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OPSOMMING 

Hierdie navorsing berus op die idee dat die tekste in die oeuvre 

van sommige skrywers op so 'n manier met mekaar verbonde is dat 

'n mens dit as 'n eenheid kan begin lees en ervaar. Met Derrida 

se begrip van genealogiese verwantskap van tekste as vertrekpunt, 

het ek daardie intertekstuele verbande in J.C. Steyn se oeuvre 

nagegaan waardeur sy hoorspelteks, poesie- en prosatekste tot 

'n verwikkelde weefsel ontwikkel het. 

Dit het gou duidelik geword dat daar twee hoofstrominge in Steyn 

se tekste aan die orde kom: 'n motief van persoonlike tekortkom= 

inge wat deurwerk na 'n groter sosiale groep toe is van vroeg af 

duidelik skering en inslag daarin. 

Reeds in "Die skuldige: 'n hoorspel" (1974) staan die homo

erotiese geneigdheid van die sentrale karakter in noue verband 

met die sosio-ekonomiese vraagstuk van die gesin wat al hulle 

aardse besittinge verloor. 

Die gedigte in die eerste helfte van Die grammatika van liefhe 

(1975) word gekenmerk deur die digterspersoonlikheid se sterk 

weersin teen sy eie tekortkominge; in die laaste gedeelte gaan sy 

persoonlike gemoeidheid oor in 'n besorgdheid oor die Afrikaner 

en die voortbestaan van Afrikaans. 

Van Op pad na die grens (1976) af, oor Dagboek van 'n verraaier 

(1978) en Die verlore vader (1985) tot en met Hoeke Boerseuns ons 

was (1991) neem die hoofstrominge van Steyn se tekste duideliker 

vorm aan: aan die een kant is daar die nasionale problematiek 

waar hy voortbou op C.J. Langenhoven se Die pad van Suid-Afrika, 

en die bestaanstryd van die Afrikaner volg tot in. die huidige 

tydsgewrig; aan die ander kant worstel die karakters van sy 

tekste met persoonlike vraagstukke waaronder veral 'n homo

erotiese geneigdheid waarmee hulle hul nie kan versoen nie. 

(v) 



Oorkoepelend vertel Steyn die verhaal van die Afrikaanse elcker= 

lijc wat hom as gevolg van teenstrydige sosiaal-politieke in= 

vloede toenemend in 'n toestand van leed, verwarring en geestelike 

ontreddering bevind. 

Ten slotte wys ek hoe Steyn deur middel van def iksionalisering 

in sy tekste homself en die Afrikaner ontmasker. Die invloed 

daarvan is heilsaam: op persoonlike vlak is dit suiwerend en die 

stukrag van sy kuns; in die geval van die Afrikaner vervul hy 

daarmee die rol van die Afrikaner se kollektiewe gewete. 

***************** 
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SUMMARY 

This research is based on the theory that the texts in the oeuvre 

of certain writers are related to each other in such a way that 

one can read and experience them as a unity. Using Derrida's 

concept of the genealogical relationship of texts as a point of 

departure, I have examined those intertextual relationships in 

J.C. Steyn's oeuvre in which his radio play, poetry and prose 

texts have developed to a complicated fabric. 

It soon becomes clear that two main streams emerge in Steyn's 

texts: a motif of personal defect which percolates to a larger 

social group. 

Already in "Die skuldige: 'n hoorspel" (1974) the homoerotic 

disposition of the central figure is closely related to the 

socio-economic problems of the family who lose all their material 

possessions. 

The poems in the first half of Die grammatika van liefhe (1975) 

are characterised by the poetic personality's strong aversion to 

his own imperfections; in the final part, his personal concern 

about the Afrikaner and the continued existence of Afrikaans 

emerge. 

From Op pad na die grens (1976), through Dagboek van 'n verraaier 

(1978) and Die verlore vader (1985), up to and including Hoeke 

Boerseuns ons was (1991), the main streams of Steyn's texts become 

more clearly discernible: on the one hand, one encounters the 

national concerns in which Steyn develops themes found in C.J. 

Langenhoven's Die pad van Suid-Afrika and follows the Afrikaner's 

struggle for survival to the present juncture; on the other hand, 

the characters of his texts struggle with personal difficulties 

such as a propensity to homoeroticism to which they cannot recon= 

cile themselves. 

(vii) 



An overarching concern of Steyn's is the story of the Afrikaans 

Everyman who, as a result of conflicting socio-political influ= 

ences, increasingly finds himself in a state of sorrow, confusion 

and spiritual collapse. 

Finally, I reveal how Steyn exposes himself and the Afrikaner in 

his texts by means of defictionalisation. Its influence is 

beneficial: at a personal level, it is purifying and is the 

impetus of Steyn's art; and, in the case of the Afrikaner, it 

fulfils the role of the Afrikaner's collective conscience. 

***************** 

(viii) 



HOOFSTUK 1 - VERTREKPUNTE 

1.1 Inleidend 

Wanneer Elize Botha aan die begin van die tagtigerjare in 'n 

artikel "Die Sestigers word sestig: Sestig word twintig" oor= 

sigtelik terugkyk oor twintig jaar se prosa van die toonaange= 

wendste Sestigers, laat sy ons sien "dat hul werke, oud en nuut, 

weerklank vind in mekaar, mekaar oproep - en ons op die manier 

iets laat ervaar van daardie wonderlike, verwikkelde weefsel: die 

'oeuvre' van 'n skrywer" (1987a: 53-61). Sy volg hierdie artikel 

op deur een van die "bindmiddele" in Etienne Leroux se oeuvre na 

te gaan en aan te toon "dat in die feeste die 'magiese' middel= 

punt van Leroux se werk gelee is" (Botha 1987b: 151). 

