek bewogen Gerhard Snyman probeert George tot de vestiging
in Zuid-Afrika over te halen en tot geëngageerdheid te dwingen door een beroep te
doen op zijn verplichtingen - hij praat tegen George over ‘jou land’, ‘jou mense en
jou voorouers’ (p. 126).
George als protagonist verwerpt zijn erfenis voorgoed, Rietvlei blijkt vreemd voor
hem te zijn geworden en vervreemdbaar (d.w.z. overdraagbaar aan derden) en er
wacht ook geen andere door hem of door de geschiedenis gezalfde opvolger (bijv.
een van hulle zoals Petrus in Disgrace van J.M. Coetzee). Dat George zijn plaats in
het leven niet in de rij der generaties op de boerderij, niet in de discipline van het
gelid van het geslacht wil vinden, is typisch voor de moderne herschrijvingen van
de plaasromantraditie en tegelijkertijd kenmerkend voor het oude repertoire van
motieven: de moeilijkheden met de erfopvolging behoren immers tot de frequente
motieven van de historische plaasroman. Modern is bij Schoeman de oplossing nl.
de definitieve verwerping van het supraindividuele bewustzijn door George en de
manier waarop dit gebeurt. Zelfs Georges onhandig huwelijksvoorstel aan Carla kan
moeilijk als zijn bereidwilligheid opgevat worden om een soort intieme relatie met
zijn volk aan te gaan of om bij herhaling aan een soort initiatie en opnamerite deel
te nemen (Carla zou de wereld die hij niet goed begrijpt ook in het buitenland kunnen
representeren en George daarin kunnen introduceren; George mist eveneens de
motivatie van het hoofdpersonage van Cola Debrots Mijn zuster de negerin (1935),
Frits Ruprecht, die eveneens na de dood van de ouders naar zijn erfgrond terugkeert).
Dat Carla zijn ‘zakelijk’ huwelijksvoorstel van de hand wijst, moet enerzijds gezien
worden in het kader van Carla's bewustwording (bijv. dat ze voor de
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uitdagingen van het echte leven in Afrika niet wil vluchten (L.L.K.: 1973)). Anderzijds
toont afwijzing van het huwelijk met George, dat het niet zijn lotsbestemming is bij
een Boerendochter een kind te verwekken (iets wat bij Schoeman nog enkele jaren
eerder in 'n Lug vol helder wolke uit 1967 mogelijk was - Kobus die eveneens zijn
plaas niet wou erven, verwekte een onechtelijk kind). Zonder erfgenaam die zijn
plaatsvervanger kon zijn, loopt Georges geslacht, de lineaire volgorde van voorgangers
en opvolgers, met hem ten einde.
Het klassieke motief van de voorouders wordt door Schoeman in concreto verwerkt.
Ook dit vindt plaats in aansluiting bij de traditie én tegen haar. De afgestorwenes
spelen in de oude plaasromans dikwijls een belangrijke en soms zeer concrete rol
(bijv. spoken). Over het algemeen verzinnebeelden ze ‘die aaneenstrengeling van
die geslagte’ (Van Coller 1987-a: 17). De eerste voor de hand liggende vorm van de
aanwezigheid van de voorouders vindt men in de portretten die in alle bezochte
ruimtes Georges aandacht trekken. Het gaat om prenten van de volksleiders, - helden
en politici die hij uit de geschiedenisboeken kent (p. 7), maar ook om de
‘swaaromlyste familieportrette van ernstige mans en vroue in hul beste klere.’ (p.
17). Sommige van de portretten staan opgeborgen op de zolder waar Paultjie zijn
boeken leest en tonen mensen die niet verwant zijn met de Hattinghs. Paultjie
verduidelijkt George dat vele emigranten hun graagbare goederen bij hen achtergelaten
hebben. Zo wordt de zolder tot een bewaarplaats van erfstukken en een collectief
geheugen (onderbewustzijn) voor de hele Boerengemeenschap. ‘Die glas en die
ernstige gesig daaragter bly onberoerd: 'n bebaarde man met 'n stywe boordjie en 'n
mantel, en êrens op die agtergrond waarskynlik 'n vrou met baie kinders, 'n plaas,
bediendes, in 'n wêreld van perdekarre, paraffienlampe, kerkbesoek en boekevat,
járe gelede.’ (p. 22). Hattingh zelf drukt het verband tussen het verleden en de
portretten van het voorgeslacht zo uit: ‘Daar het so min van die verlede oorgebly:
die grafte, die huis, 'n paar ou portrette....’ (p. 25). Het wordt dus duidelijk dat de
portretten uit een andere tijdsorde komen. Wanneer George naar een prent met de
voortrekkers en andere portretten kijkt, waant hij zich bijna in een museum: het
vertrek waarin de geur van politoer hangt, is ingericht met mathematische precisie,
alle meubels staan op afgemeten afstanden en blinken: ‘die buffet in die middel van
die muur, en die prent van die Voortrekkers presies in die middel daarbo. Hy kyk na
die felgekleurde bergpieke, onderbaadjies en kappies wat die enigste helderheid in
die kamer uitmaak, en na die portrette van eerste ministers, generaals en
staatspresidente wat die verdere kaalheid van die mure met gereelde tussenpose
onderbreek. Hulle is almaal dood, sommige in kransbelaaide kiste grafwaarts gedra
soos sy vader, andere weer op vae en geheimsinnige manier oorlede soos oom Kosie,
maar die dood verenig hulle in heerlikheid, kil en verstikkend soos hierdie ongebruikte
kamer.’ (p. 43-44). (Koch 2001-a). In Na die geliefde land neemt de aanwezigheid
van de voorouders
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de vorm aan van herhaaldelijk terugkerende herinneringen van George aan zijn
moeder. Anna Neethling is op die manier als het ware pertinent aanwezig: haar zoon
die in Europa opgroeide, begreep haar niet en zoals blijkt, brengt zijn reis naar haar
geliefde land in dat opzicht geen verbetering, verklaring of antwoord. George is zich
weliswaar gedurende zijn hele verblijf in Zuid-Afrika bewust van de constante
aanwezigheid van zijn moeder en haar hunkering naar het geliefde land, maar daar
waar de protagonisten in de historische roman in de daden en houding van de
voorouders inspiratie vonden, heerst bij George slecht onbegrip. Maar Anna Neethling
is alleen voor George een bijzonder geval, want voor het overige vertegenwoordigt
ze een hele groep mensen die hun leven lang het verleden in herinneringen
romantiseren met als doel het heden niet te erkennen. George wordt dus in Europa
en in Afrika geconfronteerd met de mensen die zich in dezelfde illusie wiegen als
zijn moeder. Wat over de emigranten gezegd wordt, heeft ook betrekking op de
achterblijvers. ‘In die hele struktuur van die lewe wat hulle in die vreemde opgebou
het, het slegs een ding werklikheid gehad: die land wat hulle eenmaal besit en weer
verloor het. Die besit het hulle as vanselfsprekend aanvaar sonder om hulle ooit oor
die waarde of betekenis daarvan te besin, en verlies het hulle nie tot besinning gedwing
nie.’ (p. 63). En de laatste groep afgestorwenes die de aansluiting bij de voorouderlijke
traditie mogelijk kunnen maken, vormen de levende Afrikaners zelf. George kijkt
naar hen zoals men naar de oude portretten kijkt. Als dragers van de idealen van het
traditionele Zuid-Afrika van de blanke vinden ze geen verklaring laat staan reden
voor wat er in het land gebeurde daarom houden ze vast aan de traditie en proberen
als groep te overleven. Raubenheimer drukt dit als volgt uit: ‘“Ons is hier afgestorwe,”
sê hy, “ons lewe heeltemal afgesonder. Ons het laer getrek hier in die uithoek van
die land, dis nog net in die uithoeke dat mens vry kan wees, en ons hou die kampvure
aan die brand, of ons probeer in elk geval.”’ (p. 54).
De patriarchale orde uit de oude romans wordt in Na die geliefde land staande
gehouden door enkele mannelijke figuren maar voor George zelf spelen ze geen rol.
Hij communiceert veel gemakkelijker, uitvoeriger en dieper met de vrouwen47 en
een van hen (Carla) wordt in het verhaal de kans gegund om wat uitvoeriger haar
eigen vrouwelijk perspectief te poneren. Georges vader is in zijn herinneringen zo
goed als afwezig. In tegenstelling tot de historische plaasroman wordt dus geen link
gelegd tussen de vader en de erfopvolging. En in plaats van de opstand van de zoon
tegen zijn vader (ook al was het maar symbolisch) krijgen we vooral te maken met
Georges moeder en haar specifieke

47

Dit betreft niet alleen zijn Zuid-Afrikaanse contacten (vooral mevrouw Hattingh en Carla)
maar ook zijn Europese kring in Zwitserland waar niet voor niets een paar keer vooral een
zekere Ève genoemd wordt. Deze speciale (communicatieve) band met de vrouwen vindt
eveneens zijn neerslag in Georges droom waar andere mensen juist als vrouwen voorkomen
(p. 35, 141).
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attitude tot de plaas die de zoon moet verwerken. De traditionele kwestie van
overdracht van macht speelt geen rol. Daarom verschilt Na die geliefde land op een
bijzondere wijze van andere moderne plaasromans waarvan vele in de voetsporen
van de oude modelteksten eveneens op de figuur van de patriarch focussen om
zodoende gemakkelijker een polemische toonaard aan te nemen.
Door de specifieke hantering van hulle wordt aan de sociaal-politieke stratificatie
een bepaald reliëf gegeven en worden de elementen van de traditionele
rassenverschillen in de plaasroman (verhouding tussen baas-werker of baas-kneg)
zowel gehandhaafd als totaal omgedraaid. Schoeman lukt het om zonder uitvoerig
op de details van de verhouding tussen zwart en wit of arm en rijk in te gaan, de
kwestie van de spanning tussen de rassen naar voren te brengen. De klassenverschillen
binnen de groep Afrikaners (ook een vast motief in de vroegere romans) worden
geëchood in verschillen van manier van doen en verschillen in kleren tussen de
verstedelijkte George en de plattelandse Boeren.
George beleeft in zijn verlangens en herinneringen de plaas als een idyllische
ruimte, maar hij komt op het Afrikaanse (platte)land terecht dat allesbehalve een
idyllische plaats is. Het blijkt slechts projectie van een paradijsverlangen van hem
en zijn moeder. Zijn eigen ervaringen zijn dramatisch anders dan de gewekte
verwachtingen. Op een zekere wijze dank zij de reis herwint George toch een stuk
van het verleden dat hij onthoudt want ‘die mens leef vorentoe maar verstaan agteruit’
(Jooste 1999: 554-555). Het ambivalente karakter van Na die geliefde land als een
contemporaine plaasroman die in discussie met de historische plaasroman treedt,
blijkt uit de reductie van plaas tot een vakantieoord: George leerde de plaas kennen
vanuit zijn positie van kleinkind dat zijn grootouders in de vrije tijd bezoekt en op
het platteland zijn vakantie doorbrengt. Ook zijn moeder was reeds in de stad
woonachtig. In moderne herschrijvingen ontaardt de traditionele plaas tot een
spogplaas, spookplaas, skandplaas, waarbij de boerderij niet zelden tot een
vakantiebestemming wordt (bijv. Kikoejoe, Die stoetmeester). Schoeman stond aan
het begin van de moderne traditie van deze verwording maar benutte behendig de
mogelijkheden tot idealisatie van de plaasruimte die de reductie tot het vakantieoord
geeft.
Als protagonist beantwoordt George aan het patroon van de held als doener, maar
ondanks de ondernomen reis naar zijn erfenis en zoektocht naar de betekenis daarvan,
blijft hij in vele opzichten eerder een dromer voor wie herinneringen aan het verleden
voorop staan en niet de daad. Dit strookt met het concept van weemoed dat J.M.
Coetzee (1988: 90) voor Van den Heever uitgewerkt heeft.
George zoekt in de Zuid-Afrikaanse grond en natuur antwoorden op zijn vragen,
maar het veld, bos, bomen en planten, die in de oude romans een voorname plaats
speelden als symbolen van groei, ontwikkeling, traditie of kosmische dimensies (vgl.
Koch 2001: 52-53), geven hem geen antwoord. Tussen de planten op Rietvlei zijn
er nauwelijks bomen die als tekens van het
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nieuwe leven en symbolisch als bouwmateriaal voor het nieuwe huis zouden kunnen
fungeren. De voor de volkscultuur kenmerkende symboliek huis-boom / huis-tuin /
huis-paradijs wordt niet gerealiseerd. De hele flora heeft niets te maken met de
paradijselijkheid van een verborgen tuin, maar symboliseert eerder achteruitgang,
verval en terugval in de barre natuur.
Zoals bekend zijn de protagonisten in de historische plaasroman afhankelijk van
de jaargetijden en hun cirkelgang. Dit betreft zowel het werk en de hele plaasroetine
die ingebed worden in de structuur van het boek, als ook de algemene stemming en
de emotionele toestanden van de personages. Ook dit wordt in Na die geliefde land
waargemaakt maar slechts fragmentarisch: George komt in het najaar naar Zuid-Afrika
en dat is symbolisch voor zijn houding en belevenissen. Er bestaat dus hier een direct
verband tussen de tijd/seizoen en de sfeer/lotgevallen; maar de verwachting van de
voltrekking van de hele seizoencyclus wordt verbroken. Ook in verband met de
tijdsbeleving, maar dan op een ander hoger niveau, moet opgemerkt worden dat het
boek de spanning tussen zich vastklampen aan het verleden en reiken naar de toekomst
op een manier hanteert die typisch voor de moderne plaasroman is.
De traditionele kijk op de vrouw wordt in de roman gehandhaafd: de stille en
volgzame mevrouw Hattingh lijkt op de dienende Martha en de besluitvaardige en
koppige Carla op de pioniersvrouw. In beide figuren worden die twee traditionele
vrouwenrollen tegengesproken, bijvoorbeeld mevrouw Hattingh blijkt in gesprekken
met George een mens met een eigen mening en Carla beschikt over een eigen politieke
opvatting en levensvisie in zo'n mate dat ze in staat is om zich van haar eigen ‘mensen’
te distantiëren. Omdat ze op Georges huwelijksvoorstel niet ingaat, wordt de rol van
de vrouw als moeder en huisvrouw afgezworen.
In de historische plaasromans wordt dikwijls de opstand van de jeugd tegen de
ouders beschreven. Zo is het ook bij Schoeman met dit belangrijke verschil dat de
jonge generatie in Na die geliefde land met een totaal andere wereld (à rebours)
geconfronteerd wordt en zich niet alleen op een pubermanier tegen de ouders of
traditie verzet, maar zich ook in verschillende stadia van het authentieke proces van
ontvoogding bevindt: George kiest bewust en definitief voor het leven in de stad en
zelfs in het buitenland, Carla is de plaas beu en keurt de geërfde denk- en
levenspatronen van de Afrikaners sterk af omdat ze volgens haar niet aan de nieuwe
historische uitdaging beantwoorden, maar welke concrete weg ze kiest is nog
onduidelijk;48 nog minder is dit het geval bij de opvliegende Paultjie die zich in een
fase van de puberkritiek bevindt, maar zijn belangstelling voor de literatuur en de
verre wereld laat vermoeden
48

De classificatie van culturen zoals voorgesteld door Margaret Mead in haar Culture and
Commitment: A Study of the Ceneration Gap (1970) kan hier van toepassing zijn. Archaïsche
gemeenschappen, kleine religieuze groepringen of ideologische enclaves noemt ze
‘postfiguratief’ omdat ze voortbouwen op de autoriteit uit het verleden; hier leren de kinderen
alles van hun ouders. Elke beschaving die aanpassingstechnieken heeft uitwerkt, put
daarentegen uit de ‘cofiguratieve’ leermethoden: men leert minder van de ouders en meer
van de leeftijdgenoten. De moderne (postmoderne?) tijd tenslotte creëert de ‘prefiguratieve’
cultuur: het is normaal dat ook de oudere generatie van de kinderen leert. De meeste Afrikaners
in Na die geliefde land zouden dus in de postfiguratieve cultuur van gisteren leven, George
echter in de cofiguratieve van vandaag, slechts van Carla kan gezegd worden dat ze een
potentiële bereidheid toont om van wie ook al te leren, in die zin wijst ze op de prefiguratieve
cultuur van morgen.

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

305
dat zijn aanleg meer intellectueel zal zijn. Andere jonge mensen (bijv. Johannes,
Gerhard) die meer in het traditionele stramien passen, vullen het spectrum van
levensopvattingen aan die in de roman tentoongespreid wordt.
De boerderijactiviteiten komen bij Schoeman zijdelings ter sprake en worden
opzettelijk gemarginaliseerd. Ze vormen geen groter of essentieel deel van het boek:
George acht zich niet geschikt om een bijdrage tot het plaaswerk te leveren, Paultjie
wil zich niet aansluiten en vlucht naar zijn boeken op de zolder en de Hattinghs
werken buiten de gezichtseinder van de focalisator.
Traditionele gezelligheden van het leven op het platteland worden weliswaar
voorgesteld, maar er is geen plaats voor de typische picknicks of spelletjes. Als
gevolg van de politie-inval draait het enige partytjie op een naburige plaas in het
tegenovergestelde van een feest uit.
Zoals in de klassieke plaasromans wordt het aardse, zinnelijke en seksuele in Na
die geliefde land verzwegen, maar op enkele onverwachte momenten komt het in
alle sterkte naar boven, zoals in het afgebroken verhaal van tante Loekie over de
vijfvoudige verkrachting (p. 136). De analyse van Paultjie die voor George het hele
dansende gezelschap op het partytjie met het oog op de seksuele relaties in pikante
details ontleedt (p. 117-118), roept de traditie van Op Hartebeesfontyn van Pikkedel
op. Tegelijkertijd - in tegenstelling tot vele moderne herschrijvingen - lijkt Schoeman
niet zo geobsedeerd door uitspattingen of zondigheid van de mens, hij schuwt dus
spectaculaire voorbeelden en vooral hun verdere uiteenzetting.
En - last but not least - de verhouding van Na die geliefde land tot de omringende
Zuid-Afrikaanse werkelijkheid is eveneens een getrouwe realisatie van het patroon
van de plaasroman. Het boek is een weerspiegeling van concrete sociale en politieke
omstandigheden, maar door de projectie op de toekomst en het anti-utopisch karakter
staat het met de politieke en emotionele situatie van begin jaren zeventig in een
ambivalent verband.
***
Een mogelijkheid tot een interessante literair-historische ordening van Schoemans
boek opent het periodiseringsvoorstel van Lubbe en Wiehahn (2000). Ze pleiten voor
de indeling van de ontwikkeling van de plaasroman in drie perioden: de Afrikaanse
gedachte (1920-1956), de internationale gedachte
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(1956-1976) en de Afrikagedachte (1976-1994). Volgens deze indeling zou het boek
van Schoeman in de periode van de internationale gedachte (1956-1976) passen toen
door een ander omgaan met de elementen van de historische plaasromans een radicaal
verschillend, modern beeld van het genre aan het ontstaan was. Literaire experimenten,
intellectuele twijfels en politieke scepsis begonnen de overhand te krijgen. De plaas
was niet meer het voorbeeld van het ideale bestaan, de farm werd dikwijls als een
triestige en verwaarloosde plek afgeschilderd, de zekerheden van de boer werden in
twijfel getrokken en zijn leefwijze werd gerelativeerd en geparodieerd. Lubbe en
Wiehahn (2000: 161) noemen ook een op het eerste gezicht paradoxaal maar bij
nader inzien logisch verband tussen de afzonderlijke fasen: ‘In die ouer plaasromans
het dit gegaan oor die stryd om die behoud van 'n agrariese leefwyse en 'n bepaalde
ideologie. In die jonger romans gaan dit steeds oor 'n stryd om die behoud van 'n
plaas - 'n plek op hierdie vasteland - maar nou juis as gevólg van daardie selfde
leefwyse en ideologie.’
Merkwaardig genoeg is de cruciale opmerking over het type plaasroman uit de
periode van de Afrikagedachte (1976-1994) eveneens van toepassing op Na die
geliefde land. ‘Dié besondere tydshantering maak nie alleen 'n herevaluering van
hede, verlede en toekoms moontlik nie, maar beklemtoon die subjektiviteit en
relatiwiteit van tydsgebonde representasies van die werklikheid.’ (Lubbe & Wiehahn
2000: 163) Het is alsof het creatieve procédé van Schoeman niet alleen actief aan de
paradigmaverandering in de periode 1956-1976 meedeed, maar door de toegepaste
toekomstprojectie (‘besondere tydshantering’) voorafging aan de nieuwste
ontwikkeling van de Afrikagedachte. In deze periode behoren spel met de tijd en
vervaging van de grenzen tussen werkelijkheid/feit en fantasie/fictie tot de favoriete
technieken die de herschrijving van de plaasroman (‘herevaluering’ en beklemtoning
van de ‘subjektiviteit en relatiwiteit van tydsgebonde representasies van die
werklikheid’) mogelijk en boeiend maken. Ook in Na die geliefde land begint de
ondermijning van ‘die twee grondbeginsels waarop eksklusiewe grondeienaarskap
berus in die tradisionele plaasroman, naamlik erfopvolging en blanke arbeid’ (Lubbe
& Wiehahn 2000: 164) die in de jaren negentig typerend is geworden voor de moderne
verwerkingen van de plaasroman. Eveneens bij Schoeman in 1972 treft men een
aantal elementen aan van de nieuwste ontwikkeling waarmee Van Coller (1995-a:
198) de periode van ‘Tagtig en toenemend Negentig’ karakteriseert, bijvoorbeeld
‘skepsis ten opsigte van hiërargisering en intellektualisering’, het feit dat
epistemologische vraagstelling plaats heeft gemaakt ‘vir ontologiese kwessies’, ‘'n
outobiografiese inslag’ of ‘fiksionalisering van die geskiedenis’.
Voor de meeste Zuid-Afrikaanse literatuurbeschouwers daarentegen breekt de
revival van de moderne plaasroman aan met de vernieuwende thematische en
structurele ingrepen in Kroniek van Perdepoort (1975) van Anna M. Louw
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en Uitdraai (1976) van Wilma Stockenström; Sewe dae by die Silbersteins (1962)
van Etienne Leroux vervult daarbij de functie van voorloper die onmiddellijk een
nieuwe norm zette voor de herschrijving van de oude plaasliteratuur (vgl. Pretorius
1984: 105; Van Coller 1987-a: 4; Van Coller 1995: 238, 242; Lubbe & Wiehahn
2001: 160). In de moderne zienswijze op de ontwikkeling van de plaasroman ontbreekt
dikwijls Na die geliefde land. Opinies als die van H. Roos (1998: 28) zijn eerder
uitzondering dan regel alhoewel twee andere romans van Schoeman 'n Lug vol helder
wolke (1967) en Hierdie lewe (1993) wel vaak in verband met het plaasnarratief
genoemd worden (vgl. Van Coller 1995-a: 201). In vergelijking met 'n Lug vol helder
wolke waar Schoemans voorlopige afrekening met de historische plaasroman
plaatsvond, deed de schrijver in Na die geliefde land nog een stap verder op de weg
naar een radicale herschrijving van de substantiële erfelijke kenmerken van het
plaasnarratief. Een gepast middel daartoe was een universeel en beproefd model van
de utopische toekomstprojectie. Jammer genoeg vonden de meeste
literatuurbeschouwers dit boek slechts voor één uitleg vatbaar. De eenduidige bepaling
(van meet af aan) van deze roman als politiek on louche boek heeft alternatieve
interpretaties in sterke mate gemarginaliseerd. Zoals in het voorafgaande aangetoond,
kan men Na die geliefde land in het licht van het plaasnarratief consequenter lezen.
Hierdoor komen een aantal xenofanische elementen op het vlak van de thematiek
naar voren. In wat volgt wordt een poging ondernomen om bepaalde aspecten nader
te belichten want om begrijpelijke redenen is het wenselijk om op enkele geselecteerde
elementen te focussen. Met het oog op de constitutieve componenten van het
plaasnarratief en het boek van Schoeman is gekozen voor omheining en landschap
waarbij natuurlijk ook aanverwante entiteiten als tuin en natuur of huis en ruïnes
aan bod komen.

IV.1.7. Omheining
Wanneer George zijn erfenis voor de eerste keer ziet, valt hem op dat de plaas zonder
omheining is. Pas dan merkt hij dat er geen gebouwen en andere sporen van
menselijke aanwezigheid meer te zien zijn, dat de boerderij vernietigd is: ‘Daar is
geen draad om ou landerye af te baken nie, geen oorblyfsels van boorde of huise.’
(p. 46). Een bijzondere rol speelt in het Rietvlei-tafereel de overwoekerde tuin die
zonder een duidelijk gemarkeerde grens in steppe overgaat. ‘Hy kyk terug na die
plek waar die tuin was, na die plek waar sy grootmoeder gestaan het, en sien die
wydheid van die veld.’ (p. 49). Indien omheining als een act van toe-eigening van
de grond verstaan wordt, dan verschijnt de omheiningloze Rietvlei aan George als
open veld van Afrika, onteigende akker. Hij ziet ‘die veld wat wegstrek (...) en 'n
verlatenheid wat nêrens onderbreek word nie.’ (p. 47).
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De omheining kan gezien worden als icoon voor het proces van kolonisatie en
onderwerping van de grond. ‘Die kolonis het orde geskep uit dít wat wild was, deur
dit te beskryf en te tekstualiseer, soos die reisjoernaalskrywers die nuwe wêrelde in
woorde weerspieël en dan ook herskep het. Maar die kolonis as boer het ook omhein.
In die woorde van een van die wit voorvaders “wat ons almal verwek het”, Jacobus
Coetzee in die herskepping van sy “Relaas” deur J.M. Coetzee (1974: 85): “Ons kan
nie die wild tel nie. Wild is enkel omdat dit grensloos is. Ons kan vyebome tel, ons
kan skape tel, omdat die boord en die plaas begrens is. Die kern van bome in 'n boord
en skape op 'n plaas is getal. Ons bedryf met die wild is 'n onvermoeibare onderneming
om daarvan boord en plaas te maak. Wanneer ons dit nie kan omhein en tel nie,
reduseer ons dit op ander maniere tot getalle [eie vertaling].” 'n Heining is 'n grens
wat uitsluit en insluit; hulle wat ingesluit word, word besit deur die grense wat hulle
gemaak het, en hulle besit die grond binne daardie grense. Diegene wat uitgesluit is,
die arbeiders, word gemarginaliseer; en dis ook belangrik om daarop te let dat diegene
wat uitgesluit is, nie altyd net swart was nie.’ (A. Coetzee 2000: 13).
De omheiningssymboliek in Na die geliefde land is bijgevolg niet alleen tot de
koloniale dimensie terug te voeren, ook andere termen kunnen behulpzaam zijn bij
de analyse van de Alrikaanse natuur in Na die geliefde land. De omheining als zodanig
verwijst over het algemeen naar de uitdaging die de natuur als zodanig vormt, in
eerste instantie de uitdaging van de lege woestijnachtige ruimte zonder wegmarkering
en zonder een enkele bebakening: ‘het niets dat wacht om iets te worden, al is het
kortstondig; de ruimte zonder contouren, wachtend op indelingen, al is het maar tot
ze wordt heringedeeld; de ruimte die ongerept en maagdelijk ligt te wachten tot ze
wordt bewerkt en bevrucht; het land van hel eeuwige beginnen; de plaats die nog
geen plaats is, en wiens naam en identiteit “nog niet” is.’ Bauman (1995: 34) heeft
het in deze aanhaling over de oorspronkelijke natuur, maar het landschap (als
intellectueel en theoretisch begrip en concept) kan eveneens als cultuurlandschap
beschouwd worden. Cicero sprak in dit verband van de ‘tweede natuur’ (altera
natura) en bedoelde daarmee de fysieke, natuurlijke omgeving die door de aanleg
van wegen, bruggen en akkers toegankelijk en nuttig is gemaakt. John Dixon Hunt
heeft het in zijn Gardens and the Picturesque (1992) over het fenomeen van de ‘derde
natuur’ (una terza natura) - een term die in de 16de-eeuwse Italië in zwang kwam
en waarmee men de aangelegde tuinen en parken bedoelde (De Jong 2001: 19). Men
kan eveneens een lijn (ook een grens!) trekken van de woestijn en het ongecultiveerde
woud via het heilige bos naar een kunstmatig aangelegd en onderhouden stuk natuur
- de tuin (Biedermann 1993: 370). De tuin behoort tot de oudste symbolen en zelfs
het paradijs is in termen van de hof van Eden omschreven: de tuin die God ergens
in het Oosten heeft aangelegd
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(Gen. 2, 8). Etymologisch via het Latijnse ‘paradisium’ en het Griekse ‘paradeisos’
is het woord ‘paradijs’ met het Oudpersische ‘pairidaeza’ verbonden dat ‘omheining,
park’ betekende (Boshoff & Nienaber 1967: 483); hetzelfde betreft een ander woord
voor paradijs nl. ‘lusthof’ (tuin der lusten/van het genot) dat een vertaling is van het
Heebreuwse ‘gan 'edhen’ (waarschijnlijk uit het Summerische ‘eden’ d.w.z. ‘vallei’
(Kopaliński 1990: 270). ‘In de traditie van de Europese cultuur, hoogstwaarschijnlijk
van een universele cultuur, zijn behalve het leven als reis de voorstelling van de
toegangspoort en veelal ommuurde tuin van het uiterste belang als beelden die zich
tegen alle veranderingen in (of met alle veranderingen mee) weten te handhaven.’
(Ester 2001: 13). Zoals Hans Ester verder uitlegt, werd in de loop van de zeventiende
eeuw de driedelige voorstelling vastgelegd: van het leven als weg, de wereld als
labyrint en de tuin als hernieuwd paradijs. Gedurende zijn pelgrimstocht door de
doolhof van de wereld kan de mens van het rechte pad afdwalen of helemaal
verdwalen. Kruisgangen van de middeleeuwse kloosters omsloten hofjes die door
hun idyllische ruimte - locus amoenus (een liefelijk oord) - voor een afspiegeling
van het verloren paradijs doorgingen. ‘Het beeld van de omsloten tuin neemt in de
christelijke iconografie een belangrijke plaats in. De etymologie van tuin is indicatief
voor de diepe betekenis van woord en beeld. Het Duitse woord Zaun en het Engelse
en Zuid-Afrikaanse woord town zijn tot dezelfde wortel te herleiden als het
Nederlandse woord. De grondbetekenis is: een ruimte, omringd door muren of andere
afscheidingen waardoor de vrede en de harmonie van de mensen in die tuin
gegarandeerd zijn. De garant van het harmonische is de vredige ruimte zelf geworden.
Het woord paradijs is qua etymologie met tuin vergelijkbaar.’ (Ester 2001: 15) In
de droomsymboliek houdt de gesloten, ommuurde tuin de innerlijke krachten bijeen.
In de klassiek geworden hortus conclusus werden Maria en de kleine Jezus in de met
hagen omringde tuin afgebeeld met planten, bloemen en een verzegelde bron of
fontein (fons signatum) als achtergrond afgebeeld. Dit beeld gaat terug naar de oude
seksueel-mystieke Oosterse symboliek die haar neerslag in het Hooglied heeft
gevonden: ‘Een gesloten hof ben je, mijn zuster, mijn bruid / een gesloten hof, een
verzegelde bron’ (Hoogl. 4, 12).
Maar de tuin is zowel symbool van het paradijs ‘asook van die siel “and the
qualities cultivated in it”’ (Cooper 1978: 72). Laasgenoemde siening het die
addisionele betekenisimplikasies dat in die ou hermetiese tekste die Tuinier van die
Lewe die vrug van nuwe lewe laat bloei, naamlik die Logos of woord van God. Op
grond van hierdie redes is die geordende tuin of die paradys dan ook die
teenoorgestelde van die wêreld wat 'n woestyn of 'n bos is of 'n tuin vol onkruid.’
(Jonckheere 2001: 68) De spanning tussen de gecultiveerde (tuin) en ongecultiveerde
ruimte (bos/bush/veld) staat tegelijk symbool voor de spanning tussen het bewuste
en het onderbewuste.
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De tuin met zijn bewerkte grond en geordende plantenontwikkeling is tegengesteld
aan de zogenaamde vrije natuur waar de spontane, wilde plantengroei heerst en de
natuur haar vrije loop neemt. De tuin die aan de menselijke behoeftes van esthetische
of huishoudelijke aard beantwoordt, staat hier symbool voor de onderhouden natuur
waar de mens probeert greep op te hebben zoals bijvoorbeeld de tuin op Moedersgift
waar tante Miemie woont. De scène waarin Carla en George in de tuin op Moedersgift
voor de eerste keer met elkaar praten, is een soort prefiguratie van de Rietvlei-scène,
ook daar zal Carla de rol van gids of meturgevrouw (gids, exegeet)49 overnemen: ‘dit
is net George wat opkyk en sien dat Carla in die tuin staan en vir hom wink. (...) “O,
sy's [tante Miemie] glad nie so oud nie,” sê sy sonder belangstelling, “Maar sedert
die moeilikhede ly sy aan haar gesondheid, haar geheue is ook aangetas...” Sy stap
weer weg deur die blomtuin, en hy aarsel voordat hy haar volg, onseker of sy sy
geselskap verlang. Dit is die eerste keer dat sy met hom praat. “Bly sy hier alleen?”
vra hy. “Die plaas sou tog nie só gelyk het as sy alleen gebly het nie,” antwoord sy,
'n bietjie ongeduldig oor sy onnoselheid, en wys na die versorgde tuin en geskoffelde
werf. “Bettie woon hier by haar, en Fanie Raubenheimer, en die kinders.”’ (p. 44).
Dat Carla, een vrouw die ‘heeldag op die werf en in die groentetuin besig’ is (p. 87),
hier initiatief toont, loopt vooruit op een aantal taferelen waarin zij George zal
begeleiden en in de Afrikaanse realiteit inwijden.
Wanneer beiden op Rietvlei aankomen, kan George zich tot zijn eigen verbazing
nog veel van de oude tuin herinneren. ‘Buite, anderkant die blareskerm, was die tuin
helder in die felheid van die son. Jy het langs die treetjies afgegaan en die groot
grasveld het voor jou uitgestrek, omsoom met blomme en struike waar daar altyd
een of ander tuinjong besig was om onkruid uit te trek of emmers water aan te dra.
(...) Daar het kannas gestaan, dink hy, maar hy kan geen spoor daarvan tussen die
onkruid terugvind nie.’ (p. 48). De collectieve herinneringen aan de tuin van Rietvlei
gaan nog verder naar het verleden terug dan die van George. Twee oude vrouwen
drukken dat uit; tante Kotie vertelt George over zijn grootmoeder: ‘Sy was 'n
wonderlike vrou, niemand in die distrik kon tuinmaak soos sy nie. In haar tyd was
Rietvlei 'n ware lushof. En nou...’ (p. 131), en tante Mimie weet ook nog van de
pracht en massa bloemen op Rietvlei: ‘Al die blomme wat hier gestaan het, 'n hele
trokkie vol blomme wat Lottie oorgebring het van Rietvlei.’ (p. 108; vergelijk
eveneens vermelding van de bloemen op p. 110). Dit was geen wonder omdat men
zich Rietvlei - naast Heuningkloof - als een prachtige farm, de Zuid-Afrikaanse
spogplaas, herinnert: ‘dit was twee mooi plase, het jou pa altyd vertel.’ (p. 27). Dit
verleden staat in schril verschil tot het heden: ‘daar's skaars nog 'n murasie oor’ en
‘die hele plaas het verwilder’ (p. 33).

49

Vergelijk opmerkingen in de voetnoot 104 bij het hoofdstuk IV.1 over Sewe dae by die
Silbersteins van Etienne Leroux.
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Uit de wisselwerking tussen mythe, archetype en literaire genres leidde Northop Frye
(1972: 281-300; Nowina-Sroczyńska 1997: 121-123) zijn visie op de centrale
systematiek van de tragische en komische wereldvisie af. George en zijn omgeving
passen hier duidelijk in het concept van de tragische visie bijvoorbeeld de omringende
wereld is tiranniek, hijzelf is eenzaam, indien hij dieren ontmoet zijn ze alleen wild.
Belangrijker is echter dat Fryes zienswijze op de verschillen tussen de komische en
tragische wereld ook met de natuur rekening houdt. De plantenwereld in de komische
visie wordt gevormd door tuin, park en boom des levens, in de tragische daarentegen
door somber bos, heide, barre leegte, vlakte en brakke grond. Een soortgelijk verschil
bestaat tussen die twee visies wat gesteente betreft: in de komische visie zijn dat
steden, gebouwen, tempels of edelstenen, in de tragische bestaat de minerale wereld
uit rotsen, ruïnes, vlakte en woestijn.
De wilde natuur neemt de tuin op Rietvlei geleidelijk in beslag, de tuin van Eden
verdwijnt, het Paradijs is definitief verloren. In het boek wordt dit gesymboliseerd
door het water dat niet meer een fons signatum van de tuin is of een sierlijke fontein,
maar gereduceerd wordt tot het element, een van de vier hoofdstoffen in de wereld.
De beelden benadrukken dit: ‘“Daar was 'n dam gewees,” sê Carla dan onverwags.
(...) Sy wys hom die oorblyfsels van 'n muurtjie, en die modderige grond waar water
nog tussen klippe wegsypel.’ (p. 48). ‘Hy kan nou weggaan: hy het sy plig nagekom,
die verspreide klippe tussen die onkruid gevind en gesien hoe die water in die grond
wegsypel.’ (p. 61).50
Weliswaar kan de bezoeker die de geschiedenis van de plek kent, met een
aandachtig oog hier en daar nog sporen van de vroegere weelde onderkennen. Midden
in het Afrikaanse veld is nog een palimpsest van de plaas en tuin leesbaar. Maar dit
wordt beschreven uitsluitend om het contrast met de huidige toestand scherper te
doen uitkomen. Dit is trouwens helemaal in de trant van het traditionele plaasnarratief.
J.M. Coetzee (1988: 90) wijst op twee ‘ways of reading the landscape’: een
pessimistische en een optimistische; de spanning tussen hen ontstaat omdat de eerste
leidt tot ‘the misreadings characteristic of individual consciousness’ en de tweede
‘a truer, optimistic reading of the landscape belongs to a lineal consciousness’. Ook
Ampie Coetzee (2000: 66) toont voor het werk van C.M. van den Heever aan dat
‘hierdie oomblikke van verheerliking moet gedurig gelees word as teenstellend tot
die uiteindelike verlies en afskeid in Die meulenaar en Somer; wat dan die verlies
juis

50

Interessant genoeg ook in herinneringen van Poolse vluchtelingen en emigranten uit de
Oostelijke gebieden (na 1945 behoren ze tot Sovjet-Unie en Wit-Rusland of Oekraïne) wordt
het herinnerde beeld van het water altijd groter en indrukwekkender dan de aangetroffen
toestand (Kabzińska 2000: 12-13).
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aksentueer.’51 De overblijfselen van de tuin in Na die geliefde land herinneren aan
het goede leven in de oude dagen dat door de ‘irrationele’ chaos van het wilde
Afrikaanse veld bedreigd werd. Tevens fungeert de tuin als een concretisering van
het ideaal van de esthetische omgeving. ‘Ritteer (1963: 30) formuleer dit bondig:
die genieting van die natuur en die estetiese waardering daarvan kan slegs plaasvind
op grond van die georganiseerde beheersing daarvan. Met ander woorde: waar die
mens sy vryheid van die natuur vestig deur dit aan sy eie belange by selfhandhawing
te onderwerp, verloor die natuur sy dreiging en kan dit esteties as natuurlandskap
verskyn.’ (Snyman 1990: 58). In het boek heet het dan: ‘Hy volg haar [Carla] deur
wat vroeër die tuin was: hy hoor geritsel van 'n dier wat deur die gras vir hulle vlug,
'n akkedis flits weg op 'n klip. Iéts in hierdie wildernis het nog die herinnering aan
blombeddings en paadjies behou te midde van die verswelgende onkruid, dink hy,
en sien dan die onverwagte helderheid van die uitgeblomde rose. Die roosblare
dwarrel van die takke wanneer Carla hulle aanraak. (...) Sy is besig om die blomme
te rangskik terwyl sy praat en gaan 'n entjie agteruit om die rangskikking te beoordeel.
Water syfer weg in die modderige grond; die laaste roosblare val van takke. “Dis
al,” sê Carla op 'n toon wat 'n einde maak aan die besoek, maar hy bly nog staan,
onwillig om so gou reeds afskeid te neem.’ (p. 49-50). Naast de verwijzing naar de
conventionele en rijke symboliek van de roos, bevat dit citaat een kleine maar daardoor
niet minder relevante intertekst52: door Carla's ‘dis al’ refereert de tekst aan een van
de bekendste verzen van Jan F. Celliers (1865-1940) onder dezelfde titel; het gedicht
beschrijft met een minimum aan retorische middelen de aankomst van een
ex-Boerensoldaat op zijn plaas en wat hij, die uit de gevangenschap terugkeert, op
de plaats van zijn boerderij/huis aantreft:
Dis die blond,
dis die blou:
dis die veld,
dis die lug;
en 'n voël draai bowe in eensame vlug dis al.

51

52

In wezen hebben we hier te maken met een fundamenteel verschil tussen Van den Heever
(als representant van de historische plaasroman) en Schoeman (die zoals in het voorafgaande
aangetoond in sterke mate de kenmerken van de moderne plaasroman vastgelegd heeft).
Schoeman intensiveert de indruk van verlies en schade door zijn protagonist op een ruïne te
plaatsen; in wat volgt wordt uitvoeriger hierop ingegaan.
Een andere verwijzing naar de oudere Afrikaanse literatuur (Winternag van Eugène N. Marais,
1871-1936) treft men in de uitspraak van mevrouw Hattingh aan: ‘Sy bly staan in die deur
van die skuur en kyk uit oor die werf. “Die windjie waai maar koud,” merk sy op.’ (p. 79).
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Dis 'n balling gekom
oor die oseaan,
dis 'n graf in die gras,
dis 'n vallende traan dis al.

Schoeman maakt de situatie van zijn hoofdpersonage gecompliceerder omdat George
in feite met een zeer vaag beeld van Rietvlei en Afrika over het algemeen terugkeert.
Gedurende het eerste gesprek met Hattingh wanneer hij door de boer uitgevraagd
wordt, probeert hij zijn vertrouwen te winnen. Dit eerste tafereel van de roman
combineert de kwestie van de plaas- en werfgrenzen met de identiteitskwestie. En
het beeld is bovendien symbolisch voor de ontsluiering van het bewustzijn van het
personage: licht dat van het plaashuis komt en Georges zoeklicht van zijn herinnering
waarmee hij zijn geheugen opfrist, donkerte van de Afrikaanse nacht achter zijn rug
en donkerte van zijn onverwoorde verlangens en onbewuste beelden. George die uit
de donkere nacht tevoorschijn komt en de donkerte van zijn geheugen peilt. Hij
beroept zich daarbij op zijn kennis van Rietvlei waar hij als kind vertoefde en zoekt
‘in sy herinnering rond tussen splinters en skerwe, tussen droomagtige beelde en die
ritme van sinne waarvan die woorde lankal verlore gegaan het. “Daar was 'n dam,
en vyebome.”’ (p. 6). Hij heeft zonder uitnodiging de grens van de plaas van Hattingh
overschreden en komt op zijn werf als vreemdeling, moet zich dus als indringing
verantwoorden. Hij tracht zijn identiteit als zoon van Anna Neethling te bevestigen
door koortsachtig naar een ‘wagwoord of herkenningsteken’ te zoeken. Hij wordt
bijgevolg ook later aan andere mensen voorgesteld als ‘Anna Neethling se seun’ (p.
41, 98, 102); zijn identiteit wordt dus gereduceerd tot zijn afkomst, familiebanden
definiëren zijn positie en de voortgang van generaties bepaalt zijn plaats. Maar zelfs
zijn moeder en herinneringen van de Afrikaners aan haar zijn niet voldoende als
Georges schakel naar de mensen op de plaas: ‘dié skraal, middeljarige invalide op
die rooskleurige diwan met haar Franse tydskrifte en Engelse roman bied geen
aanknopingspunte meer nie’ (p. 32).
Reeds in de eerste vragen die George gesteld worden ‘Wie is jy?’ en ‘Waar kom
jy vandaan?’ (p. 5),53 blijkt een zekere houding tegenover hem als vreemdeling ‘wat
dus homself moet identifiseer, of geïdentifiseer moet word deur die mense by wie
hy hom bevind. Hy stel homself hier nooit by name voor nie, niemand vra hier sy
naam nie; hy word slegs geïdentifiseer in terme van ander (Anna, oom George, Lottie
Neethling, Rietvlei). Hy bestaan dus slegs in verhouding tot ander, in verhouding
tot die Hattinghs. Hy het geen identiteit van sy eie nie - ook nie eintlik in Europa
waar hy vandaan kom nie, want daar het

53

Paultjie als eerste stelt vragen die op George als zodanig, als individu en niet als deel van
een groter maatschappelijk, cultureel of familiegeheel betrekking hebben. ‘“Is jy getroud?”
vra die jong man. “Watter werk doen jy? Watter soort huis het jy?” Dit is die eerste keer dat
iemand hier vrae stel oor homself, en die nuuskierigheid verras hom 'n bietjie.’ (p. 20).
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hy slegs in verhouding tot sy moeder bestaan (...). Dit is dus moontlik om te sê dat
hy op soek na 'n identiteit is, op soek na 'n verhouding tot iets of iemand, 'n groep
mense wat aan hom daardie identiteit sal kan gee.’ (A. Coetzee 1988: 70).
Reeds uit het eerste tafereel blijkt dat Georges ware erfenis niet zozeer een stuk
grond in Zuid-Afrika is, maar vooral zijn eigen en overgenomen/overgeërfde
herinneringen aan het land. Zoals vele Schoeman-personages leeft George tegelijk
in meer dan één tijdsruimte ‘sodat die indrukke van die nuwe werklikheid wat ontdek
word en die innerlike wêreld mekaar telkens in reliëf stel’. (Jooste 1999: 550). Dit
lijkt trouwens een van de herhaaldelijk terugkerende motieven in de moderne
Afrikaanse roman wanneer naar het plaasnarratief gegrepen wordt nl. het ware erfdeel
van de moderne personages bleak hun (individuele of collectieve) herinneringen
(vgl. Die stoetmeester en Kikoejoe van Etienne van Heerden of Foxtrot van die
vleiseters van Eben Venter). Wat George op de reële plaas aantreft, is niet veel meer
dan wat hij zich kan herinneren, zelfs minder want dit stelt hem niet tevreden. ‘“Wat
soek jy?” vra sy [Carla]. Hy lag. “Ek weet nie, ek voel eenvoudig dat daar meer moet
wees as net dit. Dít is tog nie waaroor my moeder maande lank gedroom het nie, járe
lank miskien; dít is tog nie waarvoor ek die hele ent hierheen gekom het nie...”’ (p.
50). George veronderstelt dat er bij de mensen (vroeger of van de vorige, oudere
generatie zoals zijn moeder) een speciale natuurlijke relatie tot het land bestond. Op
de puinhoop van Rietvlei hoopt hij de vertaling aan te treffen van de voor hem
onbegrijpelijke ‘the language of the veld’ zoals J.M. Coetzee (1988: 166) dit noemt.
Het is alsof George een revelatie afwachtte en de waargenomen materiële
werkelijkheid de drager was van de verwachte spirituele waarheid: ‘moments of
being’ (Virginia Woolf), ‘spots of time’ (William Wordsworth), ‘best and happiest
moments’ (P.B. Shelley) of ‘flashes’ (S.T. Coleridge) (zie D'hoker 2001: 360-361).
Toch vindt op deze afgelegen boerderij die Georges bijzonder erfdeel is, geen epifanie
plaats, niets onbekends of speciaals wordt aan hem geopenbaard, hij wordt niet
deelachtig van een nieuwe intensiteit van het leven. In het beeld van Rietvlei dat
George waarneemt, ontbreken de bomen - enkele verwilderde ‘vrugtebome’
(‘vyebome’?) versterken alleen maar die indruk - terwijl: ‘The locus classicus of this
epiphany in the veld is the moment in The Story of an African Farm when a tree
utters its truth, or is on the point of uttering its truth, to Waldo (262).’ (J.M. Coetzee
1988: 168; Schreiner 1883: 262).
Later zal George voor zichzelf de ironische en summiere conclusie trekken dat hij
gekomen is ‘na hierdie grond wat nou aan hom behoort, hierdie aarde, klippies en
gruis.’ (p. 64), en wanneer tijdens het feest op Kommandodrif de invloed van de
drank zich laat voelen, laat hij zijn gedachten de vrije loop: ‘Hoe het hy hierin verstrik
geraak, watter waansin is dit om hier tussen splinters en skerwe, tussen gruis en as
te kom rondkrap asof hy verwag om iets te vind,
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'n klippie miskien of 'n knopie, of 'n hele stuk geblakerde been wat nog uitgeken kan
word as dybeen of kaak? Is hy van sy sinne beroof?’ (p. 136). De plaas kan dus niet
alleen met een palimpsest vergeleken worden of met een archief van de voorvaderlijke
traditie maar evenzogoed met de archeologische vindplaats. Een cynisch-bitter resumé
van Georges verblijf ontstaat wanneer hij op Kommandodrif de mensen moet
toespreken terwijl zijn woorden en gedachten uiteengaan: ‘“Self kan ek Rietvlei
nouliks nog onthou, want ek was 'n klein kind toe ons laas met vakansie op die plaas
was, maar ek wou altyd terugkom om dit weer te sien. Nou het dit eindelik ook
gebeur...” Die puin, die wilde rose en struike - ja, dit was die doel van sy reis, dink
hy, en hy moes gister al weggegaan het.’ (p. 115).
Vanaf het begin wordt Georges bezoek aan Rietvlei door de Hattinghs verschoven;
later wordt het hem zelfs afgeraden. ‘“Is dit nog altyd jou plan om môre Rietvlei toe
te ry?” vra Hattingh vir George. “As u vir my sal verduidelik hoe om daar te kom.”
“O, dis nie so moeilik nie, maar dit lyk vir my nouliks die moeite werd om die hele
ent soontoe te gaan. Daar's skaars nog 'n murasie oor, die geboue is heeltemal
vernietig.”’ (p. 33). ‘“As my vrou-hulle saamry, hoef ek seker nie vir jou te beduie
hoe om by Moedersgift te kom nie,” sê Hattingh vir George, “en dis maklik genoeg
om daarvandaan by Rietvlei te kom. Ek hoop dat dit jou nie sal teleurstel nie. Maar
soos ek vir jou sê, as ek jou was, sou ek nie eers die moeite doen om soontoe te gaan
nie.”’ (p. 36). Kort voor zijn rit naar Rietvlei wordt hij nog eens door Carla
gewaarschuwd: ‘Daar's niks te sien op Rietvlei nie.’ (p. 45). Weinig belovend is ook
haar aanwijzing: ‘“Waar lê Rietvlei?” vra hy. “Daar anderkant,” sê sy [Carla], en
beduie: die vlakheid van die veld, die betrokke lug, die stilte - daar is niks meer nie.’
(p. 45).
En dan is het zo ver: ‘Anderkant die rant hier voor hom lê die plaas dus, en hy
voel hoe opwinding en 'n soort ontroering van hom besit neem. Wat verwag hy? Hy
weet self nie, en is net bewus van die gevoel dat iets nou uiteindelik vir hom duidelik
gaan word: dat die ongeformuleerde vrae beantwoord sal word en die
onsamenhangende dinge sal saamskuif in 'n herkenbare patroon, sy moeder se
afgewende kop en haar hand willoos op die sprei, 'n stem wat hom laat opkyk en
wonder van waar hy dit onthou, die geroep uit die verte, en die trae, eentonige slag
van metaal in die groot stilte van 'n somermiddag jare gelede.’ (p. 46). Georges
verwachtingen zijn op een - laat ons zeggen - existentieel-epistemologisch vlak hoog
opgeschroefd. De familiebanden waarvan hij zich bewust is en flarden van
herinneringen die hij in zichzelf terugvindt, maken van hem op het eerste gezicht
iemand anders dan een gewone toerist. Toch plaatst hij zichzelf in de positie van de
toerist, vreemdeling, bezoeker, passieve toeschouwer. In de ogen van andere mensen
of zichzelf is hij ‘'n uitlander’ (p. 94); ‘'n vreemdeling’ (p. 41, 52, 151); ‘balling’ (p.
114); ‘'n besoeker’ (p. 26) of ‘'n seldsame besoeker’ (p. 69); ‘'n verlore seun wat te-
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rugkom’ (p. 54); ‘iemand van oorsee’ (p. 53); ‘'n nuweling op skool’ (p. 90);
‘buitestaander’ (p. 75, 142);54 of in het beste geval een bedevaartganger die wel een
activiteit onderneemt d.w.z. pelgrimage maar die op de heilige plaats de werking
van mystieke krachten niet ondervindt. Hij ziet ‘'n paar bome, klippe, struike,
doringbosse. Maar waar is die huis, die tuin, die stalle en skure? (...) Hiér moes die
geboue gewees het, besef hy, maar vind slegs reste van mure waar onkruid in die
skeure tussen die klippe begin groei het, en die lyn van ou fondamente in die gras.
Dit is weggewaai deur die wind, weggewas deur die reën, bedek deur die sand, daardie
oorblyfsels van 'n antieke beskawing wat hy soek, en al wat daarvan oor is, is
verspreide klippe, en vrugtebome wat jare laas gesnoei is. Hy stap daar rond en kyk
na die murasie. (...) Hy (...) vind tussen die gras 'n breë ry treetjies wat van nêrens
af weglei na nêrens. (...) “Daar was 'n dam gewees,” sê Carla dan onverwags. (...)
Sy wys hom die oorblyfsels van 'n muurtjie, en die modderige grond waar water nog
tussen klippe wegsypel.’ (p. 47, 48). ‘Sy stap teen die hoogte uit waarlangs hulle
gekom het, terug na die plek waar hy die kar gelaat het, maar hy bly agter en beweeg
doelloos daar rond, buk om 'n handvol grassaad te pluk wat hy weer met die wind
laat wegwaai, om 'n handvol grond op te tel wat hy fyn vrywe tussen die vingers.
Die wind is die enigste geluid in die stilte, en hy is alleen in die bouval.’ (p. 50).
Door het motief van de ruïnes reduceert de auteur George uiteindelijk tot een
bezoeker van de antieke beschaving. Door de plaas als erfdeel de vorm van ruïne te
geven, heeft Schoeman weer het paradigma van de historische plaasroman verschoven
(zijn voorbeeld is gevolgd door andere schrijvers want de plaas verschijnt als ruïne
ook in Toorberg (1986) van Etienne van Heerden of in Die jakkalsjagter (1990) van
Alexander Strachan). De ruïnes van Rietvlei maken duidelijk hoe fragiel en
vergankelijk de fundamenten zijn van de geslachtenlange aanwezigheid van de blanke
boer in Afrika. Bouwval en puinhoop symboliseren de broosheid van de inspanningen,
de vergankelijkheid van de door de mens bewoonde en eigen gemaakte ruimte en de
onbestendigheid van het menselijk bestaan als zodanig. Deze ooit door omheining
gesloten ruimte, die het gevoel van geborgenheid aan haar bewoners gaf, ligt nu open

54

Zijn bescheiden pogingen om het vreemdelingschap te verbreken, worden afgewezen: ‘Hy
stel die verkeerde vrae, besef hy, taktloos en onkundig besig om hom op 'n terrein te begewe
wat vir hom as buitestaander verbode is’. (p. 75). Vaak wordt hij opzettelijk op afstand
gehouden (Hugo 1981: 10), terwijl de mensen ter plaatse elkaar evenzogoed verstaan door
te zwijgen: ‘Die hele oggend het in stilte verloop, en selfs die vertrek van Kommandodrift
[waar de politie zo brutaal heeft opgetreden J.K.] was feitlik woordeloos. Die gesprek wat
in die middel van 'n sin afgebreek is, is nie hervat nie, en die lied het onvoltooi gebly, die
gebeure van die vorige aand verswyg asof dit nooit plaasgevind het nie. (...) Hulle het mekaar
omhels en gegroet sonder om te praat, en George het opnuut besef dat hy 'n buitestaander
is, wat stammelend probeer om woorde te vind vir die dinge wat hierdie mense swygend
saam begryp.’ (p. 142).
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in de onmetelijke ruimte van het veld. De tijd brengt de metamorfose van de ruimte
met zich mee.
Pas tegen het einde van het boek krijgt George van Carla een korte beschrijving
van hoe het op Rietvlei was de laatste tijd voor het leger ‘ingeroep word om 'n verlate
plaashuis te kom opblaas’ (p. 145). Het blijkt nl. dat Carla door de rebellen gevraagd
is om op een gewonde man te passen, en toen heeft zij een nacht op Rietvlei
doorgebracht. ‘“Dis 'n tyd lank as wegkruipplek gebruik,” sê sy, “jare gelede nadat
die oumense daar weg is, en hulle het ook wapens daar weggesteek. Dit was 'n groot
ou huis met baie wegkruipplek, daar was selfs 'n kelder.” (...) “Dit was 'n groot huis
met baie groot vertrekke, nes Kommandodrift - 'n lang gang met kamers weerskante,
en groot kaggels. Maar dit was heeltemaal leeg, daar het niks meer oorgebly van
vroeër nie. Net in die kamer waar ons gebly het, was daar 'n paar kiste en matrasse
op die vloer. Dit was seker die spens gewees, jy kon nog teen die mure sien waar die
rakke was. Dit was 'n beskutte kamer en daar was twee deure, sodat jy maklik kon
wegkom.”’ (p. 146-147).
‘Die opstal op Rietvlei’ (p. 146) was ook de plaats van een bloedbad. ‘Dit was net
'n paar maande later toe oorval die polisie dit eendag. Daar het drie van ons mense
daar geskuil, en hulle het baie ammunisie by hulle gehad, weggesteek in die kelder.
Hulle wou hulle nie oorgee nie, maar die huis is omsingel. Hulle het 'n paar uur
uitgehou, en uiteindelik is al drie doodgeskiet, in die kombuis. Dit was 'n groot kamer
met 'n sementvloer, en hulle bloed het oor die vloer geloop tot in die gang. Die mense
het lank gepraat oor die bloed wat oor die vloer kruip, hulle het dit nou nog nie
vergeet nie. Fanie het 'n gedig daaroor geskryf.’ (p. 147).
In vele romans van Schoeman komt het motief van de ark voor. Dit is naast de
mythe van het beloofde land een van de opmerkelijkste religieuze interteksten in zijn
oeuvre. Meestal wordt het huis als de archetypische ark voorgesteld omdat hij een
bijna vanzelfsprekende metafoor is voor de overgang naar het nieuwe leven (Jooste
1995-a: 148). In Na die geliefde land worden huizen afgeschilderd als ruimten waar
het verloren verleden, voorbijgegane zaken en niet meer actuele mythes bewaard
worden. Het huis van de Hattinghs is oud en bestaat uit verschillende bijgebouwde
gedeelten omdat ‘deur die jare het opeenvolgende geslagte blykbaar na behoefte
daaraan toegevoeg’ (p. 18). Op deze manier wordt het huis tot een opstapeling van
ongebruikte vertrekken die naar het symbolische verleden - ‘die klam donker’ voeren; Coetzee (2000: 116) praat van ‘die Afrikaner se respek vir die tempelagtigheid
van 'n groot familiehuis met die voorgeslagte teen die mure’. Door bij te bouwen en
te verbouwen wordt het huis een intieme ruimte die naar binnen, naar zijn kern
gecentreerd is. Zo staat het hele gebouw ook in zijn dagelijkse huishoudelijke
hoedanigheid steeds verder geïsoleerd van het functionele heden. Zo was het
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ook met het plaashuis - ‘'n groot ou huis’ - op Rietvlei dat Carla met gebruik van
volgende formuleringen beschrijft: ‘baie wegkruipplek’, ‘selfs 'n kelder’, ‘baie groot
vertrekke’, ‘'n lang gang met kamers weerskante’, ‘groot kaggels’ om haar verslag
af te sluiten ‘maar dit was heeltemal leeg, daar het niks meer oorgebly van vroeër
nie’ (p. 146). Deze voorstelling van het huis met veel kamers en een schuilplaats,
voorzien zelfs van een kelder en totaal leeg, slechts met enkele voorwerpen in de
voormalige voorraadkamer en schouwtoneel van een bloedige geschiedenis
personifieert de mens zonder geheugen of herinneringen. Na de ark is dit dus het
nieuwe stadium: van de ongevulde ruimte en leegte binnenshuis; zij gaat over in de
volgende fase nl. van verval en bouwval in de leegte van de uitgestrekte steppe. En
op de puinhoop is niet de ark het symbool maar eerder palimpsest: lagen Afrikaanse
natuur die boven op de lagen van de Afrikaanse plaas liggen maken het verleden als
het ware tot een delfstof en vormen een parallel beeld met de lagen herinneringen
die George moet opgraven.
Het verleden in de vorm van nationale geschiedenis en het verleden als
herinneringen van (en aan) zijn moeder en een geïdealiseerd beeld van de emigranten
wordt nu vervangen door zijn eigen herinneringen die op de ruïnen van Rietvlei
beginnen op te leven. Met verloop van de individuele tijd wordt ook zijn geheugen
opgefrist. Men zou de beschrijving van de tot aan de fundamenten vernielde plaas
kunnen aflezen als schildering van Georges geestestoestand of zijn geheugen - zijn
gedachtenis aan Rietvlei is immers basaal, rudimentair en zinnelijk zoals herinneringen
uit de vroegste kindertijd. De ruïne wordt zinnebeeld van de fysieke en geestelijke
afbraak, symbool van het einde van een bepaalde wereld die gezien wordt als een
puinhoop. De bouwval bevat nog resterende tekens van de menselijke ijver die de
tijd verslaat. Maar het is veel meer een lege plek (lieu vide), een metaforische ruïne,
getuige van de heengegane mensen, hun verdwenen zaken en emoties en symbool
van het onvermijdelijke levenseinde. De protagonisten in René van Chateaubriand,
Souvenirs van Tocqueville of Dziady van Mickiewicz (Koch 2001) keren naar hun
château terug en treffen dikwijls ruïnes aan. De terugkeer doet denken aan psychische
regressie, een poging om terug te gaan naar een vroeger stadium van ontwikkeling
wat niet meer mogelijk is omdat de tijd waarin de protagonisten leven die van crisis
of uitdaging is. In de Europese romantiek is dit toneel in wezen een beeld waarin
een conservatieve en antirevolutionaire geestesinstelling uitgedrukt werd
(Grudzińska-Gross 1995: 222). Zoals op de romantische schetsen uit de reizen naar
het Middellandse Zee gebied zeggen de ruïnes van Rietvlei tempus fugit, memento
mori en hun beelden worden opgeroepen om de leegheid van het landschap in fysieke,
historische en psychologische zin te tonen. Het landschap rondom Rietvlei wordt
trouwens getoond als grijs, kleurloos, mat, zonder zichtbare elementen die het oog
en de aandacht zouden trekken. De visie van de Afrikaanse verlatenheid is tevens
de symbolische visie
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van de postrevolutionaire wereld. En misschien zelfs meer nl. de wereld na de
katastrofe, waar de overlevenden op zich zelf zijn aangewezen. De grootte,
onpeilbaarheid en oneindigheid van het politieke systeem en van de natuur, die evenzo
moeilijk is om te beheersen, reduceren de mens tot een vervangbaar element in de
oneindige cyclus van het leven - een nieuwe in de oude plaasromans ongekende
dimensie van het supraindividueel bewustzijn om met J.M. Coetzee te spreken. Het
open veld, de ruimte van Afrika wordt niet voorgesteld als symbool van de vrijheid
(van weleer d.w.z. van de trekkers of van nu d.w.z. van hulle), maar als terreur en
dit zowel met betrekking tot de tegenwoordige tijd van de roman, als ook - indien
het nieuwe bewind een reactie is op het regeringsstelsel van het ancien régime - met
betrekking tot het door de Afrikaners verheerlijkte verleden. Deze ruimte is geen
uitdaging meer zoals voor de voortrekkers, maar wordt ervaren als een eigentijdse
bedreiging (bij het verlaten van het huis wordt door de Afrikaners het wapen
meegenomen). De boeren zeggen weliswaar dat hun trek uit de stad naar het platteland
de resten van hun vrijheid zou waarborgen, maar het is een verhuizing die eerder aan
gedwongen deportaties doet denken. De Afrikaners zitten nu als het ware gevangen
in dezelfde ruimte die hun voorouders vrijheid gaf. Voor George maken de mensen
op de plaas aanvankelijk eerder deel uit van de geografische orde: ze lijken te komen
uit een a-historische tijd en hun silhouetten doen denken aan de oude tableau-scènes.
Maar ook wanneer zich geleidelijk de historische tijd ontwikkelt, blijven ze door het
verleden gevangengezet.
Het ander element dat in verband met het huis besproken dient te worden, is
Georges droom. Gert Jooste (1995-a: 148) merkt op dat voor vele
Schoeman-personages de ‘oorwinning oor die tussenskap’ in de thuiskomst bereikt
wordt, en op die manier interpreteert hij twee dromen van George. Over de eerste
droom (p. 35) is George niet zeker of hij uit herinneringen of verzinsels opgebouwd
is. Het landschap dat beschreven wordt, verraadt zowel de Zuid-Afrikaanse als de
Europese herkomst. Zoals dikwijls in dromen het geval is, gaat het waarschijnlijk
om geïntegreerde beelden die uit verschillende elementen bestaan. In zijn droom
loopt hij op een breed en verlaten strand naar de dreunende zee. Hij hoort de wind
en het geroep van vrouwen, maar wanneer hij zich omdraait en teruggaat, vindt hij
niemand meer alsof ze achter de duinen in het kleurloze licht zijn opgelost. Dit is
een droom die herhaaldelijk door George gedroomd wordt. De verlatenheid van het
wijdse strand, het ‘drywende lig’, ‘helder, kleurlose lig’ (p. 35), het zachte en losse
zand van de duinen en de vergeefse zoektocht zijn vaste elementen van de
terugkomende dromen. Het is geen nachtmerrie, maar ook geen droom die eenduidig
uitgelegd kan worden en George wordt telkens weer met allerlei onopgeloste vragen
achtergelaten. In het boek, tegen het einde van de roman (p. 141), wordt weer eens
Georges droom beschreven. Deze keer vindt de oplossing van de spanning plaats.
Het
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begint zoals altijd met de brede kust onder de loodkleurige lucht en de duinen die
het binnenland verbergen. ‘Sal hy nooit teen die los sand van die duine opkom nie?
Dink hy, hygend en wanhopig met die wind in sy ore, maar dan skielik het dit
stilgeword: hy sien die wit huis voor hom en die voetpaadjie waarlangs die vroue
wegstap. Ja, natuurlik, daar was so 'n wit gebou met torinkies en balkons en 'n breë
stoep, 'n strandhuis miskien, of 'n hotel - hy kan nie meer onthou nie. Met 'n uitroep
van blydskap herken hy dit, en die vroue wat van hom wegstap, kyk om en bly staan
om op hom te wag.’ (p. 141).
Opmerkelijk is dat het woord ‘huis’ geen ‘thuis’ betekent, in plaats daarvan is er
sprake van een gebouw waarvan de functie vermoed wordt: strandhuis of hotel. Dit
neemt de juistheid van Joostes (1995-a: 148) vaststelling niet weg dat ‘In hierdie
tuiskoms hef hy [George - J.K.] die teenstrydigheide op wat sy soeke na 'n geliefde
land beduiwel.’ George ervaart tegelijkertijd vervreemding van en aansluiting met
de twee werkelijkheden van Afrika en Europa. Opgeroepen beelden uit zijn
kinderjaren in Afrika en Europa, herinneringen aan zijn vroegste waarnemingen en
herinneringen van zijn moeder die hem ingeprent zijn, taferelen met Zwitserse
vrienden en nieuwe kennissen in Afrika worden in zijn droom als het ware als
tegenstellingen en tweespalt opgeheven. In deze context is het ook relevant dat de
droom in de historische plaasroman dikwijls als onbewust en denkbeeldig gesprek
met de voorouders functioneert en bijvoorbeeld bij Van den Heever als een narratieve
strategie wordt gebruikt om het conflict tussen het individuele en supraindividuele
bewustzijn auteur-itair op te lossen (Praeg 1992: 44-45).