Behalwe vir Botha se opstel oor Leroux, is daar na my wete nie 

enige studie onderneem waarin die tekstuele verbande binne die 

oeuvre van 'n Afrikaanse skrywer nagegaan is nie. Botha se op= 

stel het die haalbaarheid van 'n indringender studie van soort= 

gelyke oeuvre-verbande verhoog en met hierdie ondersoek na die 

relasies in J.C. steyn se oeuvre wil ek daarby aansluit. 

Wanneer ek die woord oeuvre gebruik, moet ek onmiddellik kwali= 

fiseer: Soos wat Botha net Leroux se romans in haar opstel be= 

trek en sy korter stukke wat opgeneem is in Tussengebied en Tus= 

senspel (beide van 1981) buite rekening laat, so wil ek my na= 

vorsing net tot Steyn se bellettrie beperk. Sy sosiolinguistiese 

en ander publikasies, soos Tuiste in eie taal (1980), Trouwe 

Afrikaners (1987) en "Die betekenis van 'Die Burger' vir die 

Afrikaanse letterkunde" (1990) val buite my ondersoekterrein. 

Wat Steyn se oeuvre vir die navorser so interessant maak, is dat 

hy, benewens 'n volgehoue hoe standaard in sy tekste, meer as een 

genre beoefen: die dramatiek met die hoorspel "Die skuldige" 

(Tydskrif vir letterkunde XII:3, 1974); die liriek met Die gram= 
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matika van liefhe (1975) en die epiek met kortverhale, Op pad na 

die grens (1976), met romans, Dagboek van 'n verraaier (1978a) en 

Die verlore vader (1985) en met herinneringsketse, Hoeke Boer= 

seuns ons was (1991). In sy prosa, die kortverhale en die 

romans, skryf hy brief-, dagboek- en dokumentverhale, terwyl hy 

in sy "dokumentere" .herinneringsketse weer na die epiek toe neig 

met tekste soos "Eerste liefde", "'n Verloorder byt vas" en 

"Gewaarwordings rondom 'n moordgeskiedenis". Steyn se oeuvre 

bied dus 'n groot verskeidenheid genres en sub-genres wat die 

nagaan van die tekstuele verbande vir die navorser 'n soveel 

groter uitdaging maak. 

Hierdie studie is nie 'n literer-teoretiese ondersoek of die toe= 

passing van een of ander resente literere teorie nie; dit gaan 

primer oor die tekstuele verbande in Steyn se oeuvre, oor daardie 

"bindmiddele" waardeur die tekste gesamentlik 'n "verwikkelde 

weefsel" word. 

Dit beteken egter nie dat ek nie met literer-teoretiese begrippe 

sal werk nie. In hi€rdie studie sal, waar dit verhelderend werk, 

die begrippe verwysing, intertekstualiteit en defiksionalisering 

ter sprake kom. 

1.2 verwysing 

Oor die verwysing in die literatuur is daar verskeie studies 

onderneem, soos o.a. P.G. du Plessis se Die verwysing in die 

literatuur (1968) en H.J. Pieterse se M.A.-verhandeling, Die 

betekenis en funksie van die verwysing in Die ambassadeur van 

Andre P. Brink, met toespitsing op die Divina Commedia van Dante 

Alighieri waarin 'n aanduiding van die stand van navorsing oor 

die onderwerp op die tydstip gegee word (1986). 

Die definisie waarv~n ek uitgaan - in aansluiting by Pieterse 

(1986: 12) - is die van Carmela Perri: 

"allusion in literature is a manner of signifying in which 
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some kind of marker (simple or complex, overt or covert) not 
only signifies un-allusively, within the possible world of 
the alluding text, but through echo also denotes a source 
text and specifies some discrete, recoverable property(ies) 
belonging to the intension of this source text (or specifies 
its own property(ies) in the case of self echo); the 
property(ies) evoked modifies the alluding text, and possibly 
activates further, larger inter- and intra-textual patterns 
of properties with consequent further modification of the 
alluding text" (1978: 295). 

Waarin ek veral belangstel, is die vormende invloed wat die bran= 

teks op die verwysende teks het en dat die siening van die aard 

van die verwysing geredelik aansluit by Derrida se begrip van 

intertekstualiteit. 

1.3 Intertekstualiteit 

Met die begrip intertekstualiteit moet 'n mens versigtig omgaan. 

Joan Hambidge het die wanopvattings daaromtrent uitgelig en daar= 

op gewys dat die meeste ondersoekers se begrip daarvan eerder 

"inter-tekstualiteit" is (1985: 35-43). Ook Elsa Nolte sever= 

ontskuldigings in die verband in haar deurtastende oorsig (1989: 

1-27) maak ons hiervan bewus en noop my om duidelik te maak 

watter konsep van intertekstualiteit vir my die swaarste weeg. 

Roland Barthes se konsep daarvan (soos aangehaal deur M. Gresset 

en N.Polk in Intertextuality in Faulkner vergelyk Nolte 1985: 5 -

"it is a general field of anonymous formulas whose origin is 

seldom identifiable, of unconscious or automatic quotations given 

without qoutation marks"); of Jonathan Culler s'n (Nolte 1989: 5 

- "The study of intertextuality is not the investigation of sour= 

ces and influences, as traditionaly concieved: it casts its net 

wider to include the anonymous discursive practices, codes whose 

origins is lost, which are the conditions of possibility of later 

texts") is konsepte waarmee ek vrede kan he solank ek met my 

menslike beperkinge - waaronder ook 'n sekere moedswilligheid -

nie in staat is om daardie "anonymous formulas" of "anonymous 

discursive practices" waarvan die oorspronge "seldom identifi= 
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able" of "lost" is, te identifiseer nie. 