IV.1.8. Landschap
De tuin van Rietvlei vormt in zekere zin de symbolische kern van Georges
xenofanie-ervaring in Zuid-Afrika. Toch maakt de tuin in feite deel uit van het
inheemse landschap zoals het landschap deel uitmaakt van ‘die onverbiddelikheid
van die werklikheid’ van Afrika (p. 61-62). Zijn verwondering over de andersheid
van de Afrikaanse wereld drukt George regelmatig en op diverse plaatsen in het boek
uit. Tijdens de eerste avond in het huis van Hattinghs verklaart hij weliswaar ‘Alles
in Afrika is vir my anders, maar ek wil dit sien soos dit is.’ (p. 7), maar hij wordt
direct daarna gepakt door ‘die vreemdheid en onverwagte armoedigheid van alle
dinge’ (p. 7). De volgende ochtend, wanneer hij over het erf stapt, bekijkt hij de
omgeving. Ook in dat tafereel komt het motief van de omheining voor: ‘Nou sien
hy die verlate werf, die buitegeboue en skure met verroeste dakke, 'n trekker en
dromme. (...) Hy stap doelloos oor die werf en verby die buitegeboue tot by 'n
doringdraad, waar hy bly staan om uit te kyk na die land anderkant die laaste yl
bloekombome, leeg en kaal en eensaam, die lae lyn daarvan onverstoord deur heuwels
of huise.
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'n Bietjie onbegrypend staar hy daarna en wag op 'n verklaring vir die liefde, hunkering
en trou waarvan hy lewenslank getuie was sonder dat hy self ooit daardeur geraak
is. Daar kom egter geen antwoord nie: hy vind net die eensaamheid en stilte as
selfgenoegsame feite voor hom.’ (p. 10). Over het algemeen biedt Zuid-Afrika aan
George geen antwoord en deze cruciale en symbolische vaststelling komt in het boek
herhaaldelijk voor: ‘Agter hom sien hy die saamgeskaarde dakke en klipmure van
die plaas, die turksvye en vyebome en die windpomp, en daarom heen slegs die
wydheid van die veld. Is dít wat hy soek? wonder hy; is dít die antwoord?’ (p. 24);
‘Hy verlaat die huis en stap oor die werf (...). Hy stap teen die rantjie uit, verby die
kerkhofie wat Hattingh vir hom gewys het, en kies koers deur die veld, vind 'n spruit
en volg die klipperige loop daarvan, en bly stap totdat hy voel dat hierdie doellose
voortdwaal lank genoeg geduur het en op 'n klip teen die wal gaan sit. (...) Hy bly 'n
lang tyd daar sit aan die rand van die spruit sonder om te dink. Dit is nodig om te
oorweeg, uit te soek, op te som en 'n beslissing te doen, maar hy weet nie eers waar
hy moet begin nie. En nou? vra hy, maar vind geen antwoord nie. Daar is niks nie.’
(p. 61-62); ‘Daar is geen antwoord nie, besef hy (...).’ (p. 64).
George die ‘op 'n klip teen die wal’ zit verwijst door zijn houding naar een
belangrijk motief in de kunst en literatuur nl. van de zittende man. In de iconografie
van de achttiende eeuw werden vorsten en aanzienlijke burgers dikwijls in een zittende
houding voorgesteld. In de literatuur gaat dit motief naar Goethes Werter (1774)
terug. In de beeldende kunsten was Wilhelm Tischbein (1751-1829) de voorloper
met zijn ‘Goethe in der Campagnie’ (1787). (Tischbein inspirereerde zich op zijn
beurt op een ets van de belangrijkste Nederlandse Italianiserende landschapschilder
uit de 17de eeuw Nicolaes Pietersz Berchem). Dit stelt geen koning of prins hoog
op een paard voor of een bourgeois in een bijna koninklijke zetel, maar een jonge
man. Hij werd midden in de natuur voorgesteld - op een rots, onder een boom of op
een vulkaan. In de regel ergens ver van mensen. En als er producten van de beschaving
te zien waren, dan het liefst ruïnes die de vanitas-idee of ten minste melancholie
symboliseerden. De jonge man was verfijnd, ongelukkig, teerhartig, begaafd of zelfs
geniaal. Ondanks zijn jonge leeftijd kwam iets in zijn leven tot een einde, hij wist
geen weg meer en had geen Lebenslust meer. De zittende pose was bijzonder
belangrijk: de onbeweeglijkheid contrasteerde sterk met de hevigheid van het leed
of de intensiteit van het gepeins van de man. Hij dacht niet over concrete zaken na,
maar mediteerde en mijmerde meestal. Zijn gepeins en gefilosofeer betrof de
verhevenheid van de geschiedenis en de vernietigende kracht van de verandering.
Dit motief, wijd verspreid in de Europese cultuur, met name in de Franse, was een
poging om de grondbeginselen van de deelname aan het maatschappelijke leven te
wijzigen. Dit drukte afstand en resignatie uit als vorm van
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aanwezigheid en - hoe paradoxaal dit ook mag klinken - als vorm van handelen. De
populariteit van het motief kan in verband gebracht worden met de algemene
ongerustheid en timiditeit. Toen sprak men zoals Stendhal over la classe pensante.
Het afstand nemen en de teruggetrokkenheid van hen die de afstammelingen waren
van adellijke geslachten of tot de geestelijke aristocratie gerekend werden, stimuleerde
het ontstaan van een nieuwe visie op de maatschappij en resulteerde o.a. in het
romantische conflict van het individu met de samenleving. Vandaag zouden we het
over de uitdrukking van een diepe identiteitscrisis hebben. Toen was dit ook de
introductie tot het romangenre van het gevoel van crisis van de historie
(Grudzińska-Gross 1995: 154-181). De zittende houding van George is ook een vorm
van handelen: op deze symbolische manier weigert hij om aan de Zuid-Afrikaanse
conflicten deel te nemen en wil zich niet in de politieke strijd van de Afrikaners
engageren. Hij gaat zitten en zodoende verdedigt hij zijn individualiteit en andersheid
die niet te reduceren zijn tot de andersheid van de groep die aanspraak op hem maakt.55
George onttrekt zich aan de collectiviteit om principiële redenen want, om met C.
van Bruggen te spreken, de collectieve distinctie wordt tot de eigen distinctie ‘wanneer
en voor zover de collectiviteit de persoonlijkheid heeft geabsorbeerd.’ (Van Bruggen
1980: 27).
George is aanvankelijk niet in staat om een waardeoordeel in zijn blik te verwerken.
De zelfgenoegzame feiten van Afrika die hij op zijn reisbestemming aantreft, dienen
zich aan als een bijna absurde maar tastbare werkelijkheid die zich autonoom aan
hem presenteert. Deze wereld heeft reeds een verborgen betekenis en Georges visie
kan daaraan geen bijkomende en/of persoonlijke zin verlenen. In deze situatie is op
de plaas van Hattinghs - paradoxaal - alleen de gehuurde auto waarmee hij
aangekomen is ‘die enigste vertroude voorwerp op hierdie plek’ (p. 10). Tijdens een
wandeling in het veld laten de meest eenvoudige dingen zoals onbekende planten
hem beseffen dat hij ondanks alles een vreemde in deze ‘onbekende en afsydige land’
(p. 17) zal blijven: ‘Vir 'n lang tyd bly hy daar sit; leun agteroor en kyk na die gras
en die klippe en die plante waarvan die name hom onbekend is.’ (p. 64). George leest
hier het Afrikaanse landschap en de Afrikaanse flora en probeert ze te begrijpen,
maar komt niet verder dan het lyrische ik in Die soutpan van C. Louis Leipoldt
(1880-1947): ‘Hier praat die veld 'n onverstaanb're taal’ (Leipoldt 1980: 31).

55

Groepen kennen ‘aan zichzelf als collectief en aan de gezinnen en individuen die tot dat
collectief behoren, een distingerend groepscharisma toe. Allen die ertoe behoren, delen erin.
Maar ze moeten er een prijs voor betalen: ze moeten zich schikken naar de geldende
groepsnormen. Ieder individu afzonderlijk betaalt deze prijs door zijn gedrag te onderwerpen
aan bepaalde patronen van affectbeheersing. De trots op de incarnatie van het groepscharisma
in de eigen persoonlijkheid, de voldoening te behoren tot een machtige en, emotioneel gezien,
uiterst waardevolle en in menselijk opzicht superieure groep is fundamenteel verbonden met
de bereidheid van degenen die er deel van uitmaken de plichten die op alle leden rusten te
volbrengen.’ (Elias 1976: 15-16).
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Ook in andere werken van Schoeman (1990: 28, 185) is het motief van klip/steen
het gepaste beeld voor het land (vgl. Renders 1997). Dit is de ervaring van vele
Zuid-Afrikaanse auteurs over wie J.M. Coetzee (1988: 167) schrijft: ‘The questions
that trouble white South African poets above all are, as we might expect, whether
the land speaks a universal language, whether the African landscape can be articulated
in a European language, whether the European can be at home in Africa.’56 Met zijn
benadering van de kwestie van de taal waarmee men met Afrika kan communiceren,
sluit Schoeman aan bij een algemeen Zuid-Afrikaans discours. Coetzee vraagt zich
af: ‘What response do rocks and stones make to the poet who urges them to utter
their true names? As we might expect, it is silence. (...) The answer is perhaps that
the failure of the listening imagination to intuit the true language of Africa, the
continued apprehension of silence (by the poet) or blankness (by the painter), stands
for, or stands in the place of, another failure, by no means inevitable: a failure to
imagine a peopled landscape, an inability to conceive a society in South Africa in
which there is a place for the self. In this respect the art of empty landscape is the
pessimistic obverse of a wishful pastoral art that by the labour of hands makes the
landscape speak, and peoples it with an ideal community.’ (J.M. Coetzee 1988: 9).
Zoals Anton Vorster (1995) in zijn parallelle lectuur van Afskeid en vertrek en Life
and Times of Michael K. aantoont, bestaat op dat terrein een bepaalde overeenkomst
tussen J.M. Coetzee (in zijn hoedanigheid van schrijver) en K. Schoeman: beide
auteurs gebruiken de metafoor van klip/steen om een bepaalde relatie met het land
en het leven tot uitdrukking te brengen.
G.A. Jooste (1999: 552-554) gaat eveneens in op de kwestie van de verhouding
tussen de mensen en het Afrikaanse land(schap) in Schoemans oeuvre en stelt vast
dat het Zuid-Afrikaanse land, als geografisch gebied én als een begrip, in het hele
oeuvre van de schrijver centraal staat. ‘Dit skyn 'n gegewe te wees dat die twee
Stemme-romans (Hierdie lewe en Die uur van die engel), asook Verkenning, die
rykdomme van die gees en die gestroopte landskap teenoor mekaar opstel. Veral Die
uur van die engel ontgin die beperkinge wat 'n vlak en onherbergsame landskap op
die geestelike werklikheid in mense lê, en toon aan hoe mense vergroei wanneer 'n
skraal land hulle dwing om hul op oorlewing in te stel. In wese word die landskap
hier 'n soort kaart waarop die geslagte mense hulself teken oor die dekades en eeue
heen. Die mens probeer om homself in die klip en stof in te skryf. Die armoede en
swakheid van die mense blyk alte duidelik uit die karige oorblyfsels op die land. Dit
is 'n landskap

56

Nog in 1985 vroeg de auteur in zijn bespreking van Schoemans 'n Anderland verwijtend:
‘Why must the truth of life be learned from the African landscape (koppies, vlaktes, bossies),
as Versluis learnt it, rather than from the mouth of the African? Thus at the social level the
hiatus in the book is dialogue with the African’. (J.M. Coetzee 1985-a: 45 zoals aangehaald
door Ferreira & Venter 1995: 86).
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wat alle menslike tekens mettertyd gelykmaak.’ (Jooste 1999: 553). Zoals aangetoond
bevestigt de perceptie van het landschap in Na die geliefde land deze visie. Voor
George is Afrika een vreemd land, beter gezegd een ander land of überhaupt een
andere werkelijkheid met een onvulbare leegte zonder genade (Jooste 1999: 552).
George is duidelijk op zoek naar een antwoord, maar vindt er geen, ook niet in
het oude huis van de Hattinghs dat een plaatsvervangende rol zou kunnen spelen
aangezien Rietvlei verwoest is en George bij de Hattinghs blijft logeren: ‘Die reën
is naby, maar hy verkies om uit te gaan en die swygende huis te ontvlug.’ (p. 19).
Geleidelijk begint hij te beseffen dat het antwoord waarschijnlijk ergens anders ligt
dan waar hij het zoekt. Hij verwacht in Afrika een zekere exotiek en probeert daarin
zijn antwoord te vinden, terwijl dit misschien in het gewone bestaan van mensen,
dingen en in de voortduring van de landschappen verborgen ligt. George wil dit nog
niet helemaal geloven maar dit vermoeden komt in hem op en wordt geïllustreerd
door de opklaring: ‘Die reën het opgehou, die wolke trek verby, en die dag ruik koel
en skoon. Hy stap weg van die huis langs 'n klipperige voetpaadjie teen 'n rant en
bly dan staan om terug te kyk. Agter hom sien hy die saamgeskaarde dakke en
klipmure van die plaas, die turksvye en vyebome en die windpomp, en daarom heen
slegs die wydheid van die veld. Is dít wat hy soek? wonder hy; is dít die antwoord?
Is dít waarvan sy moeder gedroom het, waarna sy gehunker het; is dít waarna sy haar
uiteindelik omgedraai het in haar bed met uitgestrekte hand, half bedwelm deur die
verdowingsmiddels wat die dokter haar gegee het? 'n Eensame huis met sy bome, 'n
klipperige voetpad, en die stilte onder die groot lug waar die wolke verbytrek,
verbygaan?’ (p. 24).
De schildering van de natuur in Na die geliefde land herinnert aan de beschrijving
in de historische plaasromans van troosteloze landschappen waarin velden door
droogte of hagel geteisterd werden, dieren door ziektes geplaagd en mensen door
onbegonnen werk in hun strijd tegen de elementen. ‘Die veld gaan verby; die laaste
bome van Moedersgift het al verdwyn. Daar is net die toegegroeide pad voor hulle,
die horison, die lug.’ (p. 61). We mogen niet vergeten dat Schoeman zoals in vele
andere romans gebruik maakt van de personagegebonden focalisatie en dat men dus
met Georges visie te maken heeft, daarom staat de natuurschildering in functie van
de specifieke beleving van de natuur door de protagonist. En daarop kan de volgende
aanhaling van J.M. Coetzee (1988: 110) over Van den Heever van toepassing zijn:
‘As for the treatment of nature, Van den Heever is broadly concerned to integrate
nature into the farm, that is to say, to relate certain Romantic commonplaces about
the recovery of man's truth in nature to the thesis that the Afrikaner will lose his
independence and (eventually) his identity if he loses his base in landownership.’
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Opmerkelijk is dat Georges gevoel van vervreemding na zijn bezoek aan Rietvlei
toeneemt; hij is dan ook meer geneigd om dat tegenover andere mensen te
verwoorden: ‘Ek het nie hierdie vreemdheid verwag nie; hierdie besoek was vir my
tog eintlik 'n terugkoms, 'n tuiskoms. Ek het grootgeword tussen mense wat altyd
maar oor hierdie land gepraat het en aan niks anders kon dink nie, ek moes alles
daarvan leer asof daar geen ander land bestaan nie, en tog herken ek dit byna nie.’
(p. 88). Kenmerkend is zijn reactie wanneer Gerhard hem twee keer op verschillende
tijdstippen de vraag stelt hoe hij de Afrikaanse wereld vindt: ‘“En toe,” vra hy, “wat
dink jy van die wêreld hier?” (...) Wat kan hy sê? Moet al die verwarde en verwarrende
indrukke in 'n enkele sin saamgevat word onder hierdie ondersoekende blik? “Dis
anders as wat ek verwag het,” antwoord hy dan.’ (p. 69); ‘“En toe, George,” sê
Gerhard, “hou jy van die wêreld hier?” Dieselfde vraag, wat so moeilik beantwoord
kan word. “Dit is... anders,” sê hy. “Anders as wat ek verwag het.”’ (p. 124). En pas
in gesprek op de zolder met Carla probeert George te omlijnen wat hij voor het land
voelt: ‘Ek weet nie wat ek daarvoor voel nie. Soms maak dit my bang, en soms
ontroer dit my.’ (p. 89).
De verwachtingen van George over wat hij in Afrika en op Rietvlei zal aantreffen
- bijv. met betrekking tot natuur en plantengroei of andere realiteitselementen - mogen
naïef heten, maar ook dat is functioneel in de tekst ingecalculeerd. Ten eerste vormen
deze verwachtingen een niet onbelangrijk deel van de xenofanie-ervaring die het
hoofdpersonage ten deel valt en ten tweede komen ze overeen met de conventionele
beelden die vele bezoekers aan Zuid-Afrika zich van dat land vormen voor ze daar
voet aan wal zetten. De auteur speelt bewust in op de Europese dominante verbeelding
van Afrika. De voorstelling van dat continent is bepaald - om met Said (1978) te
spreken - door de imaginaire geografie. ‘George bly staan langs die muur van die
huis terwyl die wind oor die werf aanwaai en die bloekombome onrustig dein. Dit
is 'n vaal, betrokke dag - waar is die son? Wonder hy, geïrriteerd soos gisteraand
deur die armoedigheid en kleurloosheid van alles wat hy sien, die verlatenheid van
die huis en werf, en die sinkplaat wat in die wind begin klap êrens op die dak van
een van die buitegeboue. Daar was tog altyd sonskyn gewees soos op die
almanakfoto's, blou lug en helder wolke; perskes en waatlemoene was daar in
oorvloed, laggende inboorlinge in dierevelle en krale, wit strande, en leeus in die
lang gras. Die wind warrel stof in sy oë.’ (p. 14). Naast de verwijzing naar een ander
boek van Schoeman 'n Lug vol helder wolke (1967) (vgl. Hugo 1981: 17), komt het
hier tot een botsing tussen de onverhulde Afrika-realiteit én een bepaalde
beeldvorming rondom Afrika samen met een specifiek idioom waarin het continent
beschreven wordt. Afrika komt hier duidelijk in beeld als moderne westerse projectie
- een ver werelddeel met inboorlingen gezet tegen de achtergrond van uitheemse
landschappen, die in toeristische folders opduiken.
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‘Die voortbrengs van landskappe wat op 'n narsistiese wyse die gemoedstemming
van middeklasmense weerspieël wat die vrye tyd het om “in nature's realm” deur te
bring, leef vandaag nog voort in die handelskuns wat natuurtonele vir toeristebrosjures,
prente vir ontvangskamers en advertensieborde moet vervaardig.’ (Snyman 1990:
56). Ook George is niet vrij van zo'n verbeelding en wel om twee redenen: zijn
moeder voedde hem met geïdealiseerde voorstellingen, droombeelden en
herinneringen aan haar geliefde land (bijv. p. 50-51) en hij is zelf slachtoffer van
moderne representaties van Afrika als vacantiebestemming.57 ‘Daar was tog altyd
sonskyn gewees soos op die almanakfoto's’ slaat op de opvallende overeenkomsten
tussen die twee idealiserende perceptiewijzen.
En toch wordt het beeld van George niet alleen gedefinieerd door herinneringen
van zijn moeder en toeristische prentjes. Schoeman bedient zich van een oplossing
die de situatie van George ingewikkelder maakt en verder problematiseert - het ware
tussenschap van het hoofdpersonage spruit voort uit het feit dat zijn beeld van Afrika
niet alleen door de twee genoemde perceptiewijzen, maar ook door eigen vage
indrukken en herinneringen uit de kinderjaren geconditioneerd wordt. ‘As hy ouer
was en hierdie land nog duidelik kon onthou, sou hy sy herinnerings waarskynlik bo
'n konfrontasie met die nuwe werklikheid verkies, en as hy jonger was en geen
herinnerings had nie, sou hy geen band meer daarmee voel nie en ook geen behoefte
aan terugkeer. Maar hy is net oud genoeg om dit te kan onthou, of in elk geval om
iets te onthou waaraan hy altyd die naam Afrika gegee het en wat gemengde gevoelens
van liefde, heimwee en nuuskierigheid in hom oproep. Waarom sou hy dan nie die
kans waarneem nie en gebruik maak van die verskoning wat hy gekry het om terug
te gaan, al is dit maar vir 'n paar dae, om die vaag herinnerde verlede te probeer
herwin, die werklikheid te probeer terugvind, en allerlei probleme in verband met
liefde, toewyding en trou vir homself te probeer oplos?’ (p. 16). En de zaak wordt
nog complexer omdat George met de tijd heen zich bewust wordt van het feit dat
een aantal van de Afrika- en plaasbeelden die hij onthoudt, niet zijn eigen
herinneringen zijn, maar herinneringen aan wat zijn moeder hem verteld heeft over
zijn kinderervaringen bijvoorbeeld over een bezoek aan zijn grootvader (p. 30). De
grens vervaagt tussen wat zich in het verleden werkelijk
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Kenmerkend is dat ook de Afrikaners een stereotiep beeld van ‘oorsee’ hebben zoals uit het
gesprek tussen George en Paultjie blijkt; het vereenvoudigende karakter van het stereotype
wordt gesuggereerd door fouten die Paultjie maakt: ‘“Waar woon jy?” “In Switserland.” Die
jong man is stil terwyl hy die feit verwerk. “In Switserland is daar berge,” sê hy. “Die Alpe.”
“Ja.” “En koeie wat klokke om hul nekke dra. Ek weet, ek het al daarvan gelees. En...” Hy
aarsel. “En die hoofstad is Genève,” voeg hy by, en spreek die naam verkeerd uit. “Bern.”’
(p. 20). Op een andere plaats verwisselt Bettie Zwitserland met Duitsland (p. 128).
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heeft afgespeeld en wat vanuit de later verworven kennis op het vlak van de
herinnerigen geprojecteerd wordt. ‘Waar hy in die bed bly lê, hoor hy 'n deur toeslaan,
'n stem êrens langs die gang af, gedemp en onherkenbaar, en die wind, wat die gordyne
effens laat beweeg, alhoewel die venster toe is. As kind moes hy ook so in die bed
gelê het, half wakker en half aan die slaap, en geluister het na stemme wat dieselfde
taal praat, in soortgelyke huise, in hierdie selfde land, maar hy kan dit nie meer onthou
nie.’ (p. 35).
Uit deze drie soorten beelden (uit heimwee-herinneringen van zijn moeder, Georges
eigen wazige herinneringen en de conventionele beeldvorming van Afrika) ontstaat
een zeer complex beeld van het geliefde land met vele lagen, reflexen en projecties.
Daarin domineert het visuele en het verbale, en de diverse beelden schuiven over
elkaarheen: ‘sy moeder se afgewende kop en haar hand willoos op die sprei, 'n stem
wat hom laat opkyk en wonder van waar hy dit onthou, die geroep uit die verte, en
die trae, eentonige slag van metaal in die groot stilte van 'n somermiddag jare gelede’
(p. 46). Opmerkelijk is dat de enige echt diepe ontroering die George ervaart door
klanken veroorzaakt wordt. Het gaat om het geluid gemaakt door de windpomp, een
zeer karakteristiek element van het Zuid-Afrikaanse landschap. Het hele tafereel
begint met een symbolische opklaring van het weer tegen de avond en de stralen van
de zon vormen landschap en plaas tot een eenheid om: ‘Die wolke het uitmekaar
gegaan; die laatmiddagson skyn uit oor die land, en in daardie gloed het die vaal
landskap kleur gekry, die strakheid daarvan versag en verryk. Hy stap deur die veld
na die plaasgeboue wat hom inwag met hul dakke en skoorstene, en hoor uit die verte
die geblêr van skape en die klanke van emmers - hulle is besig om te melk, dink hy
by homself, alhoewel hy nouliks weet waar hierdie sekerheid vandaan kom. Dan
waai die wind hom tegemoet en in daardie skielieke vlaag begin die wieke van die
windpomp draai: van anderkant die skuur hoor hy die geklap, en by die geluid bly
hy staan, oorweldig deur die heftigheid van die gevoel wat dit oproep. Hy het dit
eerder gehoor, dié geluid het hy jare gelede geken en toe vergeet, maar nou komt dit
weer aangewaai uit die verlede soos die wind. Wanneer presies het hy as klein kind
die geklap van die draaiende windpomp gehoor, en wáár, en wat is die gevoelens
wat hom nou oorrompel? Hartseer en verlange en hoop, 'n hele wêreld wat wag om
verower te word, veiligheid en sekerheid en illusie, en die gedraai van die windpomp
in die lang stilte van die somermiddag, in die groot duister van die somernag. Hy
stap verder na die huis, verbaas oor die ontroering wat van hom besit geneem het,
en dit is asof hy tuiskom.’ (p. 66). In de evocatie van het verleden spelen klanken
over het algemeen een wezenlijke rol: ‘Daar was grasstoele wat in die hitte gekraak
het, en mense het hier sit en gesels in die groen skemerigheid. (...) Hoe is dit dat hy
sy grootmoeder se stem ná al die jare nog onthou. “Sagarias!” het sy geroep. “Molefe!”
Haar verdere woorde word onhoorbaar,
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net die klank van haar stem nog duidelik in sy geheue.’ (p. 48).58 Interessant is dat
voor andere herinneringen van George uit zijn kinder- en jeugdjaren, bijvoorbeeld
uit Europa, klanken eveneens een fundamentele rol spelen: ‘voete klink op die kaal
treë van 'n trap en 'n sleutel rammel in 'n slot’ (p. 62).
Alsof op maat geknipt passen hier de woorden uit een ander boek van Schoeman
nl. Hierdie lewe dat in 1993, twintig jaar na Na die geliefde land, werd gepubliceerd.
‘Die verlede is 'n ander land: waar is die pad wat soontoe loop? Jy kan net blindelings
die spoor volg waar dit voor jou voete uitstrek, nie self die rigting kies waarin jy sou
wil gaan nie’ (Schoeman 1993: 31). Dat klopt - ook George zoekt als het ware
‘blindelings’ naar zijn Kindheitsmuster omdat hij in de donkere nacht op het geluid
van de windpomp afgaat tot hij het gevoel vindt dat overeenkomt met zijn
herinneringen aan het verleden, maar dat verleden is nu een ander land geworden.
Reeds in de eerste dagen op het Afrikaanse continent vraagt George zich af waarom
het land niet aan zijn verwachting voldoet. Het verschil ontstelt hem en werkt
vervreemdend. Interessant is dat Schoeman hier niet aansluit bij het koloniale of
postkoloniale discours (met o.a. als gevolg dat er nauwelijks ruimte gemaakt wordt
voor het optreden van de geïndividualiseerde zwarte personages, wat de schrijver
meer dan eens is verweten). Dankzij de vervanging van de ontdekker en reiziger
(koloniaal raamwerk) door de bezoeker en wandelaar verwijst het boek thematisch
eerder naar het postmodernistisch kader. George gaat niet over van het veld naar de
plaas, van de betekenisloosheid van de open ruimte naar de betekenisgeladenheid
van de omheinde ruimte waarin identiteit moet worden opgebouwd, van de leegte
naar de zin of van het modernistisch leven-naar-projecten naar de modernistische
identiteit. Hij zelf plaatst zich binnen het postmoderne discours wanneer hij in zijn
gedachten in de vorm van een zelfgesprek over zijn positie reflecteert: ‘Sy jeug is
vergete, sy ouers is dood; hy is hier slegs op besoek.’ (p. 35) en zodoende probeert
hij zijn identiteit als de ander of als vreemde bezoeker te bezweren en te bevestigen.
Terwijl de Afrikaners (of ze nu een conservatieve, militante of innovatieve houding
tegenover de identiteitskwestie innemen) bezig zijn om hun identiteit te
(re)construeren, treedt George naar voren als iemand die de fixatie wil vermijden en
zoveel mogelijk keuzes wil openhouden. Het identiteitspatroon dat aan hem opgelegd
wordt en waarin George zich als het ware kan ‘in-erven’, verliest voor hem de
soliditeit, bepaaldheid en continuïteit die hij het voor de meeste Afrikaners heeft.
George kan daaruit geen consistente en samenhangende

58

Jakkalsjagter (1990: 43) van Strachan weerkaatst deze ervaring: ‘skielik helder in die gang
die stemme van die vorige inwoners; bevele aan plaaswerkers en uit die eetvertrekke, swaar
en hakkelend, 'n paar woorde uit 'n tafelgebed’.
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levensstrategie voor zichzelf destilleren omdat zijn persoonlijkheid op een
postmoderne wijze gefragmenteerd is. De tijd structureert de ruimte van zijn leven
niet meer, er is in zijn levenswijze überhaupt geen richtinggevende tijd om een zin
aan zijn leven te geven. De tijd is geen stromende rivier maar gelijkt eerder op een
verzameling van vijvers en plassen. De verlopen tijd bestaat in de vorm van het water
op Rietvlei dat wegsijpelt in de modderige grond (p. 48, 50). De historie (zijn
individuele en familiegeschiedenis) wordt op de Rietvleiwerf verwerkt en maakt
nauwelijks deel uit van het construct van Georges identiteit. Gedurende zijn verblijf
in Afrika beleeft de protagonist op een bizarre wijze de ambivalente spanning tussen
identiteit en localiteit die geen betrekking heeft op de Afrikaners in het land. In
navolging van het onderscheid geponeerd door Jonathan Matthew Schwartz kan men
heimwee en nostalgisch verlangen tegenover elkaar stellen. Nostalgisch verlangen
is georiënteerd op het huis in/uit het verleden, terwijl thuis in heim-wee ‘in de voltooid
toekomende tijd staat (...) Het is een drang om zich thuis te voelen, zijn omgeving
te herkennen en er te blijven’ (Schwartz 1989: 32 zoals aangehaald door Bauman
1995: 43). Het heimwee drukt een droom uit om ergens (thuis) te behoren, om er
afkomstig van te zijn, het thuis als object van heimweegevoelens blijft in de
toekomstige tijd staan. Zo verkrijgt de titel van het boek nog een andere dimensie:
Na die geliefde land verwoordt het nostalgisch (dus op het verleden gericht) verlangen
van George dat hem aanspoort om naar Zuid-Afrika te gaan, heimwee (dus een op
de toekomst georiënteerd gevoel) drijft hem tot vertrek naar Europa. In deze
interpretatie heeft de richtingaanwijzende titel Na die geliefde land zowel betrekking
op het vertrek naar Afrika als op vertrek naar Europa.
Zygmunt Bauman (1994-a; omgewerkte en in het Nederlands vertaalde versie
1995: 37) constateert dat het contemporaine probleem met de identiteit niet meer
luidt ‘hoe men een identiteit moet ontdekken, uitvinden, construeren, samenstellen
(of zelfs kopen), maar hoe men kan voorkomen dat men aan een identiteit blijft
vastplakken. Een goed opgebouwde en duurzame identiteit is niet langer iets
waardevols maar veeleer een blok aan het been. De kern van de postmoderne
levensstrategie is niet het opbouwen van een identiteit, maar het vermijden van al
wat vastligt.’ Hij noemt enkele persoonlijkheidspatronen of levensstrategieën die
volgens hem bruikbaar zijn bij de beschrijving van de postmoderne tijd: flaneur,
vagebond, toerist en speler. In tegenstelling tot de vroegmoderne en moderne tijden
toen deze types eveneens voorkwamen maar onder marginale mensen en op marginale
tijden en plaatsen, zijn ze heden ten dage tot de bindende norm geworden. Ze hoeven
ook niet gekozen te worden omdat ze in het leven van dezelfde mensen op dezelfde
momenten optreden: ‘In het postmoderne koor zingen alle vier types naast elkaar wat soms leidt tot harmonie, maar nog vaker tot cacofonie.’ (Bauman 1995: 39).
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Hoe komt de filosoof bij deze patronen? Bauman wijst op het feit dat de figuur van
de doelgerichte pelgrim onder de invloed van de protestantse mentaliteit zijn moderne
vorm heeft gekregen. De moderne omstandigheden hebben de aan het christendom
ontleende figuur van de pelgrim omgevormd: de pelgrim begon nu de ‘vooruitgang’
na te streven en de pelgrimage als metafoor van het menselijke leven werd als groei
en ontwikkeling opgevat. De postmoderne tijd bij monde van zijn filosofen (bijv.
Deleuze) vervangt de pelgrim, wiens leven op één doel gericht was en die voortdurend
met de identiteitsconstructie bezig was, door de nomade die een zwervend bestaan
leidt zonder aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid. Volgens Bauman is die term
onjuist en bovendien is hij gebaseerd op een foutief inzicht: de nomadisch levende
steppebewoners trokken eerder rond dan dat ze zwierven, zij lieten hun route immers
niet door toeval bepalen maar bewogen zich meestal langs een traject dat door de
ervaring van de vorige generaties uitgestippeld was en dat bepaald was door
bijvoorbeeld het ritme van de seizoensgebonden vegetatie of een andere cyclus van
veranderingen. Volgens Bauman kan de postmoderne stijl veel beter en exacter door
de patronen van flaneur, vagebond, toerist en speler omschreven worden dan door
de figuur van de nomade. Ondanks interne verschillen zijn alle vier uitgesproken
rusteloos, wispelturig en besluiteloos, zij zijn gericht op ongebonden zijn en op het
vermijden van verplichtingen. Als levensstrategieën maken ze menselijke relaties
fragmentair en discontinu omdat ze de afstand tussen het individu en de ander
vergroten en de ander laten zien in de eerste plaats als een object van esthetische in
plaats van morele beoordeling. ‘De esthetische ordening (spacing) die zo centraal
staat in al de genoemde postmoderne strategieën verschilt van andere soorten van
ordening (zoals morele of cognitieve) inzoverre het niet de kenmerken en kwaliteiten
van de geordende objecten als uitgangspunt neemt, maar de attributen van het ordende
subject (zoals interesse, opwinding, bevrediging of genot). Zoals Jean-François
Lyotard recentelijk opmerkte “zijn de objecten en de inhouden onbelangrijk geworden.
De kwestie is of ze “interessant” zijn” [Lyotard 1993: 32-33]’. (Bauman 1995: 46).
De vier patronen zijn niet in gelijke mate van toepassing bij de schildering van
Georges houding, de vagebond en de speler minder dan de toerist en de flaneur. Voor
de vagebond is de beweging belangrijker dan het doel, in tegenstelling met de
welbepaalde bestemming van de pelgrim, zijn de zwerftochten van de vagebond
onvoorspelbaar. Als gevolg van gebrek aan zelf-bepaaldheid slaat zijn trek om in
een onophoudelijke jacht op verandering. De capaciteit om niet stil te staan is voor
hem kenmerkend en zijn tocht geeft aan zichzelf zin. Waar hij ook gaat, hij is een
vreemdeling. Dit koesteren van ‘nergens thuishoren’ blijkt in de postmoderne tijd
een redelijke strategie. Vroeger waren
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de gevestigden talrijker dan de vagebonden. De postmoderniteit draaide deze
verhouding om. ‘De tegenwoordige vagebond is geen vagebond uit weerspannigheid,
maar omdat er nog maar weinig gevestigde plaatsen zijn. En de kans is groot dat de
mensen die hij op zijn reizen tegenkomt eveneens vagebonden zijn (...). De wereld
haalt de vagebond in, en snel. De wereld wordt afgestemd op maat van de vagebond.’
(Bauman 1995: 42). De speler daarentegen is erop uit om te concurreren en wil de
strijd winnen, hij calculeert in zijn leven het risico in, voelt graag de werking van
adrenaline. Omdat het doel van het spel winnen is, is er geen ruimte voor spijt,
sympathie, medelijden of wederzijdse hulp. De speler moet schrander zijn want
slimheid is zijn hoofdwapen. Zijn wereld kent noch wetten noch wetteloosheid, noch
orde noch chaos - er zijn enkel de zetten - van de speler en van de tegenspelers waarop men anticipeert, die men doet, voorkomt en ontkracht. Ieder spel is gebaseerd
op conventies en is voor zichzelf een betekenisveld, een eigen in zichzelf besloten
universum.
Hieruit blijkt dat ondanks een aantal eigenschappen van vagebond en speler bij
George, de beschrijving van zijn houding beter met de twee overige levensstrategieën
nl. die van toerist en flaneur correspondeert. De toerist hoeft niet op reis te gaan,
maar hij kan en mag. Hij betaalt voor zijn reis en stelt eisen. Hij beweegt zich langs
de goed bewegwijzerde routes in de wereld waarin de vreemde niet langer
beangstigend is maar getemd. Verwondering maakt deel uit van zijn reispakket in
dezelfde mate als veiligheidsvoorzieningen. De toerist wil vooral ervaren en
ondervinden en dan het liefst iets anders en op een andere manier dan thuis, want hij
hééft een (t)huis die voor hem als maatstaf en oriëntatiepunt dient (in tegenstelling
tot de vagebond die tot de thuislozen hoort). Hij verlaat dus zijn huis om verrijkt
door exotische belevenissen in den vreemde thuis te komen en hij is verzekerd van
zijn terugkeer. De toerist lijkt op de 19de-eeuwse antropoloog onder de inlanders:
hij bekijkt hun zeden en gebruiken, vindt ze grappig of verwonderlijk, laat op deze
vreemde mensen allerhande classificaties en etiketten los. Hij domesticeert de vreemde
werkelijkheid maar spreidt zijn eigen vreemdheid onomwonden tentoon. Aan de ene
kant maakt de toerist de verwijdering ongedaan, aan de andere fixeert hij de afstand.
De toerist toont niet alleen zijn hoedanigheid als vakantieganger, maar ook als
collectioneur van indrukken en avonturen; hij beoordeelt de wereld al naar gelang
de kwaliteit en kwantiteit van deze indrukken en avonturen. ‘De wereld van de toerist
wordt volledig en uitsluitend gestructureerd door middel van esthetische criteria (het
toenemend aantal auteurs die wijzen op de esthetisering van de postmoderne wereld,
ten nadele van haar andere, ook morele dimensies beschrijven - of ze het nu beseffen
of niet - de wereld door de ogen van de toerist; de “geësthetiseerde” wereld is de
door toeristen bewoonde wereld).’ (Bauman 1995: 42).
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De postmoderne wandelaar treedt in de voetsporen van de 19de-eeuwse flâneur.
Flanerisme was ooit tijdverdrijf van een kleine elite van welgestelde mannen die
genoeg vrije tijd bezaten om zich als eerste stadsbewoners een wandelingetje te
permitteren en zodoende anderen te bekijken en zelf gezien te worden. Nu wordt dit
een constituerend kenmerk van het algehele stadsleven - ‘dat leven van vreemdelingen
onder vreemdelingen’ (Bauman 1994: 105) - met zijn kortdurende en vrijblijvende
relaties tussen vreemdelingen. ‘In het straatleven van de stad zijn mensen
oppervlakken voor elkaar; iedere wandelaar beweegt zich voort door een constante
uitstalling van oppervlakken, en iedere wandelaar is constant uitgestald terwijl hij
of zij zich voortbeweegt. Blootstelling houdt aantrekking in (...), maar geen gelofte
en geen verplichting’ (Bauman 1994: 104). Genot wordt nu juist ontleend aan de
wederzijdse vervreemding van de vreemdelingen ‘dat wil zeggen aan de afwezigheid
van verantwoordelijkheid en zekerheid dat wat er ook tussen de vreemdelingen
gebeurt, het hen geen blijvende verplichtingen zal opleggen, dat het achteraf geen
consequenties (buitengewoon moeilijk vast te stellen) zal hebben waarvan
waarschijnlijk is dat zij langer zullen duren dan het genoegen van het moment
(bedrieglijk gemakkelijk te beheersen).’ (Bauman 1994: 103). De stad is dus de
bakermat van de flaneurstijl die op straten, promenades en boulevards, in de
grootwarenhuizen en op de voetgangerszones wordt geboren en genoten. De
postmoderne proteïsche (veelvormige), ongebonden identiteit wordt gevormd in de
winkelgalerijen die een wereld vormen ontworpen op maat van de flaneur. Uit de
volksvervorming van ‘galerij’ tot ‘gaanderij’ blijkt beter de functie van wandelend
toekijken. ‘Psychisch komt flaneren op het beschouwen (ensceneren van de menselijke
realiteit als een reeks episodes, dus als gebeurtenissen zonder verleden en zonder
consequenties. Flaneren betekent ook dat men ontmoetingen transformeert in
“mis-meetings”, ontmoetingen zonder impact.’ (Bauman 1995: 39).
Wanneer Bauman zegt dat de nieuwe flaneur het resultaat is van de postmoderne
reïncarnatie van de heroïsche producent in een speelse consument bedoelt hij in
wezen de terugbrenging van de protestantse heldhaftige pelgrim tot de proporties
van de flaneur. De figuur van George komt dus in deze context voor als een
postmoderne reïncarnatie van de voormalige voortrekkers in de postmoderne flaneur
met dit wezenlijke verschil dat flaneren in de plaats komt van trekken. George is
gewoon aan de aard van stedelijke ontmoetingen en is een product van de stadscultuur
waarbij de vervreemding van vreemdelingen niet wordt opgeheven maar versterkt.
In de ervaring van zijn wereld zijn vreemden wel fysisch aanwezig, maar psychisch
blijven ze volkomen buiten bereik. Zijn Zwitserse wereld is opgebouwd uit de
schermen van de telecity - de term van Henning Bech (1992) - die uit oppervlakten
bestaat en waar kijken
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belangrijker is dan zien (en zien dan kennen). Deze houding en bijbehorend gedrag
neemt hij naar Afrika mee. Georges gevoel dat de Afrikaanse natuur en plaas hem
geen antwoord geven, is resultaat van zijn kijken zonder werkelijk te zien en in te
zien. Zijn bliksembezoek in de flaneristische trant dwingt tot de snapshot-achtige
manier van kijken die een momentaan en in zichzelf besloten episodisch gebeuren
is. George is in wezen niet anders dan alle andere Schoemans-figuren, maar het is
waarschijnlijk moeilijker in zijn geval - dan bijvoorbeeld in het geval van Adriaan
uit Afskeid en vertrek (1990) - om in te zien dat hij ‘'n tipiese gedistansieerde
dekadente voyeur’ is (Grobbelaar & Roos 1993: 26). De interpretatie van Adriaan
in decadentistische termen van de onbetrokken waarnemer (Grobbelaar en Roos
stellen voor om Afskeid en vertrek door het prisma van de decadentie-kenmerken te
lezen) of in modernistische termen van de personages die uitzichtloos en levensmoe
zijn (dit kader suggereert J.C. Kannemeyer (1990-a: 20) door naar Reisigers na nêrens
(1946) van Willem van der Berg (1916-1952) te verwijzen) monden, indien men ze
consequent doorvoert, beide uit in het concept van de flaneur dat in Schoemans
romans eerder veelvoorkomend dan incidenteel is.
Een koloniaal ‘discourse of power’ dat tot stand komt in een tekstuele attitude,
maakt in Na die geliefde land plaats voor het postmodernistisch discours waar visuele
verbeeldingselementen meer op de voorgrond treden. Voyeuristische taferelen uit
de folderplaatjes, flanerisme als kijkwijze en gefragmenteerde herinneringsbeelden
spelen in het geval van George een grotere rol dan tekstuele representaties. George
is uitgerust met zijn vage herinneringen uit de vroegste kindertijd en wordt ook nog
geconditioneerd door de herinneringen en dromen die zijn moeder met hem deelde.
Zuid-Afrika verschijnt dus bij Schoeman niet als het ‘belezen’ land dat op tekstueel
niveau beheerst wordt, maar veel meer als het ‘verbeelde’ of ‘gedroomde’ land. Deze
inhouden die essentieel zijn voor het boek, worden treffend in de titel uitgedrukt
door de keuze van het adjectief ‘geliefd’ waarmee emotionele affiniteit verwoord
wordt. Uit een patroon van betekenistoekenning door herinneringen en contemporaine
toeristische representaties komt Afrika tevoorschijn als het product van verbeelding.
Toch kan er in Na die geliefde land ook sprake zijn van één tekstuele representatie.
Het gaat nu niet om het niveau van kleine interteksten waarop reeds is gewezen,
maar om Schoemans keuze van het specifieke boek dat Carla voor George en Paultjie
op de zolder hardop voorleest. Het is een boek uit de verzameling van Fanie
Raubenheimer en de tekst schetst een boerderijscène die perfect past bij de conventies
van de historische plaasroman. Ik heb enkele Zuid-Afrikaanse literatuuronderzoekers
gevraagd of ze in deze scene een intertekst herkennen - ikzelf dacht aan Martjie -,
maar waarschijnlijk gaat het
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hier om zo'n cliché dat men eerder over de topos van een liefelijk oord (locus
amoenus) moet spreken dan over een concreet werk waarnaar verwezen wordt: ‘Loom
lê die ou plaashuis verskuil agter die weldadige skadu van sy bome in die hitte van
die somermiddag. Die plaasmense het hulle ná die ete teruggetrek in die koelheid
van hulle kamers, en die plaasvolk wat besig was om die vrugteboord en die
groentetuin nat te lei, het die geleentheid waargeneem om geluidloos te verdwyn,
sodat die werf en die tuin verlate lê in die fel strale van die son...’ (p. 81).
Maar deze tekstuele representatie wordt onmiddellijk gedeconstrueerd. Het verhaal
wordt aanvankelijk door George geïnterpreteerd en de verteller verwoordt zijn reactie:
‘die boek interesseer hom nie, en sy [Carla] kan die vormlose verhaal ook geen vorm
gee nie’ (p. 82). Het boek - ‘oor 'n plaas, oor 'n dominee’ (p. 83) - laat George
waarschijnlijk weer voelen hoe groot de kloof is tussen het verbeelde Afrika en de
realiteit van ‘'n vaal, verlate land’ (p. 82). Dan wordt de tekst verder geïnterpreteerd
door de wijze waarop Carla dit vertolkt: ‘Dan besef hy [George] egter dat daar iets
verander in die manier waarop sy voorlees, 'n nouliks merkbare beklemtoning van
woorde en sinsnedes, 'n plegtigheid wat net buite verhouding is tot die teks waarmee
sy besig is en 'n selfbewustheid wat nie eerder aanwesig was nie. (...) Carla blaai om
en lees verder: die verhaal wankel op die rand van parodie, en die moeder, die
boeredogter, die dominee begin rukkerig en stuiptrekkend beweeg, hul edelheid en
eerbaarheid byna karikaturaal terwyl Carla met daardie ligte oordrywing, daardie
effense ironie sit en lees. Glimlaggend geniet hy wat sy doen, en wanneer sy weer
opkyk, glimlag sy terug en lees verder met 'n nog groter weidheid.’ (p. 83-84). P.A.
du Toit (2001: 31) las aan dit fragment waarschijnlijk voorbij omdat hij schrijft: ‘Dat
sy [Carla] uit 'n clicheachtige, oumodiese storieboek voorlees, toon hoe vasgevang
sy nog is in die stagnasie waaroor sy so sterk voel.’
Op tekstueel vlak wordt hier in een bepaalde zin Afrika en zeer zeker de
plaasromantiek afgewezen; slechts één keer verwijst George zelf naar de tekstuele
representatie van Afrika nl. wanneer hij beweert geen boer te willen worden: op de
vaststelling van Carla ‘“Jy sal nooit 'n boer wees nie,” sê sy. “Jy wil ook nie eers
nie.”’ antwoordt hij ‘“Nee, ek wil nie. Dis 'n lewe waaroor mens in boeke lees, nie
iets vir die werklikheid nie.”’ (p. 89). Het is niet verwonderlijk - aangezien George
in de uitgeverswereld werkt - dat op deze manier kritiek op het plaasnarratief geuit
wordt; tegelijkertijd getuigt het misschien van de kracht van de beelden en het steeds
groter belang van de visualiteit in de Europese cultuur. (Dit is trouwens een van de
weinige passages in het boek waar gelachen wordt, wat altijd het signaal is van goede
communicatie tussen mensen, ook zonder woorden: ‘Lag dui telkens op oomblikke
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van toenadering, wanneer die mense se “gebruiklike afgetrokkenheid” (bl. 37)59
wegval.’ (Rens 1973: 53).)
Ook dankzij de specifieke opbouw van de figuur van George lukt het Schoeman
de gevaren van het koloniale discours te ontwijken. Hij volgt niet het moderne concept
van de reis dat voortkwam uit het veranderde mens- en wereldbeeld in de Renaissance.
De reis ‘na die geliefde land’ heeft eerder elementen van een pelgrimstocht in
Middeleeuwse termen: zijn trek naar Rietvlei staat aanvankelijk gelijk aan een
verplaatsing naar het heilige oord of centrum van religiositeit. In gesprek met Gerhard
maakt George zelf gebruik van deze term: ‘“Het jy hierdie hele reis dan onderneem
vir 'n besoek van 'n paar dae?” “Ja,” sê hy. “Dit was miskien sentimenteel, maar ek
wou die plaas nog 'n keer sien, vir die laaste keer. Jy sou dit 'n pelgrimstog kan
noem.”’ (p. 125). George heeft ook niet de etnische of raciale ander nodig om zijn
identiteit te ontdekken of bevestigen; het komt dus niet tot een uitgebreide presentatie
van hulle en tot een confrontatie met hen. George als een typische
outsider-onder-de-zijnen heeft juist de zijnen nodig om zijn identiteit te bepalen. Zijn
‘zijnen’ maken deel uit van de Afrikaanse realiteit van nu die het begin van zijn
zelfreflectie en zijn identiteitsvorming katalyseert. Janine Chasseguet-Smirgel (1985)
brengt het begin van de ontwikkeling van het zelf en de start van de identiteitsvorming
terug ‘tot de primaire conditie van uitgestelde bevrediging en van de nooit te
overbruggen afstand tussen het ego-ideaal en de realiteit van dit ogenblik’ (Bauman
1995: 35). Georges reis eindigt niet in een inbezitname van zijn familieplaas en
resulteert dus niet in een act van een nieuwe koloniale toeeigening. En omdat hij de
grond niet verkoopt, wordt deze onderneming zelfs van de laatste resten economische
factoren ontdaan: George staat niet onder verdenking een ontaarde materialist te zijn
die zijn erfdeel tot de geld/marktwaarde wil reduceren. Maar dit wil niet zeggen dat
hij teruggaat naar de patriarchale tijd toen geld geen rol speelde, in tegendeel, hij
gaat naar Zwitserland terug dat als zetel van belangrijke banken een groot financieel
centrum is. Dit is dus de reis die - zoals een klassiek toeristisch bezoek - geen
overgang naar een nieuwe periode symboliseert.
Van de eerste indrukken na zijn aankomst onthoudt George traditionele
Afrika-taferelen die bestaan uit sporen van politieke strijd, de vreemde natuur en een
massa naamloze mensen: ‘Aanplakbiljette en slagspreuke op die mure in tale wat hy
nie kan verstaan nie, papier wat reeds begin lostrek en afrafel; die felheid van die
son en die hitte van die dag, opgestapelde bosse vlamhelder blomme, opgestapelde
massas vreemde vrugte met die ryk, soet geur van ontbinding. Hy het die ontelbare,
anonieme menigtes van die bushaltes en
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stasieperronne gesien, die kinders gehoor in hul spel, en die mans wat onder mekaar
praat terwyl hulle van die werk af kom.’ (p. 63-64). Het scherpe licht van de zon,
planten met felle kleuren en uitheemse vruchten, kortom de representaties van de
Afrikaanse natuur nemen in dit prentje een centrale plaats in. George richt zijn blik
op Afrika door de bril van het exotische en dit is het proces van definiëring van
Afrika als niet-Europees. Dan ervaart George onaangenaam het verschil tussen de
gedroomde of verbeelde prentjes en de werkelijkheid als kloof. Ampie Coetzee (1988:
74-75) poneert de beperkende visie dat ‘George kan nie daardie “verbeelde”
werklikheid vind nie, en by die “werklike” kan hy nie aanpas nie - daarom moet hy
terugkeer na Europa, waar lewensomstandighede bestaan wat 'n spieëlbeeld is van
die produksiewyse - nl. die kapitalistiese - wat hier in Suid-Afrika in die verlede
bestaan het.’ Toch als men deze aanhaling van de marxistische retoriek ontdoet,
wordt duidelijk dat het ook deze criticus om het verschil gaat tussen het verbeelde
en reële ‘geliefde land’. Toch is de kwestie van de verschillen ingewikkelder. Het is
vooral de natuur en het licht waar de verschillen met Georges verwachtingen zich
kenbaar maken. Het Afrikaanse veld wordt voor hem monotoon: ‘Miskien sal die
son deurbreek en die wolke verdryf, miskien sal dit mooi weer word: elke dag van
sy verblyf het hy dit verwag en elke dag is hy opnuut teleurgestel, sodat hy sonder
verwagting uitkyk na die vaal oggend met sy verspreide vlae sonskyn en sy stofwind
oor die werf.’ (p. 141).
De verwijdering tussen droom en werkelijkheid is in het geval van George groter
omdat hij met de folderachtig geïdealiseerde herinneringen van zijn moeder werd
gevoed; die idealisatie was niet alleen het gevolg van afstand in tijd en ruimte, maar
ook het gevolg van haar eigen ambivalente houding tegenover het plaasleven: ‘“Mens
het seker ook 'n besondere geaardheid nodig om op die plaas te kan lewe,” sê hy
[George]. “My moeder het altyd gesê dat sy nooit haar lewe op Rietvlei sou kan
deurbring nie.”’ (p. 79). In Afrika vraagt hij zich af ‘Is dit herfst, hierdie troostelose
verkleuring?’ (p. 82) en vergelijkt dit met de prachtige herfst in de Dordogne, een
plaats waar zijn moeder ooit toch over de schilderachtigheid van de Afrikaanse herfst
uitweidde.60 Nu hij die laatste vanuit een verhoogde positie van de zolderkamer op
Hattinghs plaas ziet, is hij ontsteld: ‘Nooit het hy hom so iets soos hierdie kaal
solderkamer voorgestel nie, met 'n rukkerige wind wat die ruite laat rammel en wolke
wat verbygejaag word oor 'n vaal, verlate land.’ (p. 82). Ik denk niet dat men dit
zonder meer in termen van Pratts (1992) troop Monarch-of-all-I-survey mag
analyseren. George als reiziger plaatst zich hier weliswaar even buiten en boven het
landschap dat hij op deze manier op een afstand aanschouwt, maar de tekst
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In het geval van Anna Neethling kan gezegd worden - om de termen van Koselleck (1979)
te gebruiken - dat de horizon van (haar) ervarin van de horizon van (haar) verwachting
verloren heeft.
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legt überhaupt geen identiteit op aan de lezer, hij problematiseert juist de
identiteitskwestie.61 De zolder in Na die geliefde land kan eerder (vanwege de functie
die hij in het leven van Carla en vooral Paultjie speelt) aan Parnassus doen denken,
ook al is hij op de maat van de Afrikaanse plaas geknipt. Mij dunkt toch dat de zolder
nog beter in verband gebracht kan worden met het hoofd als lichaamsdeel waar de
meeste zinnen zetelen en de menselijke associaties en herinneringen.62 Schoeman
heeft trouwens vijf jaar eerder in 'n Lug vol helder wolke een andere vrouw nl. Alida
al op de zolder boeken laten lezen (Schoeman 1967: 27). Van Heerden (1986: 81)
noemt in Die stoetmeester bij monde van de magistraat de zolder expressis verbis
een deel van het familiehuis ‘wat soos 'n kollektiewe geheue geslagte se uitskotsels
vergaar’. Bij Schoeman vervult de zolder daadwerkelijk zo'n functie: op de plaas
van Hattinghs is de rommelzolder vol oude portretten, tijdschriften en boeken. Alles
draagt sporen van gebruik, en heeft zijn eigen geschiedenis. De tijdschriften hebben
glimmend ‘kunspapier’ of ‘vaal oorlogspapier’ en hun randen zijn versleten; boeken,
waarvan George er zich nog vele van zijn ouderlijk huis herinnert, zijn ‘met
bruinpapier oorgetrek en ander het hul omslag verloor; sommige blaaie is gevlek’,
vele hebben ingeschreven opdrachten en de Bijbelse geschiedenis is ‘verguld op
snee’. Op de vraag waar ze vandaan komen zegt Paultjie, die de naam ‘die seun van
die solder’ (p. 27) verdiend heeft: ‘O, van orals - party was hier in die huis gewees
en party het ek gekry, en party is agtergelaat deur mense wat weggegaan het.’ (p.
23).
De andersheid van het Afrikaanse landschap heeft reeds in Europa vervreemdend
gewerkt, niet zo zeer op de opgroeiende George maar op zijn ouders en mensen uit
hun ‘klein kring’. In zijn herinnering komt dat in verband met het lot van de emigrant
voor: ‘Daar is aankoms en vertrek, daar is ontmoeting en afskeid, daar is die verhuis
van kamer na kamer en die lang reis van stad na stad, die angstige natel van vreemde
muntstukke en note, die hoop, die wag, die leë dae van die ballingskap met steeds
vroeër donker oor die velde en die dakke totdat niks meer behoue gebly het nie as
die verlange en die droom. Op die mure van hulle kamers hang daar afbeeldings van
ander landskappe terwyl die donker hulle vensters versluier.’ (p. 62). De Afrikaanse
landschappen op
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In 'n Lug vol helder wolke, Schoemans boek uit 1967 dat tot op zekere hoogte als een voorspel
tot Na die geliefde land gelezen kan worden, treft men een uitspraak van de schoolmeester
die niet alleen op Kobus maar ook op George van toepassing is: ‘Dis maklik vir 'n mens om
maar net te glo soos sy vader geglo het en te maak soos hy gemaak het, om jou lewe oor te
neem van andere in plaas van dit self uit te kap, om te worstel en te stry, om pyn en
eensaamheid te ken en dit nie langs maklike sypaadjies te ontvlug nie, maar as deel van die
lewe te aanvaar.’ (Schoeman 1967: 53-54).
In een soortgelijke context verwijst Ampie Coetzee (2000: 111-112) naar Leroux' (1989:
26-27) uitkijkplatform op de ‘reusestaaltenk’ van Welgevonden, Breytenbachs (1998: 19)
‘boomboere’ en Van Heerdens (1986: 161) ‘windpompboer’.
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de plaatjes in gehuurde flats in de vreemde omgeving verkrijgen voor de eerste
generatie emigranten de waarde van representatie. Dezelfde rol vervullen ook
herinneringen van de ouderen, maar deze beelden werden met de tijd ook in steeds
donkerder kleuren opgeroepen. Op de werkelijke Afrikaanse plaas kan George niets
daarvan terugvinden en - wat belangrijker - hij kan zichzelf daar niet terugvinden.
‘Ek het gedink dat ek nog iets sou kan terugvind. Ek het nie verwag dat dit alles sou
verdwyn het nie.’ (p. 49). Afrikaanse boerderijen die hij ziet, werken vervreemdend
op hem, ook Rietvlei, maar op zijn erfplaas staat hij tenminste vol bijzonder goede
wil om iets te ontdekken. Zijn zinnen zijn ontvankelijk voor het gevoel thuis te zijn.
Verwikkeld in een discussie met Carla die hem naar Rietvlei begeleidt, herhaalt hij
zelfs bij wijze van een toverformule ‘Dis tog my familie se plaas, ek het dit van my
moeder geërf.’ (p. 47). Dus wanneer ze hem aanraadt ‘Gee liewer pad’ en ‘Jy hoort
tog nie hier nie’ reageert hij ‘Maar die plaas is myne.’ (p. 48). Toch is dit geen
beslissing om zich hier te vestigen en alles weer op te bouwen. Het blijft een verbale
uitdrukking van zijn eigen verlangen dat de werkelijkheid anders wordt. Deze
opmerking is niets meer dan een uitspraak van een kind dat de eigendomsrechten tot
zijn geliefd speelgoed nog eens wil bevestigen terwijl dit reeds in andermans handen
is.
De bezochte plaas verkrijgt voor George niet de trekken van een ‘tuiste’, en de
boerderij uit zijn verwachtingen en verbeeldingen verliest die uiteindelijk helemaal.
Meer nog: de familie-erfenis verwerft de dimensie van een ballingschapsoord en de
aangehaalde natuurtonelen spelen daarbij een belangrijke rol. ‘Het landschap van
Eden, afgebeeld in talloze prenten en schilderijen, heeft meestal iets tropisch. Het is
een en al vochtige, groene vruchtbaarheid, daar in Eden, met regenwouden,
waterplanten, insecten, vogels, en andere dieren. Ballingschap wordt daarentegen in
de literatuur, met name de bijbel, maar ook in de Tristia van Ovidius, of Chinese
poëzie, meestal verbeeld als een woestijn, of een kale, eenzame, koude vlakte, met
gure winden, bedolven onder sneeuw of ijs. Exil als een soort levende dood.’ (Buruma
2000: 10). George beleeft Rietvlei niet veel anders. Hij vat zijn ervaringen onthutst
samen: ‘Hy kan nou weggaan: hy het sy plig nagekom, die verspreide klippe tussen
die onkruid gevind en gesien hoe die water in die grond wegsypel.’ (p. 61). Steen,
onkruid en stromend water, allemaal vaste elementen van de natuur, staan hier
symbolisch voor de onherstelbare verandering op Rietvlei.
George berust in de aangetroffen situatie en onderneemt niet de minste poging om
iets in verband met de wettelijke erfenis te regelen wat tenslotte het aanvankelijke
doel van zijn reis was: ‘Ek moet verder ry, Rietvlei toe, ek moet reëlings tref...’ (p.
13) en ‘Dit is tog waarvoor ek hiereen gekom het, om Rietvlei te sien.’ (p. 64). Later
overweegt hij de verkoop van de plaas (p. 76, 125), maar dit lijkt eerder op een spel
met gedachten of een hardop denken en
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doet niet aan werkelijke planning denken. Dit is dus een herschrijving van het verhaal
veni, vidi, vici waarbij het laatste, belangrijkste element helemaal niet aan de orde
komt en het innovatieve en xenofanische karakter van Na die geliefde land als
plaasroman onderstreept. Rietvlei lijkt bovendien op een virtuele plaas omdat de
nieuwe overheid Georges familie belogen heeft: ‘“Dit is al jare lank verwaarloos,
geen mens kom ooit daar naby nie; die hele plaas het verwilder. Julle het te lank op
julle laat wag.” “Daar moet tog 'n oppasser wees,” sê George. “Hulle het ons laat
weet dat daar 'n oppasser is - my ouers het gereeld geld gestuur...” Hattingh lag.
“Iemand het julle lekker verneuk. Hulle geniet dit, hulle's maar net te bly as hulle
iets uit ons uit kan kry. Jy moet op jou hoede wees in hierdie land, sê ek vir jou.”’
(p. 33). Georges acceptatie van deze onteigening verloopt anders dan in geval van
Lucy uit Disgrace van J.M. Coetzee, maar komt in feite op dezelfde berustende
houding tegenover rechten op eigen grond of een proces van historische
rechtvaardigheid neer. George verschilt op dat punt niet van vele
Schoemans-personages die in hun rijpingsproces tot ‘'n daad van aanvaarding’ (vgl.
Venter 1990: 83) komen en een stadium bereiken dat ‘oorwinning oor die tussenskap’
of ‘onsekerheid’ genoemd kan worden (vgl. Jooste 1995-a: 148).
Deze interpretatie wordt gesteund door de wijze waarop de fauna op de familieplaas
beschreven wordt. Rietvlei is niet alleen vernield als groep gebouwen, maar elk leven
is er vernietigd: het enige dier dat George ziet, is ‘'n akkedis’ (p. 49): ‘Die akkedis
het weer uitgekruip op die klip en sit waaksaam met flitsende oë. Hy moet gaan, dink
hy (...)’ (p. 51). Rietvlei bevindt zich verder in een tussenstadium waarin wilde
planten de plaats beginnen te overwoekeren, maar de grond is nog niet helemaal
afgestaan aan de dieren. De wederopbouw is dus in principe nog steeds denkbaar en
behoort tot de potentiële mogelijkheden; George zou aansluiting kunnen vinden bij
een reeks voorbije generaties; hij draagt immers de naam van zijn oupa (p. 8).
‘George’ lijkt op het eerste gezicht misschen een on-Afrikaanse naam, maar dankzij
zijn Griekse etymologie verwijst die naam toch naar de beroep van de agrariër:
geōrgós. Hij zou de continuïteit in de toekomst verzekeren en wordt zelfs daartoe
uitgenodigd: later krijgt hij te horen ‘“Jy is hier gebore,” sê Gerhard. “Jy kan jou
lewe hervat waar dit afgebreek is.”’ (p. 125). Toch voorspelt juist Carla de werkelijke
toekomst van Rietvlei: ‘Verkoop dit, as jy iemand kan vind wat dit nog wil hê. Of
los dit anders en vergeet daarvan. Laat die tarentale hier kom nes maak, laat die
meerkatte en die dassies hier kom boer; gaan terug waar jy vandaan kom.’ (p. 48).
De beschrijving van Rietvlei is beperkt tot schildering van de natuur die alles
overdekt wat vroeger een plaas was. Als er sprake is van werk dan is het geen
menselijke handeling meer, maar verstikkend werk van de natuur en uitgerekend dit
geeft aan de plaas een nieuwe betekenis. Rietvlei ligt braak en

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

340
de nieuwe overheid verhinderde de komst van de wettelijke eigenaar George niet.
Met andere woorden, de gekoloniseerde grond waarop Afrikaners geboerd hadden,
wordt niet aan de tot nu toe gemarginaliseerde ander (zwarte plaasarbeiders)
herverdeeld (wat wél het geval is in sommige moderne verwerkingen van de
plaasroman, vergelijk Hierdie lewe van K. Schoeman of Disgrace van J.M. Coetzee).
In Na die geliefde land wordt de grond ook niet uitgedeeld onder veteranen van hulle
die aan de macht zijn gekomen. ‘Die hedendaagse plaasroman belig, meer as ooit,
die problematiese saambestaan van mense binne 'n onsekere oorgangstydperk in die
Suid-Afrikaanse geskiedenis. Die blanke se “natuurlike” besitreg op die grond is in
dispuut geplaas. (...) Omdat geen heldere uitsprake of oplossings gebied word nie,
word die plaas in Suid-Afrika as't ware “eienaarloos” gelaat.’ (Lubbe & Wiehahn
2000: 165). Dit is alsof Rietvlei eerst door de act van vernietiging in eerste instantie
door mensenhanden (ontploffing) en dan door de teruggave aan de barre natuur
(verlatenheid, overwoekering) aan het primordiale Afrika teruggegeven zou moeten
worden. De ruïnen en overgroeide resten van de tuin suggereren slechts het vroegere
bestaan van een plaas. Door af te zien van de beschrijving van de plaas sluit Schoeman
bij de traditie van de plaasroman aan die meestal geen beschrijving van de plaas gaf
en waar vooral arbeid de representatie van de plaas was (Van Coller 1987-a: 39,
Coetzee 2000: 77).
Het werk dat op de boerderij verricht werd, groeide in de traditie van de plaasroman
uit tot de eigendomsrechten. Dat werk creëerde de verbondenheid met Afrika en was
een van de belangrijkste factoren van de identiteitsvorming. Bewerkte grond en
identiteit zijn in de plaasromantraditie synoniemen (Coetzee 2000: 14, 16): grond
en werk, door de gelijkstelling met identiteit, verlenen aan de plaas een culturele en
existentiële betekenis, en aan de grondeigenaar die de positie in de opeenvolging
van geslachten inneemt, verschaffen ze identiteit. In Na die geliefde land wordt deze
cumulatieve waarde van de plaas uitgedrukt in de bouwstructuur van Hattinghs
boerderij, meer bepaald hun plaashuis dat George in zijn eentje verkent: ‘Die huis
is oud, en deur die jare het opeenvolgende geslagte blykbaar na behoefte daaraan
toegevoeg, sodat die een ongebruikte kamer op die ander volg en daar telkens weer
'n gang wegbuig of trappies hom opnuut in die klam donker voortlei.’ (p. 18). Vele
portretten en beelden die de muren versieren, maken de huizen als het ware tot
wachthuizen: in de sacrale ruimte die geheiligd wordt door de symbolische
aanwezigheid van de voorouders, waakt men over de traditie. Grond die met zoveel
moeite en door ontberingen van de vorige geslachten bezit is geworden, moet binnen
de familie blijven en van generatie op generatie overgedragen worden. Elk volgend
geslacht verkrijgt door het werk de verbondenheid met de grond en uiteindelijk een
eigen identiteit. In zo'n context valt op dat George niet de kans grijpt om iets op
Hattinghs plaas te gaan doen. Wanneer hij zijn
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late opstaan verantwoordt door te zeggen dat hij thuis pas om negen of tien uur met
zijn werk begint, nodigt Johannes hem uit om op de boerderij te gaan werken.
Eigenlijk gaat het hier om een provocatie omdat hij niet erg gelooft in Georges ‘aanleg
vir die plaaslewe’ (p. 89): ‘“Jy moet 'n slag inspring en hand bysit met die werk hier
op die plaas. Jy sal genoeg vind om jou besig te hou van voor dagbreek tot laat in
die aand.” “Ek dink nie dat ek sal probeer nie.” “Wat is dan verkeerd met plaaswerk?”
“Ek sê nie dat daar iets mee verkeerd is nie. Maar as ek moes probeer om julle te
help, sou ek meer in die pad wees as iets anders.” (...) “As jy besluit om te bly, kan
ons nog altyd probeer om 'n boer van jou te maak,” sê hy.’ (p. 76).
In geval van Rietvlei is er niemand die het werk en het (eigendoms)recht in eigen
handen wil nemen. Dat George dit niet doet, is niet alleen het gevolg van de
onderbroken continuïteit. In de sfeer die opgeroepen wordt tijdens zijn bezoek aan
de plaas hoort men zelfs de echo's van ‘'n ontologiese verbintenis in skrif tussen die
bestaan van die mens en die natuur’ (Coetzee 2000: 18) die zo typerend was voor
C.M. van den Heever c.s. George die de verbroken continuïteit met het verleden en
de verstoorde houding tegenover plaasgrond symboliseert (in het boek worden in dit
opzicht de weinige beelden van Zwitserland bijzonder functioneel verwerkt), zou
dus in principe naar die echo's kunnen luisteren, maar hij eist de rechten op zijn
familieplaas niet op, hoofdzakelijk omdat zijn identiteit niet meer door de
verbondenheid met de grond gedefinieerd wordt. In termen van het postkoloniale
discours zou men kunnen zeggen dat plaas en grond voor hem geen representatieve
waarde meer hebben. Hij hanteert een ander waardeconcept dan de Afrikaners die
hij tijdens zijn bezoek aan Afrika ontmoet. Door de ervaring van de kloof tussen zijn
beeld van Afrika, dat uit diverse representaties bestaat, en de werkelijkheid wordt
hij zich ook bewust van het kunstmatige van een dergelijk concept. Dit wordt expliciet
uitgedrukt in beslissend gesprek tussen Carla en George: ‘“Jy sal nooit 'n boer wees
nie,” sê sy. “Jy wil ook nie eers nie.” “Nee, ek wil nie. Dis 'n lewe waaroor mens in
boeke lees, nie iets vir die werklikheid nie.”’ (p. 89).

IV.2. Epifanie van het gelaat: Die son struikel van Dolf van Niekerk
IV.2.1. Het boek
Tussen 1957 en 1961 schreef de bekende dichter en criticus N.P. van Wyk Louw
(1906-1970) aan een bundel kritische essays waarin hij - zoals de titel Vernuwing in
die prosa (1961) al aankondigde - de noodzaak van de moderni-
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sering van het Afrikaanse proza poneerde. Tegelijkertijd besprak hij cursorisch enkele
werken ‘waarin 'n radikale losruk uit die gemoedelike lokale realisme’ reeds
plaatsvond (Van Wyk Louw 1986: 153). De eigenlijke vernieuwing moest volgens
hem komen van een nieuwe thematiek, nieuw woordgebruik, anders gestructureerde
teksten en een andere wereldbeschouwing. Tot de vroege voorlopers van de zo
opgevatte vernieuwing, d.w.z. boeken die ‘nuut, afwykend, ongewoon genoem moet
word’ (Van Wyk Louw 1986: 148), rekende hij o.a. Die son struikel (1960) van Dolf
van Niekerk (1929-) dat één jaar voor de publicatie van Vernuwing in die prosa
verscheen. Tegenover deze vernieuwing in wording en de opkomst van een groep
jonge schrijvers die straks de naam Sestigers zullen krijgen, vervulde Van Wyk Louw
de rol van kritische beschermer, om niet te zeggen vaderfiguur. Vanwege zijn sterke
positie in het literaire establishment was het belangrijk dat hij over Van Niekerk
oordeelde: ‘so iemand kán wel skryf’ (Van Wyk Louw 1986: 169). In Die son struikel
onderkende de criticus een poging tot vernieuwing: vooral ‘in die indirekte
verhaalstyl’ en ‘in die eienaardige rukkerige, splinterige soort taalgebruik’ (1986:
168). Maar nog belangrijker dan deze stilistische kenmerken achtte hij de vernieuwing
in de denkwereld van de protagonist in Van Niekerks verhalen.63 Later begonnen ook
andere literatuurhistorici en wetenschappers het boek van Van Niekerk tot de
voorlopers van de nieuwe beweging te rekenen (bijv. Roos 1998: 55); en ook
tegenwoordig wordt nog steeds beklemtoond dat Die son struikel (samen met Brinks
Lobola vir die lewe en Leroux' Sewe dae by die Silbersteins, beide twee jaar later in
1962 uitgegeven) ‘'n totaal nuwe, verhewigde werkelikheidsbeeld [voorhou]’
(Lindenberg 1998: 295).
De vraag rijst op welke manier het de auteur van Die son struikel gelukt is een
aantal vernieuwende elementen te verwerken en vooral hoe hij een originele
denkwereld en een nieuw werkelijkheidsbeeld opriep. In het kader van dit onderzoek
wil ik me graag op een enkel aspect concentreren: het gaat me vooral om de ontleding
van de bundel motieven ogen/gezicht/hoofd in de context van - zoals A.P. Brink
(1967: 129) dit noemt - ‘'n “metafisiese” tema’. Ik wil graag aantonen dat een opinie
zoals de volgende niet juist is: ‘Die mins geslaagde aspek van die novelle is die soms
lompe wyse waarop sekere filosofiese gesegdes (soms reëlreg uit die werke van
dramaturge van die Teater van die Absurde oorgeneem) as dialoog aangewend word
sonder om hulle tot 'n integrale deel van die verhaal se verloop te maak. Dit is
hoofsaaklik daaraan te wyte dat die karakters wat Van Niekerk gekies het, nie werklik
so filosofies
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Van Niekerks jeugdverhalen hebben tamelijk vroeg - althans voor de Zuid-Afrikaanse
verhoudingen - de nieuwe problematiek geïntroduceerd (bijvoorbeeld van de echtscheiding
in Skrik kom huis toe uit 1968); de auteur bediende zich daarbij van zekere strategieën die
hij op voorbeeldige wijze op de jeugdige lezer toegepast heeft (vgl. Meyer 1988).
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aangelê kan wees dat hulle dié gedagtes op die gegewe wyse sal kan formuleer nie.’
(Anoniem s.d.: 21).64 Het werkelijk filosofische gedachtegoed in Die son struikel ligt
overigens dieper dan wat de personages expressis verbis uitdrukken en is beter in
het boek geïncorporeerd dan op het eerste gezicht lijkt. Ik wil de genoemde motieven
in de roman systematisch in kaart brengen en in het licht van de filosofie van
Emmanuel Lévinas interpreteren. Natuurlijk wordt daarnaast ingegaan op aanverwante
onderwerpen van de romanstructuur, zoals de kwestie van de beleving van de
eenzaamheid en de hele constructie van de uithuizigheid van het personage, alhoewel
deze aspecten - de meest opvallende facetten van het boek -65 hier niet als zodanig
centraal staan. Uiteraard gaat het in dit onderzoek om de onthulling van hoe hecht
het complex ogen/gezicht/hoofd in de structuur van de roman verankerd is en hoe
deze motieven georganiseerd worden als deel van de literaire structuur. Alvorens ik
tot de gedetailleerde bespreking kom, wil ik het verhaalverloop cursorisch schetsen.66
***
Het verhaal begint direct na de dood van Wynand die samen met zijn jongere broer
Diederik Versveld67 aan de rebellie van 1914 deelnemen. Voor Diederik die ziet hoe
zijn broer doodgeschoten wordt kort nadat ze hun plaatsen in de verdedigingslinie
geruild hebben, is dit een traumatische ervaring. Terwijl Diederik hem begraaft,
denkt hij aan alle familieleden die nu dood zijn. Zonder verzet wordt hij dadelijk
door de soldaten van de regeringstroepen in hechtenis genomen. In een provisorische
cel denkt hij na over de dood van zijn moeder en broertje Faans. Hij dagdroomt ook
over zijn eigen geboorte en beleeft opnieuw een episode van na de
Anglo-Boerenoorlog toen Wynand met een kleurling-joiner (d.i. iemand die aan de
kant van de Engelsen in de Anglo-Boerenoorlog vocht) afgerekend had. Uit het
gesprek tussen de wacht en de oude

64
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Cursivering van de auteur van de aanhaling.
Hiervoor zie o.a. Van Eetveldt 1964 en Sückert 1974.
Voor deze samenvatting heb ik dankbaar gebruik gemaakt van de analyse van P.A. du Toit
(1980: 69) en de anonieme ontleding uit de ‘Studiehulp-reeks nr. 905’ onder de titel
Aantekeninge oor Dolf Van Niekerk se ‘Die Son Struikel’ (Anoniem s.d.).
Voor mijn analyse bediende ik me van de editie uit 1972. In het boek zelf (eerste uitgave
van de vierde druk) komen twee spellingswijzen van zijn achternaam ‘Versveld’, bijvoorbeeld
p. 2 en 29, en ‘Versfeld’, bijvoorbeeld p. 54 (Van Niekerk 1972). Later uitgevoerde controle
bevestigde dat ook de eerste druk uit 1960 precies dezelfde verschillen in de schrijfwijze
toont (blz. 6, 32, 55). Dit kan een gewone spellingsfout zijn of een opmerkelijke verschrijving
omdat Diederiks identiteit nog niet gevormd is. In een gesprek met Felix Kriel wil Diederik
zijn naam aanvankelijk niet geven wat eveneens kan duiden op het feit dat zijn identiteit niet
vast is of nog niet gevormd (zie ook de opmerkingen over het noemen van de volle naam
‘Henry van Eeden’ in het hoofdstuk over Leroux' Sewe dae by die Silbersteins).
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soldaat die Diederik Versveld heeft gevangengenomen, blijkt dat de oude man de
gewezen buurman van de Versvelds is. Diederik herkent hem echter niet.
De volgende middag worden de rebellen per trein naar een andere bestemming
vervoerd. In de trein komt het tot een gesprek waarin een jonge idealistisch ingestelde
student de rebellie hartstochtelijk verdedigt en een doordacht rationeel betoog hierover
houdt. Een andere gevangene reageert gevoelsmatig en probeert uit de trein te
ontsnappen; hij wordt door de wacht gewaarschuwd en bij de tweede poging
daadwerkelijk doodgeschoten. Terwijl de student zich schuldig voelt omdat hij zijn
makker niet tegengehouden heeft, zegt Diederik dat ze eigenlijk allemaal eruit moesten
springen maar dat ze het geloof van de doodgeschoten rebel missen. Het gedrag van
de dode wordt verder bediscussieerd en Diederik met zijn opvattingen hoort volgens
de student in een gesticht. De trein arriveert in de stad met de afvalhopen uit de
mijnen, de rebellen worden op een andere trein geladen en die vertrekt naar een dorp
met de ‘heilige naam’ van een grote president. Hier vindt het verhoor plaats en
Diederik voelt de haat van het publiek in de zaal. De rebellen worden gevangen
gehouden. Diederik krijgt in zijn cel een zieke gevangene die hem over de arrestatie
van een bekende generaal vertelt. De gevangenbewaarder provoceert de zieke die
hem aanvalt, maar neergeslagen wordt. Diederik vraagt zich af waarom hij zijn
lotgenoot niet te hulp kwam en denkt verder over de ontreddering van de mens.
Pas na maanden eenzame opsluiting wordt hij vrijgelaten. Volgens de cipier dankt
hij dit aan de tussenkomst van een hooggeplaatste persoon, maar Diederik trekt zich
daar niets van aan en toont geen erkentelijkheid: hij wil geen bemiddeling en wil
liever in zijn cel blijven. Na een heftig meningsverschil met de cipier verlaat hij de
gevangenis. Aanvankelijk zit hij in een bos bij een plantage. Dezelfde nacht besluit
hij naar huis te gaan en onderweg komt hij Felix Kriel tegen die hij later opnieuw
zal ontmoeten. Kriel steunt de rebellie en herkent Diederik die hij in de zaal van de
rechtbank zag. Diederik gaat verder huiswaarts, slaapt in het veld, zwemt een rivier
over, ontmoet een vijandige boer en bereikt uiteindelijk de plaats waar Wynand en
hij jarenlang bij een familie als bijwoners op hun boerderij leefden. Alles is verlaten
en roept veel herinneringen aan Wynand op, zoals de aardappels die Diederik uitgraaft.
Een oude kleurling die in de omgeving woont en op zijn baas - de nieuwe eigenaar
van de boerderij - wacht, geeft hem eten en vertelt over de eenzaamheid op het land.
Na zijn bezoek aan de vervallen boerderij keert Diederik terug naar de goudmijnen.
Terug in de stad probeert hij werk te vinden, maar omdat hij Afrikaans en niet Engels
spreekt, lukt hem dat niet. Op advies van een vreemde gaat hij naar een andere mijn
waar een van hun eigen mensen de arbeiders aanneemt. Hij vindt een kamer en ziet
voor de tweede keer Felix Kriel. Kriel
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bezoekt Diederik en is verontwaardigd omdat hij in zijn kamer het portret aantreft
van een generaal die zich tegen de rebellie gekeerd heeft. Diederik stelt zich
onverschillig op. Vervolgens komt het tot een botsing tussen Diederik en zijn hospita
omdat hij de aardappels niet wil eten. Wanneer ook nog blijkt dat het portret van de
muur (overigens door Kriel) verwijderd is, vertelt de hospita opgewonden dat haar
man door de rebellen gedwongen werd aan het oproer deel te nemen en nu dood is.
Diederik als rebel wordt dus genoodzaakt het huis te verlaten. Hij vindt een ander
onderdak bij het echtpaar Goosen dat hem goedgezind is; mevrouw Goosen is in
verwachting.
Diederik werkt in de mijn en is op een zekere dag ooggetuige van een bloedig
ongeluk. Hij wordt herkend als rebel door die puisiegesig en zijn vrienden. Diederik
wordt door Felix Kriel voor het eten uitgenodigd waar hij diens dochter Anina leert
kennen. Kriel probeert met Diederik diens vereenzaming ter sprake te brengen. Tegen
de avond komen enkele andere mijnwerkers (o.a. Francois en Hendrik) en een van
hen vaart tegen de kapitalisten uit terwijl hij een stuk geschiedenis in herinnering
brengt. Op weg naar zijn huis wordt Diederik aangevallen door een groep die hem
bij de mijn heeft bespied.
Er komt een staking. Verhalen over aanrandingen en provocaties doen de ronde.
Een mijnwerker waarschuwt Diederik voor de gevolgen van zijn onverschillige
houding. Francois komt bij Diederik om hem namens Kriel te vragen aan een
vergadering bij hem thuis deel te nemen. Aanvankelijk verzet hij zich, maar later
gaat hij toch mee. Het komt tot een kort gesprek tussen hem en de dochter van Kriel,
Anina. Diederik wordt gevraagd om de wacht te houden in Kriels huis tijdens zijn
afwezigheid. Tegen de ochtend gaat hij terug naar huis.
Op een zondag dwaalt Diederik door het veld buiten de stad. De orgelmuziek van
de kerk trekt hem aan. Wanneer de kerkgangers weg zijn en Anina naar buitenkomt,
gaan ze samen wandelen. Hij moet vanaf die dag 's nachts werken. Bij de mijn
verneemt hij dat de stakers een ultimatum hebben gesteld (loonsverhoging en betere
werkomstandigheden). Smith, de sterke man van de kapitaliste, heeft wapens. Diederik
wordt op de mijn door zijn vorige aanvallers beledigd, en geprovoceerd slaat hij een
van hen neer.
De staking duurt voort. Diederik gaat evenmin naar het werk, maar slaapt dag en
nacht. Goosen, de man van de zwangere vrouw bij wie Diederik woont, sluit zich
bij het stakerscommando van Hendrik aan. Zijn zwangere vrouw is voor Diederik
het enige contact met de buitenwereld. De regeringstroepen komen Diederik op het
veld tegen maar spoeden zich naar een zojuist gestichte brand. Goosen die de wagen
met hooi voor de paarden van de regeringstroepen in brand stak, wordt gearresteerd
en Diederik moet 's nachts diens vrouw helpen bevallen.
Diederik weigert om zich bij het commando van Hendrik aan te sluiten. Anina
studeert op het orgel in de kerk en Kriel vraagt Diederik haar op te halen.
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Op weg naar huis probeert Anina iets van Diederiks geslotenheid te begrijpen. Ze
omhelzen elkaar. Wanneer ze geweerschoten horen, haasten ze zich naar huis, daar
probeert Kriel om Diederik zijn geweer te overhandigen. De reden is dat een van de
stakers met zijn twee zonen achter hun huis door het regeringscommando is
doodgeschoten. Diederik gaat naar huis zonder wapen.
Dagenlang verblijft hij in zijn kamer of in de omgeving. Wanneer zijn geld op is,
werkt hij bij de smid maar hij wordt ontslagen wanneer hij weigert om de paarden
van de regeringstroepen te beslaan. Francois brengt hem het nieuws dat Kriels vrouw
op sterven ligt; hij maakt hem verwijten dat hij tijdens de staking bij de smid gewerkt
heeft. Diederik dwaalt later in het veld, slentert door de straten en slijt de tijd in de
buurt van Kriels huis. De volgende dag komen er veel bezoekers bij Kriel omdat zijn
vrouw overleden is. Wanneer Diederik in het veld hout haalt, wordt hij weer
overvallen en ook met paarden achterna gezeten. Hij komt weer tot bewustzijn in de
verlaten straten van het dorp.
Twee dagen na de begrafenis wordt Felix Kriel zelf gevangengenomen. Anina
komt Diederik halen. De volgende dag probeert ze weer belangstelling bij hem te
wekken voor de gewone dingen van het leven. Ze brengt hem boeken en laat hem in
de tuin werken. Tegen de avond brengt Hendrik het nieuws dat vijftien leden van
zijn commando gearresteerd zijn. Hij biedt Anina aan om bij zijn moeder te komen
overnachten, maar ze wijst dat voorstel af. In de nacht praat Anina met Diederik en
ze is verrast door zijn twijfels en ongeloof. De verhouding tussen beiden wordt intiem,
maar het seksuele brengt Diederik het gevoel van ontnuchtering. In de ochtend
bezoekt Anina haar vader in de gevangenis. Tegen de avond komt Hendrik en wil
het geweer van Kriel hebben. Diederik weigert om dit te overhandigen. Na zijn
vertrek maakt hij het geweer schoon en laadt het. Later eet hij met Anina het
avondeten in de tuin en zij speelt voor hem op het huisorgel, ook het volkslied. Dan
dagen de soldaten van de regeringstroepen op en Diederik vlucht op het paard van
een van hen die die puisiegesig blijkt te zijn. Een van de soldaten blijft om het huis
te bewaken.
De volgende ochtend bespiedt Diederik de omgeving vanaf een heuvel. Hendrik
probeert hem over te halen om zijn positie te verlaten omdat hij vreest dat de
regeringstroepen die op zoek zijn naar Diederik, het kamp van het stakerscommando,
dat zich verder in het veld schuilhoudt, zullen ontdekken. Diederik verzekert hem
dat ze veilig zullen zijn, indien ze zich niet in de zaak zullen mengen. Hendrik voelt
zijn vreemdheid, maar voor de eerste keer eerbiedigt hij die. Wanneer de zon stijgt,
ziet Diederik de ruiters die hem zoeken. Te paard rijdt hij verder, de
waarschuwingsschoten beangstigen hem, maar alles wordt ineens helder. Hij houdt
halt met zijn paard tegen de helling en zonder
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dekking te zoeken begint hij tegen de regeringssoldaten te schieten. Daarna wordt
hij zelf doodgeschoten.
Anina komt bij een ambtenaar die zich met sterfgevallen bezighoudt. Hij vindt
geen Diederik Versveld onder de doden in zijn register. Dezelfde dag wordt Diederik
door de soldaten begraven.

IV.2.2. Drie stadia in Diederiks ontwikkeling
In zijn studie over Die son struikel beschrijft H.J. van Eetveldt (1964: 11-23) drie
stadia van Diederiks menswording. Voor mijn analyse van het outsiderschap van het
hoofdpersonage - die voorafgaat aan de eigenlijke ontleding van het motievencomplex
hoofd/gezicht/ogen - volg ik grosso modo zijn indeling omdat het proces dat men
kan aanduiden als vereenzaming, vervreemding en verzoening, eveneens in drie
fasen tot stand komt. De drie fasen worden trouwens symbolisch reeds op de eerste
pagina aangeduid in de triade ‘Net hy oor. Maar altyd was net hy oor. Is net hy.’ (p.
1).68 In het citaat verschuift het accent in staccato-stijl van oor naar is wat niet alleen
de intensivering van Diederiks isolement weergeeft (zijn isolatie van het verleden
en van alle banden) maar ook zijn existentiële wording beklemtoont. Omdat twee
wezenskenmerken van de existentieel denkende mens eenzaamheid en onafheid zijn,
verloopt zijn evolutie duidelijk van de losmaking tot wording. Deze wording groeit
voor het personage tot de eigenlijke en enige levenstaak uit.
Op een andere plaats poneert Van Eetveldt (1964: 39-40) een andere indeling. De
tijd in het concentratiekamp en op de boerderij omvat hij met het gezamenlijk begrip
‘die voor-eksistensiële tydperk’; voor de periode ná de dood van Wynand gebruikt
hij de term ‘die eksistensiële tydperk’. Hij bedoelt daarmee dat het proces van isolatie
twee stadia kent.
Deze fasering doet mij denken aan de reflecties over ‘vrijheid’ van Charles Taylor
en de door hem gehanteerde terminologie (1985: 220, 228-229), die men met
betrekking tot Die son struikel kan gebruiken: gedurende de gevangenschap is
Diederik van zijn vrijheid beroofd, de vrijlating brengt evenwel de ware vrijheid niet,
hij ervaart pijnlijk dat vrijheid in zijn geval niet terug te voeren is tot de afwezigheid
van zichtbare, uiterlijke obstakels. De vrijheid wordt door hem dus niet in termen
van de zuivere mogelijkheid verstaan, of zoals Taylor dit noemt an
opportunity-concept. Bereidheid en rijpheid tot authentieke vrijheid betekent in wezen
een conditie van self-clairvoyance te bereiken. Dit wil zeggen dat er een ontwikkeling
doorgemaakt wordt die als
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Alle citaten uit Die son struikel komen uit Van Niekerk 1972 en worden alleen door de
paginaaanduiding aangegeven.
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resultaat een toestand oplevert waarin de mens in staat is beslissingen ten opzichte
van zichzelf te nemen die constituerende zin voor zijn identiteit hebben (strong
evaluation). Diederik doet dit met alle, ook uiterste consequenties van dien.
Op deze plaats dient men eveneens op de driedelige ontwikkeling van het morele
bewustzijn van de mens te wijzen omdat we in geval van Diederik te maken hebben
met het verwerven van de culturele en vooral ethische competentie. Jürgen Habermas
(1976) - in navolging van Lawrence Kohlberg - onderscheidt een voorconventionele
etappe met een egocentrische concentratie op de maximalisering van plezier, een
conventionele etappe met sociale gesteldheid en loyaliteit tegenover de normen van
de eigen gemeenschap en postconventionele etappe waarin het individu zich kan
distantiëren van wat sociaal en cultureel gegeven is. De socialisatie gaat vooraf aan
de individuatie.
Onder verwijzing naar de discussie tussen ‘liberalen’ en ‘communitaristen’ kan
men Diederiks ontwikkeling in termen van de evolutie van het postsociale Zelf zien.
Postsociaal zou hier niet betekenen los van de sociaal gevormde identiteiten, normen
en tradities, maar gaat in op de reflexieve afstand van de afzonderlijke identiteiten,
normen en tradities (Szahaj 2000: 163-201; vgl. Crittenden 1992).
Alle voorgestelde indelingen van de ontwikkeling van het individu kunnen van
toepassing zijn op Diederiks ontplooiing. Maar door de indeling in vereenzaming,
vervreemding en verzoening aan te nemen oriënteer ik me tegelijk op Emmanuel
Lévinas die in de ontwikkeling van het ethisch subject eveneens de drie stadia
onderscheidt. Diederiks groei loopt in zekere zin parallel aan de drie fasen die de
Franse filosoof zelf heeft doorgemaakt en die in zijn filosofische ontwikkeling hun
neerslag vinden. Burggraeve (1996-a: 204-205; vgl. 1988: 127) beschrijft ze als
volgt: ‘1o de ontdekking van het zijn zonder zijnde (het “il y a”); 2o de tocht vanuit
het anonieme zijn naar het zijnde en het gescheiden ik in het bijzonder; 3o tenslotte
de weg die vanuit het gescheiden zijnde loopt naar het gelaat van de ander, met
zowel de ethische implicatie van verant-woordelijkheid-door-en-voor-de-ander als
de metafysische implicatie van het verlangen naar-het/de gans Andere of naar het/de
Oneindige, de context waarin het niet door het zijn besmette “naar-God-toe-zijn”
zijn ware betekenis kan krijgen.’ (vgl. voetnoot 10 van dit hoofdstuk).
Over het denken van Lévinas is al iets verteld in het hoofdstuk over de bepaling
van de terminologie en er wordt ook in wat vervolgt op ingegaan, daarom is het op
deze plaats dus alleen wenselijk om nog eens te beklemtonen dat de filosoof zichzelf
beschouwd heeft als iemand die de metafysische en morele dimensie van het
tussenmenselijke probeerde bloot te leggen. In deze hoedanigheid - d.w.z. als iemand
die ‘de morele herdefiniëring van het subject, als “verantwoordelijkheid door en
voor de Ander” radicaliseert’ (Burggraeve 1988: 127) - is hij voor het volgende
betoog van bijzondere relevantie.
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IV.2.2.1. Vereenzaming
Allereerst maakte Diederik als kind de verschrikkingen van de Anglo-Boerenoorlog
mee en leefde daarna alleen met zijn broer op een boerderij. Beiden, Diederik en
Wynand, waren nog jong en als jonge, driftige mensen belast met traumatische
oorlogservaringen. Ze waren per definitie vanwege hun onafheid in zekere mate
buitenstaanders. Een personage in het boek, een oude man uit de regeringstroepen
die Diederik gevangen heeft genomen en die de gewezen buurman blijkt te zijn,
beschrijft deze periode als volgt: ‘Hy en sy broer Wynand het ná die vryheidsoorlog
alleen teruggekom plaas toe. Wynand was bitter, dood en koud soos klip. Hulle twee
het op die plaas gelewe asof die wêreld om hulle melaats is. Maar hulle het niks
uitgerig nie, daar was niks op die plaas te doen nie. Toe besluit ek eendag om met
Wynand te gaan praat - ek wou hulle help. Maar hy het my soos 'n hond van die plaas
afgejaag.’ (p. 5-6).
De gebroeders leefden afgezonderd op een afgelegen boerderij en zochten überhaupt
geen contacten met de omgeving. ‘Daar kan met 'n groter mate van sekerheid aanvaar
word dat Diederik op alle terreine gelei en gerig is in sy denkproses deur sy broer
Wynand.’ (Van Eetveldt 1964: 12) De latere vervreemding van Diederik is dus
gedeeltelijk toe te schrijven aan de verbreking van de continuïteit in zijn leven dat
tot dan toe door de gewenning en routine gekenmerkt was; zijn broer Wynand heeft
er waarschijnlijk goed voor gezorgd om Diederik een Ersatz-thuis te geven, alhoewel
zijn keuze van middelen discutabel kan zijn. Juist door de isolatie van andere mensen
en invloeden werd er zolang ze samen waren niet alleen een tijdelijke geborgenheid
gecreëerd, maar ontstond er ook een pijnlijke kloof tussen Diederik en de buitenwereld
toen Wynand er niet meer was.
Dit stadium dat een etiket van vereenzaming kan krijgen, wordt in de roman
slechts fragmentarisch in flash backs en herinneringen geschetst. Het dient enkel als
aanloop en verduidelijking voor de volgende stadia van ‘alleen-wees’ die het boek
vervolgens in details weergeeft. Als prelude bevat deze levensperiode reeds in een
notendop de belangrijkste motieven die verder uitgewerkt zullen worden.

IV.2.2.2. Vervreemding
De dood van zijn broer markeert de tweede fase nl. vervreemding. Zijn aanvankelijke
menselijke eenzaamheid (Camus' l'homme seul) begint nu de ongewone dimensie
van metafysische eenzaamheid (solitude éternelle) aan te nemen. Diederik begint
aanvallen van naarheid en vreemdheid te krijgen. Het
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gevoel maakt zich van hem meester dat hij anders is, er niet bij hoort of zich niet op
de juiste plaats bevindt. Dit is het gevoel van eenzaam en uithuizig zijn dat in de
roman naar concrete situaties vertaald wordt. Reeds op de eerste bladzijden van het
boek treft men talrijke citaten aan die deze stelling illustreren: ‘Hy wil uit - hy kan
sy vreemdheid nie verberg nie.’ (p. 8); ‘En weer pak die vreemdheid hom. Hy hoort
nie in hierdie oomblik in die tyd, op dié plek in die ruimte nie.’ (p. 10). De
medegevangenen die hem op de trein ontmoeten, stellen als een soort diagnose vast:
‘Hy hoort nie hier nie - hy hoort in 'n gestig.’ (p. 12). Ook later, bijvoorbeeld op het
moment van toenadering tot Anina, wordt zijn emotionele toestand en spatiale positie
in dezelfde bewoordingen uitgedrukt: ‘Diederik trap eers ongemaklik rond. Later
gaan hy nader aan haar, maar dit lyk of hy nie daar hoort nie. “Waarom mag niemand
jou ken nie?” vra Anina na 'n ruk. “Daar is niks om te ken nie.”’ (p. 76). Door bijna
onophoudelijk verkeren in deze toestand komt Diederik enerzijds bepaalde dingen
over zichzelf te weten en verwerft hij kennis in zijn onafheid, anderzijds beleeft hij
een diepe angst en onzekerheid juist als gevolg van deze zelfkennis.
Dat hij in een soort identiteitscrisis verkeert, blijkt duidelijk uit een reeks vragen
die (met een focus op Diederik) naverteld worden of - opgeroepen op associatieve
manier - geformuleerd worden bij wijze van zelfaanspreking: ‘Wanneer is hy gebore?’
(p. 3); ‘Wanneer het hy Diederik geword?’ (p. 4); ‘- Wie is Diederik, Ouboet?’ (p.
4); ‘- Wie is ons, Ouboet? Waar hoort ons?’ (p. 4); ‘- Ek is nog nie klaar gebore nie...
- Kan iemand my nie 'n moeder...?’ (p. 4). Het is de vijandelijke soldaat (tegelijk een
Boer) die als eerste zijn volle familienaam uitspreekt en zodoende de eerste is uit de
hele reeks romanfiguren die Diederik Versveld een identiteit probeert te geven. Maar
ook hij is dan onzeker over wat de ware identiteit van het hoofdpersonage betreft;
uit de reactie van de gevangene blijkt overigens zijn vereenzaming en de toenemende
isolatie. ‘Na 'n paar myl maak hy [de oude regeringssoldaat - J.K.] sy mond oop. “Is
jou naam nie Diederik Versveld nie?” Diederik kyk na die ou gesig, kyk dwarsdeur.
Hy soek ander oë. Iets roer in sy geheue, maar Wynand druk alles uit sy verstand.’
(p. 2). ‘Die sny droë brood rasper teen sy vingers. Hy vryf 'n paar krummels tussen
duim en wysvinger - maak seker dat hy nog hy is.’ (p. 8). Wanneer Diederik later in
de spiegel kijkt, legt Dolf van Niekerk in zijn mond een uitdrukking nl. ‘- Eenmaal
wás ek jy.’ (p. 42) die in de Afrikaanse literatuur een zeer beladen intertekst is en
naar ‘Ek is nog hy’ uit Bart Nel van Johannes van Melle (1984: 180) verwijst.
Daarmee wordt overduidelijk dat de kwestie van identiteit een van de belangrijkste
in het boek is, dat identiteit niet als gegeven feit, maar als iets onzekers, zo niet een
illusie voorgesteld wordt en dat Van Niekerk bewust een polemiek wil aangaan met
de manier waarop traditioneel met de identiteitsproblematiek in Afrikaanse roman
is omgegaan.
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Dit is de plaats bij uitstek om hierover iets meer op te merken. In de romans van de
Sestigers wordt voor de eerste keer op een vernieuwende wijze op de traditie van de
historische plaasroman ingespeeld.69 Meestal verwijst men in dit verband naar de
innovatieve aanpak van Etienne Leroux in zijn Sewe dae by die Silbersteins, toch
zijn er andere werken die dialogisch-polemisch aan de traditie van de plaasroman
refereren. Ook Die son struikel is zo'n werk dat op het eerste gezicht weliswaar
minder opvallend en zelfs fragmentarisch, maar daardoor niet minder grensverleggend
bij de herschrijvingen van de historische plaasroman aansluit. Van Niekerk heeft als
een van de eerste Sestigers (zo niet de eerste) de Afrikaanse boerderij als verlaten
en vernietigd voorgesteld en ‘die Boereplaas’ ‘uit die gemoedelike lokale realisme’
(Van Wyk Louw 1986: 153) losgerukt feitelijk nog vóór andere generatiegenoten
met hun polemiek zijn begonnen.
De strijd tussen droom en daad - waaronder enkele karaktertrekken van het
outsiderschap vallen - is reeds kenmerkend voor de figuren uit de Afrikaanse roman
vóór Sestig. De ervaring van zelfreflectie en weemoed is typerend voor de vorming
van individueel bewustzijn van vele protagonisten. Maar het beeld van de innerlijke
tweespalt wordt in de historische plaasroman met het oog op een andere oplossing
geschetst: de protagonisten winnen aan lichamelijke kracht en zijn in staat om tot
actie over te gaan, wanneer ze afstand doen van hun individueel bewustzijn en hun
plaats weten te vinden binnen het familieverband. De echte en authentieke identiteit
wordt via de geslachtslijn in termen van Afrikaneridentiteit uitgedrukt. Het uiterlijke
teken dat de individuele identiteit in de collectieve opgaat en dat in dit proces een
vollediger bewustzijn wordt verworven, is dikwijls de terugkeer naar de boerderij
(plaas). In de plaasroman neemt deze daad rituele en zelfs mythische vormen aan
als opzettelijk je plaats innemen in een rij van generaties. ‘Die inkeer van die indiwidu
is 'n inkeer terug plaas toe, terug na die voorvaderlike grond toe om sy regmatig plek
in te neem in die ontplooiing van die geslagslyn op die familiegrond.’ (Praeg 1992:
40). Bij Van Niekerk echter loopt het op niets uit wanneer Diederik een dergelijke
poging onderneemt. In feite is zijn thuiskomst een volledig echec: het verloren paradijs
van het collectieve en individuele verleden wordt niet gevonden en kan niet eens
gereconstrueerd worden. De plaas of wat daarvan is overgebleven, mist buitendien
de kracht om het huidige leven van de protagonist zin te geven en hem te verheffen.
In de bouwvalligheid is noch de oude wereld noch het archief van het vaderlijk erfdeel
te vinden en kan geen contact met de traditie van de stamvaders worden opgenomen,
aangetroffen worden slechts vergane droom en harde feiten van de veranderde
werkelijkheid.

69

Zie hierover uitvoerige uiteenzetting in het hoofdstuk over Na die geliefde land van Karel
Schoeman.
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De poging om in een breder verband zijn plaas - en zodoende zijn plaats op de wereld
- (terug) te vinden, neemt hier niet de vormen van een definitieve mythische omvang
aan. Zijn herinneringen reiken nog naar een reeks beelden uit zijn kindertijd, maar
ondanks het feit dat het om de gebeurtenissen uit het nationale Boeren-martyrologium
gaat, ontbreekt bij Diederik de aansluiting bij een collectief perspectief. In
tegenstelling tot de traditie van de plaasroman lopen in Die son struikel bepaalde
elementen van het motief van de verloren zoon op een anticlimax uit. De verschijning
van Diederik op de plaas markeert niet het einde van de individuele weg, maar pas
het echte begin, juist omdat er geen terugkeer meer mogelijk is. In de context van
de motieven van de plaasroman symboliseert dit de zoektocht van het protagonist
naar iets wat betekenis en zin aan zijn leven kan geven en eveneens een poging is
om de ander in termen van familieverwantschap, plaatsgebondenheid en
volksverbondenheid te vinden. Tot de gevolgen van deze mislukking kan Diederiks
groeiende vereenzaming gerekend worden en bijgevolg zijn intensiever zoektocht
naar zichzelf.
Aan de plaasromantraditie wordt niet alleen gerefereerd door een bepaalde relatie
van de protagonist tot de plaas tot stand te brengen, maar ook door zijn verhouding
tot de natuur. De natuurverbondenheid van de boer/Boer/Afrikaner werd traditioneel
gezien vanuit de optiek van de bewerkte grond - verbonden zijn met de natuur betekent
vergroeid zijn met de plaas. In het proces van betekenistoekenning wordt in de
historische plaasroman de natuur dikwijls tot plaas gereduceerd, d.w.z. de plek bij
uitstek voor de verwantschap tussen natuur en de arbeidende mens. In Die son struikel
wordt dit anders gesteld. In zijn persoonlijke ervaring als volwassene mist Diederik
de ervaring van het zelf als geworteld en vergroeid zijn met een concrete plek op de
aarde. Voor Diederik gaat het eerder om primordiale ervaringen van warmte,
geborgenheid en uiteindelijk verlies daarvan. Volksverband ontbreekt zowel in zijn
herinneringen als ook in zijn beleving van de natuur.
In Die son struikel behoort de natuur tot de elementen die de vereenzaming van
de hoofdfiguur beklemtonen. Diederik benadert de natuur omdat hij daar de blik van
andere mensen vermijdt. ‘Hy loop sonder om iets op te let - tot op die bekende bultjie.
Die lang gras is vaal en dor, staan so hoog soos 'n man se bors. Hy kies 'n brakkol
en gaan sit in die son. Hy kan die winter nie keer nie, die winter se stomp mes teen
sy vel, die stief liefde van die son.’ (p. 69). Ondanks het voorlopige gevoel van
verzoening of zelfs eenwording met de natuur, ervaart hij zichzelf midden in de
natuur als een vreemd en storend element: ‘'n Kiewiet styg die lug in, kryt hom uit
oor die stoornis. Hy voel skuldig. Hy hoort nie hier nie. Sou God die aarde aan die
diere en die voëls teruggegee het?’ (p. 29); ‘In Felix se blomtuintjie moet hy luister
na die nagdiere se gewerskaf. Hy steur hom aan die kriek se wilskrag teen die herfs,
aan die
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besies se uitspattigheid.’ (p. 61); ‘Later die aand sit hy in die oop deur van die
buitekamer. Een maal kyk hy op na die sterre, kyk weer vinnig weg. Hulle herinner
hom aan paaie wat hy wil vergeet. Rondom dring die herfs hom aan Diederik op. Hy
stoot dit uit sy bewussyn.’ (p. 59); ‘Later dwaal Diederik veld toe. Hy word bewus
van sprinkane wat hulle kort-kort uit sy pad raap en in die gras wegraak. Hy gaan sit
onder 'n doringboom, kyk om hom heen soos iemand wat oortree het. Naderhand
haal hy sy mes uit, tel 'n stokkie op en kerf dit fyn.’ (p. 63). Zijn afzijdige houding
en indifferentie ten aanzien van alledaagse zaken blijken dus ook uit de manier waarop
hij de natuur waarneemt. Soms lijkt het alsof hij de kwesties waarmee hij intellectueel
en emotioneel bezig is op de natuurverschijnselen projecteerde: ‘Naby sy voete spook
'n miskruier met sy vrag. Hy bemerk die dier se koelbloedige wilskrag, kyk half
gespanne totdat die miskruier tussen bossies verdwyn. Stoot agterstevoor aan die
wêreld, 'n misbol.’ (p. 63). Dit is dus zijn individuele interpretatie van de natuur
waarin nog de verwijzing naar de (camusiaanse?) Sisyphus-mythe schuilt. Diederik
zoekt eveneens parallellie tussen zijn geestesgesteldheid en de natuur: ‘Een of twee
maal merk hy 'n paar peperbome om 'n murasie. Dan gaan hy staan, en die stilte wil
sy ore laat bars. Eensaamheid en stilte paar.’ (p. 28).
Diederiks houding tot de natuur is ambivalent: er worden ook positieve kanten
aan verbonden. Bijvoorbeeld: in de natuur vindt hij altijd een schuilplaats. ‘Halfpad
na die buitekamer gaan hy staan. Vannag sal hy nie slaap nie, weet hy. Hy swenk
weg na die oop stuk grond met die bome waar hy die eerste nag geslaap het.’ (p. 57).
In contact met de natuur stelt hij zichzelf open en ondervindt zelf een zeldzame
kosmische eenwording met het universum. ‘Dié aand gaan Diederik uit in die veld.
Hy kyk na die sterre, stel homself dié eenmaal oop vir die tyd en lewens wat in hulle
ligreën na hom toe kom. Anina glip in haar nuwe gestalte daarin, een met sy ma. Die
sterre word drifreën, mensreën. In sy gedagtes skreeu 'n kind geboorte uit. Die aarde
luister daarna. Soos dié nag, is alles meteens in hom, hy is in alles. Een oomblik lank
ken hy deernis - dit lê om die aarde soos 'n baarmoeder. Die grond waarop hy staan,
word te klein. Hy wil oor die aarde lê. Sy lyf wil oor alle dinge span, warm en vas.
Hy wil soos water deur die aarde syfer, gedrink, gegryp word deur die wortels van
alle dinge.’ (p. 80).
Het zou dus verkeerd zijn de natuur slechts als toevluchtsoord van de mensen voor
hun problemen te interpreteren, want de natuur is - bij Van Niekerk zoals bij Camus
- de plaats waar schoonheid en zuiverheid behouden worden in een chaotische en
bedreigende wereld. In tegenstelling tot de gesocialiseerde en gepolitiseerde
feitelijkheid van de menselijke leefomgeving, waar Diederik zich niet thuis voelt en
waar zijn vervreemding opeenvolgende stadia aanneemt, wordt door hem uitsluitend
de natuur als werkelijk ervaren. In de ervaring van Diederik in de natuur gaat het om
de bekende en oude esthetische ervaring: de
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natuur - zoals trouwens ook kunst als zodanig (Wilson 1956: 23) - schept een zekere
orde en logica in de wereld die als chaos ervaren wordt. Door te kijken naar een
boerderij beleeft Diederik een van de weinige momenten in de roman waarin zijn
gevoel van uithuizigheid vermindert: ‘Skemer kom hy op 'n hoogte uit. Vlak onder
lê 'n opstal en bome, skoorsteenrook en geluide en krale. Diederik sit, kyk. Sit minute
lank terwyl 'n vlies stuk vir stuk voor sy oë, voor sy bewussyn wegrafel. Dis of hy
onthou - beeld soek na gedagte. 'n Stukkie vreugde ontkiem in hom. Opstal, bome,
rook... Diederik sit. Skape, eende, krale. Diederik kyk. Beeld en gedagte versoen.
Diederik is heel, 'n blom vlek oop in hom. Oë, ore en neus neem alles in, kyk, hoor,
ruik hulle dik aan die ou, die nuwe wêreld.’ (p. 29). Mijn vorige interpretatie over
de ambivalente houding tegenover de natuur wordt hierdoor niet tegengesproken
want in deze scène gaat het ten eerste om een vreemde boerderij van iemand anders
en niet om de voorvaderlijke grond sensu stricto, ten tweede gaat het om een ervaring
van voorbijgaande aard die deel uitmaakt van het hele proces met diverse heen- en
terugbewegingen, en ten derde staat plaas hier gelijk aan natuur zoals in de historische
plaasroman.
Het contact met de natuur - alweer zoals bij Camus - dient niet als illusoire
ontvluchting voor de menselijke wereld van pijn en lijden, maar laat Diederik op een
intense manier de contradicties beleven die bestaan tussen schoonheid van de natuur
en de wereld van de mens. De ervaring van de zon en de ervaring van de dood
(aanvankelijk dood van anderen, tenslotte zijn eigen dood) intensiveert zijn
levensgevoel. De zon speelt een belangrijke rol en wordt in verband met de dood
gebracht; daar kom ik later nog op terug.
Degenaars analyse van de positie die Camus in zijn essay's Noces (1939) neemt,
is gedeeltelijk van toepassing op Diederiks contacten met de natuur en zijn algehele
opstelling: ‘Hierdie huweliksfeeste met die natuur is 'n himne aan die aarde en sy
vreugde. Die onvermydelikheid van die dood vernietig nie hierdie genot van die lewe
nie, maar intensiveer dit en gee 'n dringende karakter daaraan. Hy aanvaar die
radikaliteit van die dood en die volledige verantwoordelikheid van hierdie lewe. (...)
Hy wil geen ontvlugting in projeksies in 'n ander lewe nie, maar die intensiteit van
deurleefde liggaam in hierdie een onvervangbare lewe.’ (Degenaar 1966: 12-13)
Op de boven geschetste wijze loopt de tendens ‘terug naar de natuur’70 bij Diederik
dood. Maar het concept van deze figuur beantwoordt ook niet aan de tendens van
‘etniese mobilisasie’ van het Afrikanervolk, waarvan elementen in het doen en laten
van de mijnwerkers in Die son struikel duidelijk verwerkt

70

In de Afrikaanse literatuur, vooral in de plaasroman (eveneens in zijn Europese pendanten
als streekliteratuur en regionaal proza), was deze roep vanaf de jaren dertig een van de
strategieën om met de nieuwe verstedelijkte werkelijkheid om te gaan; vgl. het hoofdstuk
over K. Schoemans Na die geliefde land.
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wordt. Vanaf het begin correspondeert de identiteitscrisis van Diederik met herhaalde
pogingen van zijn omgeving om hem een etiket op te plakken. Onafhankelijk daarvan
of het met een beschuldiging of een rechtvaardiging gepaard gaat, wordt geprobeerd
hem tot een collectief te rekenen; dit kan een leeftijdsgroep of een politieke groepering
zijn. De oude soldaat uit het groepje dat Diederik heeft gevangengenomen, zegt over
hem: ‘Hy is nog 'n kind.’ (p. 5). De soldaat die voor zijn cel de wacht houdt, praat
over hem en andere mensen die aan de rebellie hebben deelgenomen: ‘Hulle hoort
nie tussen ons nie. Hulle sal alewig opstoot maak.’ (p. 5). In gevallen wanneer in het
gesprek met hem zijn bij een groep behoren ter sprake komt, reageert Diederik
resoluut: ‘“Jy is een van Felix Kriel se spul,’ sê sy vir Diederik. ‘Ek is niemand nie,
Tante.” “Moenie probeer lieg nie. Ek het oë gekry om te sien.” “Ek sê, Tante, ek is
niemand nie. Ek is niks, nêrens nie.”’ (p. 45). Een enkele keer reageert hij op de
voortdurende vragerij en - opvallend genoeg - gebeurt dat in een gesprek met een
andere vrouw, Anina: ‘Waarom wil julle altyd dinge weet? Hoekom druk julle my
so? Ek is wat ek is.’ (p. 64). Hetzelfde zien we in enkele andere antwoorden zoals
‘“Waarvandaan kom jy?” “Ek kom sommer.”’ (p. 38). Het lijkt ernaar alsof Diederik
de werkelijkheid, inclusief zichzelf, in haar bestaan probeert te begrijpen; de mensen
en de dingen behoeven in zijn optiek geen verantwoording of rechtvaardiging.
De beleving van eenzaamheid in de vervreemding-fase wordt niet alleen op de
natuur geprojecteerd maar op diverse niveaus getransponeerd. Eenzaamheid neemt
soms zelfs bijbelse dimensies aan door verwerking van het Jezusmotief - Diederik
‘tel 'n stokkie op en trek kringetjies in die sand.’ (p. 38) - of door de toepassing van
Jezus' stijl zoals antwoord geven door vragen te stellen - ‘“Geen rebel of nasionalis
bly onder my dak nie, verstaan?” Hy kyk na haar en vra: “Wat is 'n rebel, Tante?”’
(p. 45). Er worden verschillende beelden gebruikt om zijn vervreemding tot
uitdrukking te brengen. Soms zijn dat bekende topoi - ‘Jy is tog nie 'n eiland nie, ou
seun.’ ‘'n Eiland is nog iewers vas, Oom.”’ (p. 54), ook de naam van de boerderij
waarop zijn vader en later Wynand en hij geboerd hadden, was ‘Enkelboom’ (p. 2),
soms ook worden alledaagse beelden gebruikt bijvoorbeeld de blikken van de
kerkgangers op zondag die hun houding uitdrukken: ‘Die mense loop by hom verby,
kyk haastig, vies na hom.’ (p. 64).
De zucht tot isolement is voor Diederik bijna een soort automatisme geworden.
Maar af en toe is zijn bewuste neiging tot mentale afzondering zichtbaar: ‘Hy sluit
hom teen die klanke, maar 'n oomblik lank is hy heftig in 'n vroeër oomblik. Dis of
hy 'n sirkel geloop en lighoofdig daarvan geword het.’ (p. 53); ‘En terwyl hy weet
dat die meisie na hom kyk, verplaas hy sy gees uit dié omstandighede’ (p. 53);
‘Diederik wonder nog, dan vul sy volkslied die kamer. Maar dis of sy gees van ver
af moet kom om die lied te herken. (...)
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Wanneer die refrein kom, roer iets in Diederik se binneste. Hy onderdruk die emosie,
konsentreer op die meisie se vingers.’ (p. 56); ‘Rondom dring die herfs homself aan
Diederik op. Hy stoot dit uit sy bewussyn.’ (p. 59); ‘“Ek het jou in die hof gesien,”
sê sy. Terug na die grot waar dinge toegekoker lê, na die jong reuk van muise en
goud.’ (p. 62); ‘Wanneer die laastes die straat kies, word die musiek sagter. Die einde
hoor hy nie, sy verstand hou onbevredig aan die voorlaaste note vas.’ (p. 64).
Zo'n afsluiting en mentale vergrendeling komen herhaaldelijk voor. Dankzij een
bepaalde gesteldheid van zijn gemoed doen hem bepaalde dingen, gebaren of taferelen
aan het verleden denken. Bij de manier waarop de zwangere vrouw bij wie hij een
kamer huurt, glimlacht en zich omkeert, denkt hij aan Hermien en zijn broer (p. 47).
Wanneer tijdens de eerste kennismaking Anina omkijkt en Diederik het blauw van
haar ogen ziet, vraagt hij zich af ‘Waar het hy oë met so 'n blou gesien?’ (p. 53).
Anina herinnert hem aan zijn moeder: ‘Die meisie staan na hom en kyk. - Ma! Portret,
gaatjies waar 'n spijker in die muur... Wit, alles wit...’ (p. 64).
Xenofanie manifesteert zich o.a. in de breuk tussen de hoofdfiguur en zijn
verbondenheid met de dingen. Voorwerpen, verschijnselen en de hele omgeving
komen hem onwerkelijk voor, wat een typisch verschijnsel is van de psychische
constructie van de outsider (Wilson 1956; s.d.; 1992). De eenzaamheid leidt tot
reductie van zijn behoeften en daardoor tot een bepaalde verhouding tegenover de
dingen. ‘“Laat hom sy goed vat en bring hom terug hiernatoe.” Die wag lei Diederik
deur die skemer gange. Sy goed! In die sel skraap hy die tronkklere in 'n bondel, gee
dit aan die wag. “Dra dit self!”’ (p. 22-23). ‘Diederik koes agter 'n groep mynwerkers,
verdwyn in die kleedkamer tussen 'n pratende, vloekende spul. Hy trek nie uit nie.
Het niks om vir sy flenters te verruil nie. Vannag was hy weer wasgoed.’ (p. 51).
‘“Het jy dan g'n bagasie nie?’ vra die vrou. ‘Daar is niks om saam met my te dra
nie.”’ (p. 41). En wanneer hij na Anina haar huis gaat, rolt hij ‘sy besittings in 'n ou
hemp’ (p. 85). Diederik stelt zich tevreden met heel weinig en tracht niet in een sleur
te vervallen door zijn existentie met dingen te vullen. Zijn ervaring is een ervaring
van iemand die weet dat de gewoonte en de alledaagsheid gevuld door
beslommeringen en voorwerpen geen zekerheid en houvast bieden.
Hij ervaart de zinloosheid van alle dingen, omdat er voor hem geen causaliteit
bestaat en omdat het onmogelijk is betekenis aan de dingen toe te kennen. Men kan
dit ook zo stellen dat hij de nutteloosheid van de dingen voelt omdat hij zichzelf
nutteloos vindt. Diederik bewoont ruimtes die anoniem aandoen en van huisraad
voorzien zijn dat tot een minimum gereduceerd is. ‘Op die dorpie sluit hulle hom in
'n sinkgebou toe. Bedompig, donker. Net hy. Daar is 'n bankie, maar pyn en
benoudheid dwing hom na die betraliede venster toe.’ (p. 2). Bij de beschrijving van
de cel valt de nadruk op de deur en tralies en
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als enige wordt ‘katel’/‘ysterkatel’ d.w.z. een eenvoudig ledikant vermeld. Zijn
woonvertrek in de mijnstad lijkt voller. ‘Sy stoot die deur oop. 'n Mufreuk slaan uit
die kamer. Hy kyk na die gebreklike bedjie, die wasskottel wat eenmaal blou was,
die lampetbeker met 'n gebuigde tuit. Teen die muur hang 'n gebarste spieël en 'n
portret.’ (p. 41). Maar dit is in wezen schijn, want deze ruimte wordt op haar beurt
gevuld door elementaire voorwerpen die allemaal op hun wijze kapot zijn: het bed
is scheef, de schotel verkleurd, de tuit van de lampetkan gekromd en de spiegel
gebarsten. Onder dit huisraad dat symbolisch staat voor Diederiks psychische conditie,
neemt de spiegel een uitzonderlijke positie in. In deze muffe kamer wast Diederik
zich de volgende ochtend alsof hij aan een rituele reiniging deed. Sedert geruime tijd
wordt hem in deze kamer weer de (schijn)kans gegund om een vertrek te bewonen
dat tot zijn persoonlijke ruimte wordt: ‘Hy trek die gordyntjies weg. Hy gooi die
wasskottel driekwart vol water. Dan druk hy sy hele gesig daarin. Sy hande begin
werk, was sy gesig en ore en hare dat die muur vol spatsels sit. Dit hou lank aan,
kort-kort druk hy opnuut sy gesig in die water. Naderhand droog hy hom af. Diederik
kyk in die spieël. Dis of hy van agter die spieël na die mens voor die spieël kyk. 'n
Bekende, 'n vreemde bekende. Hy is 'n skulp vir homself - waarin hy jare lank gewoon
het sonder om hom ooit te ontmoet. - Eenmaal wás ek jy.’ (p. 42).71
De spiegel vervult hier een soortgelijke belangrijke functie zoals de spiegel en het
meubilair in de onpersoonlijke en neerdrukkende ruimte die Camus' Meursault
bewoont. ‘Wie gut spürt man schon aus dieser summarischen Beschreibung, dass
die Möbelstücke, welche in willkürlicher Anordnung herumstehen, bloss um ihrer
Nützlichkeit willen da sind, dass sie ihrem Besitzer trotz jahrelangen Gebrauches
keine intimere Vertrautheit einflössen. (...) Wie er nachts das Fenster schliesst, um
sich zur Ruhe zu begeben, fällt sein Blick in den Spiegel: “...j'ai vu dans la glace un
bout de table où ma lampe à alcool voisinait avec des morceaux de pain.” In diesem
zufälligen Stilleben resümiert sich die ganze Beziehungslosigkeit des Raumes:
unverbunden und unverbindlich liegen die Gegenstände nebeneinander, durch die
künstliche Isolierung im Spiegel plötzlich zu einer irrealen, sinnlosen Bedeutung
erhoben. Ein kleines, unscheinbares Bildchen, in dem der Dichter das Gefühl des
absurden Fremdseins in seltener Reinheit zu kristallisieren vermag. (E, 39 [L'Etranger,
Gallimard