Hambidge het ens ook vermaan om tog nie van die opsomming van 

andere gebruik te maak nie, daarom het ek gaan kyk wat Jacques 

Derrida in Of Grammatology oor die konsep te se het. 

Derrida (1984: 101-102) verwerp die begrip van "lineage" of 

"genealogy" omdat die teks met sy totale bronnesisteem en sy eie 

wette voortdurend verby die voorstelling van die teks binne die 

ervaring van die persoon wat dit lees of skryf, beweeg .. In so 

'n geval oorskry die vraag van afstamming by verre die moontlik= 

hede wat op die oomblik daardeur vir sy uitbouing gegee word. 

Die historiese aanhangsels van 'n teks, die sintaksis en die 

woordgebruik, die plasing, die punktuasie, die lakunes en die 

grense daarvan kan nooit reglynig voorgestel word nie. Die 

genealogie van 'n teks is n6g iets oorsaakliks socs deur "besmet= 

ting" bewerkstellig, n6g iets wat tot stand kom deur die eenvou= 

dige opeenstapeling van verskillende lae. Dis ook nie die juk= 

staponering van geleende stukke nie. As die teks voortdurend 'n 

sekere voorstelling van sy eie wortels gee, lewe daardie wortels 

alleen deur daardie voorstelling, om by wyse van spreke nooit die 

grond te raak nie. Daardeur word die fundamentele wese (radical 

essence) van die wortels daarvan ongetwyfeld vernietig, maar nie 

die noodsaaklikheid van hulle lewegewende funksie nie. Om te se 

dat 'n teks nooit iets anders kan wees as 'n wortelsisteem nie, 

is om ongetwyfeld onmiddellik die konsep van sisteem en die 

patroon van die wortels te weerspreek. Maar ten einde nie suiwer 

voorkoms te wees nie, verkry hierdie teenstrydigheid die beteke= 

nis van 'n teenstrydigheid, en ontvang sy onlogiesheid ("illogi= 

cality") alleen deur denke binne 'n beperkte vormgewende struk= 

tuur - die geskiedenis van die metaf isika - en is vasgevang binne 

'n wortelsisteem wat nie daar eindig nie en wat neg nie benoem 

kan word nie. 

Die selfbewussyn van die teks, die omskrewe diskoers, waar genea= 
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logiese voorstelling verwoord word sender om dit met die genea= 

logie self te verwar, speel spesifiek uit hoofde van hierdie uit= 

eenloping 'n organi~erende rol in die struktuur van die teks. 

Selfs as 'n mens die reg het om van retrospektiewe illusie te 

praat, sal dit nie 'n ongelukkige keuse wees of 'n teoretiese 

terugwaartse stap beteken nie; die navorser sal moet rekenskap 

gee van die noodsaaklikheid en positiewe uitwerking daarvan. Die 

leser sal in die verskillende tydperke van die teks moet berus. 

Hierdie genealogiese selfvoorstelling is opsigself alreeds die 

voorstelling van 'n selfvoorstelling; byvoorbeeld "die Franse 

agtiende eeu" wat, indien so iets sou bestaan, reeds geskep is as 

sy eie oorsprong en sy eie teenwoordigheid. 

Ek is volkome in ooreenstemming met Derrida se verwerping van die 

begrip van 'n enkellynige afstamming. Waar mens byvoorbeeld met 

Steyn se "voortsetting" van Langenhoven se pad van Suid-Afrika in 

sy tekste hierdie besondere begrip van afstamming sou kon bevor= 

der en selfs 'n goeie saak daarvoor uitmaak, want Steyn trek die 

lyn vanwaar Langenhoven s'n afbreek verder deur, is Steyn se af= 

wyking van Langenhoven - en op hierdie afwykings gaan ek later 

uitvoeriger in - veel duideliker voorbeelde van Derrida se konsep 

van tekste wat voorstellings van hulle eie wortels gee as van 

tekste wat deur enkellynige afstamming vir hulle uitbouing af= 

hanklik is. 

Aan die hand van Derrida se uiteensetting gaan ek dus probeer om, 

uit hoofde van die organiserende rol wat genealogie en die genea= 

logiese voorstelling daarin speel, rekenskap te gee van die nood= 

saaklikheid en die positiewe uitwerking daarvan in Steyn se 

oeuvre. Elize Botha se opstel, "Die hart is in die fees - 'n 

aspek van intertekstualiteit in die romans van Etienne Leroux" 

(1987b: 141-152) is - alhoewel op 'n kleiner skaal - 'n voorbeeld 

van die tipe ondersoek wat ek in gedagte het. 
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1.4 Defiksionaliserinq 

Maar steyn is ook van meet af aan in sy tekste met def iksionali= 

sering besig - 'n volgehoue proses wat ons aandag verdien omdat 

dit in aansluiting by intertekstualiteit 'n noodsaaklike en posi= 

tiewe, 'n duidelik ~rganiserende rol vervul in die struktuur van 

Steyn se oeuvre. 

Oor defiksionalisering is daar heelwat minder geskryf, maar daar 

is ook veel grater eenstemmigheid. 

Def iksionalisering is die metodes waardeur 'n outeur poog om sy 

teks van die versinde, die fiktiewe karakter daarvan en van die 

elitisme wat daaraan geheg word deur die werksaamhede van die 

hele literere bedryf, te bevry; om die kunswerk en die alledaagse 

werklikheid op een vlak te bring - kortom: om 'n wedersydse inte= 

* grasie van kuns en werklikheid te bewerkstellig. 

Ek gebruik die woord poog, omdat dit wil voorkom of die ideaal 

nooit bereik sal word nie (vgl. Brems 1978: 522 in die verband). 

Die resultaat van defiksionalisering staan in Amerika bekend as 

New Journalism of faction (Nienaber-Luitingh 1988: 5); in Neder= 

land as Nieuw-realisme (Van Gorp 1984: 212) en Elize Botha praat 

van "dokumentere realisme" {1987a: 129). 

Hugo Brems gaan in sy artikel ,· "Def ictionalisering", die "complex 

van grensdoorbrekingen in de literatuur, de kunst en het maat= 

schappelijk leven" na (1978: 511). Hy onderskei die "wederzijdze 

osmose" tussen die verskillende literere genres, tussen die 

poesie en die beeldende kunste, bv. visuele poesie, en tussen 

literere en nie-literere tekste {1978: 511). 

* Hierdie def inisie .is 'n paging om wat ek uit Brems se artikel 
oor defiksionalisering kon aflei en Van Gorp e.a. se definisie 
daarvan saam te vat (Brems 1978: 510-525; Van Gorp e.a. 1984: 
113) . 
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Die ready made is afkomstig uit die terrein van die beeldende 

kunste (in besonder van Marcel Duchamp) en bestaan uit "de om= 

functionering van werkelijkheidsobjekten naar de kunst toe, en 

van kunstwerken naar de werkelijkheid toe" (Brems 1978: 513). In 

die literatuur toegepas, beteken dit dat 'n werklikheidsobjek, 

soos 'n brief, 'n koerantberig ens. volledig of gedeeltelik in sy 

oorspronklike vorm in 'n literere werk opgeneem word waar dit -

a.g.v. die spanning tussen die ou verband waaruit dit kom en die 

nuwe, die fiksionele verband, waarin dit optree - 'n ander funk= 

sie verkry (Van Gorp e.a. 1984: 251). Goeie voorbeelde van die 

ready made in Afrikaans is N.P. van Wyk Louw se "walvisgedigte" 

(1981: 245-246) en D.J. Opperman se "Optelgedigte" (1987: 328-

329) . 

Een van die opvallendste en twyfelagtigste vorme van def iksiona= 

lisering "is die van het autobiografische ikjes-sprokkelen": 

Hier verloopt de def ictionalisering niet van de tekst naar 
een concrete leefruimte, maar van de teks naar de psychologie 
van de auteur. Maar precies daardoor wordt de individuele 
psychologie van de schrijver in zijn uitzonderlijkheid extra 
bevestigd. De auteur ervaart de werkelijkheid als een chaos, 
waaruit hij al schrijvend een kosmos, rondom zichzelf als 
middelpunt, tracht op te bouwen (Brems 1978: 519). 

'n Vorm van defiksionalisering wat hierby aansluit is die 

anekdotiek; volgens Van Gorp e.a. 'n defiksionaliserende vorm van 

poesie waarin 'n ek-spreker anekdotes uit sy lewe en omgewing 

gewoon vertel (1984: 22). 

Brems wys op nog ekstremer vorme van def iksionalisering waar die 

beoef enaars daarvan alle grense tussen kuns en werklikheid pro= 

beer ophef, maar hy wys daarop dat al die pogings misluk, want 

om die ideaal te bereik, moet dit van binne die literere kader 

gedoen word. Al hulle pogings word dus as literatuur aangebied 

en as sodanig beoordeel (1978: 516-518). Vir die doel van my 

navorsing sal dit nie nodig wees om verder hierop in te gaan nie. 

Die gedagte wat ten grondslag van def iksionalisering le, is dat 
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die werklikheidgehalte van 'n teks waarvan die besonderhede nie 

met die werklikheid klop nie deur die besonderhede wat wel in 

ooreenstemming met die buite-tekstuele werklikheid is, dienoor= 

eenkomstig verhoog word. 

Die vorme van defiksionalisering wat ek hier uitgesonder het, kom 

almal op een of ander wyse in Steyn se oeuvre voor: 

Iets van die "autobiograf ische ikjes-sprokkelen" (sender die term 

se pejoratiewe lading) sal mens in Steyn se gebruik van "maskers" 

o.a. in die dagboekverhale en die dokumente-roman met sy outobio= 

graf iese ontboesemings teekom, waardeur die leser iets van die 

indiwiduele psigologie van die skrywer kan ervaar. In sy gedigte 

en herinneringsketse kry ons meer met die anekdotiek te doen, 

terwyl die ready made in verskeie vorme in sy tekste neerslag 

vind. (Daaroor skryf ek uitvoeriger in hoofstuk agt.) 

* 

Alhoewel ek hier sekere teoretiese vertrekpunte aangetoon het, 

bly hierdie studie 'n paging om iets te ervaar van daardie 

wonderlike, verwikkelde weefsel: die "oeuvre" van J.C. Steyn. 

1.5 Verduideliking 

Ter verduideliking die volgende: 

Omdat Steyn se oeuvre in soveel verskillende genres en sub-genres 

uiteen val, volg my bespreking daarvan die chronologiese gang van 

die tekste socs hulle gepubliseer is. Dit het baie gou duidelik 

geword dat ek nie sleuteltekste sou kon uitsonder nie en dat ek 

aan al steyn se tekste in een of ander mate sal moet aandag gee. 