71

Een andere keer betrapt hij zich op een reactie die eveneens het gevoel van vervreemding
van zichzelf teweegbrengt. ‘“Hy het nie gedink nie,” sê hy [een van de rebellen -J.K.], en
dit klink of hy dáároor hartseer is. “Hy het nie nodig gehad om te dink nie.” Diederik hoor
sy eie woorde, dit klink of hulle in lappe toegewikkel is. Die hoofpyn maak newe voor sy
oë. Hy praat ten spyte van homself: “Waarom het ons nie saam met hom uitgespring nie?
Was ons te bang?” (...). Diederik vee die sweet uit sy oë. Sy hand is koud. Daar het woorde
uit sy mond gegaan, gevlug uit sy mond. Hy wil hulle vang, toesluit.’ (p. 11-12).
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1942 - J.K.]) (...) Das Fremdsein sich selber gegenüber ist auch einer jener
Wesenszüge des Absurden, welche Camus im “Mythe de Sisyphe” nennt: “De même
l'étranger qui, à certaines secondes, vient à notre rencontre dans une glace, le frère
familier et poutrant inquiétant que nous retrouvons dans nos propres photographies,
c'est encore l'absurde.” Absurdes Erlebnis bedeutet, dass der Mensch sich in gewissen
Augenblicken nicht nur von der Welt, sondern von sich selber so weit distanziert,
bis er nicht mehr seinem eigenen Ich, sondern einem Fremden gegenüberzustehen
glaubt. Alles, was zu sein er sich bisher einbildete, fällt mit einemmal von ihm ab,
und das Wesen, das nun vor ihm erscheint, ist ihm neu und fremd. Solche Spaltung
des Ichs in zwei getrennte Wesen, in ein inneres, aus subjektiv eingebildeten
Kontinuitäten lebendes, und ein äusseres, aus objektiv geschauter Wirklichkeit
bestehendes Ich wird konkret in einem jener symbolischen Bilder, in denen Camus
sein Absurdes kristallisieren lässt: in Spiegelbild.’ (Greuter 1963: 18, 24) In deze
context lijkt de beschrijving van Wilsons outsider eveneens op Diederik van
toepassing: ‘He is not very concerned with the distinction between body and spirit,
or man and nature; these ideas produce theological thinking and philosophy; he
rejects both. For him, the only important distinction is between being and
nothingness.’ (Wilson 1956: 27).
Zo'n geesteshouding betreft in nog sterkere mate sociale situaties en banden
waarmee Diederik geconfronteerd wordt. Hij zegt nadrukkelijk dat hij geen
tussenkomst nodig heeft, geen helper of redder; wanneer hij van de cipier te weten
komt dat een hooggeplaatste persoon de moeite deed om hem te bevrijden, zegt hij:
‘“Ek gee nie om nie. Ek het geen bemiddelaars nodig nie.” “Dan is jy nie dankbaar
nie?” “Stuur my terug sel toe.”’ (p. 22). Zoals voor de vrijlating zo heeft hij ook voor
de dood geen tussenkomst nodig zoals het in een van de laatste scènes heet: ‘“Het
jy na óns [stakers J.K.] gesoek?” vra hy [Hendrik - J.K.] naderhand. “Nee, ek het
niemand gesoek nie.”’ (p. 97). Hij wil zo min mogelijk relaties met andere mensen
aangaan en de contacten die reeds bestaan voorlopig laten rusten. Pas de vrouw in
uiterste barensnood durft het openlijk tegen hem zeggen: ‘Jy gaan nêrens nie, jy praat
met niemand nie. Ek het al skoon op my senuwees met jou hier op my drumpel. Party
mense dink jy's 'n spook of iets, of mal.’ (p. 70). Ook Anina formuleert een soortgelijk
verwijt: ‘“Jy het alles kom omkrap,” sê se effens hard. “Ek het niemand opgesoek
nie. Ek wou eenkant bly.”’ (p. 75). Diederik isoleert zich zodanig dat hij zelfs in de
mijn onder de arbeiders eenzaam is: ‘Hulle leer hom boor, leer hom die ambag van
die goudgrawer. Heeldag, heelnag sonder kos, eenkant, eensaam in die gedruis en
gepraat.’ (p. 48); ‘Wanneer die etensuur aanbreek, bondel groepe bymekaar, word
daar onderlangs gepraat en beduie. Hy bly eenkant.’ (p. 58); ‘Eenkant sit Diederik
soos een wat nie bewus is van sy omgewing nie.’ (p. 91). Diederik zelf zoekt geen
toenadering en zijn indifferente houding tegenover de
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gemeenschapsbelangen blijkt uit de reactie op het voorstel om lid van de
mijnwerkersunie te worden: ‘ek ken nie so iets nie.’ (p. 49). Dezelfde
onverschilligheid toont hij wanneer politiek in het spel is: ‘“Die kêrels wil weet aan
wie se kant jy nou eintlik staan.” “Nêrens nie.” “Waarom bly jy apart?” “Omdat ek
nêrens hoort nie.”’ (p. 58-59). Zelfs na de dood wordt hij in het lijkenhuis afzonderlijk
gelegd. ‘Hulle draai hom in 'n grys kombers toe en laai hom op 'n wa. Alleen. In die
dodehuis laat hulle hom eenkant lê.’ (p. 101).
Agressie die sommige mijnwerkers tegen Diederik voelen, hoeft niet noodzakelijk
(niet alleen) te maken te hebben met het vermoedelijke verschil in het politieke doen
en laten of met Diederiks opvallende en storende onverschilligheid. Zijn gedrag als
zodanig kan gewoon door andere mensen als provocerend en meerderwaardig opgevat
worden. Anina die gedeeltelijk de rol van reflecterende instantie in de roman vervult,
verwoordt op haar eigen persoonlijke manier zo'n reactie: ‘Sy tree nader aan hom:
“Wat dra je saam met jou? Dit maak 'n mens onrustig, asof iets uit jóú vanself in 'n
mens dring en hom versteur.” “Ek weet nie waarvan jy praat nie. Dit word laat. Jou
pa sal netnou...” “Ek sal nie loop voor ek weet nie! Jy laat my in my eie huis vreemd
voel. Wanneer ek die orrel speel, verdwaal my hande en gedagtes in teenoorgestelde
rigtings. Ek het nie langer sekerheid nie, jy laat my aan alles twyfel. Jy luister skelm
na die musiek, maar ek weet nie of jy laksman of engel is nie.” Diederik kyk half
onthuts na die meisie. Haar oë is groot en blink voor hom. Haar woorde verwar hom,
rym nie met haar hande, met haar mond nie. (...) “Ek is ouer as jy,” sê sy. “Hoe
gebeur dit dan dat ek partykeer verskriklik minderwaardig teenoor jou is?”’ (p. 76).
Een van de belangrijke aspecten van het outsiderschap van Diederik Versveld
komt naar voren in zijn houding tegenover andere mensen, die gegroepeerd in
gemeenschappen leven. In hun hoedanigheid van vertegenwoordigers van
afzonderlijke groeperingen maken ze aanspraak op hem. De gehele samenleving
duldt slechts met moeite buitenstaanders die een positie tussen de fronten innemen.
Aparte gemeenschappen willen hem opnemen en voor hun eigen doelen annexeren
en gebruiken. ‘Aan die een kant is dit Felix Kriel, Hendrik, Francois, Goosen en
ander; nasionaliste wat die Republikeinse vryheid nastreef en die imperialisties
gesinde regering wegwens. Aan die ander kant is daar die georganiseerde mag van
die myn en staat, met aanhangers van velerlei aard, soos die mynamptenaar in beheer
van indiensneming, Diederik se eerste hospita, haar seun en sy vriende wat die
nasionaliste, die oud-rebelle haat.’ (Du Toit 1980: 10). Diederik probeert aan ‘hulle’,
wie ze ook mogen zijn, te ontkomen. Hij ontsnapt niet actief maar weigert gewoon
de aangetroffen, of liever hún status quo te aanvaarden.
Net zoals George in Schoemans Na die geliefde land wordt Diederik aangespoord
om partij te kiezen. Op de mijn krijgt hij te horen ‘Die kêrels wil
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weet aan wie se kant jy nou eintlik staan.’ waarop Diederik antwoordt: ‘Nêrens nie.’
(p. 58). Het verdere verloop van dat gesprek laat zien dat er geen ruimte tussen de
frontlijnen gegund wordt. ‘“As jy nêrens hoort nie, is jy 'n spioen van die kapitaliste!”
“Dit maak nie saak wat julle dink nie.” “Niemand vertrou jou nie - nie hulle nie, en
ook nie ons nie. Dit sal nie baie veilig vir jou wees as sake begin warm word nie.
Wie se spioen is jy?” Die man skree die woorde in Diederik se oor. Hy wil eenkant
toe loop, maar die man gryp hom by die arm.’ (p. 59). Aan de andere kant van de
politieke frontlijn wordt hij ervan verdacht dat hij ‘een van Felix Kriel se spul’ is (p.
45). Zelfs de vrouw die de barensweeën voelt aankomen en op Diederiks hulp
aangewezen is, vraagt: ‘Is jy een van ons? Waarom staak jy as jy nie een van ons is
nie? Sê my, waarom staak jy ook?’ (p. 70).
In tegenstelling tot George heeft de protagonist in Die son struikel nauwelijks een
keuze: ‘Hier bestaan nie so iets soos afsydigheid nie.’ waarschuwt een van de arbeiders
uit Kriels kring (p. 57). Maar de bestaande opties zijn allesbehalve uitnodigend. Wat
valt er te kiezen? De mensen die hij op zijn weg ontmoet, ‘is geen kleurryke
verskeidenheid nie, maar 'n jammerlike, soms triestige anti-heldedom van
mede-rebelle en - gevangenes, défaitistiese regeringsondersteuners, agterdogtiges,
besielde maar magtelose nasionaliste, ruwe mynwerkers en brutale of swygsame,
lydende vroue.’ (Du Toit 1980: 9).
De inspanningen die de groeperingen doen om hem voor hun ideeën/idealen te
winnen vallen binnen levinasiaanse categorieën te interpreteren bijvoorbeeld door
middel van het ‘er is’ (il y a)72, poging om daaraan te ontkomen (hypostase)73 of
reductie van het andere tot hetzelfde. De gepolitiseerde en geïdeologiseerde structuren
waarmee Diederik geconfronteerd wordt, zijn erop uit al het andere tot hetzelfde te
reduceren. Van hen gaat de dreiging van de totaliserende bestaanswijze uit. Ondanks
hun vermomming in nationaal of rationeel kostuum van idealen zijn deze structuren
van ethische dimensies ontdaan en mensen die daarin functioneren proberen óf alles
aan hun bestaansprojecten
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Het onpersoonlijke en chaotische il y a is het zijn zonder zijnde, is de afwezigheid van ‘iets’
dat bestaat, en toch geen ‘niets’, is het pure zijn in zijn onmenselijke neutraliteit, is een
zijnsaanwezigheid zonder reliëf, perspectief of geparticulariseerde zijnskenmerken, is het
onpersoonlijke, vormeloze en volstrekt onbepaalde zijn-zonder-meer, is een zijn zonder een
concreet bestaand zijnde dat het zijn op zich neemt, is de oorspronkelijke onheilssituatie die
elk zijnde met de anonieme aanwezigheid kan overvallen, is aanwezigheid van een
aanwezigheid (zie Pollefeyt 1996: 61 en Burggraeve 1988: 130).
Hypostase (hypo-stase - wat onder staat) is het eerste menselijke antwoord op het il y a, is
het opstijgen uit het il y a, is de beweging of schok van zijn naar zijnde, de l'existence à
l'existant, is de zijnstoeëigening, is de dynamiek van subject-wording, is een involutieve in
zichzelf tredende beweging, is aan zichzelf geboren worden door het zijn te veroveren, is
zelfvestiging, is het samenballen van het ik in zichzelf uit de onzijdigheid en zich zo ‘onder’
te stellen dat het ‘van mij’ wordt (vgl. Pollefeyt 1996: 68 en Burggraeve 1988: 130).
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dienstig te maken, óf alles en iedereen die niet bij hen past, te vernietigen. Om met
Lévinas te spreken is dat een zijnspoging die probeert zichzelf radicaal te
universaliseren en elke andere die niet past in naam van zichzelf uitschakelt (Pollefeyt
1996: 74). Kortom, de structureel-politieke relaties worden opgedist als antwoord
op de onmenselijke bedreiging van het il y a, maar ze zijn niet in staat een ‘zuivere’
goedheid te introduceren en slaan vroeg of laat in hun tegendeel om (Burggraeve &
Anckaert 1996-a: 9), waarvan onmenselijke bureaucratie de zachte en racisme de
harde vormen zijn. ‘Daar het ik zichzelf slechts kan staande houden tegenover het
“er is” door het andere tot zichzelf te reduceren, verliest de wereld zijn alteriteit en
wordt hij een deel van het ik-zelf, waardoor de materialiteit van het subject nog
versterkt wordt in plaats van verlicht en “opgeheven” te worden. Daarenboven
impliceert de reductie van het andere tot hetzelfde nog een erger kwaad, namelijk
wanneer deze reductie doorgetrokken wordt tot andere subjecten. Om “hetzelfde” te
blijven of liever zijn zelfstandigheid te ontplooien, heeft het ik niet alleen de wereld
maar ook de andere mensen nodig. Deze voor de hand liggende “inhaligheid” geeft
aanleiding tot allerlei vormen van functionalisering, totalisering, macht en geweld.
Dit is de meest pijnlijke ambiguïteit van de autonomie: om zichzelf te handhaven
tegen het “er is” - wat haar het karakter van het goede geeft -, moet ze de ander naar
zich toehalen - wat haar een negatief en gewelddadig karakter geeft.’ (Burggraeve
1996-b: 54-55).
De levinasiaanse gehoorzaamheid aan het appèl van het gelaat van de ander brengt
de mens op het ethische spoor. Maar ook het ethisch goede kan in het tegendeel
verkeren wanneer men het abstracte niveau van het ik-jij verlaat en het inruilt voor
de concrete realiteit waar er altijd velen zijn. ‘Deze keerzijde van het goede
manifesteert zich in de sociale, economische en politieke instituties, organisaties en
structuren, die we moeten creëren om onze verantwoordelijkheid voor iedereen te
kunnen waarmaken. Door hun objectief karakter, dat onvoldoende rekening houdt niet uit slechte wil maar omdat het op institutioneel niveau niet anders kan - met de
uniciteit van de anderen, plegen zij reeds een eerste vorm van geweld. Daarenboven
lopen zij door hun structureel karakter het gevaar zich te vestigen als een definitief
heilsysteem, wat zich niet alleen historisch in het stalinisme heeft geïncarneerd maar
ook vandaag nog - in onze zogenaamde “niet-communistische”, “niet-totalitaire” of
democratische samenlevingen - evengoed kan voordoen in allerlei sociale,
economische, financiële, juridische en politieke instellingen en organismen.’
(Burggraeve 1996-b: 55).
De eerste menselijke reactie en antwoord op het il y a is dus de zijns-toe-eigening
(hypostase) waardoor de identiteitsvorming begint; in Die son struikel neemt dit o.a.
de vorm van nationale eigenheid of groepsidentiteit aan. Beide hebben Diederik niets
te bieden (eigenlijk niets meer), alhoewel hij niet
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vijandig staat tegenover nasionaliste en stakers die druk op hem proberen uit te
oefenen noch tegenover de groep die de kant van de kapitaliste kiest, deze mensen
dulden hem niet en door hen wordt hij fysiek aangevallen. In de traumatische
ervaringen leert Diederik de il y a-tische dimensie kennen, hij wordt aan het ‘er is’
blootgesteld, waarin alles opgelost wordt en alles zijn persoonlijke contouren verliest.
Door oorlog, gevangenis en andere schokervaringen wordt hij gewelddadig op zijn
eigen identiteit teruggeworpen en in zichzelf gevangen gezet. ‘De oorlogservaring
is - omdat ze de concrete Sitz im Leben is van dit begrip - een geëigende toegangsweg
om het il y a te begrijpen. Lévinas heeft tijdens de Tweede Wereldoorlog immers
zelf de dreiging van de terugval in het zijn zonder meer ervaren. «In de oorlog vormt
zich het slachtveld om in stukken van anonieme lijken en van stille puin.»74 Het is
deze ervaring van de reductie van het subject tot het onpersoonlijke zijn-zonder-meer,
met zijn drukkend gewicht en verlammende onontkoombaarheid, die de kern uitmaakt
van de oorlogservaring, zoals ze door Lévinas beschreven wordt.’ (Pollefeyt 1996:
61-62). Maar deze manier van identiteitsverwerving geeft nooit een absolute
bevrijding.
Diederik is in zijn mensontwikkeling verder dan degenen die aanspraak op hem
maken. Niet voor niets voert Dolf van Niekerk hem reeds als rebel ten tonele. Hierdoor
kan het verwijt van totale volksvreemdheid of ingeschapen onbetrokkenheid
ontwapend worden - hij participeerde op actieve wijze aan de traditie van de
gemeenschap waarvan hij deel uitmaakt en hielp bij de oplossing van de nationale
kwesties, daarmee past hij eerder in het klassieke en renaissancistische concept van
een actief burgerschap dan in het concept van het abstracte individualisme van de
cultuur na de Verlichting. Belangrijk is ten eerste dat de cultuur waarin Diederik
geboren en getogen is hem verder geen antwoorden geeft op de vragen die hij als
individu stelt. Geconfronteerd met traumatische ervaringen stelt hij vragen waarvoor
binnen de door de cultuur gesanctioneerde praktijk en aanvaarde overtuigingen geen
oplossingen gevonden kunnen worden. Diederik is als het ware met zijn
persoonlijkheid niet meer reducerend en zelfzuchtig op de werkelijkheid gericht. Het
ontwikkelingsstadium waarop andere personen zich bevinden is hij reeds voorbij.
Ze zijn nog steeds bezig om in de oeverloze zijnszee een privé- of een
gemeenschaps-domein op te trekken, ze werpen zichzelf en hun ideeën op als eerste
en laatste principe van de werkelijkheid. Hun idealen zijn symbolen van het in
oorsprong misschien ethisch goede of goed bedoelde wat in het kwade ontaardt,
indien het zichzelf tot het absoluut goede in deze oneindige wereld proclameert en
ook nog incarneert in een sociaal-economisch, politiek of nationaal-cultureel recht-
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Lévinas geciteerd in O. Mongin, Comment Juger?, in: J. Rolland, ed., Emmanuel Lévinas,
Paris, 1984, 282-300.
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vaardigheidssysteem dat zich de definitieve heilsbetekenis toe-eigent. De ik- of
wij-betrokkenheid van hun politieke concepten, hun ego-centrisme is geen accidentele
eigenschap van het mens-zijn, maar een wezensconstitutief (pre-ethisch) element
van de persoonlijkheid; Diederik beweegt zich reeds in zijn zoeken in de richting
van het ethisch stadium (vgl. Pollefeyt 1996: 73; Burggraeve 1996-b: 56).
Diederiks gebrek aan de identificatie met een nationaal of politiek geprofileerde
groep blijkt soms uit zijn ironische reactie-in-gedachten of een soort zelfaanspreking
(waarbij duidelijk wordt dat hij hier de focalisator is); zoals op de woorden van Kriel:
‘“My dogter oefen vir Sondag se kerkdienste - sy speel die orrel in ons kerk,” praat
Felix. Ons kerk!’ (p. 53). Deze houding komt eveneens tot uiting in het commentaar
van de verteller die Diederiks gevoelens tijdens de vergadering bij Kriel weergeeft:
‘Hy wil opstaan en loop, padgee voor hulle hom finaal in die kraal jaag.’ (p. 56). En
dan, en krachtiger, wordt zijn positie door beelden bepaald die zowel een concrete
als ook figuurlijke betekenis hebben (bij dit tafereel dat de kraal-metafoor voortzet,
denke men aan Kierkegaards ‘massa’, Nietzsches ‘kudde’ of Heideggers ‘Men’):
‘By die skagtoring drom 'n menigte saam - twee menigtes. Elkeen wat aankom, soek
in die donker na sy groep, druk sy kop tussen hulle in soos skaap wat inryg om 'n
dam. Die twee kuddes sif Diederik uit, hy beland eenkant teen 'n muur.’ (p. 65).
Een inzichtgevend gesprek vindt tijdens de staking plaats, omdat deze protestactie
de tegenstellingen tussen de groeperingen verscherpt. ‘“Jy kan aansluit as jy wil.”
Diederik antwoord sonder om van die vloer af op te kyk: “Julle kommando het net
vir gelowiges plek.” “Wat bedoel jy? Ons verskil nie van jou nie.” “Julle het iets
gemaak waarin julle kan glo. Miskien het die kapitaliste dié geloof vir julle geskep.
Dis goed so - solank julle net iets het.” “En jy dan?” “Jy hoef nie te vra nie.” “Waarom
staak jy dan?” en Hendrik leun half uitdagend vorentoe. “Maak nie saak nie.” “Weet
jy ooit waarom je destyds rebel geword het?” “Weet 'n skaap waarom hy blêr?” (...)
“Waarom antwoord jy nie?” vra Hendrik. “Jy praat asof die volk die begin en die
einde is. 'n Volk het niks met enkele siele te doen nie.” “Wil jy sê dit maak nie saak
aan watter volk jy behoort nie?” “Nee, dit maak nie saak nie.”’ (p. 73-74). Het is dus
duidelijk dat Diederik zich niet door gemeenschappelijke idealen voelt aangesproken
omdat het volk - als het ware als een abstractum - niets met concrete individuele
zielen te maken heeft en bijgevolg niet als begin en einde van alles beschouwd kan
worden.
Anina - hoewel ze aan de kant van de stakers staat - spreekt in een persoonlijk
gesprek met Diederik een belangrijke conclusie uit; mijns inziens worden hier op
een heldere manier en in een ander idioom min of meer Diederiks ideeën verwoord
(misschien is dit een uitdrukking van de toenadering tussen
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beiden): ‘Wie is hulle [regeringssoldate - J.K.] om ons lewens te kom toedruk?
Waarom kan mense nie staak nie? Ek weet waarom dit so is - omdat daar altyd 'n
idee agter alles is. Hulle vergeet die mense, hulle beveg altyd 'n idee of iets.’ (p. 75).
Tijdens een vergadering bij Felix Kriel spreekt een van de arbeiders een soort
politiek credo uit. ‘Alles het mooi vir die kapitaliste uitgewerk. En toe alles verby
is, gee hulle nie meer om dat die hele wêreld weet waar dit gegaan het nie. En toe,
die rebellie wat deur ons eie mense onderdruk word, hulle wat by die vyand in hulle
paleise gaan eet en die melk ingekry het wat hulle goeie dissipels van die kapitaliste
gemaakt het. (...) Ons eise is dié van mense wat honger ly, wat soos varke in die
grond rondskarrel vir 'n bestaan - terwyl die vyand vetter en vetter word. Ons baklei
nie oor die dooie republiek of oor die rebellie nie - ons wil net brood hê en soos
mense lewe. Maar ons is wat ons is, en vir die vyand is elkeen van ons 'n rebel, 'n
republikein. En daarom moet hy ons uitwis of verjaag, totdat ons geslagte verder
handlangers of pitlose, klein opstandelinge op 'n afstand geword het.’ (p. 55-56).
In deze oratio pro domo vindt een belangrijke transponering plaats, het huidige
conflict in de mijnstad wordt nl. niet meer tot de politieke spanning tussen Boer en
Brit teruggevoerd, maar door verwijzing naar het economische basiselement sinds
de goudontdekking wordt de politieke toonaard in de sociale overgebracht. Het oude
patriottische deuntje is nog hoorbaar, maar de wezenlijke verschillen zijn nu van
sociaal-economische aard. Belangrijk is dat het accent van de beschuldiging verschuift
- zelfs de aangehaalde arbeider verwijt de vijand dat hij alles en iedereen over één
kam scheert (‘“Maar ons is wat ons is, en vir die vyand is elkeen van ons 'n rebel, 'n
republikein.”’ (p. 56)). Onnodig te herhalen dat Diederik ook bij deze mensen niet
hoort. (Alhoewel hij - indien überhaupt ergens - eerder bij hen aansluiting vindt; of
anders gesteld vanuit deze groep worden herhaaldelijk pogingen ondernomen hem
bij hen te laten aansluiten, dit in tegenstelling tot ‘Smith se spioene’ (p. 54).) Bij
nader inzien is het onderscheid tussen de twee partijen te illusoir. Ten eerste zijn ze
beide, in levinasiaanse termen uitgedrukt, realisaties van het structureel-politieke
bestaansproject75 en willen een/hun goedheid invoeren, die daarbij in haar
tegenovergestelde kan omslaan. Ten tweede wordt, ondanks alle verschillen, het
gedrag van de twee gemeenschappen uitsluitend geconditioneerd door het feit dat
Diederik aan de rebellie heeft deelgenomen; dat is voor beide kanten voldoende om
hem definitief in te delen. Felix Kriel verwoordt dat op het moment wanneer Diederik
van hem het geweer niet wil aannemen: ‘Jy kry dit dalk nodig, ou seun. Jy staan
afsydig, maar jy is nog wat jy is.’ (p. 78). Op Anina (en misschien nog de zwangere
vrouw) na worden nauwelijks pogingen
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In de terminologie van J. Rawls (1994; 1995: 132) zou men dit als comprehensive world
views kunnen bestempelen.
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ondernomen om Diederik te leren kennen zoals hij is en om nieuwe informatie en
kennis over hem in het beeld te verwerken dat van hem geschapen wordt.
De positie waarin hij terechtkomt, is het gevolg van zijn indifferente houding.
Heel dikwijls toont Diederik dat hij onverschillig staat tegenover allerlei zaken. Hij
herhaalt steeds weer ‘maak nie saak nie’. ‘Waar persoonlike kontak verbreek is, slaag
Diederik ook nie daarin om sinvol te kommunikeer nie. In gespreksituasies is hy
telkens die ontwykende een en weier hy om hom in 'n gesprek te verbind.’ (Levinson
1973: 27). Dit is alsof hij overtuigd was dat op basis van het collectieve geen
bevredigende toenadering mogelijk is, omdat zo'n contact sowieso in de ideologische
of morele abstracties blijft steken. Maar men moet wel erkennen dat hij hier zoals
in zijn andere sociale contacten direct en eerlijk is, zoals Camus' Mersault, en in
beide gevallen keert zich deze open en oprechte houding tegen de outsiders (Wilson
1956: 28-29). ‘“Nee, niks maak saak nie. Oom kan my maar los waar ek is.”’ (p. 52);
‘“Wat bedoel jy?” “Toe maar, dit maak nie saak nie.”’ (p. 60); ‘Dit maak nie saak
wat ek dink nie.’ (p. 61); ‘Dit maak nie saak nie.’ (p. 78); ‘“Wat makeer?” vra sy
sag. “Dit maak nie saak nie,” kom dit skor.’ (p. 89). Uiteindelijk wordt hem door
Anina de vraag gesteld: ‘Is daar iets wat wel vir jou saak maak?’ waarop hij kortaf
reageert ‘Ek praat nie daaroor nie.’ (p. 62). Ook andere mensen geven er blijk van
zijn refrein beu te zijn: ‘“Maak dit saak?” Francois gesig word rooi van woede: “Kan
jy verdomp niks anders sê nie?”’ (p. 79). Door een dergelijke houding doet Diederik
nog sterker aan Meursault denken. Camus' protagonist wil niet gerechtvaardigd
worden, hij onderneemt niet de minste poging zich te verantwoorden. Hij accepteert
dat andermans voorstelling van hem boven die van hemzelf verkozen wordt. Maar
hij laat niet toe dat deze voorstelling hem opgedrongen wordt. ‘Récit: L'homme qui
ne veut pas se justifier, L'idée Qu'on se fait de lui est préféréfe. Il meurt, seul a garder
conscience de sa vérité. Vanité de cette consolation.’76
Diederiks vervreemding neemt ook vorm van ‘on-thuisheid’ aan en blijkt uit zijn
reacties in/op de huizen die hij bezoekt of bewoont. In het huis van Felix Kriel - het
eerste huis dat hij na zijn vrijlating bezoekt - voelt Diederik zich niet op zijn gemak.
De huiselijk intieme omgeving en inrichting doen hem waarschijnlijk aan het huis
van zijn kinderjaren en jeugd denken, maar het gevoel van de herkenning wordt met
dat van vervreemding gemengd. Dit brengt een reactie teweeg en hij wil zich
terugtrekken: ‘Diederik staan nog in die middel van die kamer. Die bekende, vreemde
dinge maak hom gespanne. Hy sê: “ek is eintlik baie haastig.”’ (p. 25). Later komt
dit motief van terugtrekking in de scène met Kriel regelmatig op: ‘“Ja, Oom. Terug
na - ek wil terug.” (...) Diederik wil weg, hy raak benoud. (...) Diederik wil uit.’ (p.
26).

76

A. Camus in zijn Carnets (Avril 1937) aangehaald volgens Merton (1996: 191).
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Opmerkelijk is de beschrijving van zijn tweede huurkamer op het dorp die hij zelf
schoonmaakt. Hier komen de beperkte behoeften en een specifieke houding tot de
dingen weer naar voren, maar belangrijker is dat Diederik hier (trouwens een van de
weinige keren in het boek) getoond wordt als een actief mens: hij is bezig om een
‘tuiste’ in te richten. ‘Sy wys hom die buitekamer. Hy ruik muise en muf. Dit lê vol
rommel, die mure is vuil en afgeskilfer. Die vrou se oë sê hy moet praat. “Dit sal
goed wees, dankie.” (...) Hy maak die buitekamer se klein venster oop. Dan pluk hy
stuk vir stuk rommel uit die gemors, dra dit buitekant toe. (...) Die swanger vrou
bring 'n besem. Diederik vee spinnerakke langs die mure af, vee die sementvloer
skoon. Die vrou bring 'n emmer, hy skep dit vol water by 'n handpomp en was die
vloer met die besem. Die vrou verskyn weer, dra ou, gelapte gordyne oor haar arm.
Sy wys waar hy die rommel kan pak, gee hom 'n groot kis wat sy tafel gaan word.
Naderhand neem sy hom in die huis, gee hom 'n ou katel en matras wat in 'n leë
kamer staan. (...) die buitekamer se groei tot woonplek vul sy verstand.’ (p. 47).
De zwangere vrouw bij wie Diederik deze buitekamer huurt, gaat kort voor de
bevalling intuïtief een gesprek met hem aan. ‘Is jy een van ons? Waarom staak jy as
jy nie een van ons is nie?’, ‘Jy gaan nêrens nie, jy praat met niemand nie.’ (p. 70).
Zij is bang niet alleen omdat ze Diederik niet kent maar tegelijkertijd omdat ze het
moment van de bevalling voelt aankomen. Diederik wil naar zijn kamer alsof hij een
wijkplaats voor dat ogenblik zocht. ‘As jy roep, sal ek jou hoor.’ En dan na
middernacht wanneer zij barensweeën krijgt, wil hij weer naar buiten om een
vroedvrouw te zoeken. Hij wil ook weg omdat hij weet dat de situatie hem als het
ware dwingt om bij de bevalling te helpen, wat een emotionele betrokkenheid bij
zo'n intieme gebeurtenis impliceert. De vrouw vraagt, smeekt en bezweert hem te
blijven. Na de dood van Wynand wordt deze bevalling tot een tweede belangrijke
ervaring in zijn leven: de geboorte van een kind wekt in hem het hele scala van
emoties, gevoelens en herinneringen op waarvoor hij juist wou vluchten en die naar
het catharsispunt reiken. De geboorte van de mens activeert de ruimte van het huis
als kosmisch centrum waarin leven en dood hun krachtmeting aangaan. Ik kom daar
nog op terug.
De geboorte van een andere mens roept doodsgedachten op. Diederik blijft aan
de dood denken. Het beeld van dood en begraven worden vergezelt zijn gevoel van
verloren zijn. ‘Iewers hier, iewers het 'n stuk van hom in die grond geval en begrawe
geraak.’ (p. 7). Hij herbeleeft de dood van verscheidene mensen. Wanneer hij een
man met zwarte hoed en zwarte jas bij Felix Kriel naar binnen ziet gaan, weet hij
dat Kriels vrouw overleden is. Dit treft hem en hij trekt deze dood zich persoonlijk
aan: ‘'n Tree voor hóm draf die dood altyd soos 'n brak.’ (p. 80). Wanneer de
medegevangene ‘vreemdeling’ in zijn sterfuur stil wordt, staat het in de roman
‘Diederik ruik die dood’ (p. 20) en verder ‘Toe
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donder die stilte in Diederik se ore. En die dood skuur teen hom verby, en alles is
koel en eenvoudig.’ (p. 20). Wanneer Diederik verneemt dat een staker en zijn twee
zoons doodgeschoten zijn, krijgt hij een bijzonder gevoel - de vreemdheid verdwijnt
omdat de dood voor hem een herkenbaar fenomeen, een natuurverschijnsel is.
‘Diederik kyk na Felix sonder om hom raak te sien. Alles keer terug, alle ou bewussyn
word dié nuwe dood. Op 'n eienaardige wyse voel hy tuis.’ (p. 78).
De dood van zijn familieleden markeert de verschillende periodes van zijn leven.
De slotsom is steeds dezelfde - alleen hij blijft over: ‘Sestien jaar tussen dood en
dood. Net hy oor. Maar altyd was net hy oor. Is net hy.’ (p. 1) - hier is eigenlijk de
outsider zelf in existentiële nood aan het woord (Levinson 1973: 17). Er komen nog
variaties op deze formulering: ‘Op die dorpie sluit hulle hom in 'n sinkgebou toe.
Bedompig, donker. Net hy.’ (p. 2); ‘Een oomblik lank is hy bewus van die maan.
Dit dryf weswaarts, terug. Net die maan bly oor. Hy klou aan die maan.’ (p. 3). En
meer nog: het motief van de dood staat aan het begin en aan het einde van het boek
zoals een kader dat het geheel symmetrisch omlijst. Dat kader van het doodsmotief
doet aan L'Etranger van Albert Camus denken. Toch schuilt achter dit spoor van
dood in het boek meer dan op het eerste gezicht lijkt. Emmanuel Lévinas ontwikkelt
zijn metafysische visie op de sterfelijkheid en gaat daarbij niet zoals Heidegger uit
van de egoïstische volharding in het zijn (want voor Heidegger overwint de mens de
dood door te zijn), maar van de relatie tot de dood, en vooral de dood van de ander.
De dood blijft als mysterie ontoegankelijk en is onmiskenbaar een teken van
andersheid. Dankzij de dood komen vragen op ‘over de draagwijdte van mijn bewuste
wilsvrijheid en over mijn verhouding tot het andere en op de eerste plaats tot de
andere mens’ (Terryn 1996: 100). Diederik wordt bewust van de onontkoombaarheid
van de dood, het lijden en de conflicten die voortkomen uit de geworpenheid van de
mens in de geschiedenis. Hij wordt op een al hoe meer bewuste wijze geconfronteerd
met de samenleving die geconditioneerd wordt door zekere tragische keuzes in de
geschiedenis. Hij komt niet tot volle sociale bewustheid, maar tot zijn eigen waarheid
over de dood. Zo opgevat vormt de dood zeker de basis voor Diederiks denken en
conditioneert hem voor het hele leven.
Diederik kan ook beschouwd worden als exponent van een bepaalde generatie die
men ‘oorlogskinderen’ zou kunnen noemen. Zijn ervaringen als heel klein kind in
het concentratiekamp komen in flitsen terug (en doen denken aan bepaalde fragmenten
uit de werken van de Nederlandse auteurs die hun jeugdkampsyndroom beschreven)
zoals reeds op de eerste bladzijde: ‘Maar hy vergeet, want ander gesigte dwing
tussenin. Maar húlle het oë gehad. Sy ma in die konsentrasiekamp, heel en dood.
Iemand het hom na haar toe gelei. Hy wou klou, maar die hande het hom weggeruk.
Toe klou sy oë aan haar - tot nou
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toe, tot hier waar Wynand flussies - wanneer? - vernietig is. En die ander dooies wat
hy nie gesien het nie - sy pa wat hy nooit kon noem nie. Net sy borskas was flenters.
Sestien jaar tussen dood en dood. Net hy oor.’ (p. 1).
Dat gevoel van lost generation wordt ook expliciet verwoord. ‘- Wynand! Die
naelstring is verkeerd gesny... Hoe het jy gesê? Iemand het verkeerd gesny - ons
geslag is te gou van die moer losgesny... Ons is nie klaar gebore voor ons in die lewe
gelos is nie...’ (p. 2). En als hij in een provisorische cel zit opgesloten en in zijn
geheugen naar het moment van de geboorte zoekt, komen reflecties en herinneringen:
‘Sy bewussyn tas na die begin van alles, van homself (...). Sy bewussyn roep na sy
oergrond, na verlossing. (...) Sestien jaar, 'n ewigheid. (...) Wanneer is hy gebore?
Dié dag toe klein dooie Faans 'n bondel vel en been op die kampbed gelê het? Miskien
toe, of toe sy ma soos 'n dier oor klein Faans se bene te kere gegaan het. Of later, toe
klein Faans se seepkis op die wa ratel en hy soos 'n vrag onkruid na 'n vullishoop
gekarwei is. En klein Faans was oud genoeg om te loop, maar sy bene... Wanneer
het die pyn in sy kop gekom? Ná Faans? (...) Of is hy en dié pyn saam gebore?
Miskien toe hy tussen graftes en doringdrade van die konsentrasiekamp geswerf
het... Of die nagte in 'n vreemde tent.’ (p. 3).
Diederik vertegenwoordigt de oorlogsgeneratie die te veel tegenstrijdigheden
gezien en meegemaakt heeft om terug te keren naar een normaal bestaan. (Hier zijn
duidelijke raakpunten met de existentiële schrijvers die een soortgelijke ervaring te
beurt is gevallen.) Deze ontworteling in/door de geschiedenis heeft twee dimensies.
Op het eerste plan staat zijn persoonlijke vraag naar de aard van zijn herkomst. Hij
wordt niet opgenomen ‘in 'n geheelverband met die tyd nie. (...) En dit is wesenlik
waarom dit in Dolf van Niekerk se Die son struikel gaan: ook sy outsiderskap lê
daarin dat die naelstring met sy verlede geknip is: dáárom keer hy terug na die plaas.
En wanneer hy dit vernietig vind, kan hy hom nêrens meer aansluit nie.’ (Brink 1967:
97). Door direct na zijn vrijlating uit de gevangenis naar de boerderij terug te keren,
probeert Diederik een verloren schakel te vinden, maar treft slechts vernietiging en
verval aan. Hij is nu ‘sonder bestemming’ (p. 59) en zonder zijn erfenis moet hij aan
zijn bestaan zelf zin geven en het bevestigen. Op het tweede plan is er de geschiedenis
van het land en de mensen. Op enkele plaatsen worden Diederiks gedachten
weergegeven waardoor zijn redenering duidelijk wordt; uit de volgende aanhaling
blijkt zijn identificatie met zijn vaderland, maar veel sterker het besef dat de
geschiedenis als zodanig vergeefs en zinloos is: ‘Diederik lees die naam van die
stasie teen 'n wit muur. Hier grawe hulle glo die goud, die vreemde ding waaroor sy
land ingeval en verower is. Al die dooies vir 'n dooie ding uit die aarde. En nou die
rebellie om die dooies...’ (p. 13). Direct daarna wordt de ironie van de geschiedenis
in paradoxale beelden getoond wanneer de gevangene rebellen op ‘'n wit mynhoop’
staren als op het graf van de (Boeren)republiek.
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Het eerste hoofdstuk sluiten (af)wisselende beelden van: aan de ene kant een stadje
met de heilige naam van ‘die laaste, die Groot President! Martelaar, man van God gesterf in die vreemde, onsterflik’ (p. 13-14) (waarschijnlijk Krugersdorp) en aan de
andere kant de Boeren die naar de gevangenis marcheren.
Na zijn oorlogs- en rebellie-ervaringen is Diederik niet meer vatbaar voor de
veralgemeende visie op de historie. Ook de ruimtelijke isolatie in de gevangenis
speelt in de ontwikkeling van zijn perspectief een grote rol. De isolatie daar wordt
beklemtoond door de formuleringen ‘die grys koker van sy sel’ (p. 15) of ‘elke nag
'n afspraak met die eensaamheid’ (p. 21), maar ook na de vrijlating, buiten wordt
zijn geïsoleerde status die hij grotendeels in de gevangenis verwierf, benadrukt: ‘Sy
wit lyf is 'n vlek. (...) Die sonstrale steek op Diederik se vel. Hy is 'n vreemde, bleek
liggaam.’ (p. 28). Diederik blijft een outsider voor het gezelschap van andere
gevangenen in het compartiment in de trein waarin zij allemaal vervoerd worden.
Wanneer zij een politiek debat over de rebellie voeren, komt de beschrijving van
zijn slaap als een pointe over. ‘“(...) Sonder identiteit kan 'n volk op 'n ashoop gegooi
word!” Diederik slaapt.’ (p. 7); ‘“Ons moes net meer wapens gehad het. Meer wapens
en meer generaals. Diederik se slapende kop wieg heen en weer.’ (p. 7).
Diederik staat te midden van mensen met wie hij geen echt contact wil en kan
krijgen. Na de vijand zijn dit in niet veel kleinere mate ook de mederebellen. Vooral
het betoog van de student-ideoloog is voor hem iets wat totaal vreemd is en buiten
zijn bevattingsvermogen ligt. ‘Diederik voel in sy baadjiesak. Die sny droë brood
rasper teen sy vingers. Hy vryf 'n paar krummels tussen duim en wysvinger - maak
seker dat hy nog hy is. Hy kan dit nie begryp nie. Die student is tog ook rebel, hy en
die dik gesig. Maar dis of hy 'n bekende se deur oopmaak en skielik tussen 'n spul
vreemdelinge staan. Hy wil uit - hy kan sy vreemdheid nie verberg nie.’ (p. 8). Dus
op de vraag van de student ‘Waarom het jy gerebelleer?’ antwoordt hij: ‘“Ek weet
nie.” “Hoe bedoel jy?” “Ek weet nie.” “Het jy dan nie daaroor gedink nie - geredeneer
en begryp dat ons móés nie?” “Daar was niks om oor te redeneer nie.”’ (p. 8-9). De
medegevangenen kunnen moeilijk hun verwondering verbergen: ‘“'n Mens dink tog
voor jy handel. Daar's sulke dinge soos oorsaak en gevolg. Jy kan ons hele geskiedenis
ontleed, jy sal altyd by oorsaak en gevolg uitkom. Jy moet net die simbole reg lees,
jy moet logika toepas en die antwoord is helder soos daglig.” (...) “Die Here het ons
hier geplant om vir ons 'n pad oop te skiet,” (...). “Ons is hier om te stry - ons moes
net genoeg wapens gehad het.”’ (p. 9).
De enige reactie van Diederik is elementair van aard en daarom nogal markant nl.
hij eet. ‘Diederik breek 'n stukkie brood af en steek dit in sy mond. Hy kou een maal.
Die gekraak krap sy senuwees. Sy tong stoot die stukkie brood in sy mond rond tot
dit klam is.’ (p. 9). En terwijl de student-ideoloog verder voor zich uitpraat over de
politiek, komen in Diederik herinneringen op
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van het leven op de boerderij. Hier wordt duidelijk dat Diederik de existentiële mens
wordt die het abstracte denken en het logicisme verwerpt, omdat de zuivere logica
en het filosoferen toegepast worden waar ze niet op hun plaats zijn. Door ze af te
wisselen met de beelden van dit moment maakt de verteller het isolement van zijn
protagonist overduidelijk. Maar daar schuilt nog iets anders achter nl. Diederik ervaart
de grenzen van de rationaliteit als een concrete, existentiële bedreiging en daarom
begin hij aan een primaire handeling zoals eten.
‘Die nagwind waai by die vensters in, waai hulle koud. Diederik kyk na die
slaprandhoed wat eenkant op die bank lê. En weer pak die vreemdheid hom. Hy hoort
nie in hierdie oomblik in die tyd, op dié plek in die ruimte nie. Die hoed lyk belaglik
- belaglik sonder die kop waar hy hoort.’ (p. 10). In dit fragment loopt de verteller
op de gebeurtenissen vooruit en laat Diederik op het tragische voorval anticiperen
dat straks gebeurt: een nieuwe reisgenoot wordt bij zijn ontsnappingspoging
doodgeschoten. ‘Diederik kyk na die slaprandhoed op die bank. Hoed sonder kop,
nutteloos. Die groot hoofpyn bal in Diederik se kop.’ (p. 11). Over de dood van deze
medegevangene raken de student en ‘die een met die dik gesig’ opgewonden. ‘Die
student kyk na die deur. Die soldaat met die rooi gesig het gedreig. Hy gaan sit. “Hy
het nie gedink nie,” sê hy, en dit klink of hy dáároor hartseer is. “Hy het nie nodig
gehad om te dink nie.” Diederik hoor sy eie woorde, dit klink of hulle in lappe
toegewikkel is. Die hoofpyn maak newel voor sy oë. Hy praat ten spyte van homself:
“Waarom het ons nie saam met hom uitgespring nie? Was ons te bang?”’ (p. 11-12).
In tegenstelling tot de anderen denkt Diederik anders over de handelingsmotieven
van de zo-even neergeschoten gevangene. ‘“Hy het iets gehad om voor te sterf. Nie
vir die Vierkleur of vir die rebellie of die volk nie. Hy't na sy pa toe gegaan, niks
anders nie. Sonder iets in sy binneste sou hy ook gesit en dink het. Ons het niks...”
“Jy praat onsin,” sê die student ongeduldig. “Jy het miskien niks nie, maar ons het
'n volk, 'n ideaal.”’ (p. 12).
Wat in dit fragment opvalt, is dat Diederik het gesprek zelf aangaat. Hij die normaal
zwijgt of slechts op vragen reageert, formuleert hier zijn eigen opinie. Aan de andere
kant is de constatering van de student waar - in de ogen van mensen die zich
krampachtig aan hun politieke visioenen vastklampen, heeft Diederik letterlijk niets,
zelfs geen gezin. Het is alsof hij zich dit verschil realiseert, maar verder gesprek op
dat terrein niet nodig acht. ‘Diederik vee die sweet uit sy oë. Sy hand is koud. Daar
het woorde uit sy mond gegaan, gevlug uit sy mond. Hy wil hulle vang, toesluit.
“Waarom antwoord jy nie?” vra die student. Diederik leun by die venster uit.’ (p.
12). Op een andere plaats wanneer een van de mensen van Kriel zegt dat hij Diederiks
standpunt over de staking begrijpt, zegt hij: ‘“Dit is geen standpunt nie.” “Wat dan?”
“Daar is niks wat 'n standpunt werd is nie.”’ (p. 60). Zijn onverschillige houding
tegenover de voor andere mensen cruciale zaken zoals historische gebeurtenissen
(die hij overigens meegemaakt heeft en waarvan hij de dupe is geworden),
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manifesteert zich niet alleen ten opzichte van ‘Vierkleur’, ‘rebellie’ en ‘die volk’,
maar ook in de manier waarop hij over goudwinning en de oorlogsbelangen denkt
(vgl. p. 13).
De tweede fase nl. de vervreemding waarvan hier enkele elementen getoond en
geanalyseerd zijn, is geen statische toestand. Het gaat eerder om een dynamisch
proces dat bijvoorbeeld in termen van evolutie te beschrijven valt. Diederik wordt
zich pijnlijk bewust dat hij als mens niet af is, dat zijn existentie en totstandkoming
niet afgerond zijn. Deze bewustwording gaat aan zijn zoeken naar zijn bestaansreden
en bestaanswijze vooraf; de vervreemding is slechts het uiterlijke resultaat van deze
ontwikkeling. De protagonist verwondert zich over zijn existentie en stelt intuïtief
een aantal vragen en formuleert zijn hartenwensen. Het kardinale punt is niet alleen
de dood van Wynand en van een mederebel op de trein, maar eveneens de dood van
de medegevangene vreemdeling. Wanneer Diederik de dood van deze man ‘ruikt’,
roept hij in zijn binnenste: ‘Waar is U, God van die mens? Wanneer het U ons
afgesweer? Kyk na almal wat nog aan hulle naelstringe lê. Laat dié man eers klaar
gebore word voordat hy sterf... Sny hom los van die republiek, los van die
vryheidoorlog en konsentrasiekamp, los van die rebellie...’ (p. 20).
In feite gaat het hier niet alleen om de tweede fase (‘laat dié man eers klaar gebore
word voordat hy sterf’, waarbij ‘dié man’ ook betrekking op Diederik kan hebben)
maar ook om zijn outsiderschap waarnaar hij groeit en dat in het grootste deel van
het boek aan bod komt (‘sny hom los van die republiek, los van die vryheidoorlog
en konsentrasiekamp, los van die rebellie’). De ervaring van de nieuwe gevangene
komt bij Diederik over als (i) aanklacht - deze man sterft binnen aangeleerde normen
en afgebakende dogma's77 voordat hij zijn individueel zelfbewustzijn bereikt heeft,
en als (ii) appèl of uitdaging - om zelf op zoek te gaan naar de autonomie en
zelfschepping en om zijn individualiteit van alle nevenaspecten te bevrijden.78 ‘Hierdie
tasting van die hooffiguur na

77
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‘Die blote feit dat die woord republiek nie met 'n hoofletter geskryf word nie, is genoeg
bewys dat hier van die republiek. vryheidsoorlog, ens. as aksioma gepraat word, terwyl dit
juis in hierdie konteks die aksioma is waarteen beswaar aangetekend word.’ (Van Eetveldt
1964: 18).
Ondanks alle verschillen doet Versveld in dit proces aan Mersault denken want ook het
hoofdpersonage van de roman van Camus wordt als het ware losgesneden van alle banden.
‘Die fortschreitende Loslösung Mersaults von allen wesentlichen Bindungen ist nicht als ein
langsames Werden gezeichnet, sondern es wird stufenartig sichtbar gemacht. Lauter kleine
Sprünge führen den Leser auf Mersaults Weg vorwärts, dem der Held blindelings entlangtastet,
bis ihm endlich die Augen aufgehen für die Absurdität der “condition humaine”, im Moment
nämlich, da ihm sein Todesurteil verkündet wird. Da klammert er sich mit allen Kräften an
das, was nunmehr seine einzige Gewissheit bildet: an das Empfinden seiner nackten, von
allem Zusätzlichen (d.h. auch von aller Zeitbegundenheit) befreiten Existenz. Diese Existenz
is kein Werden, sondern ein Sein, kein “Wachsen in der Zeit”, sondern ein “Eingebettetsein
im Raum”.’ (Greuter 1963: 27) Er zijn ook andere raakpunten tussen Van Niekerk en Camus:
van de overeenkomsten tussen de hele denkwereld tot de parallellie tussen motieven
(bijvoorbeeld het motief van de dood in L'Etranger of van de mijnwerkersopstand in het
eerste toneelstuk van Camus Révolte dans les Asturies dat over de opstand van de mijnwerkers
in Oviedo handelt).
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die oergrond en die sin van alles en van homself, plaas hom, wat midde in die
werklikheid (waar alles oënskynlik voorhande en onmiddellik is vir die ander mense
met wie hy in aanraking kom en wat daarby betroke is) staan, dadelik in 'n toestand
van geestelike isolasie, van “anders-wees”, van eensaamheid en uithuisigheid.’ (Van
Eetveldt 1964: 26).

IV.2.2.3. Verzoening
Zoals de vereenzaming vóór de vervreemding komt, zo gaat de vervreemding aan
de derde fase nl. de verzoening vooraf.79 De verzoening op haar beurt komt tot stand
in de triade (i) doorbreking van de vreemdheid, (ii) daad en (iii) uiteindelijke
verzoening. Parallel aan vervreemding loopt in de roman een vlechtwerk van situaties
en voornemens waardoor Diederiks vreemdheid verbroken kan worden. Een soort
openstelling van zijn geest vindt bijvoorbeeld op belangrijke emotionele momenten
plaats, onder andere in de nacht wanneer hij de enige was om mevrouw Goosen bij
de bevalling te helpen: ‘Diederik is magteloos geskrik. Sweet loop in sy baard. Here,
maak dit 'n kalf! Die vrou gryp aan die yster van die katel. Sy roep na Diederik, rig
hom met oerkennis. “Help my, God.” 'n Deur gaan in sy verstand oop. Sy hande
beweeg vanself.’ (p. 71).
Aanleiding tot het opengaan van zijn geest, denk- en voelvermogen is ook zijn
intrekken bij Anina na de arrestatie van haar vader: ‘Sy gee hom die agterdeur se
sleutel. Hy druk dit in die slot, maar voordat die deur oopgaan, het dit iets in hóm
oopgesluit. Dis of hy op 'n manier huis toe kom. Die meisie laat hom die kers aansteek.
Sy bly naby hom. Die kersvlam kry koers, die lig ontrafel dinge voor Diederik se
oë. Hy ken alles, alles ken hom. Die kombuis se warmte is oud.’ (p. 85). Opmerkelijk
is dat dit gevoel nu in schrille tegenstelling staat met zijn eerste ervaringen in dezelfde
ruimte, want Kriels keuken kwam hem ooit vreemd voor: ‘'n Kombuis is die siel van
'n huis en familie. Hy ken nie kombuise nie.’ (p. 25). Ook het gevoel van
onwerkelijkheid neemt dankzij de verhouding met Anina af: ‘Anina kruip na hom
toe. (...) Haar liggaam is warm, sy plant dit oor na hom toe. (...) Die onrus in hom
gaan lê.