Daarom begin ek met "Die skuldige" en eindig met Hoeke Boerseuns 

ons was. Aan elke publikasie wy ek 'n hoofstuk. In die laaste 

hoofstuk waar ek dit oor die defiksionalisering in Steyn se 

oeuvre het, probeer ek om al die drade van die boeiende "verhaal" 

wat met elke teks verder ontvou, bymekaar te vat. 
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Daar word op verskeie plekke in die studie na die Anglo-Boere= 

oorlog verwys. Omdat die Eerste Vryheidsoorlog, die tussen Enge= 

land en die Z.A.R. nie veel aandag in Steyn se tekste kry nie, 

verwys ek deurentyd in die studie met die benaming Anglo-Boere= 

oorlog na die Tweede Vryheidsoorlog van 1899-1902 waarin die 

Oranje-Vrystaat saam met die Z.A.R. teen Groot-Brittanje geveg 

het. 

Waar ek in hierdie studie in die algemeen van die Afrikaner 

praat, verwys ek na die Afrikaner as volk. In "By die sterfbed 

van 'n mislukkeling" (Steyn 1976: 124) verwys die verteller na 

die briewe wat die mislukkeling aan die koerante skryf oor 

"'grensgeval-Afrikaners' van 'ons volk' (wat) afgestoot word deur 

die 'Afrikaner-gesetenheid'"· Hy praat ook in dieselfde asem van 

die "'hoogs ontstellende vervreemding tussen die Afrikaner ... '" 

en die "bruin Afrikaners". Uit die aanhaling kan ons aflei dat 

"grensgeval-Afrikaners" - die Afrikaner-dissident - en die "Afri= 

kaner-gesetenheid" - die gevestigde, trouwe Afrikaner - by Steyn 

se begrip volk inbegrepe is en dat "bruin Afrikaners" ook moont= 

lik daarby hoort. Alhoewel hierdie aanhaling afkomstig is uit 'n 

teks wat in 1976 gepubliseer is, kan ons aanneem dat Steyn se be= 

grip volk van 1976 tot 1991 (met die publikasie van Hoeke Boer= 

seuns ons was) nie 'n wesenlike verandering ondergaan het nie. 

Die polarisasie tussen "grensgeval-Afrikaners" en die "Afrikaner-
. 

gesetenheid" is een van die wesenlike kenmerke van Steyn se bel= 

lettrie en is iets wat selfs in Hoeke Boerseuns ons was - wat in 

hoofsaak herinneringsketse bevat - hier en daar neerslag vind. 

Voorbeelde daarvan kry ons waar hy vertel van sy ooms se ervaring 

gedurende die Rebellie van 1914 (Steyn 1991: 55) en van die mense 

se houding t.o.v. die Britse koningsgesin se besoek aan Suid

Afrika in 1947 (Steyn 1991: 59). 

Daarenteen kan die "Afrikaanse elckelijc' .. waarna ek verwys dis= 
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sident of trouwe Afrikaner wees. Waarop dit neerkom, is dat hy 

as enkeling verteenwoordiger van die groter groep is en dat sy 

ervaring, houding en optrede die van die groter groep weerspieel. 

Die titels van die publikasies, die kortverhale in Op pad na die 

grens en die "dokumente" in Die verlore vader word volledig 

gebruik waar dit die eerste keer genoem word; daarna gebruik ek, 

waar moontlik, afgekorte titels. Die gedigte is in die geval 'n 

uitsondering; ek gebruik deur die bank hulle volledige titels. 
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HOOFSTUK 2 - "DIE SKULDIGE: 'N HOORSPEL" 

In 1974 in die Augustus-uitgawe van Tydskrif vir letterkunde 

(Nuwe reeks XII:3) v.erskyn "Die skuldige; 'n Hoorspel". Van J.C. 

steyn se langer tekste (ek reken die gedigte wat vanaf Februarie 

1969 in Standpunte en Tydskrif vir letterkunde verskyn het, nie 

hierby in nie), is dit net "Die dood van 'n onopvallende man" wat 

voor "Skuldige" gepubliseer is, en wel in die Mei uitgawe van 

dieselfde tydskrif van dieselfde jaar. "Skuldige" staan dus aan 

die "begin" van Steyn se literere oeuvre en as teks staan dit 

alleen; dis nie soos die gedigte of die kortverhale later opge= 

neem in 'n bundel nie en ons kan aanneem dat dit nie deel uitmaak 

of dalk bedoel is vir 'n groter geheel soos Die grammatika van 

liefhe of Op pad na die grens nie. Om die rede en omdat die 

"mondige" Steyn nog nie hierin aan die woord is nie, wil ek dit 

as Steyn se eerste "afgeronde" teks beskou en as sodanig 

behandel. 

Wat hierdie teks vir my belangrik maak, is nie soseer dat dit 

Steyn se eerste of enigste gepubliseerde "drama"-teks is nie, 

maar dat hierin, aan die "begin" van sy literere loopbaan, die 

spore - en in sommige gevalle veel meer as spore - van verskeie 

motiewe te vind is wat in latere tekste uitvoeriger aan die bod 

kom. 

Ek gaan die teks as 'n verhalende teks benader (vgl. Du Plooy 

1986:2) en ek laat die drama-elemente, omdat dit buite my onder= 

soekterrein val, buite rekening. 