79

In tegenstelling tot Van Eetveldt (1964: 21-22) die tot de derde fase de intieme verhouding
tussen Diederik en Anina en de laatste scènes van het boek rekent (wanneer Diederik
voortvluchtig is voor de regeringstroepen), vind ik de verzoening eerder een complex proces
dat zijn dynamiek langzaam reeds in de vorige stadia aanneemt en daarom in de structuur
van het boek moeilijk af te bakenen valt. Wel onderscheidt Van Eetveldt (1964: 49) dat het
hele proces van distantiëring een meer passieve fase heeft (isolatie als gevolg van externe
factoren) en een meer actief, wilsmatig stadium kent; de eerste fase strekt zich uit tot na de
vereenzaming-periode en tot over de dood van Wynand (bijv. isolatie in de cel).
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Haar hitte het wortel in hom geskiet, dit trek deur hom, maak sy gedagtes stil. Vir
die eerste maal is alles onmiddellik.’ (p. 90). Maar de afbouw van dat gevoel van
onwerkelijkheid betekent niet dat Diederiks ontwikkeling een regressie beleeft, dat
hij op de gewone gang van zaken terugvalt. In dit geval gaat het om een kosmische
ervaring waarbij Diederik, die tot nu toe dikwijls erkent dat hij vele dingen niet weet,
met een zekere kennis geconditioneerd wordt: ‘Hy staan lank in die middel van die
vloer. Êrens in hom is daar iets wat wil oopgaan. Daar is 'n wete in hom dat gister,
verlede jaar, môre en eendag - dat al die dinge binne een asemtog lê. 'n Soort ewigheid
het in hierdie oomblik gekruip.’ (p. 85).
De ervaring van de geboorte van de andere mens en de intieme verhouding met
Anina bereiden een zekere openstelling van de hoofdfiguur voor (later wordt dit
proces in termen van levinasiaans gelaat/gezicht geïnterpreteerd), maar staan ondanks
alles niet gelijk aan de verbreking van de vervreemding. In tegenstelling tot zijn
ultieme daad brengt de seksuele daad geen bevrijding voor hem, maar wel wordt
deze bevrijding voorbereid, want de formulering ‘Daar is 'n wete in hom dat gister,
verlede jaar, môre en eendag - dat al die dinge binne een asemtog lê.’ (p. 85)
anticipeert in wezen zijn sterven. Een aanvankelijk geslaagde poging om zichzelf
uit zijn existentiële situatie te bevrijden (waarvan erotisch contact met de andere
mens deel uitmaakte), loopt uit op een ontnuchtering. Van Niekerk neemt hier een
andere stelling in dan vele auteurs, bijvoorbeeld Anna Blaman of Simone de Beauvoir,
voor wie erotiek een geëigend middel is om de afstand tussen mensen te overbruggen
of tenminste te verkleinen. Bij Van Niekerk lost het seksuele contact niet de
bestaansproblematiek van de outsider op. Weliswaar ‘ontdek hy [Diederik - J.K.]
dinge in haar waarvoor hy geen name ken nie. Daar is iets aan haar wat sonder begin
of tyd is.’ (p. 62) en ‘Die wonder van 'n meisie vul sy verstand, en vir die oomblik
is hy verlos van spanning.’ (p. 61). Het specifieke karakter van zijn relatie met Anina
bestaat daarin dat Diederik zich actief tegenover haar (en alleen tegenover haar)
gedraagt. Naast het seksuele verlangen speelt ook een bepaalde gelijkenis tussen
Anina en Diederiks moeder een rol; dit maakt de toenadering überhaupt mogelijk,
en ook de naam Anina duidt op Jungiaanse anima. ‘Sy is iewers onpeilbaar vas, op
'n vreemde wyse oud en bekend.’ (p. 62); ‘Een oomblik is die meisie en sy ma een,
die volgende beur hulle uitmekaar. Een roep die seun in hom, die ander vra driftig
om die man.’ (p. 85). Dankzij deze gelijkenis verliest Diederik in zijn verhouding
met Anina de verbondenheid met de doden, vooral met zijn moeder, en bevrijdt zich
van het verleden (vgl. Levinson 1973: 48). Zoals in de traditionele mythen slaagt de
mannelijke hoofdfiguur er lange tijd niet in zich te onttrekken aan de invloed van de
moeder; pas door haar plaatsvervangster Anina wordt Diederiks volwassenwording
voortgezet. De initiatie door het verwerven van kennis en door de
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inwijding in de volwassen wereld (oorlogservaringen en stadia van vereenzaming
en vervreemding) worden aangevuld door de kennismaking met de seksualiteit.
En zelfs de meest intieme situatie die tussen twee mensen kan ontstaan, brengt bij
Diederik toch niet de volle op de toekomst gerichte verzoening teweeg: ‘Wanneer
dit verby is, is hy reeds verskriklik homself. (..) Buite is hy soos iemand wat tussen
die bome skuiling soek. Hy kyk op na die sterre. Sy keel se spiere span styf. Dan
breek die ding in hom los, en hy tjank. 'n Uur lank is sy bewussyn stukkend, oorhoops.
Belewenisse keer tot hom terug, hy is soos iemand wat aan 'n dun wortel bo 'n niet
rondswaai. Dun wortel, dun, laaste illusie. Ontnugtering is galbitter in hom. Hy bid
om naarheid.’ (p. 88). Het geboortetrauma, zoals ook andere schokkende ervaringen:
oorlog, dood van andere mensen of seksuele initiatie, betekenen nog niet de
doorbreking van de vervreemding, alhoewel ze als belangrijke stappen op weg naar
verzoening te beschouwen zijn; dit zijn immers stadia waardoor hij een eigen
individuele identiteit begint te verkrijgen. Dit is de context waarin Diederiks gedrag
in Die son struikel volgens mij te interpreteren valt.
Ten eerste valt op dat zijn opstelling ten opzichte van de eenzaamheid eveneens
in erotische termen beschreven wordt: ‘Diederik is vry. Hy wil terug sel toe. (...) Die
sel is bekend, die sel herberg die eensaamheid, geslote, donker.’ (p. 23); ‘So (...) raak
hy intiem met die sel.’ (p. 21); ‘Terug na die kamer en die myn. Altyd terug na 'n sel
waar alleenheid soos 'n gretige vrou lê en wag.’ (p. 52); ‘En terwyl hy weet dat die
meisie na hom kyk, verplaas hy sy gees uit dié omstandighede wat sy keel wil laat
toegaan. Eensaamheid het 'n soort liefde geword. Hy wil sy gees elders wegsteek,
maar hy vind geen plek darvoor nie.’ (p. 53).
Ten tweede is de gehele relatie met Anina eveneens onder deze noemer te brengen.
Van Niekerk plaatst zijn personage in een ruimte waar keuzes gemaakt moeten
worden. De mensen dwingen hem om deze keuzes te maken op hún (bijv. politieke)
niveau, terwijl hij als gevolg van zijn ervaringen de keuzes op een ander (existentiëler)
vlak wil/moet maken. De enige persoon die hem niet vanuit die invalshoek beoordeelt,
is Anina, de dochter van Felix Kriel. Zij is de enige romanfiguur die een persoonlijk
gesprek en contact met Diederik aanknoopt. Hij die resoluut alle communicatie
afwijst, laat zich slechts door haar - en ook dan alleen tot op zekere hoogte benaderen. Zij is ook de enige die te kennen geeft dat er niet alleen een afstand is
tussen Diederik en ‘hulle’, maar eveneens tussen haar en ‘hulle’. Ze identificeert
zich weliswaar meer met de stakende arbeiders en niet met de regeringssoldaten of
mensen die hun steun aan hen verlenen, maar ze is eveneens in staat om te
concluderen: ‘Wie is hulle om ons lewens te kom toedruk? Waarom kan mense nie
staak nie? Ek weet waarom dit so is - omdat daar altyd 'n idee agter alles is. Hulle
vergeet die
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mense, hulle beveg altyd 'n idee of iets.’ (p. 75). Het onmiddellijke en concrete
samenzijn met Diederik, zowel in zijn fysieke als ook geestelijke dimensie, is voor
haar belangrijker dan abstracte idealen van een groep mensen (vgl. Rogge 1975).
Uit de groeiende intimiteit tussen beiden komen dialogen voort die tussen Diederik
en andere mensen nauwelijks mogelijk zijn. ‘“Wil jy nie partykeer die veld kies en
maar net loop nie, Diederik?” “Ek doen dit dikwels.” “Uit eensaamheid, ja. Ek wil
dit uit vreugde doen, uit - sommer net omdat ek wil.”’ (p. 75). Het gesprek tussen
hen wordt ook op een ander niveau gevoerd. Een voorbeeld. Diederiks conclusie dat
het volk niets met de zielen d.w.z. met individuen te maken heeft, komt in wezen
overeen met zijn ontdekking dat Anina naast de kerkelijke muziek of begeleiden bij
stichtelijk gezang ook zichzelf in haar muziek uit kan drukken. ‘Die meisie speel
nog. Dit klink of die klanke deur 'n wyde tregter na hom toe aankom. Hy weet half:
die meisie speel sommer, speel vir haarself. Dis vir hom nuwe musiek. Die musiek
raak stil. Hy wag dat die deur moet oopgaan. Dan begin dit weer, sag maar grys. Een
maal is dit swart, swel soos 'n donderwolk, raas, bliksem. Dan bars dit oop, spierwit,
sak uit en reën. - Geboorte, Ouboet. Alles is geboorte! Oral skreeu dit om geboorte.
Miskien is die dood ook... “Waarom luister jy altyd skelm?” “Gee jy om?” “Ek glo
nie.” Hy maak die hekkie agter hulle toe, maak die stilte tussen hulle oop.’ (p. 74).
Het is symbolisch voor hun verhouding dat Anina op een gegeven moment haar
bladmuziek achterlaat (‘Musiekboeke lê iewers naby 'n klip in die stukkie veld...’
(p. 77)), wanneer beiden dezelfde avond niet als vertegenwoordigers van groeperingen
of dragers van meningen en ideeën (over rebellie, staking e.d.m.), maar als individuen
elkaar ontmoeten en als man en vrouw elkaar liefkozen. Hun rendez-vous vindt ook
op een symbolische grensruimte plaats, nl. aan de rand van de stad en ‘veld’, bij een
grote steen. ‘Diederik trap eers ongemaklik rond. Later gaan hy nader aan haar, maar
dit lyk of hy nie daar hoort nie. “Waarom mag niemand jou ken nie?” vra Anina na
'n ruk. “Daar is niks om te ken nie.”’ (p. 76). Toch is Anina de enige die inzicht in
Diederiks probleem verkrijgt en de vraag stelt: ‘Wat dra jy saam met jou?’ (p. 75)
om vervolgens zelf indirect een antwoord te geven: ‘Ek weet dat jy ly.’ (p. 76). Haar
diagnose schijnt de werking van een toverspreuk te hebben: ‘Hierdie laaste woorde
oorrompel hom, verlos op slag die groot verlange wat al jare lank in hom opgehoop
het.’ (p. 76). Ze omhelzen elkaar en het beeld van zijn moeder dat zich op dat moment
opdringt, hoeft geen simplistische toepassing van de psychoanalyse te zijn, want naar
alle waarschijnlijkheid was het zijn moeder met wie hij de laatste keer in het
concentratiekamp een liefdevol lichamelijk contact had.
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Met de kwestie van verzoening (de triade: doorbreking van vervreemding, daad en
uiteindelijke verzoening) hangt ook de problematiek van de politiek samen; het gaat
nl. om het drieluik revolte-rebellie-revolutie. In de gevangenis is Diederik in staat
om zich nog, gedeeltelijk, met de republikeinse idealen van de rebellen te
identificeren, alhoewel hij zichzelf indringende vragen stelt en de verwijdering en
kloof tussen hem en ‘hulle’ hoe langer hoe groter wordt. Later komen bij hem soms
nog flarden op van het gevoel van patriottische gemeenschappelijkheid, maar hij
onderdrukt die. Op drie momenten in het boek laat Van Niekerk Diederik naar het
volkslied luisteren en de verschillen in zijn reacties zijn symbolisch voor de
veranderende opstelling van het hoofdpersonage. De eerste aanhaling toont nog een
zekere affiniteit met de bekende en associatierijke melodie, de tweede laat een soort
afscheid van zijn volksverbondenheid zien (Du Toit 1980: 10) - hij herkent de melodie
maar begint de reactie van andere luisteraars als hinderlijk te ervaren, en in de derde
worden zijn emoties en verstand losgekoppeld en wekt het volkslied nauwelijks nog
patriottische ontroering op; Diederik voelt slechts medelijden.
‘Iewers begin 'n orreltjie te speel. Dis of die klanke uit die aarde kom, opklim en
deur alles wil kronkel. Dit kom na Diederik toe, spin hom vas. Hy luister half oorstelp,
ongelowig na sy eie volkslied. Die klanke gryp hom aan, suis in sy ore. Sy binneste
bewe. Die lied wil sy wese op vlug neem, en 'n paar oomblikke lank ken hy vrede,
hoort hy iewers. Totdat die klanke wegsterf en hy loshaak, leeg agterbly.’ (p. 24);
‘Die orreltjie trek diep asem. Diederik wonder nog, dan vul sy volkslied die kamer.
Maar dis of sy gees van ver af moet kom om die lied te herken. Die ander kyk na
hom, en daar is broederskap in hulle oë. Wanneer die refrein kom, roer iets in Diederik
se binneste. Hy onderdruk die emosie, konsentreer op die meisie se vingers.’ (p. 56);
‘Dit begin sag, is wyd en oop. Sy verstand pas die lied se woorde aan. Dit raak hom
nie. Tog is daar byna deernis in hom, en 'n soort verlange.’ (p. 94).80
Soms komt in hem het gevoel op van collectieve solidariteit met de andere
mijnwerkers, maar ook dit begrip van deel uit te maken van een bepaalde (sociale)
groep verdwijnt even gauw als zijn patriottische gemoedsaandoeningen, en verandert
bijna in het tegenovergestelde. ‘In die hysbak druk hulle rondom teen hom aan. Die
reuk van sweet en ou tabak slaan uit hulle klere. Gaslampe en staalhelms maak hulle
almal gelyk, maak hom een van hulle. Maar juist dít verskerp sy afsydigheid. Een
oomblik wil hy homself oopstel vir hulle mentaliteit, hulle angste en begeertes. Met
sy verstand peil hy dié dinge in hulle, maar aan sy wese is hulle vreemd. Hy hoort
nie hier nie. Eiland. Sonder vasteland, drywende. Sonder bestemming.’ (p. 59). In
een van zijn binnengesprekken waarin hij met Wynand als een alter ego delibereert,
wordt Diederiks individuele positie verduidelijkt: ‘- Waarom is dit 'n rebellie en nie
'n
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vryheidsoorlog nie, Ouboet? - Dis maar name wat jy noem. Baie mense veg terwille
van name.’ (p. 94).
Wanneer Francois hem van alles en nog wat verwijt, verdedigt Diederik zich een
ogenblik lang: ‘Diederik maak die deur oop, beduie vir Francois om binne te gaan.
Dan sê hy: “Julle weet ek is nie een van julle nie. Ek staak, maar ek staak nie saam
met julle nie. My doen en late gaan julle nie aan nie.” “'n Maklike manier om
verantwoordelikheid vry te spring.” “Julle manier is makliker - tussen julle is niemand
verantwoordelik nie. Julle stig vuur, en dan is alles wat volg die vuur se skuld. Wat
my betref - dis my eie saak, ek praat nie daaroor nie.’ (p. 79).
Voordat Diederik opgeeft en de conversatie met zijn kenmerkende ‘ek praat daaroor
nie’ besluit, doet hij een voor hem niet typische want tamelijk lange uitspraak: hij
gaat op een indringende wijze op de individuele verantwoordelijkheid van de mens
en zijn eigen beoogde verantwoordelijkheid in. Die verantwoordelijkheid neemt hij
niet op zich in zijn hoedanigheid als volksgenoot, mijnwerker of rebel, maar als
individu. Kort voor zijn dood verduidelijkt hij aan Hendrik zijn positie; die heeft
betrekking zowel op zijn houding als individu als ook op zijn positie op de helling
buiten het dorp. Ten eerste ruimtelijk ver van de als groep levende (dorp) en vechtende
(krans) mensen, maar ten tweede ook symbolisch in de grens-ruimte tussen de
regeringstroepen en het verborgen stakerscommando. ‘“Die hele saak het niks met
julle te make nie,” sê hy. “Bly net waar julle is en moenie inmeng nie.” Hendrik
frons, kyk na Diederik wat met sy rug na hom toe staan. Stadigaan word hy bewus
van iets in Diederik wat bo sy begrip lê. Hy voel half neergehaal dat hy dié mens nie
kan peil nie, dat sy vreemdelingskap koud en trots en moedswillig bo hulle almal
is.’ (p. 98). En een tijdje later wanneer hij door de soldaten ingehaald wordt, zegt
Diederik tot zichzelf: ‘Dié is my eerste rebellie. Myne! Ek proe die waarheid in my
mond... Netnou word ek gebore... in die rooigras - met God...’ (p. 100). Door die
laatste daad neemt hij zijn eigen existentiële verantwoordelijkheid in haar ultieme
totaliteit op zich. En realiseert hierdoor de echte rebellie waarover hij Anina vertelde:
‘Miskien kom daar eenmaal nog 'n rebellie - 'n rebellie van die dooies, van die
half-geborenes, van die eensames.’ (p. 88).
In Sartres zienswijze bestaat er een wezenlijk verschil, zo niet oppositie, tussen
revolte en revolutie. In tegenstelling tot de laatste, die de Franse denker hoger achtte,
was voor hem revolte een opstand op individueel niveau die de maatschappelijke
verhoudingen in feite niet aantast (Van Stralen 1996: 186). In het licht van de
opstandstheorie van Camus daarentegen komt Diederik als de authentieke rebel voor:
Camus stelt de echte opstand tegenover de politieke revolutie. Revolutie probeert de
transcendentie van God door de vergoddelijking van de geschiedenis te vervangen;
de geschiedenis mag echter niet verabso-
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luteerd worden omdat in dit geval de menselijkheid niet wordt geëerbiedigd en de
mens tenslotte tot een deel van de geschiedenis gereduceerd wordt. In de naam van
de hypothetische toekomst vernietigen de ideologieën de menselijke vrijheid en de
tegenwoordige mens wordt opgeofferd aan de heilstoestand die zal komen (Degenaar
1966: 41). De rebellie noemt Diederik self (in een denkbeeldig gesprek met die
Ouboet): ‘- Dis 'n opstand om 'n seer plek aan jou siel te genees’ (p. 94). Dit doet
denken aan Camus' bewerking van de Cartesiaanse formule nl. ‘wij komen in opstand
dus wij zijn er.’
Diederik komt dus naar voren als iemand die alles verloren heeft, die door het
gevoel van onwerkelijkheid overheerst wordt, die de schijn wekt indifferent te zijn
en aan alles slechts uiterlijk, oppervlakkig, met de periferie van zijn wezen deelneemt.
Zulke verschijningsvormen van de vereenzaming en vervreemding kunnen doorbroken
worden, maar in het geval van Diederik blijkt de toenadering tot mensen - op het
ideële of erotische vlak - in feite niet meer mogelijk. Dit is het Sartriaanse ‘L'homme
est une passion inutile’. Zijn probleem is dus iets te vinden wat men niet meer
verliezen kan. Hij leeft alleen, somber en kan zich daarom veel met zichzelf
bezighouden; op hem is de uitspraak van Wilson van toepassing: ‘With his whole
being, he wants to establish contact with the “power within him”, and he knows that,
to do this, he must arouse his will to some important purpose, to find a definite act.’
(Wilson 1956: 163). In het zijn dat hem anoniem voorkomt, vindt hij geen zingeving
en wordt dus gedwongen de zingeving in zichzelf te vinden. ‘In een existentialistisch
moment van opstandigheid weigert de mens zijn plaats binnen de grote zinsgehelen
van God en wereld. Deze weigering betekent het redden van de menselijke
waardigheid. Omwille van de eigen fierheid kan de mens zijn zin en waarde niet
ontlenen aan de uitwendigheid. De zingevingssystemen van de uitwendigheid hebben
immers hun failliet getoond.’ (Anckaert 1996: 151). Voor Diederik is het leven zelf,
zijn eigen bestaan, zijn eigen opstand, zich storten in de krijg om zijnentwille de
manier waardoor hij het gevoel van onwerkelijkheid kan laten verdwijnen. De
uiteindelijke Ontkenning is zijn laatste woord, en zelfs geen woord, dit is waar alles
om draait: een daad als vorm van intensivering van de wil. ‘Freedom posits free-will;
that is self-evident. But Will can only operate when there is first a motive. No motive,
no willing. But motive is a matter of belief; you would not want to do anything unless
you believed it possible and meaningful. And belief must be belief in the existence
of something; that is to say, it concerns what is real.’ (Wilson 1956: 39).
Maar er zijn ook andere facetten van het ontstaan en de groei van de verzoening.
In de context van de vergoddelijking van de geschiedenis, politieke idealen of andere
facetten van het menselijk leven reflecteert Diederik over God en stelt hij een reeks
transcenderende vragen. Diederik die op zoek is naar
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de identiteit (dit in tegenstelling tot bijna alle andere figuren in het boek die blijken
hun identiteit reeds in collectieve termen gevonden te hebben), erkent van tijd tot
tijd dat hij vele dingen niet weet. Hij herhaalt dat dikwijls in gesprekken met andere
mensen en zegt dat ook tegen zichzelf. Dat gebrek aan kennis is het gevolg van de
verwerping van de pseudo-kennis in de vorm van ideologische houvasten, collectieve
oriëntatiepunten en gewone levenszekerheden. Dat benadrukt zijn isolement maar
tegelijkertijd zijn zoeken naar de essentie van het bestaan wat vooral door het zoeken
naar God voorgesteld wordt. ‘- Miskien is Hy tog iewers, Ouboet! Ek kon byna sweer
dat Hy netnou naby...’ (p. 58), ‘“Eendag sal ons twee reguit praat, Here - eendag as
ek Jou kry.”’ (p. 58).
Van Eetveldt laat zich op soortgelijke wijze uit wanneer hij stelt dat er een verschil
in het boek is tussen het gebruik van ‘God’ en ‘Here’; in het tweede geval zou het
in momenten van uiterste trauma's niet om zoeken, maar om verzuchting en bede
gaan. Dat veronderstelt een opmerkelijke intimiteit met het opperwezen maar ook
(voor)kennis van Hem. ‘Die feit dat die hooffiguur dus in hierdie tyd van die uiterste
beproewing (...) hom dadelik tot God wend en hom op vertroulike wyse as “Here”
aanspreek, toon uitdruklik dat daar reeds 'n “kenne” bestaan en dat daar dus verder
in die werk nie na God gesoek sal word nie, maar vanweë die verwarring stellig na
'n duidelike begrip van God. So is daar wesenlik myns insiens hier 'n duidelik
onderskeiding gegee tussen God en Godsbegrip. Die eerste, naamlik 'n soeke na God
sou impliseer dat daar algehele onwetendheid aangaande 'n Opperwese bestaan hetsy
deur toevalligheid hetsy deur willekeurige negering. Dit is by Diederik nie die geval
nie. By hom bestaan daar reeds 'n sekere ongekwalifiseerde wete van God en so word
sy soeke dus uiteraard modaal-bepaald.’ (Van Eetveldt 1964: 32). Terecht trekt hij
verder de conclusie dat de integratie van deze onderscheiding tussen God en
Godsbegrip in de roman de isolatie van de hoofdfiguur verdiept. Van Eetveldt vindt
belangrijk dat dit ‘'n volgehoue soekaksie is om tot 'n klare begrip van God te kom:
dat hierdie soeke met die uiterste vereensaming gepaard gaan aangesien die hooffiguur
heen en weer geslinger word tussen twyfel, wanhoop, ontkenning.’ (Van Eetveldt
1964: 37-38).
Dat neemt niet weg dat Diederik soms op een mysterieuze wijze de nabijheid zo
niet de aanwezigheid van God ervaart. Wat later zijn hoogtepunt in de bevalling-scène
vindt, heeft een aanloop in het aardappel-toneel op de verlaten boerderij. Diederik
eet hier een aardappel zoals men de geconsacreerde hostie nuttigt. ‘Diederik steek
sy regterhand terug in die grond. Sy vingers vat vol eerbied. - Ek het jou, Ouboet!
Dit lê in die holte van sy hand. Dit wou groei, uitloop. Hy stroop die grond af - die
aartappel se vel gaan saam dat die wit vleis nat en blink daar sit. - Kan ek maar eet,
Ouboet? Nee, ek sal hom bêre,
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hom skywe sny en vannag om my kop sit as die hoofpyn weer... Diederik byt 'n
stukkie af. Dan, asof die aartappel die lewe is, steek hy dit heel in sy mond, en kou
dit tot sap. En alles is daar: lig en reën, sonskyn, aarde - jeug en sap, wysheid,
ouderdom en dood. Miskien weet die aartappel iets van God af...’ (p. 33-34). Het
motief van graven in de grond komt trouwens drie maal in het hele boek voor: de
eerste keer wanneer Diederik Wynand begraaft, voor de tweede wanneer hij
aardappelen uithaalt en voor het laatst wanneer hij sterft (‘Hy krap, krap in die grond.’
(p. 101)). Op die manier wordt zijn existentieel probleem opgelost dat na de arrestatie
verwoord was in de kreet ‘Sy bewussyn roep na sy oergrond, na verlossing.’ (p. 3)
en in zijn dood in vervulling is gegaan.
Het geïnstitutionaliseerde geloof biedt geen toevluchtsoord, omdat mensen God
op de maat van hun (gods)dienst hebben gesneden. ‘- Hulle weet nie, Ouboet. God
is nie van 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...’ (p. 57). Hier wordt het bestaan, het
wezen en de verschijningsvormen of manifestatieplaats van God op een manier
opgevat zoals eigen identiteit wordt bepaald: door middel van de beschrijving van
wet en wie man niet is. God verschijnt Diederik dus als een instantie die alles te doen
heeft met de individuele identiteit, met de vraag wie men is. De vraag of God bestaat,
is in zo'n context niet ter zake of relevant. Indien deze kwestie wordt geopperd, dan
uitsluitend in de zin: welke Godsbegrippen dood zijn. Daarom wordt gezegd: ‘God
is dood...’ (p. 37), omdat Hij door menselijke claims op Hem dood is gemaakt. Ook
daarom voelt Diederik in zijn streven naar authenticiteit de noodzaak van ‘'n Rebellie
omdat God dood is.’ (p. 88). Dit is een eenvoudige vraagstelling. Pas dan wordt dat
nader gespecificeerd: eerst door de vraag of God zich met zijn schepping bemoeit
en dat wil zeggen iets te maken heeft met de identiteit, dan wordt de naam van God
in een litanie-achtige stijl met verschillende gebeurtenissen en entiteiten in verband
gebracht waarin mensen het begrip God ervaren. ‘God! Wynand wou dié dag na God
skiet. Die God van vryheidsoorlog en konsentrasiekampe. Waar is God van
eensaamheid en rebellie? (...) God van eensaamheid (...). Waar is U, God van die
mens? Wanneer het U ons afgesweer? Kyk na almal wat nog aan hulle naelstringe
lê. Laat dié man eers klaar gebore word voordat hy sterf... Sny hom los van die
republiek, los van die vryheidsoorlog en konsentrasiekamp, los van rebellie...’ (p.
19, 20).
De wacht voor ‘die sinkgebou’ waar Diederik wordt gevangen gehouden, zegt
over alle rebellen: ‘Dié mense het nie verstand nie. (...) 'n Mens sal sweer en sê hulle
het 'n ander God as ons.’ De oude soldaat zegt daarop: ‘Dis 'n paar ou generaals wat
glo dat God net vir húlle lei. Hy het hulle laat verloor, die republiek is dood. Maar
toe lei dieselfde God hulle op die pad van vergelding omdat hulle verloor het. So is
hulle God.’ (p. 5). Hier wordt dus duidelijk dat er namens menselijke aardse belangen
een beroep op God gedaan wordt.
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Daarmee rijst de centrale vraag naar de aard (collectief of individueel) van de
existentiële identiteit zoals die zich in verhouding tot God manifesteert. Op het
misbruik van de naam van God doelt ook Diederik: ‘Waar is God? Wat het julle met
Hom gemaak? Ek eis ook brood. Ek eis God soos 'n vars brood in koerantpapier!’
(p. 68).
Diederik - zoals de vrouw in het uur van haar barensweeën - zoekt zijn God buiten
de collectieve waarden en ideeën, niet op de horizontale lijn die de mensen en groepen
mensen aan elkaar koppelt, maar op de verticale lijn van transcendentie, die het
individu met het Opperwezen kan verbinden. Diederik blijft pas bij de vrouw wanneer
ze hem in de naam van God smeekt om te blijven ‘“Hy kom al klaar! Ek sal doodgaan,
ek ken dit nie. In godsnaam, moenie weggaan nie!”’ (p. 71). ‘Die magtige oomblik
wanneer hy en die aarde en alles krimp tot dié klein kamer en katel en kerm en kers.
Komberse ruk oop, ruk Diederik in die smidswinkel van God.’ (p. 71). Terwijl
Diederik het kind van haar afneemt, komen in hem een aantal vragen op. De kwestie
van God en leven en dood wordt hier aan het doorknippen van de navelstreng en
groei/rijping gerelateerd. ‘- Is God vannag in hierdie bed? Daar breek dit, soos 'n
blom uit sy knop!’ (p. 71); ‘- Here, wat maak ek op die dun plek tussen lewe en dood?
Hoe trek ek hom daar verby? Dit groei, Ouboet, alles groei. Bome bot en baar, alles
baar. Maar wie sorg vir die vrug, wie laat kantel tussen dood en lewe?’ (p. 72); ‘- Is
God by elke vrug of ding? Wie anders, wat sit in daardie derm wat grond toe, wat
hart toe lê - waar gekies word tussen...’ (p. 72); ‘- Ek kan nie, Ouboet. Onthou jy
nie? Te vroeg, te laat, verkeerd - wie sny die lewe in? Is dit dan God? In elke ding,
uit elke - waar wil ék dat Hy wees? Ek kan nie sny nie!’ (p. 72); ‘- As Hy dan elke
vrug verlos, moet hy in die vrug...’ (p. 72); ‘- As ek sny, Ouboet, aan die regte kant
van die lewe sny - dan moet dit God wees...’ (p. 72).
Een soortgelijk gesprek voert Diederik kort voor zijn dood. Zijn dood is
onmiskenbaar een echo van de vroegere ervaring van de geboorte van Goosens kind.
Terwijl hij vluchtend voor de soldaten zijn weg zoekt, begrijpt hij dat er voor hem
geen plek op de aarde bestemd is; onder het vuur genomen reflecteert hij in versneld
tempo en God, geboorte en dood vallen samen: ‘- Tot waar? Here, as daar 'n plek
was, iewers...’ (p. 100); ‘- Waarheen hardloop die perd? Iewers moet ons afspring,
Ouboet. Maar wanneer, waar...?’ (p. 100); ‘- Wie het gelieg, Ouboet? Dié is my
eerste rebellie. Myne! Ek proe die waarheid in my mond... Netnou word ek gebore...
in die rooigras - met God...’ (p. 100); ‘- God, as doie gras, geboorte - in die grond koringkorrel wat eers vrot - ek sien hulle gesigte - God, gras - koringkorrel - God
netnou - God...’ (p. 100). Geraakt door de kogels van zijn achtervolgers denkt hij
noch: ‘Hy probeer onthou. Daar is 'n gordyn, 'n wolk voor hom. Sy lyf trek inmekaar,
knieë teen bors. Lê soos 'n vrug in die baarmoeder. - God leen my... Hy krap.
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Krap in die grond. Hy smag om te onthou. Daar is 'n wolk... Die aarde drink hom
leeg. Daar is 'n vae wete van klamheid tussen bors en grond, en iewers waar sy kop...’
(p. 101). In het licht van zijn sterven wanneer Diederik zijn tweede geboorte in God
vindt, kan de uitdrukking ‘God is dood...’ (p. 37) ook gelezen worden met klemtoon
op ‘is’ als ‘God is dood’ dus ‘God is de dood’, ‘God is te vinden in de dood’, ‘Hem
ontdekken kan men slechts in de dood.’
‘Geboorte is van die begin van die boek gebruik as moment ter voltooing van die
onafgerondheid van die mens, want die geboorteproses kan nooit afgehandel wees
voordat die naelstring nie deurgesny is nie. By hierdie laaste mededeling [tijdens de
dood van Diederik “- God, as die gras, geboorte (...) - God netnou - God...” [p. 100)
- J.K.] is dit dan ook die fenomeen “gebore” wat moet dien ter vervulling en
kulminasie van die werklike rebellie waarby die hooffiguur regdeur die hele werk
betrokke was, naamlik, om tot waarheid en klaarheid te kom, om God te vind en
klaar gebore te word.’ (Van Eetveldt 1964: 21-22). De symbolische verwoording
van de geboorte is te zien in de laatste scène: wanneer Diederik uitrijdt om aan zijn
eigen rebellie deel te nemen, jaagt hij buiten het dorp naar ‘die laaste rantjie’, naar
‘die grensrivier’, naar ‘die wye, oop aarde’ [p. 100; cursivering van mij - J.K.]);
trouwens - het boek telt negen hoofdstukken zoals de negen maanden van de
zwangerschap. Omdat hij als onvolwassene, te vroeg geborene en levensvreemde
zijn wordingsweg afgelegd heeft, betekent deze geboorte voor hem het
bevrijdingsmoment en de dood tegelijk. De beslissing tot deze uiterste daad komt
voort uit de verworven bewustheid dat de ervaring van de dood de onmiddellijke en
primaire uitdrukking van de menselijke eindigheid is. Tevens is het de ervaring die
de mens zelf en alleen hij kan/moet opdoen als de ultieme ervaring van zijn
individualiteit (Levinson 1973: 33). ‘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 die kerk, staat en volk, propageer rebellie en staking
en gee op dié wyse die historiese reliëf aan die novelle, terwyl Diederik in sy volkome
afwesing 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.’
(Kannemeyer 1983: 380).
Tussen de eerste zin van het boek ‘Hy probeer onthou.’ (p. 1) - herhaald in de
laatste scène ‘Hy probeer onthou.’ (p. 101) - en de laatste blijk van zijn wil ‘Hy smag
om te onthou.’ (p. 101) ‘lê die verhaal van sy wording, van hóé en wáár sy
versplinterde wêreld weer heel geword het.’ (Levinson 1973: 34). Dit was een evolutie
naar de vrije beslissing. ‘Hy het uit oortuiging gehandel en dit het vir hom die verskil
beteken tussen lewe en dood. Die waardes van die kudde het hom koud gelaat. Sy
sinnelose daad is die heroïese opeis van die reg om vry te wees teenoor homself, sy
medemens en God. Diederik was dit

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

383
inderdaad.’ (Rudolph 1963: 42). Iedere mens moet sterven en de dood was van jongs
af Diederiks ervaring. In confrontatie met zijn eigen dood staat de mens echter
helemaal alleen, is totaal vereenzaamd en vervreemd, de dood maakt een ultieme
xenofanische ervaring uit, zowel tagenover het voorbijgaande leven als ook tegenover
het daarna. De enkele zekerheid is de ervaring van de onverhulde existentie als
zodanig. Diederik verzoende zich daardoor met de verdoeming van de mens tot de
vrijheid van keuze. Als hij dood moet gaan, wil hij doodgaan op zijn eigen
voorwaarden die voldoen aan zijn persoonlijke ervaring en niet verstrikt in valse
voorstellingen die de anderen van hem gemaakt hebben of gevangen in categorieën
van vervalste identiteit(en) die men voor hem bedacht heeft.
Door de aanvaarding van de dood verkrijgt hij voor de eerste keer een blik op
zichzelf als totaliteit. De drie geweerschoten echoën de drie fasen van zijn wording:
vereenzaming, vervreemding en verzoening. ‘Die eerste geweerskoot kletter tussen
die klipkoppies. Die angs in Diederik breek. Alles om hom word meteens kristalhelder.
(...) 'n Tweede waarskuwingskoot klap. Die koël fluit oor Diederik se kop. Die
perderuiters jaag 'n lang ry aan sy flank. Wat ruik hy? Grond, lug - son, herfs, boom,
perd - son, gras, grond... Elke ding is so werklik in hom dat hy sy mond oopmaak
asof hy wil roep. Hy kry die aarde lief. Die lap rooigras word heilig. (...) Sy magasyn
is halfpad leeg voordat hulle koeëls hom van die perd af stamp. Sy agtervolgers bly
staan, bang dat hy nog iewers in die gras... Hy probeer onthou. Daar is 'n gordyn, 'n
wolk voor hom. Sy lyf trek inmekaar, knieë teen bors. Lê soos 'n vrug in die
baarmoeder.’ (p. 100-101). In zijn dood wordt Diederik de ‘een-held’ de ‘een-heid’.
Diederik wijst politiek of een ander engagement stellig af, maar niet de
betrokkenheid die uit zijn persoonlijke gevoel van verantwoordelijkheid resulteert.81
Voor hem staan niet de huidige of toekomstige waarden maar eerder moreel
bewustzijn en existentiële wording voorop. De ideeën zijn waardeloos - het leven
opgevat als wording van de mens is de enige waarde. De vereenzaming en
vervreemding tonen aan dat Diederik niet is maar wordt. Als authentieke
buitenstaander is hij niet vatbaar voor de algemene, gemeenschappelijke geestdriften.
Wat op zijn persoonlijke en individuele rebellie lijkt,

81

Over de kwestie engagement en niet-engagement laat Van Eetveldt (1964: 39; 44) zich uit:
‘Hierdie skynbare paradoks het tog bestaansreg. Die hooffiguur moet noodwendig op grond
van sy “da-sein” betrokke wees by die bestaande dinge - dit verklaar sy betrokkenheid. Hy
is egter geneig om hom, wanneer hy by die werklikheid betrokke is, te onttrek na 'n ander
niveau, wat dan t.o.v. die realiteit, nie-betrokkenheid is, maar t.o.v. die ideële, betrokkenheid.
Hierdie nie-betrokkenheid vererger natuurlik sy isolasie.’ ‘Daar word te kenne gegee dat die
hooffiguur sy ervaringswêreld verwerf. Ek grond die bewering op die feit dat hy dwarsdeur
die boek sy betrokkenheid by die werklikheid negeer en sy betrokkenheid op die ideële vlak
vir homself probeer verwerf.’
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blijkt een opstand van existentiële aard te zijn die de mens in staat stelt zich van de
historie en ideologie te bevrijden. Diederik Versveld stijgt in zijn mens-zijn boven
een concrete situatie uit. Door zijn revolteren herwint hij zijn menselijke waardigheid
en het absurde in zijn leven wordt overwonnen.

IV.2.3. Visage
IV.2.3.1. Taal
De vervreemding toont zich heel gemakkelijk in de omgang met de taal. ‘Sprache
ist das vollkommenste Ausdrucksmittel menschlicher Beziehungen, sie ist die Brücke,
die jeden Einzelnen mit seinem Nächsten, mit allen seinen Mitmenschen verbindet.
Versagen der Sprache heisst Fehlen der wesentlichen Verbindungen; umgekehrt
heisst Fremdsein, die Sprache seiner Mitmenschen nicht verstehen.’ (Greuter 1963:
86) De eenzaamheid en de vervreemding zijn ten nauwste verbonden met de
problemen in de communicatie of überhaupt met het onvermogen om te
communiceren. In Die son struikel komt het verschijnsel dat de vervreemding zich
in de uiterst beperkte intermenselijke communicatie op het verbale vlak manifesteert,
tot uitdrukking in het feit dat Diederik bitter weinig praat. De taal wordt dikwijls tot
pure mededeling gereduceerd, haar wordt dus een belangrijke functie afgenomen:
ze is nauwelijks een plaats van authentieke ontmoeting tussen mensen. Diederik
grijpt de kansen niet om in gesprek te komen, hij mijdt ze zelfs: ‘Daar word openlik
van staking gepraat. Wanneer die etensuur aanbreek, bondel groepe bymekaar, word
daar onderlangs gepraat en beduie. Hy bly eenkant.’ (p. 58); ‘Diederik koes agter 'n
groep mynwerkers, verdwyn in die kleedkamer tussen 'n pratende, vloekende spul.’
(p. 51); ‘“Moenie praat nie,” sê Diederik. “Ek wil praat,” antwoord sy.’ (p. 87);
‘Anina praat, stel vrae wat hy nie beantwoord nie.’ (p. 90). Elk gesprek dat anderen
met hem beginnen, eindigt snel; hij doet niet de minste moeite om een conversatie
voort te zetten: ‘“Wanneer hoor ons wat jou naam is, ou seun?” vra Felix. “'n Naam
maak tog nie saak nie, Oom.” “Hoe kan jy so iets sê? Jy is tog iemand, 'n mens wat
uit familie stam. En jou medemens moet jou naam ook ken.”’ (...) ‘“Jy is tog nie 'n
eiland nie, ou seun.” (...) “'n Eiland is nog iewers vas, Oom.” “Hoe bedoel jy?” “Ek
is Diederik Versfeld, Oom,” en dit klink of hy nie weer sal praat nie.’ (p. 54).
Zelfs wanneer hij op aanhoudend aandringen om partij te kiezen tot een wat langere
uitlating besluit en zodoende zichzelf de kans gunt om zijn gedrag te verdedigen,
eindigt zijn verantwoording ook met een abrupt ‘ek praat nie daaroor nie’: ‘Diederik
maak die deur oop, beduie vir Francois om binne te gaan. Dan sê hy: “Julle weet ek
is nie een van julle nie. Ek staak, maar ek staak nie saam met julle nie. My doen en
late gaan julle nie aan nie.” “'n Maklike
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manier om verantwoordelikheid vry te spring.” “Julle manier is makliker - tussen
julle is niemand verantwoordelik nie. Julle stig vuur, en dan is alles wat volg die
vuur se skuld. Wat my betref - dis my eie saak, ek praat nie daaroor nie.’ (p. 79).
Diederik herhaalt steeds weer dat hij niets weet. Zoals vele andere outsiders is hij
een monoloogfiguur. Hij is verwikkeld in een dispuut met zichzelf, geregeld (zo niet
voortdurend) over existentiële vragen. Een wezenlijk gedeelte van het verhaal wordt
weergegeven door middel van de gedachtegang van de protagonist die een innerlijk
gesprek, aangeduid met gedachtestrepen, voert. Dat binnengesprek leidt tot de
verrijking van de perspectiefafwisseling op verteltechnisch niveau en versterkt de
indruk van Diederiks geïsoleerdheid. Vaak praat hij bijvoorbeeld met zijn
doodgeschoten broer Wynand, maar deze manier van gedachten wisselen met iemand
die aan de andere kant van de grens tussen het leven en de dood staat, vervreemdt
hem nog meer van de naaste omgeving. Dit wordt eigenlijk tot norm: contacten met
andere mensen en gesprekken met hen lopen op misverstand uit en werken
vervreemdend. Diederik komt heel snel tot de conclusie dat een gedachtenwisseling
eigenlijk niet mogelijk is. Zo reageert hij dikwijls op gestelde vragen met een
wedervraag (zie bijv. p. 73-74), wat op een bijna evangelische stijl van gesprek
voeren lijkt, hij beantwoordt vragen nauwelijks maar herhaalt een ‘fatalistiese
teenvraag’ (Du Toit 1980: 10): ‘Wat maak dit saak?’ (bijv. p. 42, 52). Wel droomt
hij van een verzoenend eindgesprek met God. ‘Eendag sal ons twee reguit praat,
Here - eendag as ek Jou kry.’ (p. 58).
Eenrichtingsgesprekken, conversatie op andere golflengtes, spraakverwarring of
doelloos gepraat zijn tekenen dat de taal de waarde van communicatiemiddel verloren
heeft. Ook daarom wordt de syntaxis in Die son struikel op vele plaatsen verbrijzeld,
want het taalgebruik wordt geacht eveneens de sporen te dragen van de vernietigende
wereld. Van Wyk Louw (1986: 168) noemde Van Niekerks hantering van taal
‘eienaardige rukkerige, splinterige soort taalgebruik, soos glas tussen jou tande’.
Brink (1967: 107) daarentegen verduidelijkte: ‘Die versplintering van sinne in verskeie
gedeeltes van Dolf van Niekerk se Die son struikel is 'n skrynende taalbeeld van
Diederik se vernietigde wêreld (...).’ Soms wordt deze vertwijfelde houding tegenover
het nut van het menselijk spraak- en uitdrukkingesvermogen rechtstreeks verwoord.
Over de medegevangene in Diederiks cel die de capitulatie van een Boerengeneraal
beschrijft, wordt gezegd: ‘tong en lippe is ewe dor, hulle raak en skei soos
vreemdelinge’ (p. 16); over Anina: ‘haar woorde verwar hom, rym nie met haar
hande, met haar mond nie’ (p. 76). De vreemde taal (van de vijand, het Engels dus)
verrast en bedreigt Diederik: ‘Die woorde slaan hom half dronk, maar daar is iets
agter die woorde - hulle gluur hom aan, verafsku hom, dreig.’ (p. 39). Toch staat
zelfs het gebruik van de eigen taal niet garant voor een
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goede communicatie: ‘Diederik wil loop. Die man praat sy taal, maar die man praat
by hom verby. Wie is “ons”?’ (p. 40).
Dat Diederik niet wil praten, kan alleen vanuit zijn specifieke positie verklaard
worden. Deze situatie kan men het best met Sartre omschrijven als ‘gedwongen zijn
te spreken temidden van een situatie waarin alle woorden gelijkwaardig zijn’
(aangehaald door Zima 1981: 100).82 Diederik weet dat gesprekken met hem sowieso
in een zee van onuitgesproken en niet uit te drukken basisthema's gaan uitmonden,
nl. zijn menselijke en metafysische eenzaamheid. Daarom wil hij niemand te woord
staan. ‘Ek het niks te sê nie, Oom.’ (p. 56). ‘“Ou seun, eendag moet ek en jy reguit
praat.” “Daar is niks om oor te praat nie, Oom.” Felix klap met sy hand teen die
hekpaal. “Verduiwels, maar jy kan jou nie so gaan staan en toemaak nie! Ek het jou
gesê jy is geen eiland nie.” “Ek praat daaroor nie. Nag, Oom.”’ (p. 57). Op een
bepaald ogenblik vraagt Anina hem: ‘Is daar iets wat wel vir jou saak maak?’ waarop
hij eveneens reageert ‘Ek praat nie daaroor nie.’ (p. 62).
Wanneer intellectuele en geestelijke communicatie door middel van het woord
niet mogelijk is, blijft alleen de lichamelijke communicatie over. In de groep contacten
die met behulp van non-verbale communicatiemiddelen in Die son struikel beschreven
wordt, nemen gelaatsuitdrukking en de ogen/blikken een voorname plaats in. Hier
hebben we weer een raakpunt met het werk van Camus. ‘Wo die Sprache als Ort der
Begegnung versagt, müssen andere Mittel des Kontaktes an ihrer Stelle treten. Das
wichtigste dieser aussersprachlichen Mittel sind die Blicke. Auffallend häufig sind
in allen Dramen Camus' die Anweisungen, die sich auf die Blicke der Personen
beziehen. “Il la regarde avec attention”, “Il la regarde un moment en silence”, “La
mère, la regardant toujours, après un silence”, “Ils se regardent” - so heisst es etwa
zwei Dutzend Male im “Malentendu” und über vierzigmal in “Les Justes”. Das ist
nicht Pedanterie des Dichters noch eine Manie des Regisseurs;83 es besagt ganz
einfach, wie unendlich wichtig Camus diese Augensprache nimmt. Neben dem
gesprochenen Dialog geht ein Dialog der Blicke einher, welcher den ersten ergänzt
und oft sogar ersetzt. Dieser Dialog der Blicke ist es, mehr als die Worte, der die
Personen des Dramas miteinander verbindet, sie in eine bestimmte Beziehung
zueinander setzt.’ (Greuter 1963: 91). Deze opmerkingen kunnen het vertrekpunt
vormen voor de verdere toelichting van de motieven van oog/ogen, kijken, hoofd,
hoofdpijn en gezicht. Voor de volgende analyse heb ik me voornamelijk op de filosofie
van Emmanuel Lévinas gebaseerd die een kader voor de verdere interpretatieve
handelingen vormt.

82

83

Zima (1981: 95-108) omschrijft de semantische wereld van Camus' L'Etranger als beheerst
door indifferentie en ik moest constateren dat vele van zijn opmerkingen ook betrekking
hebben tot Die son struikel.
‘Camus war Zeit seines Lebens ein berufener und gewisshafter Regisseur seiner eigenen wie
fremder Stücke.’
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IV.2.3.2. Oog
Het oog is een van de belangrijkste zo niet het belangrijkste zintuig van de mens
voor zijn oriëntatie in de wereld en bijgevolg speelt het als zodanig een belangrijke
rol als symbool.84 De Arabische antropogenetische mythe zegt dat de eerste mens bij
het ontstaan zeven openingen (het mystieke getal) in zijn hoofd ontving: naast twee
oren, twee neusgaten en de mond ook twee ogen. Het Griekse ophthalamos (‘oog’)
is etymologisch verbonden met opsomai (‘ik zie/zal zien’) en pros-opon (‘gezicht,
gelaat’). In de Griekse cultuur heeft het zien een religieuze betekenis gekregen, en
de Griekse religie in het algemeen kan men als een religie van het zien beschouwen
- het derde en het laatste stadium van de geheime godsdienstplechtigheden in Eleusis
Εποπτε α ontving de naam van het woord ‘ik zie’ πωα. In de Bijbel kunnen oog
en oor samen het geheel van de menselijke activiteit betekenen. Daar wordt ook het
oog als symbool gebruikt voor verschillende geestelijke occupaties van de mens; de
ogen verbeelden de innerlijke kennis, geloof en hoop, liefde en waakzaamheid,
contemplatie en profetische geest.
De betekenis van de ogen blijkt reeds uit hun ligging in het hoofd boven alle andere
zintuiglijke organen. Daarom draagt het oog wezenlijk bij tot de verkenning van de
materiële werkelijkheid. Binnen de sociale realiteit maakt het oog het mogelijk
mensen op afstand te identificeren en helpt het de diagnose op te maken van hun
emotionele toestanden. De ogen zijn geplaatst in het gezicht dat in tegenstelling tot
de rest van het lichaam altijd ‘naakt’ blijft (uitzondering zijn geheime genootschappen,
religieuze culten of bijeenkomsten van bijvoorbeeld folkloristische aard). De spieren
van het gezicht, in vergelijking met andere groepen spieren, ontkomen gemakkelijk
aan de volitionele controle. Door oefening en ervaring kan men weliswaar tot op
zekere hoogte leren om door de wil de mimiek te beheersen, maar emotionele reacties
blijven toch dikwijls, zo niet altijd, op de volitionele reacties vooruitlopen. Naast
twee andere mimische componenten in het gezicht (mond en voorhoofd) zijn
uitgerekend ogen hét element dat nauwelijks aan de controle van de wil te
onderwerpen is. Ogen drukken emoties op zo'n manier uit dat ze in de minste mate
aan te passen zijn aan het sociale masker - persona zoals door de antieke acteurs
opgezet. Er bestaat dus een fysiologische verklaring voor het fenomeen van het lezen
van de ogen. De spieren van het regenboogvlies, die de opening van de pupil regelen,
vallen niet onder controle van het bewustzijn. De intensiteit van het licht of emoties
beïnvloeden de contour van de pupil: kleiner bij negatieve emoties, groter bij positieve.
In die zin vertellen de ogen wat zich in de mens/ziel

84

In het onderstaande fragment werd gebruik gemaakt van o.a. Biedermann 1993; Forstner
1990; Kepiński 1978; Kopaliński 1990; Kowalski 1998; Léon-Dufour 1986; Lurker 1989.

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

388
afspeelt. Hierbij komt nog dat de blik eveneens veelzeggend is door samenspel van
drie elementen: het uiterlijk van de ogen (bloedsomloop, vochtigheid, opening van
de pupillen en de teint van het regenboogvlies dragen bij tot de vrolijke, sombere of
verdrietige blik), de naaste omgeving van het oog (oogleden die een groter of kleinere
spleet vormen, wenkbrauwenbogen, rimpels in de ooghoeken) en de ligging van het
oog in de oogholtes en hun beweeglijkheid (afhankelijk van de aandacht,
gemoedstoestand of moeheid verandert de fixatie). De positie van deze elementen
drukt gemoedstoestanden uit en de blik kan dus soms meer verraden dan de woorden
zeggen.
De grenzen tussen binnen- en buitenwereld van het subject zijn betrekkelijk. De
opinie over de ontvankelijkheid van het fysieke oog (oculus) betreft ook het oog als
spiegel van de ziel. Voor Plato was het fysieke oog symbool van het innerlijke,
geestelijke inzicht, het ‘oog van de ziel’. Door het oog kan men toegang krijgen tot
het innerlijke van de mens. Deze opinie wordt door de moderne medische
ontdekkingen in die zin bevestigd dat het oog de enige natuurlijke opening in het
menselijk lichaam is waardoor men een directe toegang tot het menselijke brein heeft.
Dankzij de zintuiglijke ervaring van kijken en zien, wordt een direct contact van
de mens met de wereld mogelijk. Ogen helpen uit de amorfe omgeving afzonderlijke
elementen te differentiëren en ze in ruimte en tijd te lokaliseren. Het zien creëert de
wereld als geordend en ligt ten grondslag aan de existentiële ondervinding. De blik
heeft altijd een mededelende en actualiserende werking; de Zoeloe-groet sawubona
- equivalent voor de welkomstgroet ‘(goede) dag’ - betekent ‘ik zie u’ en verwoordt
deze ervaring op een spectaculaire wijze. Als receptief lichaamsdeel doet het oog
ons de wereld waarnemen, maakt het de ruimtelijke oriëntatie mogelijk. Door het
zien ontstaat een bepaalde verhouding tussen het kennende subject en de waargenomen
omgeving die ervaren wordt als object: we kunnen zien en dus inzien. De relatie
tussen de instantie die ziet en die gezien wordt (omgeving) is symmetrisch: indien
het beschouwende ‘ik’ in staat is om te zien wat buiten is, mag geconcludeerd worden
dat dit ‘ik’ eveneens gezien kan worden. Het gezicht en meer specifiek de ogen
vormen bij wijze van spreken de sociale spiegel van de mens omdat ze de kijkende
weerspiegelen: men merkt hoe men ontvangen wordt, de blik verraadt minachting,
angst, bewondering enz.
Door het kijken wordt de eenheid en de identiteit van de ziende bepaald. Ogen
zijn plaatsen waar de mediatie zich tussen buiten en binnen afspeelt. (De ramen van
het huis bijvoorbeeld zijn niet alleen maar metaforisch ‘ogen van het huis’, maar
vervullen ook materieel een overeenkomstige functie: men kan van binnen naar
buiten kijken als ook van buiten naar binnen; de vervangbaarheid van oog en raam
in de metaforische beschrijving van het huis duidt een diepe symbolische identiteit
aan.) In alle culturen weerspiegelt imago mundi groten-
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deels het systeem dat door het oog tot stand gebracht wordt. Door het zien wordt als
het ware de bestaande vorm van de wereld bevestigd. Wat niet waargenomen wordt
onttrekt zich aan het proces van definiëren. De blik verleent aan vormen en
voorwerpen, en relaties tussen hen, het bestaansrecht; het sluiten van de ogen verbreekt
het contact en de communicatie met de wereld. De wereld die niet meer gezien wordt,
verschuift naar chaos en amorfe duisternis. Existentiële gevolgen reiken verder - het
verdwijnen van orbis exterior die het kennende subject tot subject maakt, veroorzaakt
de ondergang van orbis interior dus van het subject zelf. Dit is merkbaar in de
associatie van de blik en het gezichtsvermogen met de macht en de heerschappij:
bijgevolg was het blindmaken in de geschiedenis een dikwijls toegepast procédé bij
de overwonnen vijanden of rivalen die naar de macht wilden grijpen (Jer 39: 7), soms
maakte het deel uit van de boetedoening (Mat 18: 9). In de mythen daarentegen treedt
het blindmaken eufemistisch in de plaats van de castratie (zie Oedipus of Daphnis)
waar de ontneming van de mannelijkheid en vermogen tot bevruchting symbool voor
de beroving van de macht staat.
Rondom het moment en plaats van de overgang (veranderende status of
gedaanteverwisseling) heersen in diverse culturen allerlei taboes. Dit betreft ook
ogen die over hun bijzondere hun status aan de grens tussen binnen en buiten
beschikken. Het spectaculaire voorbeeld geven riten rondom het doodgaan. Juist om
die reden worden de ogen van de gestorvene onmiddellijk door levenden gesloten
wat de verbroken communicatie tussen hem en de wereld van de levenden
sanctioneert. De gesloten oogleden van de overledene sluiten de weg die naar de
amorfe dood leidt.
In de symboliek van het oog zijn twee elementen van belang. Overeenkomstig het
zintuiglijk gezichtsvermogen wordt op het geestelijk ‘schouwvermogen’ van het oog
gewezen. Het oog is niet zozeer (niet alleen maar) een zintuig dat het waargenomene
binnenhaalt, maar het brengt ook iets naar buiten, bijvoorbeeld zendt ‘krachtstralen’
uit. Het boze oog (It. malocchio) beschikt dan over een boze uitstraling, en de
magische kracht van de blik kan andere wezens verstenen of weerloos maken. Het
bovennatuurlijk schouwvermogen wordt soms in de zinnebeeldige voorstelling van
het derde oog gepresenteerd.
De tweede symbolische lading ontstaat omdat het oog in verband wordt gebracht
met het licht. Hier is eerder sprake van positieve macht. Het positieve
uitdrukkingsvermogen van het oog kan men aflezen uit de connotatie met de zon die
in talrijke culturen als ‘alziend oog’ opgevat wordt. Van de Egyptische zonnegod
Horus (voorgesteld door middel van het fijn gestileerde oedjat-oog) tot de christelijke
iconografie (met het alziend oog van God te midden van zonnestralen) wordt het oog
met de zon en het licht geassocieerd en verzinnebeeldt de alomtegenwoordigheid
van het Opperwezen of zijn voorzienigheid. Ten tijde van het humanisme stond een
enkel oog van God symbool voor
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de goddelijke waakzaamheid en onmetelijke rechtvaardigheid; eerst na de Reformatie
komt de driehoek met het oog in stralen als zinnebeeld van de Drievuldigheid.
Opmerkelijk genoeg werd dit beeld heel vaak in kerkramen geplaatst die het
buitenlicht naar binnen doorlaten. In de dieptepsychologische symboliek is het oog
eveneens symbool van het licht, maar functioneert bovendien als het orgaan van het
bewustzijn. (In de psychoanalyse wordt het oog dikwijls gezien als droombeeld en
verborgen symbool van het vrouwelijk geslachtsorgaan.)
Deze inleidende opmerkingen wil ik graag besluiten met twee verbandhoudende
citaten. ‘De lezer van de existentialistische literatuur krijgt stelselmatig de indruk
dat de naaste onmogelijk als lucht benaderd kan en mag worden. Deze spanning
tussen het “ik” en de medemens wordt voelbaar in het directe contact met de ander
binnen de dringende situatie. De medemens dwingt een keuze af en voorzover één
van beiden deze noodzaak ontkent, lijkt de ander daarvan de vruchten te plukken.
Het existentialistische personage, ondergaat de druk van de ander vooral via diens
blik. Dit oogcontact roept angst, vaak ook schuld, schaamte of walging op. Deze
emoties vertalen zich op reflexief niveau in een positiebepaling ten opzichte van
deze naaste. Telkens zien we in de existentialistische literatuur de noodzaak tot
confrontatie met de ander. Deze botsing kan resulteren in de keuze voor politieke
verbondenheid, individuele groei of isolement. Maar in alle gevallen speelt het
verlangen naar authenticiteit een grote rol.’ (Van Stralen 1996: 62) ‘Alleen de ander
kan - althans binnen het existentialistische denken - de vrijheid van de medemens
inperken, een gegeven dat met name in het wisselen van blikken getoond wordt. Het
gevolg van zo'n confrontatie is vaak dat de ervaring onder de blik van de ander tot
een ding gemaakt wordt. In tegenstelling tot het modernisme waarin het bewustzijn
zichzelf in een akt van reflexiviteit poogt te vatten, wordt ons in het existentialisme
duidelijk gemaakt dat alleen de ander in staat is het bewustzijn van zijn medemens
duidelijk te zien. In Sartres Huis clos wordt deze gedachte gevisualiseerd op het
moment dat er in de hel, waar de drie hoofdpersonages zich bevinden, geen spiegels
hangen, waardoor de poging tot het verkrijgen van zelfbesef wordt geblokkeerd.
Slechts via de ogen van de ander kunnen de personages een blik op zichzelf werpen.
In die zin wordt niet langer het individuele bewustzijn, maar de ander ongrijpbaar,
omdat de naaste de macht in handen geeft.’ (Van Stralen 1996: 64)

IV.2.3.3. Ogen/kijken, hoofd - hoofdpijn, naarheid
In Die son struikel behoort het motief van de ogen (oog/oë) - met de groep daarmee
samenhangende motieven zoals hoofd (kop) of gezicht (gesig) - tot steeds weer
terugkomende, zo niet alomtegenwoordige motieven. Reeds de
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eerste zin leidt een hechte koppeling en complexiteit van deze motieven in: ‘Hy
probeer onthou. Hoe lank het Wynand se verminkte kop in sy hande gelê? Hoe lank
gelede het die koël Wynand se gesig uitmekaar laat spat?’ (p. 1), en enkele zinnen
verder leest men ‘Iewers, iewers lê Wynan se oë. Hy het gesoek terwyl die ander
rebelle oor die rant vlug. Maar Wynand se oë is opgesuig deur die son of verskroei
deur die kruit. Toe grawe hy 'n gat en lê Wynand daarin sonder oë...’ [Indien niet
anders aangeduid, is elke vorm van onderstreping van mij - J.K.].
In dit boek wordt dus aan alles wat met de ogen (kijken/zien) en het hoofd (hoofdpijn,
‘naarheid’-aanvallen, brein, verstand) te maken heeft een speciale betekenis toegekend.
Wanneer een ter dood veroordeelde tegen het executiepeloton roept ‘Skiet in my
hart, nie in my kop nie!’ (p. 15), weergalmt hier de traumatische ervaring van de
dood van Wynand; vanaf het moment van deze dood begint Diederik zich enkele
fundamentele vragen te stellen. Hij was niet alleen de ooggetuige van de dood van
zijn broer - ‘die koeël [het] Wynand se gesig uitmekaar laat spat’ (p. 1); ‘die koël
[het] Wynand onthoof’, (p. 16) - en zijn grafdelver, maar het hoofd - ‘verminkte kop’
(p. 1) - van Wynand lag ook nog lange tijd in zijn handen. Deze schok heeft
onuitwisbare sporen in Diederiks psyche achtergelaten die treffend worden uitgedrukt
in de formulering ‘Dié koël het die hele wêreld aan skerwe geskiet.’ (p. 1).
De dood van Wynand die in zijn hoofd is geschoten, markeert voor Diederik een
zwaarwichtig punt in zijn leven en beantwoordt volledig aan Heideggers omschrijving
van de grenssituatie die voor de mens ondraaglijk is; het bestaan van de mens wordt
in een Grenzsituation ter discussie gesteld, dit gaat om Erschütterung veroorzaakt
door de ervaring van Tod, Leid, Kampf en Schuld. Dat punt in zijn leven wordt met
de tijd tot hét standpunt voor zijn wereldbeschouwing: vanaf dat moment verandert
zijn bestaan voorgoed en vanuit dat standpunt is hij niet meer in staat om op de oude
manier de wereld te beschouwen, maar ziet hem - letterlijk en figuurlijk - met andere
ogen aan. Herinneringen aan deze traumatiserende gebeurtenis en verwante beelden
komen herhaaldelijk in zijn hoofd terug (alhoewel hij soms aan geheugenverlies lijdt;
zie p. 3), bijvoorbeeld wanneer hij de dood van een staker verneemt: ‘Diederik kyk
na Felix sonder om hom raak te sien. Alles keer terug, alle ou bewussyn word dié
nuwe dood. Op 'n eienaardige wyse voel hy tuis.’ (p. 78). Pas vanuit deze ervaring
wordt het dwingende van zijn manier van gewaarworden begrijpelijk. Dat wordt
zelfs aanschouwelijk gemaakt in observaties van normale voorwerpen, alhoewel het
adjectief ‘doodgewoon’ hier gepaster zou zijn: ‘Diederik kyk na die slaprandhoed
wat eenkant op die bank lê. En weer pak die vreemdheid hom. (...) Die hoed lyk
belaglik - belaglik sonder die kop waar hy hoort.’ (p. 10); ‘Diederik kyk na die
slaprandhoed op die bank. Hoed sonder kop, nutteloos.’ (p. 11).
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De pijn in zijn hoofd komt soms vanzelf; men kan slechts veronderstellen dat dit
een reactie is op de existentiële situatie of op de omstandigheden waarin de protagonist
gedwongen wordt te leven zoals in de gevangenis: ‘So leer hy die afstand van die
mure ken, raak hy intiem met die sel - terwyl dit gis in sy brein, in sy bewussyn.’ (p.
21). Soms wordt dit door externe factoren veroorzaakt; wanneer Diederik door een
groep arbeiders (‘Smith se spioene’ p. 54) op zijn hoofd geslagen wordt tot hij
bewusteloos is, blijft hij herhalen - nadat hij is bijgekomen - ‘Dankie vir die pyn,
Here.’ (p. 57), en terug in zijn ‘buitekamer’ kruipt hij onder de dekens terwijl ‘Die
pyn klop nog in sy kop. Dis soos 'n horlosie wat die sekondes aftik.’ (p. 58). Uit deze
aanhaling blijkt trouwens dat Diederik een ambivalente houding tegenover
lichamelijke sensaties aanneemt. Een bijzondere concentratie op de hoofdpijn vindt
in de eerste helft van het boek plaats. Hier wordt de protagonist zich ook bewust van
die aandoening en gaat daarover reflecteren; bijvoorbeeld in de gevangenis formuleert
hij bij wijze van zelfaanspreking drie vragen waardoor hij de oorsprong van de pijn
probeert te peilen: ‘Wanneer is hy gebore?’, ‘Wanneer het die pyn in sy kop gekom?’
‘Of is hy en dié pyn saam gebore?’ (p. 3). De hoofdpijn komt herhaaldelijk terug en
wordt op diverse manieren beschreven: ‘Die groot hoofpyn bal in Diederik se kop.’
(p. 11), ‘Die hoofpyn maak newel voor sy oë.’ (p. 11), ‘Die pyn druk sy kop agteroor.’
(p. 12.) Met de tijd leert Diederik ook de symptomen en nevenverschijnselen van de
aankomende pijn kennen: ‘Hy gaan lê op sy rug, sy kop op die hopie grond wat hy
uitgegrawe het. Hy wikkel met sy kop tot die grond 'n kussing teen sy nek is waar
die hoofpyn se voorloper sit... Die koel grond is genade om sy kop.’ (p. 34).
Diederiks hoofd als zetel van verstandelijke vermogens is soms leeg. Honger of
overspanning zijn meestal de reden. ‘Hy is leeg binne, en sy verstand is leeg.’ (p.
38). ‘Diederik gaan staan. Hy meet die sterre soos vanouds. Kennis keer broksgewyse
terug na sy verstand.’ (p. 27). Bij herhaling reageert de hoofdfiguur eveneens op
psychische spanning en lichamelijke inspanning met een aandoening d.i.
maagkrampen. ‘En skielik trek Diederik se maagspiere saam. Het hy geslaap? Waar
was sy eie self dat sy maagspiere nóu eers...?’ (p. 23); ‘Sy maagspiere maak knop.’
(p. 25), ‘die onrus lê nog in sy maag gebondel.’ (p. 28); ‘Die moegheid rem aan
Diederik se skouers. Die leë kol op sy maag groei al weer.’ (p. 39). Af en toe gaat
het om sensaties die naast de psychische component ook concrete fysiologische
waarnemingen bevatten zoals honger: ‘Die honger sit al in sy bene, hy loop moeiliker.
Sy kop is so leeg soos sy maag - hy wil tuimel.’ (p. 29), ‘Die ou spanning sit weer
in sy maag. Leë maag. Die honger jaag hom aan.’ (p. 30).
De vraag rijst of deze kwalen uitsluitend voor de psychofysische reacties en/of
aandoeningen staan. Diederiks trauma houdt rechtstreeks verband met de genoemde
soorten psychosomatische kwalen nl. hoofdpijn en maagkrampen.