Die handeling bestaan hoofsaaklik uit 'n gesprek tussen 'n vader, 

Hermanus, en sy volwasse seun, Jan, nadat hulle besittinge, waar= 

onder hulle erfplaas, vroeer die dag op 'n vendusie verkoop is om 

hulle skulde te betaal. In die gesprek beskuldig die een die 

ander (eers Jan en daarna sy vader) dat hy deur nalatigheid of 

deur een of ander optrede meegehelp het om hulle in die penarie 

11 



te laat beland waarin hulle nou verkeer. Deur middel van 

terugflitse word die essensie van elke beskuldiging vir die leser 

gedramatiseer en terself dertyd ontvou die geskiedenis wat strek 

vanaf 1914 met die aanvang van die Rebellie tot "'n (a)and vroeg 

in September 1928 11 (5; bladsyverwysings sonder enige verdere 

aanduidings verwys na die teks onder bespreking). 

Die storie (vgl. Du Plooy 1986:297) van "Skuldige" lyk kortliks 

SOOS volg: 

Met die uitbreek van die Rebellie in 1914 besluit Hermanus en sy 

seun Koos om, ten spyte van sy skoonvader se vermaning, te gaan 

rebelleer. Jan, op daardie stadium sestien jaar oud, wil saam, 

maar sy vader weier. In sy woede omdat hy nie kan saam nie wens 

hy dat die "Engelse" Koos moet doodskiet en soos die ongeluk dit 

wou h~, gebeur dit op 12 November 1914. Tydens die Rebellie het 

Hermanus baie goed vir die Rebelle op skuld gekoop. Baie daarvan 

moes hy self betaal al het die die Helpmekaarfonds 'n deel 

daarvan gedelg. 

Tussen die Rebellie en September 1928 kan die belangrikste ge= 

beurtenisse in hulle lewens nie tot spesif ieke datums teruggevoer 

word nie; waarvan die leser wel seker kan wees, is die volgorde 

van party van die belangrikste teenslae wat hulle getref het. Die 

eerste was die geld wat Hermanus van sy skoonouers geleen het "om 

die plaas te verbeter, 'n paar implemente en beeste aan te skaf, 

om Geluk te koop" (11). Daarna het Hendrik van den Berg, 'n 

onderwyser by 'n plaasskooltjie, by hulle kom bly. Jan en 

Hendrik het goed bevriend geraak. Hendrik leen kort-kort geld 

van Hermanus of van sy vrou, Maria, wat hy nie teruggee nie. Op 

'n dag vra hy om vyftig pond te leen. Hermanus gee aan hom 'n 

getekende tjek en laat dit aan horn oor om die res in te vul. In 

plaas van vyftig, trek van den Berg vyfhonderd pond - geld wat hy 

nie teruggee nie. Hermanus besef dat dit nie die moeite sal loon 

12 



om Van den Berg te "prosedeer" nie. Jan verneem van sy ouma dat 

hulle nie rente wil he op die geld wat Hermanus hulle skuld nie, 

omdat hy baie meer werk vir sy skoonvader op die plaas gedoen het 

as wat die rente werd was, maar daar bestaan geen skuldbrief wat 

die saak so uiteensit nie. Die twee oumense sterf saam in 'n 

motorongeluk en Hermanus-hulle se plaas en ander besittinge word 

verkoop om hulle skulde te betaal. 

Daar kan nie met se~erheid gese word waar in die volgorde dit pas 

nie, maar tussen die Rebellie en September 1928 moes daar ver= 

skeie droogtes gewees het en ten minste een groot haelstorm, die 

storm "van die eerste Desember", wat hulle koring weggeslaan het. 

Gedurende hierdie tyd het Jan se opstand teen God mettertyd 

toegeneem. 

Op hierdie vlak, sonder om 'n verdere trap van abstraksies te 

betree (vgl. Du Plooy 1986:297), kan drie motiewe wat prominent 

in ander tekste van Steyn voorkom, reeds uitgesonder word: 

Die eerste wat ek kan noem, is die Rebellie van 1914, die opstand 

teen die regering; dan is daar die plaas, die liefde daarvoor, 

die teenslae, o.a. die droogtes en die hael waarmee die boere te 

kampe het, en laastens die opstand, die rebellie "teen die 

Voorsienigheid". 

Abstraheer ons verder, kom ander motiewe aan die lig en kry die 

wat ek hierbo uitgesonder het ander aspekte by wat nie op die 

vlak van die storie duidelik is nie. 

Jan en Hermanus se beskuldigings volg nie die chronologiese pad 

nie, maar daar is 'n koers in hulle redenasies: die oortredings 

wat hulle mekaar voorhou neem geleidelik toe vanaf die geringste 

tot by die laaste en belangrikste; elkeen kan horn aanvanklik nog 

verontskuldig, maar dit raak al hoe moeiliker vir die persoon om 

horn daaruit los te praat tot hy moet erken dat hy skuldig is of 

moet swyg omdat hy geen verdere verweer het nie. 
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Ten opsigte van die Rebellie kom twee duidelik opponerende 

aspekte aan die lig: Ten eerste is dit nie net bloot opstand teen 

die owerhede nie, maar dit gaan gepaard met 'n liefde vir "land 

en volk" en vanuit hierdie hoek gesien is dit reg. Hermanus glo 

aan die een kant dat wat hy gedoen het reg was (vgl. 11), maar hy 

se ook op 'n latere stadium: "··· ek het gerebelleer, eenmaal, 

dit was teen mense, al was dit eintlik teen die gesag wat deur 

God ingestel is. Jou Oupa was daardie tyd reg gewees, ek was 

verkeerd" (26) . (Vergelyk ook in hierdie verband die ouman se 

vermaning op p.10). Bier, socs ook elders in Steyn se oeuvre, is 

die liefde vir volk en vaderland in stryd met die mens se 

gehoorsaamheid aan God se gebod. 