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

393
De misselijkheid, weerzin en walging die daarmee gepaard gaan, culmineren in
aanvallen van ‘naarheid’. Deze is te verstaan als napijn van de hevige
gemoedservaring van de gewelddadige dood van Wynand. Bij alle kunstmatigheid
van deze indeling kan gezegd worden dat de hoofdpijn voor het psychische en de
maagkrampen voor het fysiologische component van Diederiks groei en wording
symbool staan. De ‘naarheid’-aanvallen85 treden periodiek op als gevolg van
emotionele opwinding, psychische roes en momenten van overspanning. Aan de ene
kant is het in de roman een beslissende omstandigheid voor de vorming van het
karakter als zodanig - o.a. door deze persoonlijke eigenaardigheid wordt Diederik
tot een uitzonderingsfiguur. Aan de andere kant moet zijn ‘naarheid’ gezien worden
als een belangrijk medebepalend element in de opbouw van de tekst. Als een relevant
structurerend middel duikt ‘naarheid’ op wanneer Diederik getuige is van de dood
van zijn broer of in de gevangenis zit, of naar de familieboerderij teruggaat, of
wanneer zijn verhouding met Anina in de kritische fase komt. Dit zijn niet zo zeer
de gebeurtenissen zelf die de aanleidingen tot ‘naarheid’-aanvallen geven, maar het
is eerder een bepaalde dimensie van deze voorvallen die als stimulans en katalysator
fungeert: ‘naarheid’ treedt altijd abrupt in en loopt op een ontgoocheling of zelfs
totale desillusie uit. Iedere keer wordt Diederik door middel van deze voor- en dus
aanvallen met de zinloosheid van zijn bestaan geconfronteerd en uit de tekstanalyse
blijkt dat het direct met de beleving van tijd en ruimte samenhangt; het kan bijv. een
bepaalde ervaring van aarde of licht zijn. ‘Na aanleiding hiervan wil dit voorkom
asof Diederik se naarwording ten nouste saamhang met sy ervaring van die lewe as
iets absurds.’ (Sückert 1974: 65). ‘In Diederik word die fisiese afhanklikheid van
gewaarwording oorheersend en rasionele nugterheid raak afgesluit. Veral neem
naarheid, walging, periodiek van hom besit.’ (Levinson 1973: 43).
Op Diederiks ‘naarheid’ kan ook Emmanuel Lévinas' la nausée toegepast worden
zoals dat begrip in De l' évasion (1935/36) geïntroduceerd wordt. Lévinas analyseert
de misselijkheid, de walg(ing) (la naussée) als een verschijnsel dat verwijst naar ons
gebonden zijn aan onszelf, aan het onontkoombaar vastgekluisterd zijn aan onszelf.
Voor dat feit is geen vluchten of schuilen mogelijk: de mens is vastgeketend aan het
zelf door de onverbiddelijke aanwezigheid van het ik voor zichzelf; aan de eigen
identiteit valt niet te ontsnappen. La naussée is een van de vormen van de menselijke
geslotenheid in het eigen zijn. De mens wordt daarin op zichzelf teruggeworpen.
‘Het oorspronkelijke heil van de hypostase draait zich hier dialectisch om, namelijk
in de belemmering van zichzelf door zichzelf. (...) Ik ben ik en ik kan niemand anders
zijn. De walg
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Het woord ‘toevallen’ dat met de epilepsie geassocieerd wordt en de onafhankelijkheid van
deze kwaal van de menselijke wil en de abruptheid beklemtoont, zou hier misschien beter
passen dan ‘aanvallen’.
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is de maagkering voor zichzelf. Het is de ervaring van tegen de muur van het eigen
zijn te staan waarbij elke evasie illusoir is.’ (Pollefeyt 1996: 71). Lévinas' ontleding
van de misselijkheid (ook plezier en schaamte worden hieraan onderworpen) ontdekt
in wezen geen nieuw karakter van de existentie, maar wijst op het louter feit van
onze niet te verwijderen of vervreemden aanwezigheid. ‘Si la honte est là, c'est que
l'on ne peut pas cacher ce que l'on voudrait cacher. La nécessité de fuir pour se cacher
est mise en échec par l'impossibilité de se fuir. Ce qui apparaît dans la honte c'est
donc précisement le fait d'être rivé à soi-même, la présence irrémissible du moi à
soi-même.’ (Lévinas 1935/36 aangehaald volgens Jedraszewski 1990: 30). Bron van
behoefte en daarmee samenhangend lijden is niet het gebrek aan het zijn, maar
integendeel de volheid van het zijn.86
De herhaaldelijk terugkomende ‘naarheid’ ziet er uit als een vorm van confrontatie
met het ‘er is’ (il y a) waardoor Diederik op zijn eenzaamheid teruggeworpen wordt.
‘Het il y a lijkt in zijn telkens terugkerend geweld weliswaar onoverwinnelijk en de
mens lijkt ten diepste eenzaam als een wezen dat aan het zijn gekluisterd is.’ (Terryn
1996: 92). Uitgerekend in het lijden, want de ‘naarheid’-aanvallen maken een vorm
van lijden uit, is het onmogelijk zich van het huidige bestaansogenblik los te maken.
Diederiks kwaal is de ervaring van zijn lichamelijkheid en vormt de voorwaarde
voor de hypostase want de beleving van zijn corporeïteit is niet alleen een negatieve
ervaring, het is positief omdat dit het subject bevestigt in zijn zelfzijn of ipseïteit en
omdat het fysieke lijden tot de ontdekking van de tragiek van het bestaat leidt eenzaamheid is onherroepelijk. (Het uitgangspunt voor Lévinas' analyse van de
eenzaamheid vormt het fysieke lijden en niet de Heideggeriaanse angst voor het
niets.)
Van Eetveldt (1964: 27-28) combineert Diederiks gewaarwordingen en beleving
van het zijn met de verschijnselen zoals bij de echte fysieke geboorte. Wanneer het
geboorteproces voltooid is, zal de hoofdfiguur het bestaansrecht verkrijgen. Van
Eetveldt ziet zowel in de fysieke als ook in de geestelijke geboorte het symbool van
het wordingsproces van de mens. Men kan daaraan toevoegen dat dit een complex
en goed verankerd symbool is en dat het proces vindingrijke concrete vormen
aanneemt want ook de ‘naarheid’ en de lichtschuwheid van Diederik vallen daaronder.
Van Niekerk verbindt fysieke reacties
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Diederiks naarheid kan ook belicht worden vanuit een andere stelling in Lévinas' filosofie,
ze kan nl. in verband worden gebracht met de kwestie van identiteit en bewustzijn. In
Autrement qu'être ou au-delà de l'essence beklemtoont Lévinas (1974: 139) dat de wijze
waarop het menselijk ik in het lichaam aanwezig is, anders is dan de aanwezigheid van de
vorm in de materie. De mens voelt zich nooit identiek met zichzelf, maar ‘voelt’ altijd een
zeker gebrek of onvolkomenheid. Hij is nooit tevreden met zichzelf, wil iemand anders zijn
dan hij is, wordt innerlijk gespleten.
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van het lichaam dat ter wereld gebracht wordt met de psychische verschijnselen van
de ‘naarheid’ en existentiële angst en pijn. Volgende citaten dienen ter illustratie van
het toegepaste procédé.
‘Op die dorpie sluit hulle hom in 'n sinkgebou toe. Bedompig, donker. Net hy. (...)
Hy kry koud, maar sy lyf is nat van die sweet. En die naarheid... (...) Diederik se
hande skroef sy kop vas, sy duime soek die seer kolle agter waar kop en nek bind.
Die duime boor, die pynvrees skiet hulle terug. Hy is blind. En Wynand lê blind in
die aarde... Iewers, diep in Diederik, draai die eerste walging van die naarheid. Sy
bewussyn tas na die begin van alles, van homself. Maar dis of die pyn op sy ooglede
trap, sy oë dig trap en sy brein toesluit. Sy bewussyn roep na die oergrond, na
verlossing.’ (p. 2-3).
‘Die wag het hom gedaag om die vreemdeling se slae te wreek. Was hy 'n lafaard?
(...) Hy het die rebellie verloën. Hy het meer as die rebellie verloën - klein Faans, sy
ma en pa; die generaal, Wynand. Met een stuk geweld kon hy hulle almal wreek,
hulle almal verlos... Diederik loop na die seldeur toe. Hy wil breek, aftakel; hy wil
bulder, vernietig - bloed uit sy vuiste slaan, sy woede oor die aarde mors... (...)
Kouekoors laat Diederik bewe. Sy bene swik, hy leun teen die seldeur met sy kop.
Sy klere kleef aan hom. Hy is duiselig, die sel se vloer styg, alles kantel. Hy wag op
die naarheid, maar sy binneste is vas en dood. Wanneer helderheid tot hom terugkeer,
is hy leeg en tam. Nog 'n stuk van hom is aan die aarde gevoer. Hy dink meteens
vaagweg: miskien keer dié gestorwe ding van sy wese tog eenmaal terug. Miskien
lê hulle iewers, lê en ontkiem en wortel skiet.’ (p. 19).
‘Hy loop blindelings. Die pyn skroef sy oë toe. Verby die leë krale, verby die
buitekamer, die huis. Sy vingers span om sy kop, sy duime trek sy kopvel styf soos
hulle op die pynkolle maal. Hy struikel oor 'n leivoor, keer met sy hande. Waar is sy
maag? Dit hang in die lug, sweef met hom. Hy bereik die ou mielieland. Waar het
hy gegrawe? Hy staan stil, kyk rond. Die aarde swem voor sy oë. Sy oë wil uit sy
kop draai en weghardloop. Hy loop, maar die naarheid slaan, anker hom. Sy bolyf
ruk vooroor. Hy brul toe die outa se vleis en pap... Sy bene swik. Hy sak op sy knieë.
Sy vingers grawe in sy kopvel. Die naarheid woed hom uit, verlaat hom wanneer hy
leeg, druipend van sweet op sy hande rus. Diederik kruip 'n paar tree verder. Hy strek
hom uit op die nat grond. In die gras. Waar die mielieland was. Sy gesig lê op 'n pol,
in die dou. Hy rus. Dis of die aarde hom vat, hom indrink in sy skoot. Hom bêre...’
(p. 36-37).
‘'n Jong meisie kom in die straat aan. Haar rok sit bo haar wit knieë. Hy kyk half
ingedagte hoe haar lyf swaai. Naby hom giggel sy. Hy kyk op. Dan lag sy hom hardop
uit. Hy raak gespanne. Dis of hy bang word om na links of regs te kyk. 'n Hond storm
hom, blaf teenaan sy bene en blaas aftog wanneer hy hom nie daaran steur nie. Hy
merk dat die straat op 'n oop stuk veld doodloop.
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Hy loop haastig tot daar, tussen die ruie gras in, tot in 'n slootjie. Naderhand gaan
sit hy teen die wal. Dit bewe in sy maag. Dis of hy vuil is binnekant. Hy wil sy
verstand sluit, maar die wit knieë en die vuil vrouens... Daar roer die ding agter sy
kop, die onweer van die naarheid. Ek moet loop, loop. Loop tot ek neerslaan...’ (p.
40).
‘Voor skemer spoeg die aarde hom saam met die ander uit. Die daglig soos 'n klap
in die gesig. Hy leun teen 'n staalpilaar, wag tot die grond onder sy voete tot stilstand
kom. Die naarheid het die pyn agter sy nek voorgespring. Dit sit oorgehaal op die
krop van sy maag, verstrengel in die stywe spiere. Hy loop haastig by die hek uit.
(...) Hy kies 'n skoongetrapte voetpad, hou sy ken teen sy bors asof hy die naarheid
wil inhok. Voordat hy die strate bereik, buig die naarheid hom krom, vooroor in die
gras. Maar sy ingewande is leeg, en die droë naarheid ruk hom op sy hurke. Sy oë
wil uit sy kop spat. Koue sweet syfer uit sy vel. Hy verset hom nie, gee hom oor,
gewillig om in die aarde na vrede te kruip. Wanneer dit verby is, sit die hoofpyn daar
soos 'n dikgevrete aasvoël. Maar die pyn is anders as vroeër. Hy kom oorent, trek sy
longe vol lug. Hy loop stadig verder, vaagweg verbaas oor die skielike wisseling van
naarheid en hoofpyn.’ (p. 48-49).
Uitgedaagd door ‘die puisiegesig’ wordt Diederik overmeesterd door een hevige
emotie: ‘Die naarheid is vinnig in Diederik soos die kop van 'n koperkapel wat uit
'n graspol pik. 'n Ou blindheid val oor sy oë, een oomblik lank. Dan word hy
dinamiet.’ (p. 66); en na het gevecht ‘Wanneer die hande hom los, gaan hy eenkant
toe en gee aan die naarheid wat hom toekom.’ (p. 67).
‘Hy voel haar hart iewers teen hom klop. Hulle neem mekaar kamer toe... Wanneer
dit verby is, is hy reeds verskriklik homself. Hy spring uit die bed, pluk sy klere aan.
Probeer hom keer, val verwonderd, oorstelp en moeg op die kussing terug. Buite is
hy soos iemand wat tussen die bome skuiling soek. Hy kyk op na die sterre. Sy keel
se spiere span styf. Dan breek die ding in hom los, en hy tjank. 'n Uur lank is sy
bewussyn stukkend, oorhoops. Belewenisse keer tot hom terug, hy is soos iemand
wat aan 'n dun wortel bo 'n niet rondswaai. Dun wortel, dun, laaste illusie.
Ontnugtering is galbitter in hom. Hy bid om naarheid.’ (p. 88).
Opmerkelijk is dat de aangehaalde (voor)beelden van de aanvallen de enige
romanfragmenten zijn waarin de protagonist uit zijn evenwicht raakt en geen
indifferente houding of gelatenheid vertoont. Hij gedraagt zich niet meer bedaard en
onverschillig maar staat in zijn volle menselijkheid open: hij zweet en kotst, hij holt
ergens weg of hij wordt verblind door verschillende aandoeningen. Om deze
toestanden te schetsen, grijpt Van Niekerk, die over het algemeen een zeer sombere
en eenvoudige stijl hanteert, naar een spectrum van uitdrukkingen en woorden en
zodoende geeft hij de zintuiglijke beleving weer. In tegenstelling
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tot andere situaties wordt Diederiks gedrag in deze taferelen wél breedsprakig en
voor Van Niekerk zelfs woordenrijk beschreven.
Een ander opvallend element in de geciteerde fragmenten is Diederiks
verbondenheid met de aarde. Zijn bewustzijn roept ‘na die oergrond, na verlossing.’
(p. 2-3), hij wil ‘sy woede oor die aarde mors’ (p. 19), wanneer zijn ploeg na de
nachtdienst de mijn verlaat, wordt gezegd ‘Voor skemer spoeg die aarde hom saam
met die ander uit.’ (p. 48). Na de aanval ‘is hy leeg en tam. Nog 'n stuk van hom is
aan die aarde gevoer. Hy dink meteens vaagweg: miskien keer dié gestorwe ding
van sy wese tog eenmaal terug. Miskien lê hulle iewers, lê en ontkiem en wortel
skiet.’ (p. 19), hij strek zich uit ‘op die nat grond. In die gras. Waar die mielieland
was. Sy gesig lê op 'n pol, in die dou. Hy rus. Dis of die aarde hom vat, hom indrink
in sy skoot. Hom bêre...’ (p. 36-37). Dit alles is de voorafspiegeling van de ultieme
verbondenheid met de aarde die hij in de dood zal vinden: ‘Die aarde drink hom
leeg. Daar is 'n vae wete van klamheid tussen bors en grond, en iewers waar sy kop...’
(p. 101).
Door de beleving van ‘naarheid’, met haar specifieke combinatie van angst en
walging, aan de ene kant (denk aan de evangelische taferelen van Jezus'
ondervindingen in de Hof van Olijven), en isolement aan de andere kant is Diederik
in staat intellectueel een samenhang te zien tussen verschillende elementen en verkrijgt
hij dieper inzicht. Met andere woorden de ervaring van ‘naarheid’ en isolement ís
een existentiële ervaring.87 Tactiele indrukken en een scala aan zintuiglijke sensaties
zijn overigens een terugkerend motief in het werk van de existentialistische schrijvers.
Hélène in Le sang des autres (1945) van Simone de Beauvoir of Roquentin in La
Nausée (1938) van Jean-Paul Sartre worden regelmatig overvallen door een
opeenhoping van gevoelens van verveling, schaamte, angst en walging, zogenaamde
de trop-ervaring (‘te veel’, ‘over-tollig’). ‘In zijn essay over de emotie [Esquisse
d'une théorie des émotions uit 1938 - J.K.] stelt Sartre dat de menselijke psyche niet
a priori beladen is met passies of emoties. Ook is de emotie geen representatie van
allerlei fysiologische aandoeningen: rood worden is bij Sartre niet een gevolg van
de schaamte, maar de manifestatie van het fenomeen zèlf. De emotie wordt bij hem
teleologisch verklaard als een magische akt die er toe dient de werkelijkheid, voor
zover deze niet strookt met de wensen van het subject, te transformeren. Deze akt
van kwade trouw wordt door Sartre altijd negatief bestempeld. Het getuigt namelijk
van een vlucht voor de werkelijkheid en voor de gedachte haar
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In haar essay Die moderne Afrikaanse prosa teen die agtergrond van die Afrikaanse
prosatradisie uit 1975 zoekt E. Botha de sporen van het outsiderschap niet alleen in de
moderne maar ook in de oude Afrikaanse literatuur en noemt in dit verband het verhaal van
Henriette Grové Liesbeth slaap uit (1966) waar Liesbeth ook het gevoel krijgt van ‘die walg,
teen alle sin en wil in, die walg van al dié vreemdheid en verwikkeldheid des levens. La
nausée, niks anders nie; ook by 'n klein meisiekind, in 'n Transvaalse skoolhuis van veertig
jaar gelede, is dit moontlik.’ (Botha 1987: 85).
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daadwerkelijk te veranderen. (...) De woede beschouwt Sartre als de poging de
barrières die het subject in de weg staan gewelddadig te vernietigen, in plaats van
dat er sprake is van een zinvolle ingreep. Hetzelfde geldt voor de treurigheid. Slechts
de emoties schaamte, angst en walging zijn authentiek; ze onthullen respectievelijk
het zijn-voor-de-ander, de bodemloze vrijheid van het individu en de contingentie
van de wereld.’ (Van Stralen 1996: 95-96).
Ook Sückert (1974: 66-72) legt terecht een link tussen Van Niekerks naarheid en
Sartres nausea. Sartre beklemtoonde door dit begrip, en tevens de titel van een van
zijn belangrijkste boeken, de absurditeit en de zinloosheid van het bestaan - de
misselijke bestaanswijze. Sückert wijst echter tegelijk op verschillen. ‘Daar is egter
'n verskil tussen Roquentin en Diederik se nausea- -aanvalle. By Roquentin is dit
nooit 'n fisiese naarwording nie. Vir hom is dit daarenteen iets metafisies. Diederik,
andersyds, word tot kotsens toe inderdaad náár. Myns insiens benadruk dit slegs die
intense wyse waarop Diederik sy bestaan as sinloos ervaar, na liggaam èn na gees.
Naar word is die klimaks van naar voel. Dit dui op 'n sekere magteloosheid om
weerstand teen hierdie toestand te bied. Wat egter van wesentlike belang is, is die
feit dat die naarheid die konkretisering is van 'n metafisiese belewenis. Die uiterlike
veraanskoulik, trouens, meestal, die innerlike; die abstrakte, of simboliese, is baie
dikwels herkenbaar aan die konkrete of bloot dinglike - soos altans in hierdie geval.
Diederik èn Die Son Struikel het hulle heel besondere, hulle kenmerkende, in geen
geringe mate nie, te danke juis aan die naarheid as vormingsfaktor by albei. Minstens
ten opsigte van Diederik herbelig dit die intense belewenis van die synskarakter van
die lewe - en die gevolglike uitsonderingsposisie waarin Diederik hom mettertyd en
in 'n toenemende mate bevind.’ (Sückert 1974: 71-72; onderstreping door de auteur).

IV.2.3.4. Licht, zon, geboorte
In Diederiks aanvallen van ‘naarheid’ komen vaste elementen voor. Naast hoofd- en
buikpijn, vergezelt door andere lichamelijke verschijnselen zoals spasticiteit of
hyperbeweeglijkheid, keren altijd sensaties van zijn gezichtsvermogen terug. Of het
om de handeling van kijken of tijdelijke blindheid gaat, het heeft altijd te maken met
een bepaalde ervaring van licht. De oogsymboliek kan dus niet los van het
verschijnsel licht besproken worden temeer daar het licht een sterke uitwerking op
Diederik heeft: ‘Die daglig’ is ‘vir hom vreemd, afsydig (...) maak hom rusteloos.
Hy verlang na die myn.’ (p. 63); ‘Hy voel kwesbaar in die lig, blootgestel aan sy
gedagtes wat hier uit die dop van sy geheue wil breek.’ (p. 63); het daglicht is ook
‘soos 'n klap in die gesig.’ (p. 48); brengt met zich mee ‘die stief liefde van die son.’
(p. 69); ‘flenters
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lig wis alles voor sy oë uit.’ (p. 11); ‘Hy kyk op, ontdek die son en lig en smerige
huise. Die lig is te skerp vir sy oë.’ (p. 63); ‘Die lig pla sy oë. (...) Diederik staan op,
skerm die son met sy hand van sy oë af.’ (p. 69); ‘Die kersvlam kry koers, die lig
ontrafel dinge voor Diederik se oë. Hy ken alles. Alles ken hom.’ (p. 85). Wat Greuter
met betrekking tot Camus' oeuvre schrijft, is ook van toepassing op Van Niekerk,
met die wijziging dat het niet om de Algerijnse maar de Zuid-Afrikaanse zon gaat.
‘Das Licht ist das fremdheitserzeugende Element par excellence; es rückt die
Gegenstände gewissermassen vom Betrachter weg in eine objektive Schau; zugleich
werden die Dinge scharf gegeneinander abgegrenzt und jedes innerhalb seiner eigenen
Konturen isoliert, so dass sie nun unverbunden, ohne jede Beziehung weder unter
sich noch zum Betrachtenden, als Fremdkörper dastehen. Das Unmenschliche, dem
Menschen gleichgültig Gegenüberstehende wenn nicht gar feindlich Gesinnte bildet
denn auch das Wesen der algerischen Sonne, deren Lichtfülle alle Landschaften
Camus' durchstrahlt und ihnen jene faszinierende Leuchtkraft gibt (...).’ (Greuter
1963: 19-20).
Het daglicht speelt de rol van een van de belangrijkste vervreemdende elementen
in de roman. De zon zelf staat gedeeltelijk symbool voor de (on)werkelijkheid van
het leven. De lichten van de nacht daarentegen worden in verband gebracht met het
verleden en met herinneringen. Het hoeft dus niet noodzakelijk daglicht (licht van
de zon als ‘daggesternte’) te zijn dat een vervreemdende functie uitoefent. Door het
licht van de maan, die Diederik door het raam van zijn cel ontwaart, en door de
beweging van dat hemellichaam wordt hij als het ware mee-, teruggenomen naar het
verleden. Het resultaat is hier zoals bij andere lichtwaarnemingen nl. de ontdekking
van de zinloosheid. De houding van zijn eigen lichaam - ‘Hy hang...’ (p. 3) - beeldt
dit plastisch uit. ‘Die maan kom uit die nag se diepte op tot bo die venster. (...) Een
oomblik lank is hy bewus van die maan. Dit dryf weswaarts, terug. Net die maan bly
oor. Hy klou aan die maan. Sweef weswaarts, na 'n doringboom. Sestien jaar, 'n
ewigheid. Sy kop lê op sy bors, sy hande het die kruis van die tralies gegryp. Hy
hang....’ (p. 2-3). Ook sterren brengen herinneringen: ‘Een maal kyk hy op na die
sterre, kyk weer vinnig weg. Hulle herinner hom aan paaie wat hy wil vergeet.’ (p.
59).
De analyse van de rol die het licht in de roman speelt, onderschrijft de
titelinterpretatie. Ten eerste zet de ongewone formulering ‘de zon struikelt’ de lezer
op het verkeerde been en conditioneert een andere leeshouding. De titel is allesbehalve
vanzelfsprekend en spanningsloos, hij vervreemdt en loopt op andere vervreemdende
romanelementen vooruit.88 Ten tweede participeert de
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Volgens Sückert (1974: 95) wordt met deze titel ‘die kenmerkende idioom van die roman
vooropgestel. Wie hierdie segswyse snap, snap eerlank die vertelwyse - en terselfdertyd die
uitbeeldingswyse - van die roman.’
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titel aan de semantische structuur van de tekst (Van Gorp 1991: 411). Reeds in het
eerste stuk van de roman (de titel behoort immers tot het zogeheten voorwerk) wordt
de zon, de hoofdbron van het licht, geïntroduceerd. Pas tegen het einde van de roman,
op het moment van Diederiks dood verkrijgt deze titelformulering de gehele
interpretatieve context. (Trouwens de zon wordt dikwijls in verband gebracht met
de dood, vooral in gebieden waar de verzengende zon droogte kan veroorzaken;
zonder in details te treden wil ik verwijzen naar L'Etranger van Camus waar Meursault
in de volle zon die zijn uithoudingsvermogen overschrijdt een vreemde Arabier
neerschiet89 of Koning Oedipus van Sophocles waar Lajos ook in de volle zon zijn
vader doodt, onbewust van het feit dat hij in de groep vreemdelingen staat.) ‘Die
aarde drink hom leeg. Daar is 'n vae wete van klamheid tussen bors en grond, en
iewers waar sy kop... Die son styg, struikel - kyk en stryk aan... Hulle draai sy flenter
liggaam om.’ (p. 101). De afwijking van de normale loop van de zon duidt altijd op
een ongewone gebeurtenis en komt bijvoorbeeld in de roman op een andere plaats
voor wanneer tijdens de gevangenneming van de generaal de zon volgens een getuige
stilstaat (p. 17). Wanneer Diederik sterft, wordt het licht van de zon tot iets materieels
en concreets, iets wat kan falen, vallen of uitglijden. De zon heeft zich verzelfstandigd
en een afwijkende beweging gemaakt, een hemellichaam dat zelf tot een handelende
instantie wordt.
Maar ‘de zon struikelt’ betekent meer. Sückert beklemtoont het feit dat kort voor
zijn dood, maar reeds nadat de ultieme beslissing (wilsdaad) genomen is, het leven
- voor de eerste keer in de roman - Diederik als geordend schijnt. ‘Net nadat die son
struikel, stryk hy aan.90 Ons het hier dus 'n teenstelling met die son van die titel. Dáár
struikel die son, en dit bly daarby. Hier stryk hy direk daarna egter aan, of anders
gestel: die son herwin sy balans. Hierdie feit dui moontlik op 'n veranderende toestand
by Diederik: naamlik dat hy in sy sterwensmoment sy ewewig herwin- onder die
ingrypend gewysigde omstandighede: uit die lewe die dood binne.’ (Sückert 1974:
101). Het licht dat door de hele roman als onrustbarend, bedreigend of pijnlijk werd
ervaren, wordt verstevigd en verkrijgt in het laatste beeld de waarde van symbool
van de nieuwe dimensie die voor de stervende Diederik geopend wordt.
Binnen de problematiek van het licht kan ook de ruimte in de roman geanalyseerd
worden. Dat in de roman diverse gesloten ruimtes voorkomen, is niet alleen in de
context van de isolatie en vereenzaming te interpreteren,

89
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Over de zon bij Camus en de eigen opinie van de auteur over zijn werk schrijft Degenaar
(1966: 65): ‘Ten spyte van duisterheid straal daar, volgens Camus, 'n onoorwinlike son (un
soleil invincible) uit sy werk waardeur hy getrou bly aan die skoonheid in “hierdie verdorde
eeu.”’
In het Afrikaans betekent ‘aanstryk’: ‘statig aankom’ en ‘vinniger beweeg, aanstap’ (VAW
1993), in Nederlands ‘voortgaan, voortlopen’ (Woordenlijst 1960) - J.K.
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maar ook in het kader van de betekenis die aan het licht toekomt en dus de spanning
tussen binnen en buiten, gesloten en open karakteriseert. Ten eerste gaat het om de
gesloten ruimte van Diederiks lichaam, hetgeen reeds boven besproken is toen zijn
geslotenheid als deel van de isolatie aan bod kwam. ‘Diederik hoor die orreltjie, maar
die musiek is onbekend en swaar. Hy sluit hom teen die klanke, maar 'n oomblik
lank is hy heftig in 'n vroeër oomblik. Dis of hy 'n sirkel geloop en lighoofdig daarvan
geword het.’ (p. 53).
Diederik verkeert in een vicieuze cirkel waardoor zijn gevoel van eenzaamheid
wordt verhevigd. ‘Die myn word Diederik se toevlug van die eensaamheid, die
buitekamer sy skuilplek teen die myn.’ (p. 51). Wanneer Felix Kriel zijn uitnodiging
herhaalt en zegt ‘Jy kan nie jaar in, jaar uit eenkant in 'n kamer sit nie’ (p. 52), begint
Diederik na te denken over de ruimtes waarin zijn leven zich afspeelt. ‘Hy wens
Felix wil hom vergeet. Die buitekamer is sy wêreld. Teenoor alle ander dinge staan
hy eenkant. As hy kon opstaan en iewers heen loop, maar oral buite die kamer en
die myn is dit dieselfde: alles jaag hom terug, selfs bome en gras skree sy eensaamheid
uit. Terug na die kamer en die myn. Altyd terug na 'n sel waar alleenheid soos 'n
gretige vrou lê en wag.’ (p. 52). Wanneer hij door verandering van de ploeg s'nachts
moet gaan werken, raakt hij uit het ritme van de inmiddels gewone gang van zaken.
‘Sondag. Van vandag af werk hy snags. Hy ontmoet helder daglig van vooraf. Dis
vir hom vreemd, afsydig. 'n Paar uur sit hy in die buitekamer, maar die daglig maak
hom rustelos. Hy verlang na die myn.’ (p. 63).
Het motief van de gesloten ruimte benadrukt de eenzaamheid van Diederik en kan
in navolging van Van Stralen (1996: 66-67) ‘als de gevisualiseerde frictie tussen
vrijheid en beperking’ beschouwd worden. De spanning die daaruit voortkomt, kan
tot absurde situaties leiden en de wens tot opheffing daarvan bewegen. Als gevolg
van een dergelijke voorstelling van zaken kan de lezer de indruk krijgen ‘dat de
wereld als geheel door het personage als een gesloten ruimte wordt ervaren.’ (Van
Stralen 1996: 66-67). Wanneer Diederik de nacht in het veld doorbrengt, slaapt hij
‘tussen die vier mure van gras.’ (p. 46). Deze indruk krijgt de lezer eveneens in de
ervaring van de sociale ruimte. De aanwezigheid van mensen wordt ervaren als
beperkende ruimte, omdat Diederik zijn outsiderpositie tussen de frontlijnen wil
behouden, ook wanneer tot een gezamenlijke staking is besloten: ‘Uitlanders en
republikeine praat saam, hulle kosblikke beduie deurmekaar. Hulle arms kom in
aanraking. 'n Stroom van broederskap ontspring tussen hulle. Hande swaai wyd.
Hulle is 'n muur.’ (p. 65).
De protagonist voelt zich veiliger in de afzondering van gesloten ruimtes die een
soort vertrouwde en voor hem niet onwerkelijke realiteit zijn. Typerend is de ervaring
van zijn cel: ‘So leer hij die afstand van die mure ken, raak hy intiem met die sel terwyl dit gis in sy brein, in sy bewussyn.’ (p. 21). Hij wil het gesprek niet voorzetten
dat de cipier kort voor zijn vrijlating met hem
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aangaat en hij zegt tot drie maal toe: ‘Stuur my terug sel toe.’, ‘Stuur my terug!’,
‘Stuur my terug, dis al.’ (p. 22). Zijn verlangen naar de gesloten ruimte wordt later
niet kleiner: ‘Die buitekamer is sy wereld. (...) Terug na die kamer en die myn.’ (p.
53).
Binnen de spatie, het beperkte terrein ‘wordt het individu gedwongen tot
confrontatie met de ander of tot een uiteenzetting met zichzelf. In de gesloten ruimte
wordt de mens vaak tot zijn lichaam gereduceerd en aldus onderworpen aan de blik,
de macht van de ander. Tegelijk beseft de onderworpene dat hij aan deze
machtsonderwerping kan of zou moeten ontsnappen, waarna de strijd met de ander
kan beginnen.’ (Van Stralen 1996: 66). ‘“Waarheen het jy na die eerste aand
verdwyn?” [vraagt Felix Kriel] Diederk antwoord nie. Sy gees is nog onder die aarde,
bedompig en toegespin, saam met stukkies naturel in 'n sak toegebind.’ (p. 51-52).
In de treinscène wanneer de rebellen naar de gevangenis vervoerd worden, vindt
een oratio pro domo plaats die uitgesproken wordt door een student. Hij heeft zijn
studie onderbroken om aan de rebellie deel te nemen en hij stelt geen vragen maar
geeft antwoorden en leest anderen de les: ‘Hulle praat van emosie - belaglik. Ek het
dit beredeneer; dis al wat ons kon doen.’ (p. 7), ‘Daar's sulke dinge soos oorsaak en
gevolg. Jy kan ons hele geskiedenis ontleed, jy sal altyd by oorsaak en gevolg uitkom.
Jy moet net die simbole reg lees, jy moet logika toepas en die antwoord is helder
soos daglig.’ (p. 9), ‘Ons mense se gees is nog nie dood nie (...). Daarom gaan ek
politikus word sodra ek uit die tronk kom. Ek wil my mense leer wat hulle is.’ (p.
8), ‘Politiek volgens plan, al moet ons af en toe konkel. Later maak ons weer alles
reg - die doel heilig die middel.’ (p. 9). Deze redeneerwijze laat Diederik aanvankelijk
onverschillig, maar later vervreemdt de stem van deze geïdeologiseerde logica hem
helemaal: ‘Hy kan dit nie begryp nie. Die student is tog ook rebel (...). Maar dis of
hy 'n bekende se deur oopmaak en skielik tussen 'n spul vreemdelinge staan. Hy wil
uit - hy kan sy vreemdheid nie verberg nie.’ (p. 8). Hier gebruikt Van Niekerk alweer
het motief van de gesloten ruimte91 dat een grote rol in de existentialistische literatuur
speelt; dit kan ook een inventieve verwijzing zijn naar Heinrich Bölls Der Zug war
pünktlich (1949) waar sprake is van de soldaten die verschillende meningen luchten
op weg naar front (bij Van Niekerk worden de rebellen naar de gevangenis vervoerd).
‘Opvallend is overigens, dat binnen het ethisch existentialisme het individu zich
uit de gesloten ruimte bevrijden kan of dat deze plaats - juist in het besef dat men
vrij is - niet als definitief beperkt wordt ervaren.’ (Van Stralen 1996: 67). Op zondag
gaat Diederik niet naar de kerk of beter hij gaat niet naar binnen;

91

Eigenlijk plaatst de auteur in de scène die zich reeds in de gesloten ruimte van de trein
afspeelt, het beeld van de gesloten ruimte van een huis (‘'n bekende se deur oopmaak’).
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wanneer na de dienst Anina hem vraagt waarom hij buiten gezeten heeft, antwoordt
hij dat hij naar de muziek wou luisteren. ‘Haar hande druk styf om die Bybel en
gesangeboek. “En die kerk?” vra sy. “Buite was dit beter.”’ (p. 64). Deze ambivalente
houding tegenover binnen en buiten leidt ons naar het geboorte-motief terug.
Het licht en gesloten ruimte moeten hier verder met de geboortesymboliek in
verband worden gebracht. Het beeld van de geboorte komt in verschillende gedaanten
voor zowel concreet als op een meer abstract of symbolisch niveau (geboorte houdt
verband met de organische groei die door ‘ontkiem’ (p. 19), ‘koringskorrel’ (p. 9,
92, 100) en ‘aartappel’ (p. 33-34) verbeeld wordt). Aspecten van de fysieke,
psychische en geestelijke geboorte zijn diverse facetten van het proces van
menswording van de protagonist. Reeds op de eerste bladzijden van het boek worden
cruciale vragen gesteld: ‘Wanneer is hy gebore?’, ‘Wanneer het die pyn in sy kop
gekom?’, ‘Of is hy en dié pyn saam gebore?’ (p. 3). Deze vragen blijven naklinken
tot aan de laatste fragmenten wanneer Diederik, die aangevallen wordt door de ruiters
van ‘die vreemde kommando’, denkt: ‘- Wie is ek, Here? Hoe het ek in hierdie
vreemde land gebaar gekom?’ (p. 82).
De geboortesymboliek wordt soms op een gevarieerde wijze uitgewerkt
bijvoorbeeld in het tafereel van de vrijlating. De gevangenbewaarder vertegenwoordigt
niet alleen een bepaalde politieke of militaire orde maar ook een sociale opstelling
en dwang die de ruimte buiten de gevangenis overheersen. Hij belichaamt als het
ware de aanvaarding van de realiteit buiten de penitentiaire inrichting. Diederik wil
zijn situatie niet veranderen en is bang om zijn afgezonderde/afzonderlijke en
beschutte positie, de ruimtelijke eenzaamheid te verliezen - hierdoor kan hij
gedwongen worden om zijn positie opnieuw en op een andere manier af te bakenen
en te herdefiniëren, daarom herhaalt hij: ‘Stuur my terug sel toe.’, ‘Stuur my terug!’
en ‘Stuur my terug, dis al.’ (p. 22). Zoals bij de echte bevalling hangt ook de vrijlating
- in het bijzonder haar tijdstip - niet van de mensen af; zelfs de cipier voert slechts
orders uit en móét hem vrijlaten. Diederiks ontslag uit de gevangenis, zijn weg naar
buiten wordt omschreven als een weg door het geboortekanaal naar het licht; de
gewaarwordingen van het oog spelen hier hun rol. ‘Terug deur die gange, terug na
die lig. En skielik trek Diederik se maagspiere saam. Het hy geslaap? Waar was sy
eie self dat sy maagspiere nóu eers...?’ (p. 23). De wereld verschijnt aan hem als iets
onwerkelijks en hij ervaart verder zijn vrijlating als pijnlijke fysieke sensatie: ‘Die
ou spanning kriewel in Diederik se lyf. Die deure swaai oop. Huise, bome en mynhope
lê soos in 'n raam. Poort tot 'n nuwe wêreld! “Waarvoor wag jy?” vra die wag
ongeduldig. Hy loop. Die deure klap toe, word gegrendel. Hy is vry. 'n Perdewa ratel
verby, 'n naturel kyk en glimlag. Diederik is vry. Hy wil terug sel toe. 'n Paar tree
van die tronk af gaan hy staan. Hy

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

404
kyk om. Die sel is bekend, die sel herberg die eensaamheid, geslote, donker. Maar
dié lig voor hom, dié onherbergsame lig...’ (p. 23). Een volledige bevrijding/geboorte
ervaart hij vóór en ín de dood wanneer het licht anders wordt en alles werkelijk wordt:
‘Die dorp lyk vir hom vreemd. Hy sien alles raak, en elke ding het werklikheid.’ (p.
97).
Onmiddellijk nadat Diederik buiten staat, wordt een nieuwe rebel naar de
gevangenis gebracht en de deur achter hem slaat hard dicht. De eerdere lichamelijke
gewaarwordingen van pijn in zijn maag en pijn in zijn ogen culmineren nu in een
ervaring die duidelijk de archetypische dimensie van de geboorte heeft. ‘Agter hom
klap die tronkdeure toe. Dis of dié geluid hom lossny, of hy ru in die vryheid en lig
en leegheid gegooi word.’ (p. 23).
Het motief van de geboorte wordt ook later ontwikkeld. Enkele voorbeelden.
Wanneer Diederik na de ontmoeting met Felix Kriel ‘Huis toe!’ (p. 26) loopt, wordt
een tafereel op ‘die veld’ geschetst. ‘Hy kom op 'n paar slapende koeie af. Sy mond
is droog. Een oomblik lank lê hy weer op sy rug onder 'n bok se pens; 'n melkstraal
spuit in sy oë, op sy gesig, uiteindelik in sy keel.’ (p. 27). En zoals de evangelische
wijzen uit het Oosten volgt hij een ster op zijn weg naar de bekende plek van de
boerderij alsof naar een geboorteplek: ‘Diederik wil hardloop. Los van dors en
rebellie, los van republiek en Vierkleur en vryheidsoorlog. Bang dat die aandster en
die kruis hom sal verlaat.’ (p. 27). In het daaropvolgende derde hoofdstuk wordt de
geboortesymboliek verder verdiept in het beeld van de badende Diederik (let wel:
baptismus en ablutio): ‘Vir die eerste maal word hy bewus van die stroom. Die water
is sag en rond om hom. Hy herken die liefde van water, hy onthou.’ (p. 28).
Een directe verwijzing naar de geboorte bevat vanzelfsprekend het woord
‘navelstreng’ (naelstring) dat herhaaldelijk genoemd wordt. Het geestelijke
geboren-worden van Diederik volgt op de fysieke geboorte en op de ervaringen die
hij als mens onderhevig aan het proces van de socialisatie verzameld heeft: door de
Anglo-Boerenoorlog en de Rebellie heeft zich bij hem tot op zekere hoogte een
wij-gevoel ontwikkeld dat meer omvat dan alleen hem en zijn broer Wynand. ‘Iemand
het verkeerd gesny - ons geslag is te gou van die moer losgesny... Ons is nie klaar
gebore voor ons in die lewe gelos is nie...’ (p. 2). Maar ook het woord ‘baarmoeder’
zelf valt bijvoorbeeld ‘Soos dié nag, is alles meteens in hom, hy in alles. Een oomblik
lank ken hy deernis - dit lê om die aarde soos 'n baarmoeder. (...)’ (p. 80), of wanneer
hij door de kogels getroffen van het paard valt, ligt hij ‘soos 'n vrug in die baarmoeder’
(p. 101). Op een andere plaats is er sprake van de schoot: ‘Hy rus. Dis of die aarde
hom vat, hom indrink in sy skoot. Hom bêre...’ (p. 37). Ook het woord ‘verlossing’
kan met de bevalling in verband worden gebracht: ‘Iewers, diep in Diederik, draai
die eerste walging van die naarheid. Sy bewussyn tas na die begin van alles, van
homself. (...) Sy bewussyn roep na die oergrond, na verlossing.’ (p. 3).

Jerzy Koch, Outsider onder de zijnen. Vormen van xenofanie in de Afrikaanse roman

405
Het is duidelijk dat het hier niet alleen gaat om het proces van
ter-wereld-gebracht-worden of om groei/rijping, maar om de geboorte van de
existentiële mens. De dood van zijn celmaat is voor Diederik een soort waarschuwing
dat men dood kan gaan zonder (zelf)bewust te worden; dit daagt hem uit op zoek te
gaan naar het zelf. De dood van de celmaat heeft voor de existentie niet alleen een
dimensie van het fysieke einde maar betekent ook het afsterven binnen en door de
dogma's. Terecht wijst Antonissen (1963: 235) op de onbepaaldheid van het lidwoord
(‘'n vryheidsoorlog om 'n republiek’) en Van Eetveldt (1964: 18) zegt dat het gebruik
van het enkelvoud en zonder hoofdletters (republiek, vrijheidsoorlog,
concentratiekamp, rebellie) op axioma's wijst waartegen bezwaren aangetekend
worden. De mens is door deze dogma's verbonden aan een onwerkelijk leven, dit
vormt zijn navelstreng.
Geboortesymboliek speelt een wezenlijke rol in de ontwikkeling van zijn
verhouding tot Anina. Dankzij deze relatie leert Diederik nieuwe dimensies in het
leven kennen. Wanneer zijn bewustzijn ontwaakt en hij zelf begint (in) te zien, roept
alles naar de geboorte. ‘Die meisie speel nog. Dit klink of die klanke deur 'n wyde
tregter na hom toe aankom. Hy weet half: die meisie speel sommer, speel vir haarself.
Dis vir hom nuwe musiek. Die musiek raak stil. Hy wag dat die deur moet oopgaan.
Dan begin dit weer, sag maar grys. Een maal is dit swart, swel soos 'n donderwolk,
raas, bliksem. Dan bars dit oop, spierwit, sak uit en reën. - Geboorte, Ouboet. Alles
is geboorte! Oral skreeu dit om geboorte. Miskien is die dood ook...’ (p. 74). De
gelijkenis met zijn moeder, daadwerkelijk of verbeeld, staat ook niet los van de
geboorte-associatie. ‘Anina glip in haar nuwe gestalte daarin, een met sy ma. Die
sterre word drifreën, mensreën. In sy gedagtes skreeu 'n kind geboorte uit. Die aarde
luister daarna. Soos dié nag, is alles meteens in hom, hy in alles. Een oomblik lank
ken hy deernis - dit lê om die aarde soos 'n baarmoeder.’ (p. 80).
Geboorte wordt met de dood geassocieerd. Wanneer Diederik de zwangere vrouw
bij de bevalling helpt, flitsen door zijn hoofd gedachten zoals ‘Here, wat maak ek
op die dun plek tussen lewe en dood? Hoe trek ek hom daar verby? Dit groei, Ouboet,
alles groei. Bome bot en baar, alles baar. Maar wie sorg vir die vrug, wie laat kantel
tussen dood en lewe?’ (p. 72).
Dood en geboorte vallen ook samen omdat Diederiks keuze voor de dood niet de
betekenis heeft van zelfmoord die een uitweg uit het zinloze mensbestaan is. Zijn
conclusie is echter dat hij alleen in de dood zichzelf kan ontdekken, de dood voltooit
als het ware zijn wordingsproces. Dit is de lezing van Diederiks gedachten nadat hij
de ultieme beslissing heeft genomen - kort voor zijn dood: ‘Dié is my eerste rebellie.
Myne! Ek proe die waarheid in my mond... Netnou word ek gebore... in die rooigras
- met God... (...) God, as die gras, geboorte - in die grond - koringkorrel wat eers
vrot - ek sien hulle gesigte’ (p. 100). ‘Die jong rebel Diederik word as enkele mens
gesien, en bowendien in dié toe-
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stand van onskeibare redelikheid-en-redeloosheid, van bewuste noú-leef en
onderbewuste geleef-wórd vanuit al die verbye, waarin het bloot “die mens” is, die
wésenlike mens: die vervreemding op hierdie aarde, wat alleen in die dood túiskom,
gebore word, deurbreek na God.’ (Antonissen 1963: 235).

IV.2.3.5. Gezichten
In Die son struikel zijn er vele voorbeelden dat bij Van Niekerk mensen dikwijls als
gezichten waargenomen worden - hun beschrijving wordt dus vaak tot een schets
van de gezichten gereduceerd. Enkele personen die een aantal keren hun opwachting
maken, worden herhaaldelijk als ‘gezichten’ bestempeld: ‘die een met die dik gesig’
(p. 12), ‘pokkiesgesig’ (p. 13), ‘'n bebaarde gesig’ (p. 25), ‘die sproetgesig’ (p. 38),
‘'n pap gesig’ (p. 39), ‘een dikke met 'n gladde gesig en 'n halwe bles’ (p. 54), ‘die
een met die oop gesig’ (p. 54).
Gezichten zijn natuurlijk belangrijk bij de beschrijving van het voorkomen van
mensen; ze karakteriseren ze niet opzichtig maar roepen een bepaalde sfeer op: ‘Die
swanger vrou se man wag hom naby die buitekamer. Sy gesig is glad geskeer, hy
dra 'n verbleikte witbroek.’ (p. 49); ‘Ou mynwerker kom soek geselskap, vertel hom
hoe goedkoop 'n menselewe onder die grond is. Die man lag elke keer wanneer hy
die dood beskryf, maar dis of sy oë en sy mond nie aan dieselfde gesig behoort nie.’
(p. 51).
Soms bouwt Van Niekerk zijn scènes met gezichten op. Dit gaat in eerste instantie
om de weergave van algemene gevoelens door de gelaatsuitdrukking, bijvoorbeeld
wanneer de spanning tussen de mijnwerkers groeit: ‘Daar is stilte wat verdeel, geslote
gesigte wat stilweg takseer.’ (p. 59) of wanneer het om intieme waarnemingen gaat
zoals tijdens de avond met Anina: ‘Hy ontdek haar rok, oë en hare, gesig. Hulle drink
in stilte. Die wonder van 'n meisie vul sy verstand, en vir die oomblik is hy verlos
van spanning.’ (p. 61). Diederik zelf wordt gezien en beoordeeld door de fysieke
verschijning van zijn gezicht: in de gevangenis vraagt de cipier hem ‘Waarom is jy
so maer en bleek?’ (p. 21) en wanneer hij naar het werk gaat nadat hij geslagen is
door een groep arbeiders, merken de mensen op de mijn ‘letsels aan sy gesig’ (p. 58)
op. In de muffe kamer waar hij de eerste nacht op het dorp doorbrengt, wast hij zich
en wordt aangegrepen door de xenofanische (bevreemdende en vervreemdende)
ervaring van zijn eigen gezicht: ‘Hy trek die gordyntjies weg. Hy gooi die wasskottel
driekwart vol water. Dan druk hy sy hele gesig daarin. Sy hande begin werk, was sy
gesig en ore en hare dat die muur vol spatsels sit. Dit hou lank aan, kort-kort druk
hy opnuut sy gesig in die water. Naderhand droog hy hom af. Diederik kyk in die
spieël. Dis of hy van agter die spieël na die mens voor die
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spieël kyk. 'n Bekende, 'n vreemde bekende. Hy is 'n skulp vir homself - waarin hy
jare lank gewoon het sonder om hom ooit te ontmoet. - Eenmaal wás ek jy.’ (p. 42).
Diederik wordt door een xenofanisch gevoel overvallen bij het zien van de overvolle
zaal waarin hij berecht wordt - de gehele ruimte komt hem als verzameling gezichten
voor: ‘Voor hom in die saal roer honderde gesigte. 'n Grasland, maar elke pluim 'n
ander gesig; party strak, ander smalend. Iewers praat iemand grof, elders lag 'n ander
uit sy keel. Iewers op die vlakte dop bloedkolle op... Swetende gesigte; dik of maer,
skraal of rond. Nuuskierige venyn, plesierigheid wat verag. En skielik, oor dié gesigte,
weet Diederik hoe 'n mens sommer net kan haat.’ (p. 15). Dezelfde ervaring maakt
hij mee in een toestand van hevige emoties wanneer hij met ‘die puisiegesig’ op de
mijn vecht: ‘Voordat hy kan omdraai, word hy deur baie hande eenkant toe gepluk.
Hy kom langsaam tot homself. Eers baie stemme wat vaagweg soos swermende bye
brom, gesigte uit vier windstreke. (...) Hy druk met sy vuiste teen sy slape. Gesigte
en geluide neem vaster vorms aan. (...) Diederik baan 'n pad deur die stewels en
stofbelaaide gesigte en gelapte broeke en hemde sonder sakke.’ (p. 66-67, 68).
Zelfs geschiedenis en politiek worden teruggebracht tot een reeks gezichten en dit
onafhankelijk of het om de officiële afbeeldingen in het kantoor van de gevangenis
gaat: ‘portrette van twee figure in uniforms wat die vyand ná hulle oorwinning
ingevoer het. (...) Diederik (...) bly na die twee gesigte aan die muur kyk.’ (p. 21),
of om de patriottische prenten bij de nationalist Felix Kriel: ‘Aan die mure kyk
bebaarde gesigte uit vergulde rame. Twee presidente, drie generaals. Omring deur
Vierkleure. Eenkant 'n stamboom, 'n stamregister. Omring van Vierkleure en gesigte.’
(p. 25). In zijn kamer die hij in het eerste huis in het dorp huurt, hangt ook een portret;
Diederik merkt het pas op wanneer Felix Kriel bij hem op bezoek komt en hem op
de aanwezigheid daarvan attent maakt. ‘Sy oog val op die portret teen die muur - sy
eie generaal van die tweede vryheidsoorlog wat deur die vyand mak gemaak is. “Kyk
ek reg, ou seun?” en hy beduie met sy kop. Diederik sien dit nou die eerste maal
raak. Hy skrik half, net vir 'n oomblik. “Dit behoort nie aan my nie, maar wat maak
dit saak.” “Hoe kan dit nie saak maak as sy gevreet in jou kamer hang nie?” “Niks
maak saak nie, Oom.” (...) Diederik antwoord nie. 'n Stilte groei tussen hulle. Dan
staan die grysaard op en hak die portret van die muur af, sit dit onderstebo op die
wastafel neer.’ (p. 42, 43). De werkelijkheid komt bij Diederik niet in zijn politieke
dimensie over. Anders dan bij de meeste mensen met wie hij in contact komt, wordt
zijn wereld niet bevolkt en overheerst door de gezichten van de volksleiders en
generaals en andere beeltenissen die als herkenningssignalen voor de eigen mensen
of waarschuwingstekens voor de vreemde fungeren.
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Een illustratief voorbeeld dat de auteur zich bij de presentatie van gezichten niet door
een voyante symboliek laat verleiden, geeft de discrete relatie tussen twee gezichten
in de bloedige mijnscène: ‘Eendag staan hy eenkant en kyk hoe 'n naturel 'n ou gat
in die rots oopboor. Die swart liggaam sit vol sweetplasse, die spiere ril wanneer die
hamer die staalboor tref. Die naturel laai die gat met dinamiet. Sy nat gesig is verveeld.
Hy stamp die dinamiet vas in die gat. 'n Kort slag skud die aarde. Klipsplinters spat
teen Diederik se gesig. Hy duik in die stof. (...) Diederik kyk op van die grond af.
Die naturel is nie daar nie. Dan sien hy gemors teen die rotse.’ (p. 51).
De traumatische ervaring van de dood van zijn oudere broer markeert een duidelijke
grens in Diederiks levenservaring - alles wat daarvoor plaatsvond, lijkt onwerkelijk:
‘Maar dit was lank gelede, in 'n vroeër lewe...’ (p. 16). Zulke gemoedsaandoeningen
vervreemden Diederik van de omgeving en van gewone handelingen. Hierdoor wordt
hij geplaatst in een bijzondere psychische toestand: ‘Sy vleis en sy brein is seer.’ (p.
7). De dwanggedachte aan Wynand overheerst alles: ‘Wynand druk alles uit sy
verstand’, ‘Wynand lê sy wese vol’, zijn naam ligt ‘oor die wêreld gekerf’ (p. 2).
Diederiks obsederend denken richt zich dan op wat aanvang, bron of oorsprong van
hemzelf mag zijn: dit is ‘sy bewussyn’ (p. 3) dat tast en roept. Dit veroorzaakt in
hem een kettingvraag die het wezen van zijn identiteit raakt (p. 4). De dood van
Wynand blijkt een keerpunt in zijn leven te zijn, alhoewel dat in feite een van de
vele doden in zijn leven was: ‘Wanneer het die pyn in sy kop gekom? Ná Faans? Of
daardie nag toe sy ma se skreeu sy slaap vir ewig oopgeruk het?’ (p. 3).
Die dood plaatst alles wat Diederik doorgemaakt heeft, in een ander perspectief.
Hij wordt achtervolgd door dwangvoorstellingen van Wynands ogen en van zijn
eigen blindheid na de dood van zijn broer: zijn ogen liggen ‘iewers, iewers’ (p. 1),
‘op die veld gestrooi’ (p. 2), ze zijn ‘opgesuig deur die son’, ‘verskroei deur die
kruit’, (p. 1), ‘deur die aarde gedrink...’ (p. 3), Wynand wordt begraven ‘sonder oë...’
(p. 1), ‘lê blind in die aarde...’ (p. 2), Diederik spreekt de dode daarover aan ‘Net het
hulle jou oë gevat...’ (p. 2), ‘maar iemand het sy oë...’ (p. 3), Diederik zelf ‘wil tjank
- sy oë weier. Daar lê 'n droogte agter sy oë.’ (p. 1), ‘- Wynand! Here, net één traan.
Leen my dan een! My oë vergaan van dors!’ (p. 3). En dit beeld wordt compleet in
de dood van Diederik zelf: ‘- Die sweet wil nie uit my oë bly nie, Ouboet!’ (p. 99),
‘Die wêreld kry 'n vreemde gedaante voor sy natgeswete oë.’ (p. 100), ‘Diederik se
oë droog op in die gras.’ (p. 101).
Wat over gezichten gezegd is, slaat dus eveneens op ogen; zelfs de gezichten van
andere mensen kan hij zich herinneren dankzij hun ogen: ‘maar húlle het oë gehad’
(p. 1). De beelden bijvoorbeeld die opgeroepen door Wynands dood op hem afkomen,
zijn de beelden uit zijn vroegste kinderjaren, zoals de dood van zijn moeder in het
concentratiekamp. ‘Iemand het hom na haar toe gelei.
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Hy wou klou, maar die hande het hom weggeruk. Toe klou sy oë aan haar (...)’ (p.
1). Anders is het gesteld met zijn broer: ‘Wynand se gesig is nêrens te onthou nie.
(...) Wynand se gesig wil nie terugkom nie.’ (p. 1).
Ogen zijn het meest karakteristieke en karakteriserende element in gezichten van
mensen. De beschrijving van iemands uiterlijk begint dikwijls van de ogen af of de
ogen spelen daarin een belangrijke rol: ‘Felix sit 'n paar oomblikke lank stil. Sy oë
is rooier as gewoonlik, hy lyk tam en maerder.’ (p. 77), ‘Die een het 'n skraal gesig
met bietjie baard. Sy hande is fyn, oë trek soos die van iemand wat baie lees.’ (p. 7),
‘Sy oë beweeg rusteloos.’ (p. 10), ‘Die deur gaan oop. Die pokkiesgesig verskyn,
minder rooi. Sy oë is vol afsku op die drie rebelle.’ (p. 13), ‘'n Bebaarde gesig verskyn
onder die grys wenkbroue. Bo die baard sit twee bloedbelope oë onder die grys
wenkbroue.’ (p. 25), ‘Die sproetgesig hou Diederik dop, sy rooierige oë rek wanneer
Diederik woordeloos een tamatie na die ander in sy mond druk.’ (p. 38), ‘'n Pap gesig
verskyn. Twee koue oë kyk deur hulle swelsels. (...) Die pap gesig ruk uit die opening,
die deur klap toe.’ (p. 39), ‘'n Vrou met 'n pap mond maak die deur oop. (...) Waterige
ogies, vel soos deeglik gebreide leer. Sy kyk hom op en af, die regterhoek van haar
mond trek op 'n plooi.’ (p. 41), ‘'n Kaalgeskeerde gesig verskyn langs die vrou.
Pikswart oë kyk onder 'n smal voorkoppie na Diederik.’ (p. 45), ‘Diederik wonder
nog, dan vul sy volkslied die kamer. Maar dis of sy gees van ver af moet kom om
die lied te herken. Die ander kyk na hom, en daar is broederskap in hulle oë.’ (p. 56),
‘Woede kruip in Hendrik se oë.’ (p. 87), ‘Kort-kort kyk hy [Hendrik] na Anina, en
sy oë is vol agterdog en heimwee.’ (p. 91).
De mensen worden dikwijls gekarakteriseerd door hun ogen zoals tijdens de
arrestatie van Felix Kriel: ‘Anina gaan stilweg naby haar pa sit. Die bleskop kyk na
die rooi, geswelde oë en bleek gesig. (...) Die manskappe se oë bly op die meisie.
Hulle lyk honger. (...) Felix groet sy dogter wat soos 'n stom mens daar sit. Haar oë
is droog en doods.’ (p. 84). Mensen van het dorp kijken toe wanneer Diederik door
de ruiters van ‘die vreemde kommando’ op straat wordt geslagen: ‘Dosyne stakers
staan langs die straat. Diederik herken baie gesigte - onthou hulle sonder dié dooie,
afsydige oë.’ (p. 82). Voor de eerste omhelzing met Anina is hun ogenspel heel
belangrijk: ‘Haar oë is groot en blink voor hom. (...) Hy kyk na die meisie, sien haar
in wit soos dié Sondag. Hy kan nie mooi onthou nie, maar eenmaal moes sy ma só
heel gewees het. Hy staan naby haar, wag dat sy weer praat. Sy kyk op na hom. Hy
wil deur haar oë tot agter, tot in die konsentrasiekamp, tot in die dood sien.’ (p. 76).
Wanneer een andere gevangene in zijn cel belandt, wordt in de beschrijving de
meeste plaats aan de ogen besteed als het meest karakteristieke element in zijn
verschijning en gedrag. De ogen worden altijd beschreven wanneer iets over hem
gezegd wordt. ‘Sy oë staar, glasig blink. (...) Die stywe oë bly op hom. Hulle lê diep
in hulle kaste, daar is swart skaduwees om hulle.’ (p. 15),
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‘Die vreemdeling se oë hoort nie by sy gesig nie. (...) Sy oë staan moeg in sy kop.
Sy vingers verstrengel, los. Terwyl hy praat, vind die spel tussen oë en mond en
vingers plaas.’ (p. 16), ‘Sy oë kyk oor Diederik se kop na die skuiwergat en die
tralies. (...) die trane uit die vreemdeling se oë’. (p. 17), ‘Die vreemdeling drink klaar.
Sy oë bly toe.’ (p. 18), ‘Die vreemdeling skreeu, ruk orent. Sy oë staan wyd en wit.’
(...) Sy ken druk ver vooruit, sy oë wil uitskroef van benoudheid.’ (p. 20).
In tegenstelling daarmee wordt Diederik zelf tamelijk zelden door middel van de
beschrijving van zijn ogen gekarakteriseerd. Dat er niet veel plaatsen zijn zoals
‘Diederik se oë antwoord.’ (p. 2), ‘Maar dis of die pyn op sy ooglede trap, sy oë dig
trap en sy brein toesluit.’ (p. 3) of ‘Hy eet met sy oë.’ (p. 38) heeft
hoogstwaarschijnlijk met het feit te maken dat hij de instantie in de roman is die ziet
(focalisator). Zo komen we over Diederiks manier van kijken indirect iets te weten
bijvoorbeeld via andermans opmerkingen. Felix Kriel zegt Diederik bij het afscheid:
‘en verdryf die wilde kyk in jou oë.’ (p. 26) en na Diederiks terugkeer van het
platteland naar de stad constateert hij: ‘Ek het gedag jy gaan terug om gesond te word
van die ding wat in jou oë was.’ (p. 43).
Soms zijn het de ogen van dieren die een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld in
de impressionistische herinnering van Diederik aan de tijd toen hij samen met Wynand
leefde: ‘Terwyl die perd geknelter naby wei en Wynand se vuur vonkies maak in die
perd se oog...’ (p. 4). Op de gedachte aan de ogen van twee vogels baseert zich
Diederiks reflectie over de dood en hij ziet van zijn plan af om een van hen te doden.
‘Hy loop om die boom, na die oostekant sodat die hoenders se bondeltjies lywe teen
die bietjie lig van die weste steek. Bors aan bors. Diederik peil. Kop aan kop. Watter
een? Watter een laat spat, laat tuimel? Watter een uit die slaap, uit die lewe haal en
sy oë - sy dooie vere op die grond laat reën? - God, ek is honger. In die bondel?
Sommer net gooi? Skiet? Enige kop, enige paar oë...’ (p. 31). Hier is niet alleen een
echo van het eerste tafereel van het boek toen een van de twee broers doodgeschoten
werd, maar in het beeld schuilt ook een intertekst die naar het bekende gedicht Die
tarentaal van Totius (1877-1953) verwijst over een vogel die een maat zoekt ‘om in
'n boom die eensaamheid / en nag te slyt’ en waarvan één vervolgens doodgeschoten
wordt.
Er is reeds gewezen op het specifieke karakter van het moment en de plaats van
de overgang en de rol die de ogen spelen. Ogen behouden hun aparte status aan de
grens tussen binnen en buiten ook tijdens het bidden. De doorbreking van het taboe
komt ook bij Van Niekerk voor in de gebedscène tijdens het eerste bezoek van
Diederik aan Felix Kriel en Anina. ‘Felix keer terug, lei hulle na die eetkamer. Hy
bid lank en volgens tradisie. Diederik sit met oop oë na die koperlamp voor hom en
kyk. Oorkant sit die meisie. Voordat Felix afsluit, kyk Diederik op, in die meisie se
oop oë vas. Sy maak haar oë vinnig
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toe, laat haar kop vooroor sak. - My oë weier om toe te gaan! “Amen.”’ (p. 54). Op
het eerste niveau gaat het om de gewoonte tijdens het tafelgebed de ogen gesloten
te houden. Op het tweede niveau gaat het om de ogen van Wynand die niet gesloten
konden worden. De zelfaanspreking van Diederik die naar het meisje kijkt ‘My oë
weier om toe te gaan’ wordt tegelijkertijd als het ware in de mond van zijn broer
gelegd, dit dankzij Diederiks identificatie met Wynand, een relatie die de sterkste
zo niet zijn enige vaste binding aan een andere mens was. Dit (gecombineerd met
het slotwoord ‘amen’ dat van Kriel komt maar in wezen ook aan Diederik
toegeschreven kan worden) bevat een verwijzing naar het eerste tafereel van het
boek: ‘Iewers, iewers lê Wynand se oë. Hy het gesoek terwyl die ander rebelle oor
die rant vlug. Maar Wynand se oë is opgesuig deur die son of verskroei deur die
kruit. Toe grawe hy 'n gat en lê Wynand daarin sonder oë...’ (p. 1). Het moment van
het gebed voor het eten (tafelgebed) verleent aan dit beeld en aan Diederiks
herinnering een bijkomende geestelijke dimensie.
Onze aandacht moet ook gaan naar de organisatie van het kijken en de
kijkhandeling in de roman. Diederik verschilt van andere mensen door een andere
optiek. Een spectaculaire tegenstelling - niet alleen een contrast in de manier waarop
hij reageert, maar ook in de optiek - blijkt uit de beschrijving van de andere
ziens-/kijkwijze van hem en van de student wanneer de eerste door het raam in de
gevangenis en de tweede door het raam in de trein naar het land kijkt. ‘Die student
kyk lank by die venster uit. Sy kaakbene klem opmekaar. “Ek kan huil oor my land,”
sê hy naderhand. “Maar dié rebellie sal vir ewig in ons volk se gewete bly steek. Dis
'n vingerwysing van God - wen of verloor.”’ (p. 7). ‘(...) pyn en benoudheid dwing
hom na die betraliede venster toe. Sy longe skep vars lug tot barstens toe. Hy kry
koud, maar sy lyf is nat van die sweet. En die naarheid... (...) - Wynand! Die naelstring
is verkeerd gesny... Hoe het jy gesê? Iemand het verkeerd gesny - ons geslag is te
gou van die moer losgesny... Ons is nie klaar gebore voor ons in die lewe gelos is
nie...’. (p. 2).
Terwijl bij Diederik de fysieke sensaties overheersen en hij met zijn hele lichaam
reageert, lijkt in het geval van de student - die weliswaar ook vol spanning is (‘sy
kakebene klem opmekaar’) - de vermelding van huilen eerder op een los gebruik en
een geijkte uitdrukking: hij huilt niet, maar praat over huilen. Wanneer over de
volksgenoten gereflecteerd wordt, blijft de student in zijn reactie op het niveau van
de fraseologie en ideologie steken, bij Diederik is dit echter een reflex waardoor hij
zijn eigen dramatische ervaringen uitdrukt.
Bij de relatief hoge frequentie van het motief kijken/ogen is het uitblijven van een
reactie eveneens opmerkelijk, bijvoorbeeld wanneer Diederik gevangen wordt
genomen ‘Hulle [soldaten - J.K.] hou hom dop. (...) Die oudste van die drie kyk
aanhoudend na hom terwyl hulle ry. Kort-kort lyk dit of hy wil praat, dan kyk hy
opsetlik weg.’ (p. 1). Diederiks andersheid wordt ook hierdoor
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beklemtoond: ‘Felix staan op, verdwyn in die kombuis. Almal behalwe Diederik kyk
hom agterna.’ (p. 56). ‘Hy sluk, loop stadig nader. Anina laat haar kop sak, die hoed
skerm hom weg van haar oë.’ (p. 64).
Wanneer ‘die ou ruiter’ die Wynand gevangen heeft genomen en die de gewezen
buurman bleek te zijn, met ‘die wag’ praat, wordt daar nauwelijks vermelding van
‘kyk’ of ‘sien’ gemaakt. Op twee volle bladzijden (5 en 6) is het alleen de oude man
die naar de sterren kijkt (‘kyk op na die sterre’), zijn blik afwendt wanneer hij
gevraagd wordt waarom hij niet aan de vrijheidsoorlog van 1899-1902 heeft
deelgenomen (‘die ouman kyk eenkant toe’) en wanneer hij weggaat ‘talm hy skielik,
kyk na die sinkgebou’ waar Diederik opgesloten zit.
Het motief van kijken/zien neemt soms een radicale gedaante aan wanneer over
slecht zien of blindheid gesproken wordt. Dit heeft meestal met Diederiks
‘naarheid’-aanvallen te maken. ‘Die twee gesigte swem voor Diederik se oë. Die pyn
druk sy kop agteroor.’ (p. 12), ‘Diederik se hande skroef sy kop vas, sy duime soek
die seer kolle agter waar kop en nek bind. Die duime boor, die pynvrees skiet hulle
terug. Hy is blind. En Wynand lê blind in die aarde... Iewers, diep in Diederik, draai
die eerste walging van die naarheid. Sy bewussyn tas na die begin van alles, van
homself. Maar dis of die pyn op sy ooglede trap, sy oë dig trap en sy brein toesluit.
Sy bewussyn roep na die oergrond, na verlossing.’ (p. 2-3). Na de nacht doorgebracht
te hebben in het open veld wordt Diederik wakker en ‘met spoeg vee hy die slaap
uit sy oë’ (p. 46). Hierdoor wordt zijn ontwaken en gebruik van speeksel voorzien
van een evangelische dimensie (vergelijk de genezing van een blindgeborene door
Jezus, Joh. 9: 6).
Gezichten en kijken hebben soms te maken met het proces van beelden oproepen,
herinneringen laten komen, gedachten en scènes met elkaar combineren: ‘Diederik
sit, kyk. Sit minute lank terwyl 'n vlies stuk vir stuk voor sy oë, voor sy bewussyn
wegrafel. Dis of hy onthou - beeld soek na gedagte, 'n stukkie vreugde ontkiem in
hom. Opstal, bome, rook... Diederik sit. Skape, eende, krale. Diederik kyk. Beeld en
gedagte versoen. Diederik is heel, 'n blom vlek oop in hom. Oë, ore en neus neem
alles in, kyk, hoor, ruik hulle dik aan die ou, die nuwe wêreld.’ (p. 29). Hij probeert
niet te vergeten: ‘hy probeer onthou’, ‘hy probeer onthou hoe Wynand lyk.’, ‘Wynand
se gesig is nêrens te onthou nie’, ‘Wynand se gesig wil nie terugkom nie’ (p. 1), ‘Iets
roer in sy geheue.’ (p. 2), hij probeert zich ook te herinneren ‘Kan iemand nie Wynand
se gesig teruggee nie?’ (p. 3).
Zoals boven aangetoond worden de mensen door de ogen, de blikken en de hele
manier van kijken gekarakteriseerd. Van Niekerk gaat in zijn beschrijvingen meestal
zeer spaarzaam met woorden om en in het bijzonder met adjectieven. In het volgende
fragment verloopt de communicatie tussen de gevangenbewaarder en Diederik door
de Ersatz-ogen van de eerste nl. de blinkende knopen van zijn uniform. ‘Die sipier
haal sy sakdoek uit, vryf aan
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die blink knope van sy baadjie. “Die veroweraars was goed vir ons,” sê hy sonder
om op te kyk. (...) Diederik kyk na die blink knope. Daar is iets op gegraveer, maar
dis onduidelik. Blink, nuwe knope wat die vyand...’ (p. 22). De Ersatz-communicatie
via de knopen anticipeert op het conflict tussen beiden en loopt dus vooruit op de
verdere ontwikkeling nl. wanneer het gesprek ontspoort en in een hevige
woordwisseling omslaat.
Voor de beschrijving van de rit in de mijnlift worden ook ogen gebruikt: ‘Die
aarde sluk, sluk hulle skag vir skag. Ligte fladder verby, rooi en dof soos duie bloed
in sy oë druk. Dit voel of hy vry val in die aarde se ingewande, dieper as die dooies.
(...) Die staalbak staan - Diederik val verder, bly draaikop, met bloedbelope oë en
bewerige maag, in 'n ander donker koker gly.’ (p. 48).
Kijken/zien wordt in kleine fragmenten belangrijk waar dit een immanent en
onontbeerlijk element van de communicatie uitmaakt: ‘Hy loop tot hy weer 'n
buitekamer sien. 'n Jong, swanger vrou maak die deur oop wanneer hy halfhartig
klop. Hy praat lank - tot die agterdog uit die vrou se oë verdwyn. Sy wys hom die
buitekamer. Hy ruik muise en muf. Dit lê vol rommel, die mure is vuil en afgeskilfer.
Die vrou se oë sê hy moet praat. “Dit sal goed wees, dankie.” Sy kyk strak na hom.
Draai om.’ (p. 47). ‘Buite in die straat gaan Diederik staan. Die vrou se seun leun op
die hekkie, hou hom dop. Diederik kyk na hom.’ (p. 46).
De communicatie door middel van blikken verloopt ook in de laatste scène van
de roman in het gesprek tussen Anina en een ambtenaar: ‘“Hoe weet jy dat hy dood
is?” vra hy en maak sy oë nou. Die meisie maak haar oë toe. “Iemand het my gesê.’
(p. 102).