Die liefde vir die plaas kry iets persoonliks, iets van 'n lief= 

desverhouding. Jan m6et die plaas gaan greet (7) en aan die 

einde se hy: "Ek wil nie weer geheg raak aan 'n plaas of enigiets 

of iemand nie, want alles wat jy liefhet, verloor jy, ook al hoop 

jy" (26). Jan beskou die liefde vir die plaas hier op dieselfde 

vlak as die liefde teenoor 'n persoon. Dit is 'n motief wat baie 

sterk in steyn se poesie na vore kom en hoogtepunte bereik in die 

tweede gedig, "Hoeveld" uit die kort reeks "Twee halfronde" en 

"'n Boer greet sy plaas" (Steyn 1975:3 en 45 onderskeidelik). 

Wanneer jan aan Van ~en Berg probeer verduidelik waarvoor hy bid 

en wag, se hy: "Wag vir ja, socs vir reent, bid en wag dat 

dit reent. Plant en wag om te kyk of iets groei. Daar is so 

baie dinge" (19). Selfs hier word die natuurrampe waarmee hulle 

op die plaas te kampe het en sy persoonlike lyding op een vlak 

gesien. Die liefde vir die plaas en die drang na 'n geliefde is 

byna sinoniem; omdat beide onvervul bly(?). In hierdie gesprek 

met Van den Berg kom Jan se opstand teenoor God weer sterk na 

vore. Dit is 'n direkte gevolg daarvan dat sy gebede nie verhoor 

word nie. "Ek het volhard om te volhard" se hy. "My hele lewe 
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het ek gebid. My eerste groot biddery was dat Koos moes terugkom 

van die Rebellie dat ek kan se dat ek jammer is, dat ons nie as 

kwaaivriende ... Gebid vir reen, vir oeste, vir alles in my lewe 

het ek gebid; gebid na Koos dood is, dat ek weer 'n maat soos hy 

kon he Opreg het ek gebid, opreg" (24). Deur sy vader word 

Jan gesien as "een van die wolke wat nie water gee nie, omdat hy 

deur die wind verby gejaag word" (26). In die gesprek met Van 

den Berg (19-20) en in 'n gebed in 'n terugflits (22) word dit 

duidelik dat die "maat" soos Koos, waarna hy verlang veel meer 

behels, dat dit eerder 'n verbond soos die tussen Jonatan en 

Dawid is. Hy is ook opstandig oor sy "vreemde liefde", hierdie 

afwykende geslagtelike drang, dat hy anders is, dat God hom s6 

geskape het: "U het laat ek eensaam wees, u't my gestraf met ... 

deur my te laat verlang na 'n ander. ( ... ) U't my gestraf, ek 

het dit nie s6 gekies nie, ek het dit gekry, u het laat mense my 

verstoot ... " (22). Die homo-erotiek is 'n verdere motief wat 'n 

deurslaggewende rol vervul in latere tekste van Steyn. 

Hermanus se eintlike aanklag teen Jan is sy "wederstrewigheid en 

opstandige hart", dat hy hom afgewend het van die geloof. In 

dieselfde asem erken hy sy eie skuld in die verband: "Nee, nie 

jou skuld allenig nie. Ook ek en jou Ma s'n ( ..• ) Miskien het 

ons jou te ver laat gaan dat jy soos een van Eli se seuns geword 

het wat nie met die Here gereken het nie ( .•. ) Al wat uit Elise 

huis gestam het, sou op manlike leeftyd sterwe. Die huis van Eli 

het opgehou deur sy seun se sonde. En dis miskien my straf, dat 

ek jou so laat begaan het" (26). Uit hierdie gedeelte en uit sy 

verwysing na Jan as .'n wolk wat nie reen gee nie, is dit duidelik 

dat Hermanus meer weet van Jan se probleem as wat Jan vermoed. 

En hierin is Hermanus 'n verre voorloper van Pieter van den Berg, 

"die verlore vader". 

Soos die verhaal ontvou, word dit duidelik dat niemand uitge= 

sonder kan word as die eintlike skuldige nie en dat selfs God 
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"aangekla" en medeverantwoordelik gehou word vir die gesin se 

probleme. 

Benewens die motiewe wat ek hierbo geYdentif iseer het, kom 

verdere aspekte reeds hierin voor wat verbande le met ander 

tekste van Steyn: Die opvallendste is die talle aanhalings uit 

die Bybel en die Gesangeboek (hier die staten-vertaling en Bet 

Boek der Psalmen, nevens de Gezangen onderskeidelik). Die meeste 

van hierdie aanhalings hou verband met die lewensbeskoulike 

wereld waarin Jan opgevoed is en dien om, naas Hermanus se 

onderworpenheid aan God en Jan se opstand, ook Jan se homo

erotiese neigings en God se aandeel aan sy "skuld" in die verband 

te suggereer. 

Reeds in hierdie teks - en ons moet in gedagte hou dat dit as 'n 

hoorbeeld aangebied word - word die aandag soms gevestig op die 

innerlike handeling van die hoofkarakter. Jan se worsteling soos 

sy gebed op bladsy 2.2 en die slot van die teks is duidelike 

voorbeelde daarvan. 

Die gebalanseerde kyk van die abstrakte outeur word eweneens 

duidelik hierin gedemonstreer. Daar word nie eensydig beskuldig 

nie en niemand is werklik skuldig of onskuldig nie en die 

gekompliseerdheid van die saak word deurdringend van alle kante 

belig - 'n kenmerk van steyn se verhalende tekste. 