IV.2.3.6. Epifanie van het gelaat
Toch is de betekenis van het gezicht in Die son struikel nog meer complex dan de
boven aangehaalde voorbeelden laten zien. Gezichten dienen niet alleen om mensen
te identificeren of om hun gezindheid te herkennen. Gezichten vervullen soms een
bijna mystieke rol en verwijzen naar iets anders dan de psychische toestand van de
mensen. Soms verwijst het gezicht naar iets buiten zichzelf. ‘Hy hoor kinders raas,
sien hulle voor hom in die straat met 'n bondel flenter kouse voetbal speel. (...)
Diederik vang die bondel. 'n Klein dogtertjie met 'n vuil mond staan voor hom, steek
haar smerige hande uit. Die ander roep en huppel. Hy sit die bondel in haar hande.
Sy lag. Voor sit twee vrot tandjies. Haar gesig verstom hom 'n oomblik lank, asof
hy 'n tweede mens op die aarde ontdek het. Die volgende oomblik woed die lawaai
en geskop voort asof niks gebeur het nie.’ (p. 49).
Het is een bijzondere scène. Haar uniciteit wordt reeds op een basale vlak duidelijk,
want in het boek zijn vele voorbeelden die in verschillende stadia
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van Diederiks leven illustreren hoe afwezig zijn blik kan zijn en dat hij kan kijken
zonder om te zien: ‘Diederik kyk na die ou gesig, kyk dwarsdeur. Hy soek ander oë.’
(p. 2), ‘Hy kyk in die sipier se oë, kyk deur hom.’ (p. 21) of ‘Diederik kyk na Felix
sonder om hom raak te sien.’ (p. 78). Af en toe verkrijgt een bonte verzameling
gezichten van andere mensen (‘hulle’) zelfs een bijna collectieve gezichtlozigheid:
‘Hy kyk na die mengelmoes gesigte - vreemd. Hy hoor verhale, vloeke, stories van
heldedade. Alles is vreemd. Hy bly eenkant, apart.’ (p. 21). In de context van zulke
taferelen waarvan in de voorafgaande delen van het hoofdstuk talrijke voorbeelden
werden gegeven, is Diederiks sensatie bij het aanzien van het gezicht van het meisje
iets heel bijzonders.
Wat gebeurt eigenlijk in de scène met het meisje? Op een onbewaakt moment
ervaart Diederik het gezicht van de andere mens, de toevallig tegengekomen vreemde,
in de volheid van de metafysische dimensie. Zijn eigen ethische onverschilligheid
wordt nu helemaal opengebroken. Het gezicht van de Ander is vol uitdrukking en
maakt als het ware een scheur in de zijnswereld van de protagonist. De formulering
dat hij de tweede mens op de aarde ontdekt en de vermelding dat het buitenleven
straks zijn gewone gang gaat alsof er niets gebeurd was, nodigen uit tot een
nauwkeurige analyse. Ik bedien me daarbij van levinasiaanse termen omdat ze volgens
mij het best het verborgen karakter van deze scène ontsluieren.
Het gezicht van het meisje is een gezicht zonder naam en zonder geschiedenis
maar is allesbehalve anoniem. Bij de eerste beschouwing is het niet meer dan een
gezicht zoals vele andere die uit de anonimiteit - ‘mengelmoes van gesigte’ (p. 21)
- opduiken en in het boek de revue passeren. In Van Niekerks beschrijving van dit
gezicht kan men aanvankelijk niets opmerken wat buitengewoon, opmerkelijk of
zonderling zou zijn: het gezicht van het meisje is zelfs niet mooi (‘vuil mond’, ‘twee
vrot tandjies’). Deze korte schildering draagt geen verborgen boodschap van de
schrijver; alles lijkt op een incidentele ontmoeting van voorbijgaande dus eindige
aard - een gezicht waarin geen diepgaande symboliek te bespeuren valt. Toch is
Diederik na deze ontmoeting niet meer dezelfde. Dat gezicht bevreemdt hem: verstomt
hem en maakt hem sprakeloos. Dit is een climax van de xenofanische ervaring van
hem. Waarom? Opgevat in de terminologie van Lévinas betekent dit gezicht meer
dan zichzelf. Het gezicht (Visage) is de ontmoeting(plaats) met de andere mens, met
de Ander en hierdoor wordt de weg geopend naar het oneindige. De ervaring van
het gezicht, de epifanie van het gelaat maakt Diederiks vrijheid wakker, daarom staat
hij verstomd. Hij ervaart in het gezicht van het kind dat de Ander er is - ‘'n tweede
mens op die aarde’ - en dat zij/hij niet herleidbaar is tot een projectie of verlengstuk
van het Zelf; deze tweede mens is ook niet terug te voeren tot de objectiviteit van de
derde persoon. De Ander wordt voor hem een ware ontdekking van de
verantwoordelijkheid, die zijn eigen verant-
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woordelijkheid is. Het is alsof hij nu beter begreep dat er kennelijk meer is tussen
hemel en aarde dan zijn eigen bestaan en hij ontdekt hoe gefragmenteerd en volkomen
relatief zijn leefwereld is, niet alleen in het verleden, maar ook in het nu. Het gezicht
verschijnt aan hem niet als antwoord op de vragen waarmee hij rondloopt en te
kampen heeft; het gezicht stelt eerder zelf een vraag en leert Diederik op zijn beurt
vragen stellen.
De ontmoeting met het gezicht van de Ander vormt in Lévinas' denken het begin
van de ontmoeting met de Ander waarin de horizon op het oneindige geopend wordt.
De fysieke kant van het gezicht kan hier niet weggedacht worden, alhoewel de
metafysische reflectie zich vooral richt op wat niet zichtbaar is en onzichtbaar blijft
(de filosoof zelf stelde rigoureus dat de Ander onzichtbaar is). Bij Lévinas gaat het
niet om de symboliek of de fysieke contextualisering van het gezicht.92 Om die reden
wordt soms in de Nederlandse vertaling het woord ‘gelaat’ gebruikt, omdat het gelaat
ergens beter dan het gezicht vertolkt dat het Lévinas in Visage om datgene gaat wat
het gezicht - de fysionomie, persoonlijkheid, karakter, verschijning of
beschrijfbaarheid - juist overschrijdt (vgl. Burggraeve 1996-a: 206). Tegelijk moet
benadrukt worden dat het de filosoof niet om een beeld, symbool of embleem te doen
is. Burggraeve (1996-b: 33) zegt hierover: ‘De ethiek kan zich volgens Lévinas niet
beperken tot de strikt intersubjectieve verhouding tussen het éne ik en de unieke
ander, het face-à-face, omdat het gelaat van de ander niet enkel verwijst naar een
singuliere ander maar daar bovenuit naar ieder ander. Als radikale alteriteit verwijst
het gelaat naar het anders-zijn als zodanig en dus naar alle mogelijke anderen. De
naaktheid van het gelaat bestaat er volgens Lévinas in dat zich door de toevallige
kenmerken en gelaatstrekken heen de onmiddellijke aanwezigheid van iemand
“anders” onvoorwaardelijk opdringt. In het gelaat ervaar ik niet alleen de
aanwezigheid van één ander, maar ook van ieder ander, voor zover het gelaat mij
confronteert met het “andere” als andere, namelijk voor zover de ander radikaal van
mij gescheiden is en daardoor tot mij onherleidbaar (TH, 109-10). “De epifanie van
het gelaat ontsluit de mensheid” (TI, 188).’93

92

93

Naast de tweeslachtigheid in kwestie van de ‘lichamelijkheid’ van het gezicht bestaat in zijn
concept nog een andere ‘contextuele’ tweeslachtigheid - Lévinas' concrete oorlogservaring
was de traumatiserende impuls waardoor hij zijn ideeën verder ontwikkelde. Zoals ‘de
levinasiaanse idee van de verantwoordelijkheid voor de Ander nooit gedacht en geëxpliciteerd
[kan] worden zonder te verwijzen naar haar tegendeel, haar negatieve keerzijde, waartegen
ze zich precies verzet, namelijk het kwaad en de haat’ (Burggraeve 1996-a: 196-197) en voegen we hieraan toe - nooit los te koppelen is van het trauma van de Jodenvervolging in
de Tweede Wereldoorlog, zo kan het proces dat zich in Diederik na de ontmoeting met het
meisje voltrekt niet los van de (Anglo-Boeren-)oorlog, Rebellie, (Rand)staking en de
(kapitalistische) uitbuiting en onderdrukking gezien worden. Tegelijk worden al deze contexten
ontstegen.
Roger Burggraeve verwijst naar de werken van Lévinas (1962: 109-110; 1961: 188).
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Het gezicht maakt het onderscheid tussen de wereld van mensen en de wereld van
dingen; de laatste hebben geen gezicht en zijn bijgevolg niet in staat om van hun
unieke identiteit te getuigen wat de mens wel doet door zijn gezicht ontbloot te tonen.
De ogen van de Ander zijn absoluut weerloos en worden als het ware aan mijn
gewelddadigheid blootgesteld. Een fundamenteel punt in het levinasiaans concept
van het gezicht van de Ander is de geïncarneerde kwetsbaarheid van de Ander. ‘De
verschijning van de ander in mijn zijnscirkel creëert de mogelijkheid van moord en
doodslag.’ (Pollefeyt 1996: 74) ‘De ander ervaar ik niet als een “indicatief”, dit wil
zeggen als een gegeven feit waarop ik als te overwinnen obstakel bots, maar als een
“imperatief”, die mijn zijnspoging tegelijk radikaal in vraag stelt èn beveelt. De ander
is niet alleen een alter ego maar daar bovenuit ook een radikaal andere, die
onherleidbaar is tot een spiegelbeeld van mezelf en mijn eigen conatus essendi. Daar
de ander “van elders” mijn wereld binnenkomt, verschijnt hij als een “vreemdeling”
(AS, 81), waardoor hij ook klein en kwetsbaar is. En de meest eminente en tegelijk
meest pijnlijke vorm van deze “vreemdheid als ellende” (TI, 47) is de sterfelijkheid,
waarvan het fysisch lijden de angstaanjagende anticipatie is (DVI, 263). Het is deze
“aantastbaarheid” die Lévinas het “gelaat” van de ander noemt. De huid van het
gelaat is het meest naakte, het meest ontblote van zijn lichaam. Zo openbaart het
gelaat de wezenlijke “armoede” van de ander, namelijk zijn blootstelling aan
bedreigende machten (EI, 90).’ (Burggraeve 1996-b: 2994).
De andersheid die door het gezicht verwoord wordt, geeft de ‘ik’ de enige mogelijke
materie voor totale negatie (Lévinas 1963: 172-173; vgl. Jędraszewski 1990: 138;
Tischner 2000: 175-176). Ik kan alleen het totaal onafhankelijke zijnde willen doden,
degene die mij oneindig te boven gaat; de Ander is het enige zijnde die ‘ik’ kan
doden. Zijn kwetsbaarheid daagt mij uit om hem op weg naar mijn zelfstandigheid
en ontplooiing te manipuleren en tot mezelf te reduceren; zijn zwakheid en anders-zijn
is verzoeking tot moord. Ik ben in staat om onder deze verzoeking te bezwijken. Het
gezicht van de andere mens toont dus een bijzondere ambivalentie van weerstand en
verzoeking. Het biedt de ethische weerstand die mij verbiedt en gebiedt om niet te
doden. Dit legt de grens van mijn mogelijkheden, of preciezer van mijn overmoed
en baldadigheid. Deze grens en de weerstand is slechts van ethische aard en dat wil
o.a. zeggen dat datgene wat (ik) kan, (ik) niet mag (zie Pollefeyt 1996: 74).
De Ander is bij Lévinas de Ander die naar mij komt en geen deel wordt van een
systeem of totaliteit. Om de wereld te kennen moet tussen mij en de wereld een brug
zijn en die brug vormt in het concept van Lévinas de Ander. Het beschouwende ik
bereikt eerst de Ander en pas dan de wereld. De Ander staat hoger dan ik, is mijn
meester. Dat is een relatie die niet symmetrisch of
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Burggraeve verwijst in het citaat naar Lévinas (1988: 81; 1961: 47; 1982: 263; 1982-a: 90).
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omkeerbaar is: de Ander bevindt zich op een ander niveau dan ik. De Ander is niet
de gelijke ‘Jij!’. De Ander is wie zich tot me richt en spreekt door zijn/haar gezicht.
De tragedie van de eenzaamheid kan doorbroken worden door deze ontmoeting met
de Ander. Dankzij deze ontmoeting word ik tot subject.
Dat is ook het geval bij Diederik. Hij ontmoet een alteriteit die zo radicaal anders
is dat hij ze niet tot zichzelf kan terugvoeren. Hij wordt daardoor bevrijd, meer nog:
hij wordt definitief uit zichzelf verlost zonder op te houden te bestaan. Zijn identiteit
wordt in de ontmoeting met het meisje van aangezicht tot aangezicht anders gevormd
en geformuleerd dan bijvoorbeeld in de spiegel; toen - niet voor niets een scène die
enkele bladzijden eerder beschreven werd - heette dit: ‘Diederik kyk in die spieël.
Dis of hy van agter die spieël na die mens voor die spieël kyk. 'n Bekende, 'n vreemde
bekende. Hy is 'n skulp vir homself - waarin hy jare lank gewoon het sonder om hom
ooit te ontmoet. - Eenmaal wás ek jy.’ (p. 42). Volgens Lévinas is zichzelf zijn iets
totaal anders dan het zijn gevat door eigen bewustzijn. Het bewustzijn ontstaat niet
uit eigen initiatief van het subject. Tot de hypostase komt het dankzij de tussenkomst
van de Ander. Het subject wordt zichzelf indien het ik verantwoordelijkheid neemt
voor de Ander. De basis voor de echte identiteit met zichzelf kan niet de beschouwing
van het ik zijn door zichzelf of de aanschouwing in gedachten of een externe
be-spiegeling zoals in de aangehaalde spiegel-scène in de kamer. Identiteit met
zichzelf is niet het gevolg van de ontdekking van de waarheid over zichzelf. Identiteit
is niet een abstractum of het centrum waar alles om draait, ze is ook niet definieerbaar
van binnenuit alhoewel het reflecterende bewustzijn in het gezicht van de Ander
zichzelf ontdekt als zedelijk bewustzijn. Het proces van de hypostase van de
subjectiviteit vindt plaats dankzij een oproep die van buiten komt en die zich voltrekt
nog vóór het bewustzijn zich ontwikkelt als een vorm van de activiteit van het subject.
(Moń 1994: 47-48).
Het verschil tussen beide aangehaalde scènes ligt dus vooral in de fase van
ontwikkeling van Diederiks identiteit: in het spiegel-toneel is Diederik nog met
zichzelf bezig, hij vertoont nog een zekere ik-gecentreerdheid, in deze fase dreigt
l'Autre tot le Même gereduceerd te worden. In het gezicht-toneel toont hij daarentegen
de morele bewustheid die volgens Lévinas basis is van elke subjectiviteit en ook nog
van de ervaring van de Ander. Dit is de morele bewustheid die geboren wordt uit het
‘opgemerkt’ bestaan van de Ander. De mens als subject bestaat voor de Ander die
absoluut anders is, met wie we niets gezamenlijks hebben. De Ander is de arme, de
weduwe, de wees, de vreemdeling. Lévinas vindt trouwens dat het onmogelijk is de
relatie die tussen mij en de Ander bestaat, in logische termen uit te drukken. Het
verschijnsel dat de morele bewustheid omvat, ontsnapt aan elk discours (vgl. Moń
1994: 49-50).
Dat het om het gezicht van een kind gaat, beklemtoont nog sterker de interpretatie
van de ontmoeting met het meisje in levinasiaanse termen omdat
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haar gezicht weerloos is. Het gezicht bij Lévinas kan slechts de onvoorspelbaarheid
van zijn reactie op de schaal leggen, het beschikt niet over een kracht, macht of
energie, maar laat de oneindigheid van zijn transcendentie zien. Het gezicht is de
open horizon van alle andere ontmoetingen met de mensen, ook met Wynand wiens
gezicht en ogen Diederik zoekt en in het gezicht van het meisje getranscendeerd
terugvindt. In dat gezicht wordt hij zelf opgezocht door de oneindige.
De verantwoordelijkheid is wat Diederik zelf betreft volstrekt subjectief en
singulier, maar wat haar reikwijdte naar de Ander toe betreft, is ze volstrekt universeel
in tijd en ruimte (Burggraeve 1996-b: 34). Daarom maak hij een soortgelijke ervaring
ook in zijn ontmoeting met Anina mee: ‘Hy skoffel onkruid uit (...) Teen sononder
is hy natgesweet en vol stof. Hy kom orent. Sy staan in die koelte van 'n perskeboom.
Diederik kyk haar half oorstelp aan. Alles is swart, maar bo straal haar bleek gesig,
blink haar hare in die son. Dit roep iets in hom op, roep luid in sy dink, in sy wyse.
- Dood en lewe, Ma. Dood en opstanding. Kyk hoe straal jy deur die swart... “Ek
kom jou haal,” sê die meisie.’ (p. 86).
‘Wanneer Diederik homself as eksisterende mens in Anina terugvind, dán eers
ervaar hy vir die eerste keer in sy lewe verantwoordelikheid vir 'n medemens, wanneer
hy aan die swanger vrouw sê sy kan die geld wat sy leen het maar hou’ (Levinson
1973: 57). En Diederiks verantwoordelijkheid reikt verder naar andere daden: zijn
‘heroïsche zelfontplooingsstrijd wordt radicaal overhoop geworpen’ (Pollefeyt 1996:
75) tijdens de bevalling of misschien beter gezegd in zijn beslissing om te blijven
en de zwangere vrouw bij de geboorte van haar kind te helpen. Deze traumatische
irruptie van het gezicht van de Ander waardoor zijn solipsistische kernen ter discussie
gesteld worden, komt nog sterker te voorschijn in zijn assistentie bij de bevalling.95
De angsten van de bevallende vrouw worden eveneens door haar ogen uitgedrukt:
‘Hy [Diederik] skrik vir die bleek mens in die vuil kerslig. Iets druk agter die groot
oë, en die kop wat heen en weer op die kussing slaan...’ (p. 71). In het aangezicht
van de dood en het leven neemt Diederik een totale verantwoordelijkheid op zich.
Dankzij de ervaring van de geboorte en de verantwoordelijkheid die hij voor de
barende vrouw en haar nog ongeboren kind neemt, weet Diederik zich met de Ander
op een ethische manier verbonden. Hij is ethisch zoals ethiek in Lévinas' heilfilosofie
begrepen wordt nl. als een intersubjectieve verbondenheid hier en nu. Diederiks
ethiek spruit ook voort uit de ervaring van het ik als religieus subject dat uit
ondervinding weet dat hij/zij in de lichamelijke
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Diederiks ervaring tijdens de geboorte van het kind kan natuurlijk ook in termen van Camus'
sympathie vertolkt worden, want de Franse schrijver verstaat onder la sympathie identificatie
met het lijdende individu. Maar voor Diederik betekent het tegelijkertijd meer omdat het
duidelijk wordt dat hier een metafysische dimensie geopend wordt.
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bepaaldheid vatbaar en kwetsbaar voor lijden en dood is. ‘Lijden en dood vormen
twee aspecten van een zelfde bestaansconditie. Daarbij blijft het bestaan zinvol,
ondanks lijden en dood. Immers in de plaatsvervangende verantwoordelijkheid is de
overwinning op de dood realiseerbaar.’ (Terryn 1996: 91). Diederik neemt in het uur
van baren de verantwoordelijkheid op zich en ervaart ‘dit is nog niet dit’ van het
heden omdat hij door de vrijheid het systeem, de wereld en hèt heden transcendeert.
In de klassieke concepten bracht het subject dit transcendeerde zelf met zich mee
in zijn transcendentie. Dit is volgens Lévinas een contradictio in terminis. Anders
is het gesteld met de relatie-vader-zoon waar het zelf zich onherroepelijk naar voren
werpt en zich terugvindt als deelachtig in de andere mens. Dankzij de geboorte van
het kind ervaart Diederik de mogelijkheid om over zijn dood heen te zijn. Onze
existentie gaat niet in de richting van de dood, maar buiten de dood. Wij worden
geboren en verwachten de volheid. Dankzij zijn kinderen, betoogt Lévinas, trad
Abraham buiten zichzelf, en transcendeerde hij als het ware zichzelf.
De dood is reeds in het lijden geprojecteerd. In het lijden ervaart de mens de
nabijheid van de dood: het onheil van het il y a keert terug. ‘Alleen in de beweging
van goedheid, waarbij het subject van zichzelf loskomt in een nooit eindigende
zelfontlediging die ook een steeds toenemende verantwoordelijkheid betekent, gaat
de Ander meer tellen dan ikzelf en juist daardoor ben ik ondanks mijn lijden, zelfs
sterven, niet meer een être pour la mort maar een être pour l'autre.’ (Terryn 1996:
95). Het verzet tegen lijden en dood moet uiteindelijk het onderspit delven. Beide,
het lijden en de dood, kunnen niet geweigerd worden. Lévinas verleent aan hun
ervaring een ik-overschrijdende betekenis omdat in beide het pathos van individuele
eenzaamheid, lijden en dood, de individuele eindigheid overstegen wordt. Dit is
Diederiks ervaring van de vrouw in barensnood. In de dood ziet hij als zijn plicht
het tot voltooiing brengen van de wereld.
De dood valt volledig buiten mijn kunnen en mijn kennen en is een radicale
andersheid. ‘In die zin bevestigt de dood dat mijn bestaan niet-enkelvoudig is. Het
meervoud valt hier niet gewoon als een veelheid van zijnden te begrijpen, maar
verschijnt als het totaal andere, als het vreemde in mijn bestaan zelf.’ (Terryn 1996:
106). Eindigheid van de menselijke existentie wil niet meer zeggen dat dit het bestaan
naar de dood toe is (Sein zum Tode), maar omdat dit bestaan voor de Ander is, is het
een bestaan voor het aan gene zijde van mijn dood: een
être-pour-l'au-delà-de-ma-mort (Terryn 1996: 108).
Deze uiteenzetting kan besloten worden met de constatering dat Diederik in de
ontmoeting met het meisje voor de eerste keer het gezicht van de Ander leert kennen.
Het gebeurt in een stadium van zijn menswording dat hij het appèl van de medemens
begrijpt en weet dat het onmogelijk is om zich daaraan te onttrekken. In zijn
verhouding met Anina speelt het element van het gezicht
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eveneens een rol, maar dat komt pas in de scène van de bevalling bij mevrouw Goosen
tot volle ontplooiing omdat Diederik het appel dat van het gelaat van de Ander uitgaat
met de daad beantwoordt. Hij doet het vanuit de intersubjectieve verbondenheid met
de Ander hier en nu, d.w.z. zijn ethische gesteldheid. Ondanks eigen angsten wordt
hij tot ethisch subject en beleeft hij een diepgaande identificatie met de lijdende en
behoeftige mens in het uur van beproeving. Diederik gaat positief in op de uitdaging
van het gelaat van deze vrouw - om met Lévinas te spreken (vgl. Terryn 1996: 93)
- in haar ‘economisch lijden’ wanneer hij haar het geld laat behouden, als ook in haar
‘morele’ en ‘fysieke’ lijden tijdens de bevalling.
‘Allen de kleine goedheid, die geen enkele totalitaire pretentie heeft en alleen maar
hier en daar, heel situationeel en partieel, het goede doet aan één unieke ander, kan
ons behoeden voor het fanatisme van de goede wil die àlle anderen - vreemdelingen,
weduwen, wezen, proletariërs, armen enz. - wil tegemoetkomen door de creatie van
een universele, sluitende heilsorde. (...) Het is door de “kleine”, soms onooglijke
daden van barmhartigheid, die de éne aan de unieke ander voltrekt, dat er nog
vertrouwen is in de toekomst - weliswaar zonder garanties of definitief eindpunt.
(...) De kleine goedheid, die hier en nu van aangezicht tot aangezicht voltrokken
wordt zonder dat alle heil eruit moet voortvloeien, is het enige wat niet in vraag
gesteld kan worden.’ (Burggraeve 1996-b: 56).

IV.3. Aankomst op Welgevonden: Sewe dae by die Silbersteins van Etienne
Leroux
IV.3.1. Kritiek op weg na Welgevonden
Het meesterwerk van het moderne Afrikaanse proza Sewe dae by die Silbersteins
van Etienne Leroux (1922-1989) werd in de beginfase van de receptie, d.w.z. tussen
het verschijnen in 1962 tot en met de discussies na de toekenning van de prestigieuze
Hertzogprijs in 1964, heel vaak van ‘onwelvoeglikheid’ en ‘pornografie’ beschuldigd.
De meeste reacties van die aard kwamen van de zogenaamde gewone lezers, die
beroepshalve geen literaire kritiek bedreven, maar die wel op de vermeende strekking
van de roman, uitlatingen van sommige critici of de beslissing van de jury spontaan
reageerden (Du Prez 1965; Lijphart 1983). ‘Die Christelike vereenselwiging van
subjektiwiteit met seksualiteit is die sleutel tot die hele mitiese dramatiek in Sewe
dae’ schrijft Malan (1987: 64) en geeft in zijn indringende studie een indirecte
verklaring voor de woordenstorm na de verschijning van de roman.
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Het beeld van het receptieverloop wordt misschien niet al te zeer vereenvoudigd als
men zegt dat de letterkundige kritiek, die zich over dat boek boog, ook allerlei
bezwaren opperde. De bedenkingen van de critici waren van een andere aard en
kwamen in het algemeen iets later (Malan & Van Coller 1983). Men verweet Leroux
bijvoorbeeld neiging tot didactiek en betoog, overbodig commentaar, storende vooren achterafduiding en dergelijke meer.
In zijn Op weg na Welgevonden - ‘die onafskeidelike “companion” van die
Silbersteins’ (Van der Walt 1971) - haalt Kannemeyer (1970: 33-61) in de context
van een dergelijke kritiek enkele letterkundigen aan zoals A.P. Grové (1965: 196)
of R. Antonissen (1966: 40). In tegenstelling tot meer op de inhoud gerichte verwijten
van de ‘gewone’ lezers legden vele critici, waaronder de genoemden, Leroux formele
mankementen ten laste. Kannemeyer heeft verschillende bezwaren betreffende de
vorm en hij somt zelfs een aantal voorbeelden op om te concluderen: ‘In al hierdie
gevalle voel 'n mens egter dat die morele oordeel - ten spyte van die enkele pogings
om dit te verbloem - nie esteties verantwoord is nie, dat Leroux nie die leser in sy
beskrywing beeldend meevoer nie, maar deur regstreekse inligting in 'n bepaalde
baan lei en op dié wyse kondisioneer.’ (Kannemeyer 1970: 35).
Vervolgens ontkracht Kannemeyer echter een deel van die beschuldigingen door
nader in te gaan op de verhouding tussen beeld en exegese in deze roman.96
Desondanks wil ik bij hem inhaken op een andere kritische formulering. Kannemeyer
(1970: 36) zegt dat Leroux er dikwijls in slaagt zijn morele oordeel op een subtiele
manier te uiten. ‘Dit geld in die besonder vir 'n tegniek wat dwarsdeur die roman in
verskillende tonele aangewend word en wat ek wil aandui as die bewustelike isolering
van die hoofkarakter,97 heel dikwels deurdat Henry in die loop van 'n partytjie of
tydens 'n gesprek afgesonder word van die res en alleen met sy gedagtes bly staan.’
‘Terwyl 'n mens voel dat die betogende gedeeltes waarin die verteller self aan die
woord is en 'n morele oordeel uitspreek, in 'n direkte didaktiek ontaard en te opsigtelik
word, het Leroux deur die herhaalde isolering van die hoofkarakter, sy passiwiteit
en sy soeke na Salome op 'n besondere wyse 'n korrektief op die gebeure verkry. In
dié gevalle is die didaktiek dus struktureel volkome verantwoord en bly dit beperk
tot die “onderstroom” van die roman.’ (Kannemeyer 1970: 38).

96

97

Aanleunend bij de traditie van de emblematische literatuur, legt hij overtuigend uit dat er bij
Leroux sprake kan zijn van een vast patroon van beeld en spreuk. De weg die hier door deze
Zuid-Afrikaanse criticus werd ingeslagen, is - bij mijn weten - jammer genoeg niet gevolgd
door gedetailleerde studies, terwijl veel erop wijst dat daar juist de sleutel ligt voor een reeks
zo goed als gesloten aspecten van Leroux' romankunst. In 2001 is aan de Universiteit Wrocław
onder mijn begeleiding een afstudeerscriptie ontstaan die met behulp van emblematische
methoden de structuur van Sewe dae by die Silbersteins analyseert (Wysocka 2001).
Mijn cursivering tenzij anders vermeld - J.K.
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Kannemeyers conclusies komen grotendeels met mijn eigen leeservaringen overeen.
Maar ik wil daar graag nog iets aan toevoegen dat tegelijkertijd op mijn ervaringen
als Leroux-vertaler is gebaseerd. Vooral het bezig zijn met het Leroux-schrijven in
het Pools deed mij bij verschillende aspecten van de romankunst in het
Silbersteins-drieluik stilstaan. En hoewel men in de exegese van Leroux'
schrijverschap al gauw in een stadium van meer vragen dan antwoorden belandt,
waag ik het in deze uiteenzetting een aantal opmerkingen en suggesties neer te
schrijven.
In de aangehaalde uitlatingen van Kannemeyer staan gewichtige opmerkingen,
waar de auteur destijds de omvang niet van overzag. Verwikkeld in Leroux'
verdediging en geconcentreerd op één bepaald facet dat deel uitmaakte van zijn
gehele betoog, werkte hij zijn bevindingen in een andere richting uit. En zijn conclusie
dat Leroux door het isoleren van het hoofdpersonage Henry de dingen in eenzaamheid
laat ervaren en hem in zijn gedachten laat verzinken, moet stevig steunen op de
analyse van het verloop van de vertelling. Kannemeyers ‘bewustelike isolering van
die hoofkarakters’ wil ik graag uitgebreid zien tot, wat ik zou noemen, stilistische
en gedramatiseerde perspectiefverschuiving binnen de vertelling.

IV.3.2. Analyse van het begin van de roman
Het begin van de roman Sewe dae by die Silbersteins vormt een merkwaardige aanloop
tot de plot. De roman ontplooit zich nogal gauw, de aanzet is relatief beknopt en
geconcentreerd. (Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld het einde van het boek dat het
hele laatste hoofdstuk in beslag neemt en met de titel ‘Die koms van Salome’ een
door het hele boek verwachte gebeurtenis belooft, maar ook aan verscheidene andere
elementen een zekere sluitingswaarde verleent.) De titel van het eerste hoofdstuk
‘Die dans van die rykes’ loopt zelfs vooruit op de avondtaferelen. De eerste alinea
kan sensu stricto als exposite worden beschouwd, maar als we onder expositie de
inleiding van de lezer in de stand van zaken verstaan en de ontvouwing van de situatie
waarin de protagonisten verkeren, dan beslaat zij in wezen een aantal alinea's. Leroux
zelf heeft deze expositie onder nummer I ondergebracht; in totaal zijn dat ongeveer
vier volle bladzijden tekst in de uitgave van het Silbersteins-drieluik uit 1989 (Leroux
1989: 13-17).
De prelude tot de roman gaf al eerder aanleiding tot een aparte uitsluitend daaraan
gewijde studie. De analyse van J.P. Smuts (1982) was grotendeels anders opgezet
dan de onderhavige,98 toch wil ik graag een gesprek met hem
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Als begin van de roman - ‘die grens van die inset - extraheert Smuts de eerste zes alinea's,
niet eens twee bladzijden tekst; afhankelijk van de opzet van een analyse en het aangenomen
standpunt is dus ook de rechtvaardiging van een andere indeling mogelijk.
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aangaan door een aanhaling: ‘In die verhalende prosa is die leser ook ingestel op die
kennismaking met 'n bepaalde verteller wat met 'n sekere stem sal praat, sy dit ironies,
spottend, satiries, ernstig of met die handhaving van 'n opvallende gedistansieerdheid.’
(Smuts 1982: 124).
Wat tegenwoordig tot de verwachtingen behoort is niet alleen de manier van
vertellen (‘'n sekere stem’), maar de relatie tussen verteller en personage en eveneens
de positie die de verteller binnen en ten opzichte van het vertelde inneemt. In de
hedendaagse narratologie worden diverse standpunten hieromtrent geproduceerd,
maar voor ons doel kunnen we volstaan met de constatering dat de verteller als
zodanig, steeds meer onvoorspelbaar wordt, en dat zijn autoriteit door de schrijvers
zelf opzettelijk in twijfel getrokken wordt.
Hoe zit het met de vertelling in deze roman? Reeds in de eerste alinea van Leroux'
boek krijgen we een voorproefje van zijn specifieke verteltrant. Het gaat niet alleen
om zijn beroemde ironiserende en relativerende stijl, maar ook om de steeds weer
veranderende positie van de verteller, die - ten gevolge van de eigenschappen van
de presentatie in de roman en stilistische ingrepen in de structuur van de vertelling
- zijn perspectief wisselt en dramatiseert.
‘Die Van Eedens het gevoel dat dit haas tyd is dat hulle enigste seun in die huwelik
moet tree met iemand wat in ander opsigte hulle stand waardig is. Die jongman is,
goddank, wêreldwys genoeg grootgemaak om te besef dat liefde slegs as 'n laaste
instansie op die spel kom. Die naam Salome is genoem en na openhartige oorweging
as aanneemlik verklaar. 'n Oom van die betrokke spruit is gekies om die nodige
aanvoorwerk te doen en, waar nodig, behulpsaam te wees in hierdie delikate kwessie
van 'n sosiaal kontrak teen die agtergrond van onvoorspelbare menslike verhoudings.
Die naam van die oom is J.J. van Eeden, 'n vrygesel en boulevardier; die naam van
die jongman, Henry.’ (p. 13).99
Zo wordt de lezer gesuggereerd dat in de eerste twee zinnen de ouders Van Eeden
(of misschien zelfs de leden van een hele familiale clan) aan het woord zijn, omdat
de verteller doet alsof hij vanuit hun positie bericht. De tweede zin is zelfs zo
geconstrueerd dat hij op een onbewerkt citaat (zij het zonder aanhalingstekens) lijkt
en bijgevolg de indruk versterkt dat hier een beweging is van de vertellerstekst naar
de acteurstekst en omgekeerd.
De stilistische middelen die Leroux daarbij gebruikt, zijn eenvoudig maar bijzonder
efficiënt, zoals de formuleringen: (1) ‘die Van Eedens het gevoel’, die duidelijk op
emoties en gevoelens wijzen en niet op de verbale uitdrukking daarvan; (2) ‘dit [is]
haas tyd’, die het persoonlijke in het aanvoelen van het tijdsverloop benadrukt, (3)
of het tussenwerpsel ‘goddank’ als spontane uitroep van tevredenheid en opluchting,
karakteristiek voor de gesproken taal.

99

Alle citaten uit Sewe dae by die Silbersteins worden alleen van een verwijzing voorzien naar
de pagina in Leroux 1989.
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Met dit bescheiden instrumentarium dat verschillende kenmerken van een emotieve
taaluiting vertoont, wordt het suggestieve beeld opgeroepen van een vertelling die
zich op een bepaald moment vanuit de positie van de Van Eedens ontwikkelt, en dus
als acteurstekst van binnenuit en niet als vertellerstekst van buiten af de gebeurtenissen
en personages voorstelt. Op dat punt ben ik het dus niet eens met J.P. Smuts (1980:
125) die de eerste paragraaf als ‘informatief-mededelend’ en de volgende vijf als
‘oorwegend noukeurig-beskrywend’ bestempelt.
In de volgende twee zinnen begint de verteller een steeds meer zelfstandige positie
in te nemen, wat duidelijk blijkt uit de afstandelijk-ironiserende schrijftrant: ‘die
naam Salome is genoem en (...) as aanneemlik verklaar’, ‘'n oom (...) is gekies om
die nodige aanvoorwerk te doen en (...) behulpsaam te wees in (...) 'n sosiale kontrak’.
Deze twee zinnen zijn ontdaan van om het even wat de insider-kijk van de eerste
twee zou verraden. Hier is geen ingewijde meer aan het woord die weet wat de Van
Eedens ‘voelen’, die de verzuchting ‘goddank’ slaakt en over de kennis beschikt dat
het gedrag en denkwijze van de jonge man voorspelbaar zijn. Meer nog - met hun
vormelijke opstelling en de kruipende spot markeren deze formuleringen een
natuurlijke overgang tot de schijnbaar onbetrokken verteltrant die hierop volgt: ‘Die
naam van die oom is J.J. van Eeden, 'n vrygesel en boulevardier; die naam van die
jongman, Henry. Hulle is op hierdie oomblik op pad na die Silbersteins, waar hulle
'n week sal deurbring.’ (p. 13).
En zo gaat Leroux een aantal zinnen voort als een traditionele verhaler. Hij
inventariseert ogenschijnlijk onbetrokken en geeft zijn relaas in de hoedanigheid van
de verteller die het verhaal van buitenaf organiseert. Bij de beschrijving van de route
door het Bolandse landschap, bij het schetsen van het uitzicht op Welgevonden of
het interieur van het huis past dit trouwens uitstekend. De visie op de Bolandse
landstreek trekt een spoor naar traditionele reisverslagen waarin de reis - als typisch
westers concept - als middel opgevat wordt om eigen identiteit te vinden en/of als
symbool staat voor de overgang naar een nieuwe periode in het leven. De hele kunst
van Leroux, reeds op de eerste bladzijde tentoongespreid, bestaat daarin dat hij zijn
vertelling stilistisch aan de situatie aanpast en zo helemaal in functie stelt van wat
momenteel wordt verhaald. Later als het nodig wordt, zal de auteur weer het
vertelperspectief pragmatisch doen veranderen, ook al was het maar voor een enkele
opmerking of gewaarwording. Ik kom hier later nog op terug.
Het is geen toeval dat de eerste perspectiefverschuiving tijdens de introductie tot
de roman plaatsvindt. Dankzij het toegepaste procédé leren we Henry van Eeden niet
als een zelfstandige persoon kennen maar als zoon van de Van Eedens. Deze indruk
wordt op een andere manier versterkt. Nog vóór de naam Henry valt, wordt hij met
behulp van drie benamingen gekwalificeerd: ‘enigste
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seun [van de Van Eedens]’, ‘jongman’ en ‘spruit’. In Verklarende Afrikaanse
Woordeboek (VAW 1993) worden deze woorden als volgt verklaard: (1) seun - ‘kind
van die manlike geslag’; ook ‘knaap’; (2) jongman - ‘jong manspersoon’; (3) spruit
- ‘kind, afstammeling’. Alle drie beklemtonen dus Henry's jeugdigheid met als gevolg
alle bijbehorende associaties - o.a. gebrek aan ervaring -, terwijl het juist de
ondervinding is die de voorwaarde schept voor het zelfstandig worden.
Tegelijkertijd komt de lezer te weten dat het de anderen zijn - in dit geval de ouders
- die de verantwoordelijkheid voor Henry dragen, plannen maken voor zijn toekomst
en beslissingen nemen die zijn verdere leven gaan bepalen. De ouders vinden dat
het tijd is dat hij trouwt, zij maken trouwplannen en zij kiezen uiteindelijk zijn
aanstaande. Zonder haar te leren kennen, gaat Henry later, braaf en volgzaam als hij
is, Salome Silberstein als ‘beminde’ in zijn gedachten betitelen. De belangrijke keuze
van zijn toekomstige vrouw wordt bepaald door hun verwachting en vereiste dat de
echtgenote van hun zoon ‘hulle stand waardig’ moet zijn, dus aan de status van de
ouders moet beantwoorden. Er is nergens sprake van dat naar Henry's eigen mening
werd gevraagd, dat hij zijn mening uitdrukt of daar überhaupt een mening over heeft.
Hij bevindt zich bijna in statu pupillari.
Henry gehoorzaamt en als willoze pop keurt hij de handelwijze van zijn ouders
goed. Op het moment dat hij verondersteld wordt zelf iets te weten, nl. ‘dat liefde
slegs as 'n laaste instansie op die spel kom’, verzwakt de auteur dit bovendien
onmiddellijk door vooraf aan te kondigen dat ‘die jongman is, goddank, wêreldwys
genoeg grootgemaak om [dit] te besef’ (p. 13). Het woordje ‘wêreldwys’ - zoals in
het Nederlands ‘met baie lewenservaring en groot mensekennis’ (HAT 1988; VAW
1993) en ‘ervare’ (ASA 1990) - doet geen afbreuk aan deze interpretatie; integendeel,
het ondersteunt haar, omdat Henry ‘wêreldwys’ is ‘grootgemaak’. Met andere
woorden: Henry is door zijn opvoeders zo gemaakt. En daarbij komt weer zijn
passiviteit naar voren.
Door dit vertelprocédé wordt een belangrijk doel bereikt: de introductie tot de
roman vervult niet alleen de rol van een klassieke expositie - ook al maken de
beschrijvende passages juist zo'n misleidende indrukmaar tijdens de eerste presentatie
van het hoofdpersonage, zo belangrijk voor zijn verdere lotgevallen, wordt Henry's
manoeuvreerbare persoonlijkheid duidelijk omlijnd zonder dat Leroux een beroep
doet op de klassieke rechtstreekse karakteristiek.
Vooruitlopend op latere sequenties kan gezegd worden dat de auteur zich volledig
bewust was van het belang van de eerste indruk bij de kennismaking; en dat de
formulering op de tweede bladzijde van het boek, toen J.J. en Henry de salon
binnenkwamen, daarvan getuigt: ‘daardie oomblik van belangrike stilte wanneer die
raakste opsommings gemaak word en balans getoets word na die
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denkbeeldige middellyn tussen onbeskofte onverskilligheid en onderdanige
eerbiedigheid’ (p. 14).
Omdat de roman vol is van interne parallellen en verwijzingen,100 mogen we
aannemen dat deze bewoording de eerste in een reeks autocommentaren is, in dit
geval op het begin van de roman en op de introductie van de romanpersonages als
zodanig.
Bewust van de blijvende indruk van de eerste kennismaking leidt Leroux Henry
bij de lezer in als een jonge man, volledig afhankelijk van zijn ouders, een willoos
karakter, passief en aangewezen op anderen. Daarom hoeft de auteur niet veel te
schetsen, het silhouet van het hoofdpersonage tekent zich op die wijze al scherp
genoeg af.
Er vloeit nog een ander voordeel uit deze presentatiewijze voort. De lezer neemt
dan namelijk gemakkelijker aan wat hij op de vierde bladzijde van het boek aantreft.
Daar pas staat iets meer over Henry maar ook dit is geen karakteristiek sensu stricto.101
‘Hy [Henry] is sewe-en-twintig jaar oud en alreeds vasgevang in 'n patroon waaroor
hy geen beheer het nie en waaroor hy geen beheer begeer nie. Behalwe aan liefde
glo hy in alles: die waarde van godsdiens, skoonheid, die invloed van die natuur op
die mens, die staat, die liberale gewete, die toekoms van die mensheid, die
onverganklikheid van simbole, die goeie orde, wellewendheid, liefdadigheid, sekuriteit
en die mens as die kroon van die goddelike skepping. Dis tyd dat hy moet trou;
kinders kry en homself perpetueer. Liefdeloosheid is vervang deur universele
erbarming; liefde is selfsugtig.’ (p. 16).
Opmerkelijk is het feit dat de meeste critici uitgerekend bij deze sequentie blijven
stilstaan als ze het over de karakteristiek van het hoofdpersonage en het tijdstip van
de kennismaking van de lezer hebben (bijv. Smuts 1975: 159-160; Malan 1987: 57).
Mijns inziens is er tegen deze tijd al tamelijk veel informatie over Henry op een
subtiele wijze meegedeeld en is de persoon van dit hoofdpersonage door de
voorafgaande indirecte karakterisering reeds goed afgebakend; ook in de negatieve
zin door wat over de andere wel en over Henry niet bekendgemaakt wordt en door
het verschil in de manier van de presentatie. Op dat moment spreekt de constatering
die deze schets afrondt voor de lezer voor zichzelf en hij is door de vertelling reeds
voorbereid om zich bijna automatisch met de gepresenteerde Henry-beschouwing te
identificeren: ‘Henry van Eeden is 'n vlekkelose klein robot, doelbewus deur 'n
sekshandeling geskep en behoorlik gekondisioneer.’ (p. 16).

100
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In de terminologie voorgesteld door Elize Botha in haar studie over een ander boek van
Leroux Een vir Azazel worden ‘aanhalings’ voor de parallellen binnen en ‘verwysings’ voor
de parallellen buiten de tekst gereserveerd (Botha 1966: 42-43).
Deze krijgen we ook later niet, want formuleringen als ‘die jongman met die engelgesig’ (p.
17) - vergelijk ook ‘dan moet jy 'n engel wees [zegt Jock]’ (p. 28) - of ‘silwersiel’ (p. 68)
kunnen daarvoor niet doorgaan.
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Dit fragment wordt echter nog door iets anders markant: voor de eerste keer (en één
van de weinige in het boek) worden voor- en achternaam van het hoofdpersonage
voluit geschreven ‘Henry van Eeden’. Omdat zijn karakterschets nu af is, kan een
naam aan hem verleend worden, zijn eigennaam kan voluit geschreven worden en dankzij de macht van het woord - ook een geschiedenis. Daarmee wordt gezegd dat
de lezer reeds in dat stadium over een summa Henrici beschikt dat nodig is om de
lotgevallen te volgen. (Bij andere figuren valt hun fabricage, hun paradigmatische
constructie, samen met het moment van hun eerste presentatie en wanneer ze later
opwachting maken, wordt op de syntagmatische wijze vrijwel niets tot hun opbouw
bijgedragen. Natuurlijk beperkt elk gegeven over Henry zijn verdere
ontwikkelingsmogelijkheden en het moment van summa Henrici markeert ook voor
Henry zo'n grens, maar het verschil tussen hem en andere figuren ligt daarin dat
terwijl elke informatie de voorspelbaarheid van iedereen, vergroot, uitgerekend zijn
identiteit nog niet vastgelegd is en zijn mobiliteit niet gestold is zoals dit het geval
is met zijn medespelers; hij wordt bewust als een ‘open ruimte’ gecreëerd. De diverse
verschillen komen naar voren wanneer men verschillende soorten classificatie van
de personages onder ogen neemt: held-figurant, hoofdfiguur-randfiguur, held-valse
held, onderwerp-karakter-voorwerp-karakter, bestemmers-bestemden e.d.m.
Bij de presentatie van de twee reizigers naar Welgevonden (in de laatste zin van
de eerste alinea) was het met Henry anders gesteld. Het verschil tussen hem en zijn
oom valt op. De oom werd geïntroduceerd als ‘J.J. van Eeden, vrygesel en
boulevardier’. Meer valt over hem niet te zeggen, en alle precisering die nog volgt
bevestigt alleen zijn positie als vertegenwoordiger van (satanisch) hedonisme. De
karaktertrekken en levenswijze van J.J. van Eeden zijn nu eenmaal ondubbelzinnig
geboekstaafd. Tegelijkertijd wordt de afstand tussen de lezer en dit karakter vastgelegd
door middel van de schrijfwijze van de naam. De voornaam, gereduceerd tot initialen,
vervreemdt hem een beetje. Dat hij in het vervolg als ‘J.J.’ aangeduid en als het ware
getutoyeerd wordt, verandert daaraan niets. Deze aanspreekformule dient voornamelijk
ter technische onderscheiding, J.J. wordt ook voorts niet meer met de Van Eedens
geïdentificeerd (straks iets meer over zijn opgaan in de Welgevonden-gemeenschap)
en zijn initialen worden waarschijnlijk op zijn Engels uitgesproken zodat nog op een
andere manier de vervreemding in de hand wordt gewerkt.
Aan het einde van deze alinea wordt het hoofdpersonage daarentegen slechts met
zijn voornaam voorgesteld: ‘die naam van die jongman, Henry’. In zijn beknoptheid
wordt de zin zelfs van een belangrijk werkwoord ontdaan: is/zijn betekent immers
‘aanwezig of waarneembaar zijn in de toestand of op de plaats die door bepaling
wordt genoemd’ (Reinsma 1993: 674) en verhoudt zich synonimisch tot ‘bestaan’,
‘existeren’ en ‘voorkomen’. Dit is dus alsof door
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de weglating van het werkwoord het Zijn nog niet helemaal aan Henry werd toegekend
of voor hem nog niet karakteristiek was! De zinswending behoudt weliswaar de
zinswaarde, maar dat gebeurt door grammaticale aansluiting bij de voorafgaande
presentatie van J.J. van Eeden. Deze syntactische ondergeschiktheid weerspiegelt
Henry's onderhorige positie van onvolwassene. Henry's naam wordt waarschijnlijk
eveneens op zijn Engels uitgesproken, zoals de initialen van zijn oom - de
vervreemdingsfunctie is hier dus dezelfde - maar daarmee houden de overeenkomsten
zo goed als helemaal op. Er ontstaat een spanning tussen de presentatiewijze van
oom en neef. De tweede als jongere en mindere raakt zijn achternaam kwijt en wordt
alleen met de voornaam aangeduid. Zijn afhankelijkheid, jeugdigheid en onrijpheid
worden hierdoor handig gereflecteerd. ‘Van narratologiese belang is wel die blote
feit dat die gebruik van 'n eienaam (of substitute daarvan) in 'n teks die karakter in
die teks teenwoordig maak: en namate meer en meer attribute of moontlikhede rondom
die “leë teken” van die naam saamklonter, word 'n meer en meer komplekse
narratiewe teenwoordigheid in die teks geaktiveer by elke nuwe noem van die naam.’
(Brink 1987: 80; cursivering van de auteur). Met andere woorden: Henry is nog in
statu nascendi, hij verdient de voluit geschreven voor- en achternaam nog niet.
De introductie in de eerste alinea kan ten opzichte van de karakterisering op het
eerste gezicht vaag en enigmatisch lijken, toch begint de auteur onmiskenbaar aan
een schets van Henry voordat er sprake is van ‘'n vlekkelose klein robot’. Een aantal
verwachtingen wordt dus bij de lezer gewekt waardoor dit personage een blijvende
indruk achterlaat. Daaraan kan in de roman voortaan gerefereerd worden.
In dit verband moet vermeld worden dat het evenzo opvallend is dat we op de
eerste bladzijden van de roman veel meer over andere medespelers te weten komen
dan over Henry zelf. Er staat bijvoorbeeld wel letterlijk hoe J.J. gekleed is en zelfs
hoe hij ruikt, hoe de Silbersteins er uitzien en ook het voorkomen van het
(kleurling)dienstmeisje (‘'n blote figurant’ zoals Smuts (1980: 126) terecht opmerkt)
is geanalyseerd, maar over Henry's uiterlijk wordt met geen woord gerept. Het contrast
dat op die wijze ontstaat, is toe te schrijven zowel aan de tendens om Welgevonden
zo snel mogelijk te laten bevolken - door een aantal figuren te karakteriseren en tot
types om te dopen - alsook aan de bedoeling om de jonge man te doen uitstijgen
boven de positie van het modale personage en hem toch zo zuiver en zo leeg mogelijk
te houden - in de zin van open voor verschillende opties.102

102

Dit is een techniek die bijvoorbeeld door Multatuli in de roman Max Havelaar werd toegepast
waar hij Saïdjah en Havelaar verteltechnisch en stilistisch van elkaar scheidt; om een botsing
tussen de personages te voorkomen plaatst hij ze in andere vertellagen en karakteriseert ook
met andere middelen om zelfs op het vlak van de stilistiek een confrontatie te vermijden.
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Henry lijkt dus wel op een tabula rasa die eerst door Welgevonden volgeschreven
en volgemaakt moet worden. Overigens leidt ons de naam van het landgoed ook op
een met betekenissen geladen terrein. Henry moet hier zijn ‘wel’ vinden:
(1) ‘wel’ als bron (ook in het Afrikaans betekent ‘wel’, ‘bron’, ‘fontein’, ‘bronwel’;
bewaard eveneens als werkwoord ‘wel’ d.w.z. ‘opborrel’, ‘opwel’, ‘saggies kook’;
bijvoorbeeld in ‘zoals water welt zijn onderbewustzijn op’; een ander referentiepunt
is natuurlijk fons sapientis, en in een nog andere wel neemt hij iedere dag zijn bad
die op een bijna rituele ablutie neerkomt),
(2) ‘wel’ als een ander woord voor ‘sweis’ en ‘aanmekaarlas’,
(3) ‘wel’ als het goede of heil (zoals in de uitdrukkingen ‘die wel en die wee’ of
‘'t eeuwig wèl’), en
(4) ‘wel’ ook nog ter bevestiging en versterking van het verleden deelwoord in
het tweede lid ‘welgevonden’; ook als uitroep van verwondering.
De formuleringen die voorts druppelsgewijs vallen - als ‘engelgesig’ (p. 17),
‘silwersiel’ (p. 68) of ‘die man wat nie soek nie’ (p. 105) en die over een ‘immuniteit’
beschikt (p. 105) - refereren aan het tabula rasa-facet van zijn lacuneuze
persoonlijkheid. Hij is ontdaan van eigen wil, karakteristiek voorkomen of (op één
na) typische hebbelijkheden. Zelfs met betrekking tot zijn rijstijl relativeert de auteur
de indruk dat zijn weggedrag de uiting zou zijn van eigen wil: ‘Henry bestuur die
Riley met 'n argeloosheid waarin dit moeilik is om geluk van behendigheid te
onderskei.’ (p. 13).
We weten dus noch of hij uitstekend auto kan rijden noch of hij daarin - en in het
algemeen - veel geluk heeft! Ook later is de auteur consequent. Hij vermijdt ook
maar enige karakteriserng van Henry's rijgedrag en beperkt zich slechts tot: ‘die
Riley hou swierig stil’ (p. 14). Met andere woorden, de elegante en gracieuze wijze
waarop de auto voorrijdt, is niet te danken aan de bekwaamheid van de bestuurder,
maar aan de verschijning van het statusblik die de Riley is. Ook dit dient Henry's
verdere karakteristiek. Zijn eerste stappen op Welgevonden contrasteren namelijk
schril met de manier waarop de auto is aangekomen. Henry maakt niet de indruk van
een zelfverzekerde en parmantige persoon die stevig in zijn schoenen staat.
‘Die Riley hou swierig aan en J.J. en Henry klim uit, effens verlore soos mens
maar al te verlore voel as jy meteens op iemand anders se werf aankom - 'n oomblik
van besinning, van insinking, van wat doen ek hier? waarnatoe gaan ek?’ (p. 14).
Als we de zin grammaticaal ontleden, is het duidelijk dat deze formulering beide
betreft, zowel J.J. als Henry, maar van de eerste - let wel: ‘boulevardier’ (p. 13) mogen we wel aannemen dat hij zich in deze nieuwe situatie, op grond van de ervaring
opgedaan in zijn leven, beter weet te behelpen en beter zijn weg kan vinden dan de
jonge man. Op Henry's zevendaagse tocht preluderen
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immers de vragen ‘wat doen ek hier? waarnatoe gaan ek?’ Het is onwaarschijnlijk
dat deze hele frase inhoudelijk, niet grammaticaal dus, in even sterke mate op Henry's
oom betrekking zou hebben. Hun gedrag is anders, want van J.J. komt tenslotte
verrassend commentaar op de ornamentele sleutelgatplaat - ‘dit lyk soos 'n
baarmoeder’; door onze salonheld waarschijnlijk als provocatie van zijn jonge
onschuldige neef bedoeld. Daarmee wordt de Pandoradoos van binnentekstuele
‘aanhalings’ wijder geopend. De associatie van J.J. vindt haar voltooiing pas in het
laatste hoofdstuk als Henry door de meisjes die de wijnflessen vullen gedwongen
wordt om het hangslot (het eerste (sic!) huwelijksgeschenkje van Henry en Salome)
met de sleutel (hun tweede cadeau) te openen - een handeling die hij weerzinwekkend
en vulgair vindt (p. 120).
Dat J.J. zich op Welgevonden minder verloren voelt en dat de geïncrimineerde
frase vooral op Henry betrekking heeft, blijkt eveneens uit de parmantige manier
waarop de oom (en niet Henry!) zijn/hun komst bekend maakt. ‘Hy [J.J.] lig die
swaar drakeklopper en tik-tik met die regte fermheid wat aan die een kant nie té
luidrugtig klink nie en aan die ander kant nie té beskeie nie - soos dit hoort by 'n man
van stand wat van kleins af ingestel is op die beskaafde musikaliteit van
selfaankondiging.’ (p. 14).
Mijn interpretatie wordt gesteund door het feit dat de kennis van J.J. over de
inwoners van Welgevonden veel groter is dan die van Henry: J.J. kent Mrs Silberstein
blijkbaar heel goed en weet dat Salome ‘donker oë’ (p. 16) heeft. Bij Henry
daarentegen ontbreken alle oriëntatiepunten binnen de Welgevonden-realiteit. Hij
bezit geen gevoel van houvast en zekerheid, dit in tegenstelling tot alle andere
romanfiguren die op min of meer bekend terrein opereren - kortom: er bestaat - in
termen van Rimmon-Kenan (zie Brink 1987: 83) - geen analogie tussen Henry en
de omgeving, niet eens spatiële, sociale of culturele.
Het hele fragment waarin de aankomst voor de ingang van Welgevonden
beschreven wordt, heeft vooral betrekking op Henry, ondanks grammaticale
verwijzing naar J.J. én Henry als subject van de zin. Trouwens, direct na de vragen
‘wat doen ek hier? waarnatoe gaan ek?’ (p. 14) komt zijdelings het antwoord in de
vorm van de verrassende associatie van J.J., die het ‘blaarmotief’ met de baarmoeder
in verbinding zet. Daartoe komt nog de ‘drakeklopper’ die - zoals Kannemeyer (1970:
93) aangetoont - bij Carl Gustav Jung een negatief imago van de moeder voorstelt.
En zo wordt in dat beeld door een draaikolk van associaties het antwoord gecreëerd:
Henry (niet J.J.) gaat een ontwikkeling en hergeboorte tegemoet. Deze verwachting
wordt versterkt door de eerste beschrijving van de Welgevonden-ruimte als locus
amoenus (‘bekoorlijke plaats’), een idyllische plek geschikt voor de liefdesscènes,
ook later tijdens de wandelingen met Jock Silberstein worden loci amoeni geschetst
en om de verwachtingen te doorbreken eveneens loci terribili (p. 86-87).
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De vraag rijst natuurlijk waarom in deze eerste close-up op Welgevonden het
gezamenlijke optreden van J.J. en Henry wordt beschreven. Ze doen werkelijk alles
samen, bijna als een tweeling: zij stappen uit, zij worden door het dienstmeisje als
twee mannen waargenomen, niet apart als individuen, zij gaan naar binnen waar
allerlei elementen van het interieur hun aandacht trekken, en zij komen de salon
binnen. In geen enkele handeling in dat fragment worden hun activiteiten gesplitst.
Vooraf aan dit optreden gaat een markante beschrijving van Welgevonden.
Om een antwoord te formuleren, kunnen we ten eerste beroep doen op de troop
‘Monarch-of-all-I-survey’ waarmee Mary Louise Pratt (1992: 198-227) - in haar
kritiek op de representatie van Zuid-Afrika door de 18de-eeuwse wetenschappers het exotische landschap karakteriseert dat vanuit de imperialistische visie vorm krijgt
voor de lezers: de reizigers zijn de enige waarnemers en aan het gezag van hun visie
wordt alles onderworpen, hun interpreterende blik kent geen beperking of kritiek.
Pratt wijst daarbij op verschillende toegepaste strategieën en stelt buitendien dat deze
retoriek van de ontdekking ook betrekking heeft op een breder literair gebied en zelfs
in de moderne reisliteratuur te constateren valt. ‘De esthetisering van het landschap
is de eerste en meest in het oog springende strategie. Vervolgens is vaak een
verdichting van betekenis (“density of meaning”) aan te wijzen. Die verdichting
ontstaat door een overvloedig gebruik van adjectieven, die bovendien sterk verbonden
zijn, ook materieel gezien met de thuiscultuur van de schrijver. En tenslotte een
“master, predicated between seer en seen” ([Pratt 1992:] 204). Pratt hanteert in haar
toelichting hierop de metafoor van een schilderij. De reiziger schetst een beeld van
een landschap of tafereel en verwerkt daarin zijn oordeel. Het landschap ontstaat
vanaf het moment dat hij erin verschijnt en is statisch ([Pratt 1992:] 205).’ (Mok
1999: 174). De eerste kennismaking met Welgevonden wordt dus als het ware
gestructureerd door ‘collective moving eye’: ‘The travellers are chiefly present as a
kind of collective moving eye on which the sights/sites register; as agents their
presence is very reduced’ (Pratt 1992: 59).
‘Die Bolandse landskap van wingerde, berge, bome en gesellige riviertjies dra
alles by tot die décor. Hulle nader spoedig die landgoed wat aan die bo-ent van 'n
vallei geleë is. Die ingangspoort bestaan uit twee enorme, wit geverfde pilare, aan
weerskante verbind met ewe wit geverfde ringmure wat soos twee arms die aardse
besittings van die Silbersteins tot teenaan die horison omhels. Die plaas se naam is
op 'n raamwerk van vlekvrye staal aangebring, die letters is van yster, die letteraard
Goties, die legende: Welgevonden. Die pad na die huis is geteer en slinger berekend
tussen ou Kaaps-Hollandse Jonkheerhuise aan die een kant en ou Kaaps-Hollandse
stalle aan die ander kant. Die deure lyk op stinkhout, die dakke is vars gedek en
opgeslaan, die gewels trapsgewys
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met rondings bo, die versiersels druiwemotiewe, Eros-babas en horings van
vrugbaarheid. Die gewel van die herehuis self is 'n gedig van krulle, golwings en wit
kalk. Daar is interessante hoekies en gangetjies wat nêrens heen lei nie, en leertjies
van ou hout wat na solderkamers wys, en kolossale betonblokke met dwarsbalke vir
druiwepriële, en swaar houtdeure met swaar bronsknoppe en ornamentele kloppers.
Daar is groot palmbome, sipresbome, eikebome, lukwartbome, perskebome,
beukebome, rubberbome en okkerneutbome. Daar is bougainvillae, watervalle van
pers en rooi oor muurtjies wat onverwags verskyn en meteens vasloop teen lanternligte
van gegote yster. Daar is voetpaadjies wat onloopbaar 'n wentelweg deur oorhange
volg, 'n tennisbaan behang met klimop, 'n roller in die hoek, 'n net vertoiing, strepe
verweer, 'n pagode volkome toegegroei, en daar is artistieke klein fonteintjies van
onreëlmatige vorm met kabouters en maniese muurtjies. Die Riley hou swierig aan
en J.J. en Henry klim uit, effens verlore soos mens maar al te verlore voel as jy
meteens op iemand anders se werf aankom - 'n oomblik van besinning, van insinking,
van wat doen ek hier? waarnatoe gaan ek?
'n Ornamentele sleutelgatplaat blink in die laatmiddagson teen die voordeur met
'n blaarmotief. “Dit lyk soos 'n baarmoeder,” sê J.J. Hy lig die swaar drakeklopper
en tik-tik met die regte fermheid wat aan die een kant nie té luidrugtig klink nie en
aan die ander kant nie té beskeie nie - soos dit hoort by 'n man van stand wat van
kleins af ingestel is op die beskaafde musikaliteit van selfaankondiging.
Eers gaan die bodeur oop en 'n Kleurlingmeisie, met gestyfde kappie en
witgestyselde nekkragie wat haar smal, half Oosterse gesiggie nog smaller laat ly as
wat dit werklik is, kyk uitgelate na die twee mans wat behoorlik onbelangstellend
hulleself verblind in die strale van die ondergaande son. Dan gaan die onderdeur oop
en hulle wandel onder die barok-bolig deur tot in die gang waar 'n besondere
binnenshuise panorama hulle tersluikse aandag tref, voordat hulle netnou regs sal
draai na die voorhuis op die hakke van die sywaarts-dansende meidjie. Tiggelsteen,
wit en blou, strek die hele lengte van die gang tot by 'n uitswaaivenster wat met
elegante ruitjies violetkleurig die lig inlaat. Vier Persiese matte, fyn geweef van sy,
intensief beblom, dek die hele vloer vierkantig, langwerpig, vierkantig, langwerpig.
'n Kaapse armoire van geelhout, houtvere op die boonste ronding, staan regs teen
die muur; 'n concavo-convex muurkas links; 'n beeltjie van Epstein op 'n tafeltjie
verder af en dan 'n paar riempiematstoele met Kwaker-eenvoud aan weerskante.’ (p.
13-14).
Deze beschrijving doet niet alleen denken aan de herschrijving van het antieke
verhaal veni, vidi, vici of een Europees epistemologisch vertoog ten opzichte van
Afrika, maar daarbovenop krijgt ook het gender-aspect nog een bijzondere dimensie.
‘It is hard to think of a trope more decisively gendered
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than the monarch-of-all-I-survey scene. Explorer-man paints/possesses newly unveiled
landscape-woman.’ (Pratt 1992: 213) In de aangehaalde passage zijn er legio
voorbeelden van de elementen die de vrouwelijke anatomie symboliseren:
aanvankelijk vallei, poort met twee pilaren bij de ingang, ringmuren die aan de armen
doen denken en berekende kronkelweg naar het herenhuis, verder rondingen in
verschillende architectonische elementen, Eros-baby's, vruchtbaarheidhoornen,
baarmoedermotief, de boven- en onderdeur die door een (kleurling)dienstmeisje
worden opengemaakt en tenslotte de gang die een hele binnenpanorama laat zien of
de kast in de muur met het hele spel tussen hol- en bolronde elementen van de factuur.
De muren zijn ‘wit geverfde ringmure wat soos twee arms die aardse besittings
van die Silbersteins tot teenaan die horison omhels’, ‘maniese muurtjies’ en ‘muurtjies
wat onverwags verskyn en meteens vasloop teen lanternligte van gegote yster’. Zen
doen denken aan de weerspiegelingen van een logisch-absurde wereld op de
ingenieuze ruimtelijke constructies van Maurits Escher en lopen vooruit op talrijke
andere labyrint-elementen van Welgevonden die in de latere delen van de roman
voorkomen, en passen in het geschetste interpretatiekader. J.J. leidt de jonge Henry
naar de plaats van de initiatie waar zijn inwijding als mens, maar vooral als man, op
allerlei niveaus zal plaatsvinden. In navolging van Cumps (1998: 261) - die
Bordewijks verhalen bestudeerde - wil ik deze muurtjes als de magisch-realistische
‘plooi in de ruimte’ en als literaire ‘vierde dimensie’ aanduiden wat Welgevonden
vanaf het eerste moment tot de topos van de overgangsplaats maakt: ‘Kenmerkend
voor deze overgangplaatsen is de ligging ervan, die met de traditionele symboliek
van de inwijding overeenkomt (een centrale plaats, al dan niet omringd, te bereiken
via proeven en de concentrische kringen van het labyrint)’.
Verder denk ik dat Leroux deze beelden van twee mannen doelbewust opstapelt
om nadien duidelijk een grens tussen beide te trekken wanneer de begeleidende rol
van J.J. afgelopen zal zijn en de wegen van de een en de ander zich op Welgevonden
zullen scheiden (Jock Silberstein, Henry's schoonvader in spe neemt deze functie
over en leidt de middelpuntzoekende inwijdeling verder). Als gevolg van deze
scheiding wordt J.J. in werkelijkheid post factum gedegradeerd tot Henry's reisgenoot
in zijn weg naar maar niet op Welgevonden. De roman geeft voorts geen aanwijzingen
dat J.J. achter de coulissen zijn ‘aanvoorwerk’ doet om ‘'n sosiaal kontrak’ veilig te
stellen (want zijn performance als de ‘Swarte Jan’ tijdens de heksensabbat noch zijn
afspraakjes met Mrs Silberstein, tenslotte de toekomstige schoonmoeder van zijn
neef, hebben zoiets als doel). Slechts enkele malen, bij toeval zou men kunnen zeggen,
treedt hij nog op als raadsman van de jonge man. Maar dit zijn slechts occasionele
pogingen die eerder blootleggen dat hij zijn plicht verzuimt en helemaal geen
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echte mentor meer is. Meestal gaat het om momenten waarin hij zich plotseling
geroepen voelt om zijn neef aan te manen.103
Als Henry de familie Silberstein voor de eerste keer ziet, wordt de lezer eveneens
voor de eerste keer met zijn persoonlijke indrukken geconfronteerd. Het is in wezen
dezelfde methode die in het begin met betrekking tot de Van Eedens werd gebruikt
en die door Leroux ook later veelvuldig zal worden toegepast. ‘Op 'n hoekstoel, haar
arms op haar skoot gevou, sit die lelikste vrou wat Henry al gesien het. 'n Vierkantige
ken, versier met 'n swart moesie waaruit 'n enkele haartjie krul, korrel in sy rigting
onder die visier van twee ebbehoutogies wat hom waarneem en vir die res van die
aand orals sal volg. (...) Die Alice in Wonderland-hertogin grom iets vanaf haar stoel
en hy word voorgestel aan ou mev. Silberstein.’ (p. 14, 15).
Dit is natuurlijk de eerste van een hele reeks traumatiserende ontmoetingen en
confrontaties met de oude mevrouw Silberstein. Dankzij de perspectiefverschuiving
wordt de oude dame door/in Henry's indrukken omgedoopt tot ‘Alice in
Wonderland-hertogin’, verder afgekort tot ‘hertogin’. Terecht, want zij introduceert
een hele reeks archetypische vrouwengestalten die hij in zijn zevendaagse tocht zal
ontmoeten zoals Mrs Silberstein, mevrouw Dreyer, het meisje in ‘Accademia d'amore’
of haar grootmoeder en uiteindelijk Salome.
Waar het in dit fragment op aankomt is een verschuiving van het vertelcentrum.
Door de kleine toevoeging ‘[die lelikste vrou] wat Henry al gesien het’ (p. 14) zien
we de daarop volgende beschrijving van de hertogin, en ook van Mrs Silberstein, als
het ware door Henry's ogen. Focalisatie is eigen aan het vertellen - er wordt altijd
vanuit een bepaalde visie verteld en vanuit een bepaalde visie waargenomen - maar
onzekerheid daaromtrent is een belangrijk literair element. Zonder grote structurele
experimenten met de vertelling, maar met sobere, ongecompliceerde, niettemin
suggestieve middelen laat Leroux het centrum van de vertelling steeds weer
samenkomen met de plaats waarin Henry zich bevindt. In de aangehaalde passage
gebeurt dat voor de eerste keer (althans ten opzichte van Henry), en dit is niet
toevallig, gezien het belang van het moment van kennismaking.
Het principe van de veranderende vertellershoek houdt natuurlijk ook in dat naast
de beweging naar eveneens de beweging van voorkomt. Zo beschikt de verteller
over een (weliswaar minimale) voorkennis over de weg die J.J. en Henry, geleid
door het dienstmeisje, in het huis gaan volgen (p. 14) en weet de verteller dat de blik
van de hertogin Henry de hele avond zal achtervolgen

103

Zo zegt hij in het hoofdstuk twee, als Henry eindelijk bij het zwembad aanbelandt, ‘Waar
was jy al die tyd gewees?’ (p. 21) of in hoofdstuk drie, wanneer de jonge man (nadat hij het
doolhof van de tuin en van de gangen en vertrekken van het huis eindelijk achter zich heeft
gelaten) zich te laat voor het middageten aan tafel meldt, ‘“Henry, jy's laat,” vermaan J.J. sy
nefie uit pligsbesef.’ (p. 48).
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(p. 14). Dit hoort bij de specifieke functie die deze verteller met behulp van afdoende
middelen vervult. Ook elders wordt voor evenwicht van het geheel gezorgd. Wanneer
in hoofdstuk drie ‘die ballet van die boere’ ontaardt en het verhaal parallel met
verscheidene stadia van het feest verscheidene stadia van verval van de vertelling
presenteert, wordt dit netjes door een auctoriële vertellen omringd.
De begeleidende rol van J.J. wordt in ‘die voorhuis’ voor een poosje door Mrs
Silberstein overgenomen en omdat de oom vergeet zijn neef voor te stellen, vraagt
zij ‘is dít Henry?’ Verder is het niet helemaal duidelijk of de rest van de presentatie
nog door J.J. of door Mrs Silberstein wordt afgehandeld. Hoe dan ook wordt Henry
bij de hertogin geïntroduceerd, nadat ze reeds hun blikken als degens gekruist hadden,
en vervolgens bij Jock en de twee Misses Silberstein. Het is natuurlijk niet uitgesloten
dat Leroux de voorstelling van Henry aan beiden, J.J. én Mrs Silberstein, overlaat
omdat J.J. en zij vanaf nu een soort eenheid gaan vormen. Dit wordt in deze sequentie
duidelijk uit twee beelden: Mrs Silberstein drapeert zich om J.J.'s hand (p. 14) en ze
blijft aan hem vastgekleefd (p. 15). Ook later verschijnen ze samen of wordt hun
hereniging keer op keer beschreven.
Daarop neemt Jock de rol van Henry's begeleider over en wel voor de gehele
roman. Omdat hij niet meer een occasionele gids is, wordt hij met recht verheven
tot ‘meturgeman’ (Kannemeyer 1970: 12).104 Zijn bijzondere positie krijgt ook haar
uiting in de benaming: van de hele ‘Silberstein-menage’ wordt alleen hij bij zijn
voornaam genoemd.105 De rest van het gezelschap wordt met de aanspreekformules
getypeerd en voor het overige verhaal als platte personages met een dominant kenmerk
afgebakend: ‘die slank Mrs Silberstein’, ‘die twee vaal Misses Silberstein’ en
‘hertogin’; in het geval van twee afgewerkte randfiguren ‘dr. Johns’ en ‘regter
O'Hara’ wordt deze afbakening en tevens vervreemding in de hand gewerkt door het
steeds weer herhalen van respectievelijk hun titel of functie. Zo wordt de hoedanigheid
waarin en het karakter waarmee ze optreden vast omlijnd en slechts Jock Silberstein,
vader van Salome, ontkomt als enige aan deze afgrenzing.
De enkele keer dat Henry nog eens een beroep doet op de hulp van zijn oom, is
dit in hoofdstuk twee, wanneer hij iets meer wil weten over de aanstaande party. Het
gesprek duurt dan kort en wordt snel afgehakt.

104

105

Leroux introduceerde in Een vir Azazel (1964) het vóór hem in het Afrikaans onbekende
woord ‘meturgeman’ dat uit Hebreeuws ‘turgam’ komt en vertaler of exegeet (van de
religieuze teksten) betekent. Leroux gebruikt dit in de betekenis van een uitlegger van een
gecompliceerde situatie. Jock Silberstein is dus een meturgeman, maar ook dr. Johns, vooral
in Een vir Azazel.
Salome kan in dit geval moeilijk in aanmerking komen, haar status is apart omdat haar
aanwezigheid van bijzondere aard is: ze is niet present, alhoewel alomtegenwoordig.
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‘“Ek het eintlik gekom,” sê Henry, “om uit te vind watter soort partytjie dit sal wees.”
J.J. lig sy wenkbroue, slaan 'n minsame, prettige houding aan, knieë teen mekaar,
hand in die sy, ander hand met wysvinger teen die wang en sê: “Kunstenaars, Boeta.”
Soos alle uiters manlike filistyne, beskou hy kunstenaars as verwyfd, indien nie
homoseksueel nie.’ (p. 33).
Gezien Henry's reactie op de vulgariteiten van de meisjes in de fabriek (die hem
met de sleutel aan het hangslot laten peuteren, p. 120-121), zijn uiterst terughoudende
reacties tijdens zijn seksuele initiatie (p. 98-99), gezien het feit dat hij nooit aan
perversiteiten, in welke vorm dan ook, deelneemt, noch aan het naakte bad van de
kunstenaars (p. 40), noch aan de orgiastische biecht (p. 107) of maaltijd tijdens de
heksensabbat (p. 109), en dat hij in het algemeen een zeer erotiekloze houding
inneemt, mogen we aannemen dat de commentaren van J.J.106 zoals op de
sleutelgatplaat (p. 14) of op de kunstenaarsavond (p. 33) en tal van andere reacties
van de losbandige oom niet in de smaak vielen bij Henry. Van zijn sensibiliteit getuigt
ook de manier waarop hij indrukken opvangt. Reeds in het begin is er sprake van
zijn positieve geloof, o.a. in ‘skoonheid’ (p. 16), maar een spectaculair voorbeeld ook van zijn gegroeid onderscheidingsvermogen - treft men in het laatste hoofdstuk,
wanneer Henry een bad neemt. ‘Daar is oomblik wanneer 'n stilte oor hom kom,
wanneer hy eenvoudige waarnemings maak en wanneer hy meteens diep ontroerd
voel oor 'n hoek van skoonheid te midde van al hierdie vulgariteit.’ (p. 123).
Daarmee wil ik stellen dat het niet de verteller is die het gesprek tussen Henry en
zijn oom kort maakt en opheft, maar dat de zoëven aangehaalde formulering in wezen
een commentaar/indruk van Henry zelf is die bij zijn oom niets te zoeken heeft omdat
ze bij wijze van spreken op een andere golflengte zitten. Ook hier zouden we weer
met een perspectiefverschuiving van de vertelling te maken hebben die met behulp
van stilistische middelen wordt teweeggebracht.
De kloof tussen Henry en J.J. wordt duidelijk gemaakt in de manier waarop beiden
op Welgevonden onthaald worden. In de kamer staan de hertogin en Mrs Silberstein
naast elkaar en ook naast elkaar plaatst Leroux twee beelden.

106

Ik wil hier nog eens wijzen op de klemtoon waarmee Leroux de seksuele ervaring van J.J.
doet uitkomen en dit altijd met zijn karakteristiek combineert, bijvoorbeeld: ‘'n vrygesel en
boulevardier’ (p. 13), ‘J.J. kom moeg voor en daar is kringe om sy oë’ (p. 53), ‘paramour’
(p. 67), ‘roué-oë’ (p. 67) of ‘die roué met eie reg, met al die tekens van welopgevoede
dissipasie’ (p. 124). Ook zijn commentaren op de ornamentele sleutelgatplaat op de deur van
Welgevonden of bij de aanstaande party van de kunstenaars laten vermoeden dat zijn
associaties in die ene richting gaan. Geen wonder dus dat hij tijdens de kunstenaarsavond
een masker van de ezel toebedeeld krijgt - de ezel staat symbolisch voor paardrift.
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Mrs Silberstein komt naar J.J. toe met uitgestrekte armen en stelt een reeks vragen
die van zorg getuigen.
‘(...) haar oë verlig deur intense plesier as sy met uitgestrekte arms J.J. nader en
haarself om sy hand drapeer.
“J.J.,” sê sy. “Ten lange laaste. Is julle moeg? Is julle dors?” Sy gee vir hom 'n
glas gevul met ligte wit wyn vanaf 'n tafeltjie langsaan. “Iemand sal julle spoedig na
julle kamers neem. Maar eers 'n drankie. Verkies jy wit of rooi?”’ (p. 14).
Ook hier, zoals boven, zien we een (door de auteur ingeprogrammeerde)
dubbelslachtigheid. Aan de ene kant richt Mrs Silberstein haar vragen aan beide
mannen, J.J. en Henry (twee keer komt ‘julle’ voor), maar haar hele aandacht gaat
in feite naar J.J.: hij alleen krijgt van haar een glaasje wijn en tot hem alleen wendt
ze zich met de vraag of hij de rode of witte wijn wenst.
De hertogin daarentegen gromt iets wat voor een welkomstwoord of groet moet
doorgaan, maar wat in wezen op haar jiddische vloeken preludeert die ze voorts tegen
Henry zal uitbraken. Ze grijpt Henry met haar twee handen, trekt hem naar zich toe
en laat hem los om te concluderen: ‘Jy is klein en skraal. Ek het gedink jy was langer.
Misgewaste klein goy.’ (p. 15).
Vanaf het moment van de zo verschillende ontvangst gaan J.J. en Henry op
Welgevonden ieder hun eigen gang. Het is overduidelijk dat die twee scènes
opzettelijk met elkaar corresponderen en, opgebouwd volgens antagonistische
parallellen, met elkaar contrasteren. Dit parallellisme in de handgebaren bij de
kennismaking wordt door Leroux voortgezet in de manier waarop Henry door zijn
nieuwe raadsman, Jock, begroet wordt. ‘sy [Jocks] hande breed en tog sag as hy
Henry s'n sensitief soos 'n pianis omklem.’ (p. 15). En even verder staat: ‘hy [Jock]
omarm Henry wat soos 'n kind voel wat deur sy vader omhels word. “Kom sit by
my.”’ (p. 15).
Na deze zonder meer sympathieke ontvangst door Jock (let wel: Henry alweer in
de rol van een kind) complimenteert Henry hem met ‘Dis 'n pragtige huis’ (p. 15).
In zijn reactie daarop, alsof ze elkaar al lang kennen en alsof de ongeduldige Jock
Henry zo gauw mogelijk in Welgevonden-bestek wilde binnenloodsen, presenteert
hij zijn toekomstige schoonzoon in snel opeenvolgende beelden zijn wijnbedrijf,
manier van handeldrijven, leefwijze op het landgoed en alle mogelijke machines die
het hart van Welgevonden doen kloppen. Met zevenmijlslaarzen loopt Jock op hun
gezamenlijke wandelingen en gesprekken vooruit. Na deze stortvloed valt opeens
een merkwaardige stilte. ‘'n Pou skree sy doodskreeu in die rigting van die tuin. Jock
ledig sy glas en klap dit hard op die tafel neer. Dan verval hy meteens in 'n
swaarmoedige stilte, sy skouers krom, sy ken op sy hand, sy elmboog op sy knie.
“Goy,” sê die hertogin. “Oh, shut up, mother,” sê Jock. Die twee vaal Misses
Silberstein raak al hoe dronker en giggel musikaal. J.J. en die slank Mrs Silberstein
kyk berekenend na mekaar.’ (p. 16).
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Wanneer Jocks eruptie en opwinding een soort climax bereikt hebben, schreeuwt
een pauw, beleeft Jock een inzinking, en het gezelschap desintegreert. Het volgende
fragment illustreert opnieuw Leroux' stilistische ingreep in de vertelling.
‘Henry peusel, peusel aan die wyn en loer in die kamer rond.
Hy is sewe-en-twintig jaar oud en alreeds vasgevang in 'n patroon waaroor hy
geen beheer het nie en waaroor hy geen beheer begeer nie. Behalwe aan liefde glo
hy in alles: die waarde van godsdiens, skoonheid, die invloed van die natuur op de
mens, die staat, die liberale gewete, die toekoms van die mensheid, die
onverganklikheid van simbole, die goeie orde, wellewendheid, liefdadigheid, sekuriteit
en die mens as die kroon van die goddelike skepping. Dis tyd dat hy moet trou;
kinders kry en homself perpetueer. Liefdeloosheid is vervang deur universele
erbarming; liefde is selfsugtig. Henry van Eeden is 'n vlekkelose klein robot,
doelbewus deur 'n sekshandeling geskep en behoorlik gekondisioneer. Hy sal gepaar
word met Salome en al wat hy van Salome weet, is wat J.J. van haar gesê het: sy het
donker oë.’ (p. 16).
Bedremmeld en gelaten nipt Henry aan zijn wijn en kijkt in de kamer rond. Hij
wordt dus zo te zien aan zichzelf overgelaten en geeft zich aan overpeinzingen over.
Nadat hij Welgevonden begon te proeven, de eerste slokken van Welgevonden(wijn)
binnenkreeg en met het landgoed en zijn bewoners geconfronteerd werd, maakt hij
een soort opsomming.
Ook hier hebben we te maken met Leroux' stilistische ingreep. Hij isoleert het
hoofdpersonage uit zijn omgeving door die omgeving te laten desintegreren en zijn
vertelling op die ene persoon te concentreren. Vanaf nu loopt de vertelling verder
van het standpunt van Henry. De verteller-toeschouwer die relaas geeft van de
uiterlijkheden verandert van gedaante en bericht van binnenuit over wat Henry begeert
en waarin hij gelooft.
De schijnbaar onbetrokken, koele manier van schrijven, gekruid met ironie, kan
weliswaar misleiden. Maar op deze plaats en vele andere in de roman, gaat het niet
om een commentaar van de verteller. De vertellersinstantie nadert onmiskenbaar
Henry en maakt bij wijze van spreken deel uit van zijn zelfverkenning en zelfkennis,
die op hun beurt een onderdeel vormen van zijn initiatie en individuatie. Aan dit
proces van ‘welvinden’ gaat een litanie-achtige opsomming vooraf, een soort resumé
van Henry's modus vivendi tot nu toe. Met zulke bevindingen ben ik natuurlijk van
een andere mening dan Smuts (1975: 160) die over datzelfde fragment schrijft:
‘Hierdie aanhaling toon nie alleen die verteller se deeglike kennis van die sentrale
figuur nie (vgl. sy wete van al die dinge waarin Henry glo), maar ook sy ingesteldheid
teenoor die karakter. Hy maak sekere uitsprake in die imperatief: “Dis die tyd dat
hy moet trou, kinders kry en homself perpetueer”; “hy sal gepaar word met Salome”.
Hier is niks van die simpatieke verteller uit die ouer werk meer oor nie: die
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verteller is net nog een van die kragte wat in hierdie roman teen en nie saam met die
sentrale figuur opgestel word nie (...).’
Mij dunkt dat de imperatieve toon van de vertelling die juist op deze plaats wordt
toegepast, te maken heeft met de passiviteit en gelatenheid van Henry. Het is vanaf
het begin van de roman merkbaar dat het hoofdpersonage zich neerlegt bij de situatie
waarin hij gemanoeuvreerd is. En omdat hij in het onvermijdelijke berust, krijgen
we conclusies in de trant: ‘hy moet trou, kinders kry en homself perpetueer. (...) Hy
sal gepaar word met Salome’ (p. 16) die - en hier verschil ik van Smuts - bij wijze
van zelfaanspreking door Henry geformuleerd worden.
Het isolement van Henry komt ook duidelijk naar voren in een klein gesprek dat
plaatsvindt zodra hij ‘die voorhuis’ verlaten heeft om het dienstmeisje te volgen die
hem zijn kamer moet wijzen.
‘“'n Aangename jong man,” sê Jock.
“Goed opgevoed,” sê Mrs Silberstein.
“Elegant en slank”, sê die twee vaal Misses Silberstein.
“Kort,” sê die hertogin. “Impotent.”
“Sewe dae,” sê J.J. “Dit behoort genoeg te wees.”
Hulle klink glasies.’ (p. 16).
Aan de ene kant groeien deze bondige, blaffende uitlatingen tot een
semi-karakterschets van Henry uit en vervolledigen ze de kennis van de lezer ook
met betrekking tot uiterlijk voorkomen. Aan de andere kant is deze opsomming een
soort samenvatting van deel één van het eerste hoofdstuk, een summiere weergave
van de eerste ontmoeting tussen de inwoners van het landgoed en de jonge vreemde.
In dat apartje klinkt ook de houding van afzonderlijke mensen tegenover Henry door.
Opmerkelijk noem ik dat J.J. aan deze uitwisseling van indrukken deelneemt.
Terwijl hij hier nog ‘'n sosiale kontrak’ als het ware begeleidt, neemt hij in wezen
afscheid van Henry als raadsman, want zijn rol van insider wordt door zijn deelname
aan dit onderonsje beklemtoond en hiermee het isolement van het hoofdpersonage
benadrukt.
Tegelijkertijd lijkt deze samenvatting op een samenzwering. Voor de lezer die in
de verdere lotgevallen van Henry nog niet ingewijd is, groeit de spanning, want het
is nogal onduidelijk wat de aanwezigen bekokstoven. Als hoge autoriteiten beslissen
ze over Henry's uitlevering aan de Welgevonden-realiteit (let wel: vóór dit gesprek
wordt de onmondige Henry als een kind naar zijn kamer gestuurd en de ‘volwassenen’
beraden zich). ‘Sewe dae’ lijkt in de mond van J.J. op een heildronk (of zelfs vonnis)
en de twee afsluitende beelden leggen nog eens extra het accent op Henry's isolement.
Ten eerste gaat het hier om de scène waarin het dienstmeisje (wel met een naam,
Sarie!) die Henry zijn kamer wijst, de vensterluiken openmaakt: ‘Sy skuif die raam
op en die beboste
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tuin versper die uitsig.’ (p. 16). Henry, aan wie nu de keuze is, want zij wacht op
zijn reactie, schikt zich in zijn lot. Hij gaat niet in op de plotseling ontdekte
uitzichtloosheid en het gebrek aan perspectief en zal zich laten inwijden. Dat hij niet
verder kan kijken, laat zien dat hij in het algemeen en meer bepaald op Welgevonden
een ‘meturgeman’ nodig heeft.
Zijn bereidheid en gelatenheid geeft het laatste beeld weer: ‘In sy kamer het Henry
'n aandpak aangetrek en 'n sigaret aangesteek. Buitekant dreun die ligte-enjin met
dieselklopgeluide. Hy sit regop en styf in 'n stinkhoutstoel terwijl hy sonder enige
uiterlike teken van emosie kyk hoe 'n by teen die glasruit probeer uitkom.’ (p. 17).
De symboliek lijkt weliswaar niet vergezocht, maar het beeld als zodanig is typisch
voor Leroux: niet alleen schuwde hij niet het meest gesofisticeerde naast het meest
banale te plaatsen, maar hield achter zulke gemeenplaatsen en afgezaagde
formuleringen andere semantische dimensies verborgen. Ook hier heeft dat banale
een dubbele bodem (hoe kan het anders bij Leroux!) en het beeld verwijst m.i. naar
een ander bekend en dikwijls aangehaald beeld uit de Afrikaanse literatuur. Het doet
me verdacht veel denken aan de beschrijving van de vlieg in Sy kom met die sekelmaan
(1937) van Hettie Smit, wanneer de hoofdpersoon Maria op Rietvlei belandt: ‘Liewe
Anna, Ek waardeer dit dat jy nog aan my skrywe, al is ek nie meer daar nie, en al
moes jy dit seker al agtergekom het. Dis nie tragies nie, en niks om 'n lang brief oor
te skryf nie. Dis net baie plat. Ek is dood. Ek het nie meer lief nie, en dit val my nie
meer by om te skrywe nie. Wat sou ek nou eintlik skrywe as ek nog aan die ou
gewoonte vasgehou het? “Daar loop 'n vlieg op die tafelkleedjie. Hy loop en hy loop.
Nou is die vlieg binne-in die streep sonlig op die tafelkleedjie. Dis 'n outydse rooi
pluche-kleedjie met syfraiings. Nou is daar nie meer 'n vlieg op nie. (...)”.’ (Smit
1974: 54).
De context versterkt de vermoedens dat het hier om een literaire verwijzing gaat:
beide helden gaan naar het platteland ver van hun vertrouwde omgeving, ze verblijven
daar tot op zekere hoogte tegen hun wil, ze verkeren in de staat van liefdeloosheid
(hoewel om andere redenen), ze erkennen hun situatie als uitzichtloos e.d.m.107
107

Op deze plaats wil ik nog een ander voorbeeld van de verwijzing in Sewe dae naar de oudere
Afrikaanse literatuur noemen nl. Catharina, die dogter van die advokaat (1879) van C.P.
Hoogenhout waar Catharina en David paardrijden en zij bij een paardsprong valt: ‘Die perde
was opgesaal. David help ver Catharina en Hendrik ver Lenie op die saal. Lenie kon glad
nie ry nie. Catharina was, so's lig te denke is, in haar skik. David hat 'n riem om die stang
van haar perd vasgemaak en so ry hulle op 'n stappie weg. Catharina was vererg om syn
bangerigheid en sy seg dat David die riem maar gerus kan losmaak; maar hy seg ne, hy wil
eers op 'n galop trek en as sy dan vas sit in die saal sal hy dit losmaak. Sy lag om syn
voorsigtigheid. Op 'n galop gaat dit ook goed. Hulle sal so'n kwartiertjie gery het toen seg
sy weer David moet tog die riem losmaak. Hy doet dit. Op 'n stappie ry hul vort en dit gaat
net goed; op 'n galop ook. Sy spog vreselik. By 'n draai in die groot pad terwyl hulle weer
op 'n stap getrek het, kom daar 'n meid met 'n bondel wasgoed op haar kop, so onverwags 'n
voetpaadjie af om na die rivier te gaan. “Fairplay,” dit was die hengs syn naam waar Catharina
op ry, skrik, vlieg om en sit af huistoe. Catherina skre, David roep: “hou maar die teuls in!”
Sy hoor nie, maar gooi dit weg en klou an die saal vas. Die perd loop. David en Hendrik
agterna. Hoe harder hulle agterna jaag, hoe vinniger hardloop die perd met Catharina. Voor
die hek van 'n kraal steek hy vas en Catharina kry 'n skok en vlieg uit die saal nes 'n peil uit
die boog, o'er die kraalhek in die kraal.’ (Hoogenhout 1975: 101). Het verwante beeld bij
Leroux komt in het tweede hoofdstuk voor en is een plaatje uit de eerste van de gebruikelijke
wandelingen van Henry en Jock: ‘Meteens bevind hulle hulle op die rand van die plantasie
en van daar gaan hulle deur 'n graskamp waarin 'n paar Switserse stoetkoeie wei. Molshope
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laat hulle af en toe struikel en bemoeilik die weg. By die houtheining hoor hulle die geklap
van perdepote. Henry kyk op en is net betyds om die siloeët van ruiter en perd teen die lug
te sien: die gekromde pote, die maanhare, die syagtige sweetvosvel, die slank meisietjie in
'n rybroekie, wit hemp en hoedjie waarin haar donker hare saamgevat is, haar gesiggie styf
teenaan die nek van die perd. Dis afof hulle 'n oomblik in die lug huiwer, asof hulle daar
geteken is - en dan land die perd op die sagte gras, struikel effens terwyl die elegeante ruiter
weer orent kom, en die volgende oomblik verdwyn hulle in die rigting van die bos.’ (Leroux
1989: 29; vgl. ook een herschrijving van dat tafereel in het hoofdstuk vijf p. 87-88). Ook
hier vallen enkele contextuele overeenkomsten op zoals het motief van de visite op een
boerderij, corresponderende namen van plase (‘Welgelegen’ bij Hoogenhout en
‘Welgevonden’ bij Leroux), twee jonge mensen die later gaan trouwen, een zelfstandig meisje
dat koketteert door op te scheppen e.d.m.
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IV.3.3. Critici weer aan het woord
Het lijkt me wenselijk om mijn suggesties met betrekking tot het isoleren van het
hoofdpersonage en tot de vertelinstantie in Sewe dae te verrijken met enkele uitspraken
van de critici die reeds op de bijzondere rol van de verteller en zijn verhouding tot
de personages hebben gewezen.
In het begin verwees ik naar Kannemeyer, maar voor ik naar zijn opinie terugkeer,
wil ik even een Nederlandse criticus citeren. Na de toekenning van de Hertzog-prijs
schreef H.U. Jessurum D'Oliveira een recensie over de roman waarin hij zich weliswaar in de marge - een rake opmerking betreffende het narratologisch vlak liet
ontvallen. ‘Het is van groot belang te onderscheiden dat de visie van Jock, die in het
boek de meest uitvoerige en afgeronde beschouwingen ten beste geeft, niet die van
de schrijver zijn. In vele passages is de distantie tussen beiden te bespeuren. Jock
Silberstein is geen woordvoerder voor de auteur; eerder is er een zekere inleving in
Henry's gevoelens en gedachtengang merkbaar.’ (D'Oliveira 1965: 31).
Kannemeyer zelf kende aan Henry - ‘die swyende hoofkarakter’ (Kannemeyer
1965: 116) - geen ordende functie toe en stelde dat hij ‘behalwe deur sy blote
aanwesigheid, hoegenaamd nie strukturerend optree nie - hy praat feitelik nooit. Jock
neem hierdie funksie oor, en gee deur sy gesprekke met Henry sekere
ontwikkelingsmoontlikhede aan die roman.’ (Kannemeyer 1965: 117).
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De bewering van de criticus dat de verteller ‘'n ongenoemde waarnemer [is - J.K.]
wat oor die algemeen verwyderd staan van sy materiaal’ (Kannemeyer 1965: 114),
zou nog geaccepteerd kunnen worden ware het niet dat het op de gehele romantekst
betrekking heeft. Kannemeyer schreef verder dat de verteller niet van perspectief
verandert (1965: 118) en bovendien: ‘Die verteller gee die antwoord [op de vraag
over de scheiding tussen het goede en het kwade - J.K.] feitelik by wyse van 'n opdrag
aan Henry (...).’ ‘Deur die opdrag aan Henry (...) is die verteller direk eksegeties.’
(Kannemeyer 1965: 119, 120).
Deze stelling ontlokte een reactie van F.I.J. van Rensburg (1966: 20) die in zijn
bespreking van Kannemeyers proefschrift een andere mening toegedaan was: ‘Vgl.
bijv. sy [Kannemeyer - J.K.] hantering van die “jy”-aanspreking in 'n hele paar
gevalle, bijv. in Leipoldt se slampamperliedjies en Sewe dae by die Silbersteins. In
die geval van lg. neem hy foutiewelik aan dat die “jy”-aanspreking in die slothoofstuk
van die boek 'n soort van opdraggewing van die verteller aan Henry is en kyk hy die
feit mis dat dit 'n selfaanspreking van Henry is.’
In zijn boek over Sewe dae by die Silbersteins, vijf jaar later gepubliceerd, wijzigde
Kannemeyer zijn positie en liet zich in dezelfde trant uit toen hij (doelend op Leroux
1989: 115) zei dat Henry ‘in feite by wyse van selfopdrag’ zichzelf aanspreekt
(Kannemeyer 1970: 55). Op een andere plaats - volgens Kannemeyer (1970: 57) waarschuwt Henry ‘weer by wyse van selfaanspreking’ om voorzichtig te zijn als
‘vorme sigbaar word en 'n drogbeeld leef’ (Leroux 1989: 115).
Bij mijn weten werd de positie van de verteller in Sewe dae tot nu toe niet het
onderwerp van een aparte, gedetailleerde studie. Hier en daar laten de critici zich
iets daarover ontvallen. Smuts (1975: 161) schreef bijvoorbeeld in zijn Karakterisering
in die Afrikaanse roman: ‘Net na Henry se seksuele inisiasie spekuleer die verteller
of Henry op dié oomblik die tyd beleef het: “Is daar 'n verlange na 'n tyd waaraan
hy miskien slegs 'n oorgeërfde herinnering het, na die sekuriteit van 'n waarneembare
patroon van goed en kwaad wat soms sigbaar, soms voelbaar hulle ewige stryd voer?”
(p. 98-99). Wanneer Henry na die heksesabbat alleen in die saal agterbly, rapporteer
die verteller sy tydbelewing, maar openbaar hom in dié proses ook as voorweter wat
die volle konsekwensie van die karakter se ervarings ken.’108
Wat in Smuts' analyse niet opgenomen wordt, zijn twee alinea's die aan de eerste
aanhaling voorafgaan en door de auteur met een witregel (!) van elkaar

108

Smuts sluit zijn opmerkingen over dit aspect van het boek af met: ‘Bostaande kursoriese
oorsig van die verteller se rol by karakterisering moet nie die indruk wek dat dié aspek
deurgaans so opvallend in die hande van die verteller bly nie, want die karakterisering van
die sentrale figuur word op verbluffend gevarieerde wyse uitgebrei d.m.v. 'n hele reeks
oorwegend niekomunikatiewe tegnieke.’ (1975: 161).
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gescheiden worden. Nog voor de verteller aan zijn ‘spekulasie’ begint (in wezen zijn
dat eerder retorische en niet - wat Smuts suggereert - hypothetische vragen) ervaart
de lezer een verschuiving van het vertelperspectief naar Henry toe. Vragen als ‘Waar
is Jock Silberstein? Waar is almaal?’ (p. 98), nadrukkelijk ook later herhaald ‘Maar
waar is Jock Silberstein?’ (p. 99), getuigen daarvan. Paradoxaal genoeg zou de
verteller over wie Smuts hier praat, over de kennis moeten beschikken om deze
vragen te beantwoorden, en al helemaal niet zulke vragen hoeven te stellen. Er is
dus, volgens mij, geen andere verklaring voor zo'n gezichtsveld mogelijk dan dat
het van Henry is. In de volgende alinea van deze passage treft men de formuleringen
in de eerste persoon aan: ‘Ons weet te veel. (...) Ons kyk na mekaar uit ons
gespesialiseerde hoekies. Ons wag op die vermoë om 'n nuwe sintese te vind.’ (p.
98). En dan als de vertelling zich weer van het hoofdpersonage beweegt, staan vragen
waar Smuts het over heeft, beginnende met ‘Wat dink Henry...’.
Op dezelfde wijze interpreteer ik de laatste alinea's van het boek waarop Smuts
zich beroept en waar we met de bezwerende formules van Henry te maken hebben.
‘Jy moet nie luister na die gedruis nie. Jy moet vergeet die saal (...). Jy moet jou
volkome kan oorgee aan die geheel.’ (p. 124-125).
Dit is dezelfde imperatieve toon waarmee Henry zichzelf al eerder aan/toegesproken
heeft. Uiteindelijk geeft zelfs Smuts toe: ‘Hierdie vier paragrawe [van het laatste
hoofdstuk (p. 114) - J.K.] is van besondere betekenis omdat dit 'n baie belangrike
mate 'n oopstelling van Henry se gedagtes bring. Dit is in werklikheid Henry self
wat hier aanduidings gee van sy veranderende toestand en instelling, en nie net in
dié gedeeltes waar hy homself in sy gedagtes aanspreek nie, alhoewel die openbaring
van die karakter se innerlike daar meer ooglopend geskied.’ (Smuts 1987: 44).
‘Dwarsdeur hierdie afdeling [derde gedeelte, na een witregel, van nummer II van het
laatste hoofdstuk (p. 123-125) - J.K.] is daar aanduidings dat Henry fokalisator is.
Noudat sy oë geopen is, sien hy en word hy nie langer betrag nie.’ (Smuts 1987: 47,
zie ook 48).
Een andere criticus die ik hier aan het woord wil laten komen, is Ch. Malan. Ook
hij ziet een bizarre samenwerking tussen de verteller en zijn personage (Henry): ‘Die
breedvoerige besprekings van die positiewe en negatiewe aspekte van seksualiteit
voeg saam tot een van die indringendste ontledings van die Christelike diskoers i.v.m.
'n seksuele subjektiwiteit wat nog in Afrikaans verskyn het. Daar word ook
gekonsentreer op die beelde wat Foucault as een van die tipiese Grieks-Romeinse
erfenisse aandui, nl. die negatiewe stereotiperings van afwykings van die seksuele
kode. Die ouktoriële verteller is blatant in sy veroordeling van 'n liefdelose seksualiteit
wanneer hy self as 'n soort meturgeman Henry se waarneming in die rigting van 'n
ware subjektiwiteit help rig [bedoeld wordt het tafereel van de seksuele initiatie van
Henry, (p. 98-99) - J.K.]. Hy verraai sy eie betrokkenheid met die voornaamwoord
“ons” wanneer
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hy die aanbreek van die sewende dag beskryf: “Ons almal leef in 'n pragtige wêreld.
Elkeen het 'n hemel in hierdie landskap wat elke dag gebore word.” (p. 113).’ (Malan
1987: 65).
Omdat waarneming een psychologisch proces is dat van de positie van de
waarnemer afhangt, kan in narratieve teksten onderscheid gemaakt worden tussen
wat gezien wordt en de visie van waaruit geïntroduceerde elementen worden
gepresenteerd (Bal 1990: 114-115) en de vraag gesteld wordt “wie vertelt?” en ‘wie
neemt waar?’. Deze relatie ‘tussen de “visie”, de instantie die ziet, en datgene wat
gezien wordt’ noemt Bal (1990: 118) focalisatie. Volgens haar terminologie (1990:
116) zouden we in Sewe dae met een ‘interne’ d.w.z. personage-gebonden focalisatie
te maken hebben. Deze heeft tot gevolg ‘partijdigheid’ en ‘beperking’ (Bal 1990:
118), met als resultaat dat de lezer af en toe gebeurtenissen en beschouwingen
voorgeschoteld krijgt vanuit de beperkte visie van Henry. Zoals ik heb aangetoond
is er een aantal Leroux-critici dat het verschijnsel van wisselend point of view,
vertelperspectief of -standpunt als zodanig erkent. Maar zij passen er een andere
terminologie op toe en zien de redenen en de gevolgen van dit procédé niet altijd in.
De vertelinstantie en kijkinstantie (focalisator) kunnen samenvallen, maar ze hoeven
dat niet altijd te doen. In een verteltekst zijn ze altijd-aanwezige instanties, maar de
positie van verteller en focalisator is niet voor iedereen op dezelfde wijze vaststelbaar
(Oversteegen 1982: 29). De oorzaak is een open relatie tussen vertelinstantie en
focalisator. Het gevolg is het empirische feit dat verschillende lezers tot uiteenlopende
antwoorden komen op vragen als: wie is aan het woord? Door wiens ogen worden
de gebeurtenissen in een bepaalde passage gezien? (Oversteegen 1982: 29).
Mieke Bal geeft eveneens toe dat er onduidelijke gevallen bestaan: ‘Focalisatie is
nooit vanzelfsprekend.’ (Bal 1996: 36). Ze beklemtoont het belang van het vaststellen
wie de focalisator is voor de interpretatieve handelingen: ‘Niet altijd is het gemakkelijk
de focalisator van een passage aan te wijzen, terwijl dat toch voor de interpretatie
van de weergegeven visie nodig is.’ (Bal & Luxemburg & Weststeijn 1988: 180).
Voor twijfelgevallen adviseert zij om (i) naar de voorafgaande passages te kijken of
(ii) de volgende zinnen te analyseren of (iii) stilistische eigenaardigheden te zoeken
die verraden kunnen wie focaliseert (Bal 1988: 180). Dat laatste lijkt mij van
toepassing op Leroux daarom gebruik ik ook de uitdrukking ‘stilistische
perspectiefverschuiving’. Maar met Teun A. van Dijk (1985: 164) kunnen we de
verandering in de vertelling bij Leroux eveneens in termen van de emotionele functie
van de vertelling opvatten. De auteur wil dat de lezer zijn stel oordelen en opinies
betreffende de afzender en zijn eigenschappen (vooral zijn vaardigheid als verhaler)
wijzigt.
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Reeds onderzoekers als Stanzel (1964) of Hendricks (1985: 168) hebben erop gewezen
dat de huidige vertelvormen aan een hybridisatie onderhevig zijn. ‘Zwischen den
eigentlichen Typenstellen sind breite Zonen des Übergangs, der Mischformen und
der abgewandelten Typenformen anzunehmen.’ (Stanzel 1972: 53).
De simultaniteit en de vermenging van verschillende vertelgedaanten kunnen
tegenwoordig voor een immanent kenmerk van iedere vertelling doorgaan.
Beschrijving- en verhaalfragmenten beïnvloeden elkaar, de bestanddelen van een
vertelmedium - bijvoorbeeld positie en kennis van de verteller - wisselen, de
grammaticale uitingsvormen zijn converteerbaar. Daarbij komt de destructie en/of
deconstructie van auteur, verteller, personage en, last but not least, lezer - allemaal
worden ze tot inwisselbare eenheden, aflosbare en vervangbare elementen in de
literaire structuur. Vele verhalende teksten worden gekarakteriseerd door een dubbel
vertelperspectief, een dialectische spanning tussen een ‘gesloten’ en ‘open’
vertelperspectief (Lalak 1993: 165-166). De ‘gesloten’ vertelling heeft een lokale
draagwijdte d.w.z. wordt in afzonderlijke tekstentiteiten gerealiseerd. De ‘open’
vertelling wordt op het niveau van de globale verhaalstructuur bewerkstelligd.
Dit is een steeds algemener verschijnsel; want het is namelijk opvallend dat in
andere Afrikaanse romans waar het outsider-motief aan bod komt, een soortgelijk
procédé toegepast wordt. Over de verteller in Na die geliefde land van Karel
Schoeman - om maar een andere belangrijke schrijver te noemen - zeggen de critici:
‘van belang vir die verklaring [voor het afwijzend en satirisch commentaar op de
mogelijkheid van “Afrikaner-nasionalistiese herrysenis” - J.K.] is die hegte verbintenis
tussen vertelinstansie en karakter [George - J.K.]’. (Willemse 1985: 42) ‘Die
hoofkarakter in hierdie roman is wel geen “ek” nie, maar vanuit sy gesigspunt kom
die romanwêreld tot stand’ (Botha 1980: 534).
Naar aanleiding van zijn analyse van de roman van Anna M. Louw Wolftyd (1991)
laat Philip John (www: 10) zich uit over de ‘transformatiewe estetiese verhouding
tot die self’. Dat lijkt - tot op zekere hoogte - van toepassing te zijn op Sewe dae.
John gaat in op een aantal factoren die verband houden met de grote rol die het
concept marginaliteit volgens hem in de hedendaagse Afrikaanse literatuur speelt.
Met behulp van de ethiek van Foucault probeert hij een raamwerk te creëren om
belangrijke elementen van de contemporaine Afrikaanse teksten nader te belichten.
In Wolftyd109 bedient de schrijfster zich aanvankelijk

109

‘Wolftyd vertel die verhaal van Leonie Obach, 'n vrou in haar sestigerjare, wie se man, Luk,
sterf op die ouderdom van vyf-en-sewentig. Terwyl sy dokumente deurgaan wat hy agtergelaat
het, ontdek sy dat hy reg van die begin van hul huwelik ontrou aan haar was. Dié ontdekking
veroorsaak intense pyn, te meer omdat dit lyk asof Luk die dokumente aspris agtergelaat het.
Die roman handel basies oor die proses waardeur Leonie gaan om die pyn te verwerk. Na
die aanvanklike skok ontwikkel sy 'n intense werwel jeens Luk en begin sy voel dat hy haar
'n belangrike deel van haar lewe ontneem het. Die werwel verander in 'n gevoel van
verontregtiging en woede. Sy voel egter dat dit uit hierdie woede is dat sy die energie sal
vind om “heiling” te bewerkstellig (...). Dié heiling gaan uiteindelik gepaard met 'n opbloei
van haar kreatiwiteit (...).’ (John www: 8-9).
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van het verslag van een vertelling in de derde persoon, maar in bepaalde gedeelten
van het boek komt de vertelling in de eerste persoon voor.
‘Die eerstepersoonsvertelling bly deurgaans neutraal en onbetrokke en lewer 'n
“objektiewe” verslag van die reis. Die beskrywing van die reis van die weduwe deur
die derdepersoonverteller staan in skerp kontras hiermee. In die beskrywing van die
weduwe word daar konsekwent verwys na die emosies wat sy ervaar (...). Die effek
wat deur hierdie soort vertelling bewerkstellig word, kan op twee (paradoksaal)
verbandhoudende maniere beskryf word. Aan die een kant word 'n eksterne vorm
van vervreemding geskep deur die jukstaponering van beskrywings van dieselfde
persoon, die weduwe, deur 'n derdepersoonsverteller en 'n eerstepersoonsverteller,
terwyl dié twee vertellers tegelykertyd ook geassosieer kan word met mekaar en met
die karakter, die weduwe. Aan die ander kant impliseer hierdie soort vertelling die
opheffing van die gebruiklike grens(e) tussen eerste- en derdepersoonsvertelling en karakter. Die vertelling skep die effek dat die een entiteit in die ander vervloei die derdepersoon in die eerstepersoon, wat weer oorvloei in die “weduwe”, wat weer
oorvloei in “Leonie”. Dit is met betrekking tot dié vervreemde soort waarneming
dat die verband tussen Wolftyd en die soort instelling wat Foucault met moderniteit
assosieer, die duidelikste sigbaar is. In albei gevalle gaan dit om 'n ‘extreme attention
to what is real” (Foucault 1984: 41).’ (John www: 10).
Van belang voor onze uiteenzetting is de constatering dat de grens tussen
personages/kunst (Leonie, ‘die weduwe’, die eerstepersoonsverteller) en de
werkelijkheid (derdepersoonsverteller/schrijver, ‘Anna M. Louw’) vervaagt. De
introductie van ‘die vervloeiende eerste-/derdepersoonsverteller’ structureert het
boek op een bepaalde wijze. Hierdoor wordt de houding tegenover het zelf
geproblematiseerd en met behulp van verteltechnische middelen getoond. Hierdoor
wordt ook de vervreemding, die zowel op het thematische als op het formele vlak
voorkomt, in de hand gewerkt. ‘Dit maak moontlik om die skeppings- en
heilingsproses van Leonie wat in die roman verhaal word, met die struktuur van die
roman as sodanig in verband te bring.’ (John www: 11).

IV.3.4. Afsluitende opmerkingen
De verandering van het perspectief in de vertelling in Sewe dae kan dus uitgelegd
worden in termen van de wisselende focalisatie, emotionele functie van de vertelling,
de spanning tussen de ‘gesloten’ en ‘open’ vertelling of
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programmering van de structuur van het boek volgens het vervreemding-principe.
Hoe dan ook behoort het procédé van verspringend gezichtspunt, mijns inziens, tot
een groep kunstgrepen die de afzonderlijke, geïsoleerde positie van Henry van Eeden
tot uitdrukking brengen. Door de stilistische perspectiefverschuiving wordt de
vertelvorm op bepaalde plaatsen gedramatiseerd en tot de middelen gerekend die
gebruikt worden om over het personage iets te communiceren. Leroux hanteert de
vertelinstantie op een creatieve wijze en stelt ze in dienst van het verhaal door haar
dynamisch of als het ware mobiel te maken. Dit maakt deel uit van zijn strategie om
de focalisator niet alleen met de verteller te laten samenvallen, maar ook naar de held
te verplaatsen. Trouwens niet alleen in Sewe dae, want dit behoort eerder tot het
idiolect van de auteur.110 Er kan in andere werken zelfs van een zekere verscheidenheid
op dat terrein gesproken worden. Door toedoen van de verteller krijgt de lezer toegang
tot de gedachtegang van Gysbrecht (Die mugu), iets wat in het geval van Hymie
(Onse Hymie) slechts sporadisch voorkomt en eerder op een vervreemding dan op
identificatie uitkomt. In beide gevallen zijn de positie en de rol van de verteller
cruciaal (zie Van Coller 1987: 87).
Met het bovenstaande wilde ik aantonen dat ‘die bewustelike isolering van die
hoofkarakter’ of - zoals ik het bij de uitbreiding noem - stilistische
perspectiefverschuiving binnen de vertelling zich op verschillende niveaus afspeelt.111
Sewe dae kan in menig opzicht als een postmodernistisch werk beschouwd worden.
Op het eerste gezicht ontbreekt hier de zelf-reflexiviteit, een distinctief element van
een metafictioneel verhaal, d.w.z. een tekst waarin doelbewust de aandacht gevestigd
wordt op de manier waarop het verhaal zelf ontstaat. De metafictionaliteit in een
directe vorm ontbreekt hier zeker, maar het interne commentaar door middel van
parallellen, ‘aanhalings’ en andere uitingen van de overbewustheid van de auteur ten
opzichte van de vorm en de creatie, kan

110
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De outsider wordt tot de focalisator in de meeste werken die de outsiderfiguur uitbeelden.
Dit mag niet verwonderen omdat dit een logische uitvloeisel is van de ingenomen ideële
positie: ‘Met die Outsider as die moderne romanfiguur, wat die kompleksiteit van die 20ste
eeuse ervaringswêreld as unieke ekisterende mens ervaar, is daar geen ander weergawe van
die gebeure moontlik as vanuit sy gesigspunt nie. Dit is naamlik 'n eksistensiële uitgangspunt
dat niemand namens 'n ander kan sterf nie, maar dat niemand ook namens 'n ander kan lewe
nie. Die Outsider word dus voorgestel in sy verhouding tot sy werklikheid, en nie dié
werklikheid nie. (...) Geestelike ervaring word dus direk gedramatiseer, in plaas daarvan om
gerapporteer of indirek verduidelik te word deur 'n verteller se stem.’ (Levinson 1973: 12;
17).
Ondanks het gevaar van misverstand dat dit begrip kan stichten, vind ik de term focalisatie
niet altijd gelukkig, omdat dit begrip het zien tegenover andere zintuigen bevoorrecht, en hat
gaat niet alleen om zien, maar ook om andere vormen van waarnemen; daarom gebruik ik
tegelijk de descriptieve uitdrukking ‘perspectief(verschuiving/wisseling)’. Brink (1987: 139)
zegt bijvoorbeeld ook ‘Perspektief sou 'n veel akkurater term wees.’ (zie ook Genette 1983:
49 en Bal 1990: 114-115).
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ook in termen van metafictionaliteit gevat worden. Zoals gedeeltelijk door Smuts
(1982) aangetoond, hebben we hier te maken met een zeer gesofisticeerde aanloop
tot het boek of met een specifiek soort ‘voorwerk’, om een term van Sötemann (1973)
te gebruiken. De eerste fragmenten van de eigenlijke tekst zijn eveneens zeer complex,
hoewel schijnbaar ongecompliceerd. De eerste sequenties van het verhaal sluiten
direct aan bij de conventie die de auteur gekozen heeft voor de voorstelling van de
figuren, met name het hoofdpersonage, en ook voor de rol die zij voorts in het
romangebeuren toebedeeld krijgen.
Leroux benadrukt Henry's isolement in eerste instantie door middel van de
organisatie van bepaalde scènes en episoden. Hij brengt dit heel breed tot uitvoer.
Henry raakt geïsoleerd omdat hij op een onbekende plek belandt. De
Welgevonden-realiteit is voor hem vreemd. Er ontstaat zelfs een bepaalde spanning
tussen de Welgevonden-ruimte en het hoofdpersonage met als gevolg dat hij zich
niet helemaal op zijn gemak voelt, zoals in de eerste scènes, of dat hij zich in de
complexe ruimte verliest, verdwaalt en paniekerig zijn weg zoekt (p. 47). Daarbij
komt dat hij zijn reisgenoot en aanvankelijke begeleider, J.J. van Eeden, verliest;
eenmaal op Welgevonden aangekomen, bewandelt zijn oom, in het levensgenieten
vergezeld door Mrs Silberstein, zijn eigen weg. Henry van Eeden beschikt niet over
voldoende ervaring en sociale vaardigheden om zich in deze nieuwe en nogal precaire
situatie te kunnen behelpen, bijgevolg wordt hij aan zichzelf overgelaten en zo kan
het individuatie-proces beginnen.
Hij wordt uitgeleverd aan het landgoed zoals sacrale offers in het mythisch verleden
aan draken (hierin schuilt nog een andere betekenislaag van de drakenklopper op de
deur van Welgevonden). Henry raakt geïsoleerd omdat in deze vreemde omgeving
mensen vreemd op hem reageren. De sterk van elkaar verschillende reacties tijdens
de verwelkoming - zowel van hertogin als ook van Mrs Silberstein, Jock en de Misses
Silberstein - zijn wél onder één noemer te brengen: de Welgevonden-bewoners doen
vreemd aan. Het hoofdpersonage wordt dus geconfronteerd met een totaal andere
ruimte, anders georganiseerd en bevolkt door figuren die volgens een geheel ander
stramien functioneren. Op deze ontdekkings- of verkenningsreis is hij aangewezen
op zijn nieuwe ‘meturgeman’ Jock Silberstein en de begeleiders dr. Johns en rechter
O'Hara die beiden eveneens aanspraak maken op een ‘meturgeman’-rol. Alle drie,
ieder op zijn specifieke wijze, personifiëren ze Welgevonden (andere segmenten van
Welgevonden verpersoonlijken andere figuren bijvoorbeeld een reeks
vrouwengestalten). Ze nemen een tussenpositie in en helpen de fylogenese van
Welgevonden in de ontogenese van Henry van Eeden te vertalen.
Met recht merkt Smuts op (1982: 132) dat Henry ‘met enkele
Welgevonden-personagies [word] gekonfronteer wat so sonderling aandoen dat hulle
in werklikheid verlengstukke van die ruimte vorm.’ In de Leroux-literatuur wordt
benadrukt dat de meeste personages in zijn werken louter types zijn. Er
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wordt niet of nauwelijks gepsychologiseerd en de lezer krijgt geen evolutie van de
personages te zien, maar slechts een beeld. Dat de fragmenten van zo'n portret soms
geleidelijk en tegelijk met een dynamisch proces van het vertellen ontsluierd worden,
staat als surrogaat voor de psychische ontwikkeling. Als mythische wezens of helden
in een antieke tragedie maken de personages deel uit van een andere irrationele
werkelijkheid. Afgezien van de door hen genomen beslissingen is hun lot al bezegeld.
Ze verwezenlijken wat voor hen door de auteur ‘in de sterren’ geschreven is. Men
kan zelfs zeggen dat de figuren die Leroux' teksten bevolken, slechts een functie zijn
van het handelingsverloop. Hun doen en laten heeft nauwelijks invloed op het verhaal
dat vanzelf en zonder hun assistentie voortrolt.
Zijn bedoeling Henry in een uitzonderings positie te laten verkeren maakt de auteur
ook in het verloop van de vertelling kenbaar en waar.112 Hij bewerkt dit dus ook
substantieel door de structuur van het verhaal te manipuleren waarbij hij zich van de
sterke, indringende en de meest subtiele manipulatiemiddel bedient nl. de focalisatie
(Bal 1985: 122; 1990: 124). De vertelling wordt aangepast aan dit streven. Het spreekt
vanzelf dat de uitbreiding van vertelperspectieven de omvang van de communicatie
tussen auteur en lezer vergroot. Het hoofdpersonage wordt aanvankelijk op een
afstand van het vertelcentrum gehouden. Het punt van waaruit zich de vertelling
ontwikkelt, wordt bij de ouders Van Eeden geplaatst. Van meet af aan is Henry dus
als het ware de andere. Als drager van een bepaald idee, als een exempel en niet een
individu functioneert hij zelfs een aantal zinnen lang zonder eigen naam. Dit is de
eerste isoleertechniek. Later verschuift het standpunt van de verteller naar het neutrale
punt en er komen beschrijvende passages waarbij Henry eveneens in de verte geplaatst
is: het decor, het Bolandse landschap, staat in het centrum en de naar Welgevonden
reizende Henry wordt naar de achtergrond verschoven. Dit is de tweede
isoleertechniek. Vervolgens vindt een ommezwaai plaats en het isolement van de
held wordt op een totaal andere wijze beklemtoond. Deze derde isoleertechniek wordt
gerealiseerd door de afwisselende verschuivingen van het

112

Er zijn verschillende technieken om de bijzondere positie van de protagonist op het niveau
van de structuur van het werk te signaleren. In het hoorspel van Chris Barnard Die rebellie
van Lafras Verwey (1971) verrijkt de auteur de traditionele middelen van het genre door aan
muziek een uiterst relevante betekenis toe te schrijven. Muziek is niet een aanvulling op het
woord, een verstrooiing bijvoorbeeld tussen spannende en lyrische fragmenten of een teken
van pauze. Bij Barnard signaleert ze niet meer het einde van de ene en het begin van de
andere scéne, maar omlijst de fantasieën van het titelpersonage en zondert ze zich van de
resterende werkelijkheidsbeleving af, waarbij verscheidene soorten muziek voor verscheidene
types fantasieën worden gebruikt (Smuts 1995). Zo scheppen muziek en andere klanken voor
de luisteraar (voor de lezer ook de aantekeningen over het verloop van de handeling) een
kader dat als externe ‘tekst’ de interne, gesproken tekst niet alleen omlijst als een
passe-partout, maar ook tot de vertelling bijdraagt.
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vertelperspectief naar, maar ook van Henry. Omdat deze eb-en-vloed-beweging
binnen de vertelling slechts door gebruik van stilistische middelen gebeurt, maar wel
suggestief genoeg doorgevoerd wordt, garandeert dit dat er geen afbreuk aan de
romanvertelling in haar geheel gedaan wordt. De kronkelige en draaiende beweging
waarmede vertelling gerealiseerd wordt, sluit trouwens dicht aan bij de cirkelende
bewegingen aan die de hele roman beheersen (draaikolk-dans van Mrs Silberstein,
het teken van Ubu, de wandelroutes van Henry, de doolhof van gangen in de fabriek
en thuis e.d.). Om de hierboven aangehaalde redenen is de analyse van Leroux'
verteltrant zo relevant. Zoals aangetoond kan het onderzoek daarna ook in het kader
van de analyse van het personageoptreden ingesteld worden.
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An Outsider among His Own Kind
Forms of Xenofania in the Afrikaans Novel
Summary
An Outsider among His Own Kind is concerned with the issue of otherness and
strangeness, but it consciously departs from the predominating discourse attributing
absolute value to such differentiating features as the race or the nation. Therefore
this study focuses on an outsider among his own kind, i.e., where the otherness is
inconspicuous, has to be planned and created by the author and subsequently
reconstructed and received by the reader. The subtitle Forms of Xenofania in the
Afrikaans Novel indicates that the subject of the analysis is the South African literature
written in Afrikaans. The notion of xenofania is derived from the book by Zbigniew
Benedyktowicz Portrety ‘obcego’: od stereotypu do symbolu (Portraits of ‘a
Stranger’: from the Stereotype to the Symbol) (2000). When discussing various forms
of cultural manifestation of strangeness/stranger, the author introduces the term
xenofania which comprises everything that expresses strangeness, being the other
and becoming different (from ksenos - a stranger, a guest, a traveller; phainein - to
show). Benedyktowicz endeavours to discover the structure of a xenofanic experience,
expanding beyond the narrow sociological and psychological categories, enriching
his analysis with an ethnographic and anthropological approach. Inspired by his
concept, this book treats an outsider as a classic embodiment of xenofania understood
in this way. Yet, its task is not only to define the phenomenon of ‘an outsider among
his own kind’ but also to examine to what extent literary aspects of the phenomenon
generate various manifestations of strangeness (xenofanias) and various procedures
of its expression.
To avoid misunderstanding, it should be emphasised that the book is not a
Motievenstudium, as it does not aim to ascertain the presence of an outsider in the
Afrikaans literature or to distinguish his or her features. It focuses on:
1) a more precise definition of an outsider as he or she may be identified for the
present times in aesthetic terms, i.e., as a character who does not cede his or her
moral responsibility on the ethnicity, nationality, faith or ideology but accepts it
unconditionally and during this process of struggle with the world undergoes the
xenofanic experience and acquires the awareness of a cosmic dimension of moral
responsibility; an outsider may thus be treated as ‘Chiffre’ of today's conditio humana.
2) concrete ways of creating an outsider and the forms of his or her manifestation,
i.e., the whole spectrum of literary procedures which may express xenofanic dimension
in the text: from narrative techniques, through the effect of particular groups of motifs
and thematic concepts as well as the way of absorbing them into literary structures,
to the forming processes of the literary canon; several novels exemplify the
manifestation of the phenomenon of an outsider or, more precisely, ‘an outsider
among his own kind’ linked with essential literary issues which may be viewed in
the context of xenofania.
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Thus, this study consists of two main parts. The first sketches the outsider's
‘philosophy’ defining terminology and meaning of various aspects of the
Other/Stranger. This introductory essay engages in polemics with the one-sided
sociological approach and other forms of scientific political correctness, prevalent
in the research of strangeness or ethnic stereotypes, not only in South Africa. The
fact that detailed linguistic considerations on the one hand and strictly philosophical
on the other are left aside, enables concentrating on determining a new intellectual
horizon of an outsider as ‘an outsider among his own kind’, where an outsider is
understood not as an exaggerated or even artificial state but as an authentic process
of alienation or, to be more precise, of experiencing xenofania. The process is dynamic
and intensive and is never complete as an outsider is always a potential entity.
Referring to Emmanuel Lévinas, the Other is not to be controlled and neutralised by
juggling with notions but to be expressed.
The second part of the study analyses the ways of manifesting an outsider in the
xenofanic dimension. It is an empirical analysis of xenofanic ways of manifesting
the phenomenon of ‘an outsider’ in concrete literary situations, both extra- and
intra-textual. In other words, an endeavour has been made to examine the morphology
of xenofania in selected Afrikaans novels and to show to what extent its presence in
concrete literary situations (with the use of various elements structuring a work of
art as linguistic and literary) not only enables the creation of the character as an
outsider but also creates conditions for experiencing xenofania in the text.
The part discussing extra-textual xenofania analyses Sy kom met die sekelmaan
(She Comes with the Sickle Moon) (1973) by Hettie Smit. The object of interest is
the historical and literary dimension of the writing strategies and critical procedures
focusing on a concrete work, especially those which generate various forms of
xenofania. It analyses Smit's position as a woman-writer, a novelist of the 1930s
generation of poets and the author of only one book, who, despite this marginalising
potential, has earned a firm position in the canon of Afrikaans literature. The
interpretation is especially concerned with the links between a concrete literary genre,
social and cultural roles determined by gender and the canon.
The discussion of the intra-textual xenofania to a certain extent follows the premises
formulated by Shlomith Rimmon-Kenan, who distinguishes three essential elements
in her typology of the narrative fiction: story (the events), text (their verbal
representation) and narration (the act of telling or writing). The analysis of literary
situations, whose concrete structures express the experience of xenofania, is more
or less oriented towards this threefold principle - more or less, because the
interpretation of the selected literary material necessitated some modification of the
quoted typology.
The chapter devoted to the novel by Karel Schoeman Ne die geliefde land
(Promised Land) (1972) analyses what is told, thus xenofanias within the story or,
in other words, various levels of showing the presented world (story). The background
for the discussion is the phenomenon of the so-called farmer novel (plaasroman), a
classic sub-genre in the Afrikaans novel. Schoemen's book refers to this tradition
and as its modern travesty engages in thematic polemic.
In the case of the book by Dolf van Niekerk De son struikel (The Sun Falters)
(1960) the interpretation focuses on the substantial role played by the set of recurrent
motifs (eyes/face/head) while the allowance is made for such factors as time,
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characteristics of the protagonists and focalisation. Close connection of the motifs
with the presented world and the structural elements of the book has been discussed.
Yet, the interpretation centres not only around the technical and literary aspects (text)
but also around the philosophical aspects formulated by Emmanuel Lévinas, who
perceived himself as a thinker revealing metaphysical and moral dimensions of human
relations and radicalising moral redefinition of the subject as
‘responsibility-to-and-for-the-Other’. Many of his concepts may elucidate the ethical
‘outsider among his own kind’.
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The last chapter analyses the process of narration as exemplified by Sewe dae by die
Silbersteins (Seven Days at the Silbersteins') (1962) by Etienne Leroux focusing on
the issue as to what extent narration structures contain the xenofanic potential for
presenting a literary character as alienated. This context influenced the interpretation
of the exposition from the first pages of the novel and the significant shift in the
narration and focalisation perspective.
Translated by Bartłomiej Madejski
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