Hierin is ook die eerste tekens van defiksionalisering aanwesig, 

die neiging om die gebeurtenisse binne 'n bepaalde tydsgewrig in 

die geskiedenis te laat afspeel (hier die Rebellie en die jare 

daarna) om sodoende 'n skyn van betrokkenheid daaraan te verleen. 

Die volgehoue spel met die taal, die ontginning van die 

letterlike betekenis van die woord waardeur die semantiese 

moontlikhede telkens uitgebrei word, kom nie hierin aan die bod 

nie. Tog is daar iets daarvan waar te neem in: "Opreg het ek 

gebid opreg ... 'n mens kan skaars opregter, regopper mis= 
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kien •.. " (24). (Terloops, die woord opreq kon byvoorbeeld tot . 
sy komponente af gebreek word en sodoende bykomende betekenisse 

van req vir Jan se besondere geval aktiveer). Iets hiervan tref 

ons ook aan in die moedswilligheid waarmee Jan sy frustrasie 

verwoord wanneer hy met Van den Berg oor sy kennis van die Bybel 

gesels: " ... die Kort Begrip met bewysplase en al, hulle is by 

my inged .•. , se maar ingedreun soos wat die donders in hierdie 

wereld dreun ... " (19). 

Miskien is hierdie "verhaal" nie een van Steyn se geslaagdste 

tekste nie (daar kan byvoorbeeld beswaar gemaak word teen die 

patroon van beskuldiging gevolg deur 'n terugflits wat te lank en 

sonder afwisseling volgehou word); miskien is dit nie so 

verwikkeld of sosiaal-polities soos van sy ander tekste nie; 
~ 

hierin is weinig van die ontginning van die woord en niks van die 

liefde vir Afrikaans te vind nie, maar dit is beslis 'n teks 

waarmee rekening gehou moet word, omdat nie net motiewe nie, maar 

ook ander aspekte wat so kenmerkend word van sy literere 

register, hierin al in wisselende omvang teenwoordig is . 

• 
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HOOFSTUK 3: DIE GRAMMATIICA VAN LIEFHi 

In 1975 verskyn Steyn se gedigte in die bundel, Die grammatika 

van liefhe. Hierdie titel is swaar gelaai met betekenis en ek 

twyfel of die bundel as geheel sonder 'n verklaring daarvan ten 

volle "gelees" kan word. Bekker se van die enkele gedig se 

titel: "die titel (skep) 'n handelingsveld wat deur die gedig 

gestruktureer word" (1970: 18). In dieselfde mate kan ons dit op 

hierdie bundeltitel en die onderskeie gedigte in die bundel van 

toepassing maak. Bekker praat van 'n "straalbundel" waar hy "die 

verbande tussen die aparte gedigte in 'n bundelsituasie en 'n 

bundeltitel" aan die hand van Dolosse van D.J. Opperman 

ondersoek. 'n Straalbundel is 'n bundel waarvan die titel die 

punt is "waardeur 'n stel strale gaan. Hier ontm6et minstens 

lyne van die onderskeie gedigte" (Bekker 1970: 117). 

Die grammatika van liefhi is 'n titel wat onmiddellik deur die 

jukstaponering van die wetenskaplike en die emosionele 'n struk= 

turerende funksie laat vermoed, wat by die leser die verwagting 

van 'n "straalbundel" skep. 

Grammatika word soos volg in HAT (Odendal 1981: 315) verklaar: 

1.a. Wetenskap van die sistematiese beskrywing van die feite 
van 'n taal en van taalgebruik. b. Die moedertaalspreker se 
intuYtiewe kennis van 'n taal. c. Wetenskap wat oor die 
(juiste) gebruik van 'n taal handel; spraakleer ( •.. ) 
2. Kuns van 'n taal reg te praat en te skryf; ( ... ) 3. Boek 
oor die gebruik van taalgegewens en hulle verhouding tot 
mekaar ... 

Die Engelse verklarings kom in 'n groot mate hiermee ooreen, daar 

kom egter die volgende relevante onderskeiding by: "elements, 

rudiments, of an art or science" (Fowler 1964: 534). 

Grammatika word - soos in die meeste verklarings hierbo - in die 

algemeen met tale in verband gebring en gebruik, byvoorbeeld: die 

grammatika van Duits, Engels, Afrikaans ens. Liefhe in die titel 
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neem dus die plek in van 'n taal en moet daarom hier as "kom= 

munikasiemiddel" verstaan word. Daarby word liefhi verklaar as 

die "liefde gevoel vir" iets of iemand (Odendal 1981: 653) d.w.s. 

'n gevoel van liefde. 

Deur vervanging kan die titel op verskeie maniere "vertaal" word: 

Die wetenskap van die sistematiese beskrywing van die feite van 

liefhe en van die gibruik van die lief de-gevoel vir iets of 

iemand; die liefhebber se intuYtiewe kennis van die gevoel van 

liefde vir iets of iemand ens. ens. tot by die elemente, die 

grondslae van die kuns of wetenskap van die gevoel van lief de vir 

iets of iemand. 

Wat die leser dus van die bundel kan verwag, is 'n "wetenskap= 

like" beskrywing van die verskynsel "liefhe" waar liefhi, soos 

enige taal, 'n kommunikasiemiddel is. 

'n Oorsig van die titels van indiwiduele gedigte lewer 'n agtal 

titels op wat oor een of ander taalkundige aspek handel nl.: 

"Woord en sin", "Elisie", "Deelwoorde deel", "Die grammatika van 

liefhe", "Taalinsident", "Die taal is gans die volk", "Gram= 
~ 

matiese didaktiek" en "Chronies diachronies". Ander gedigte met 

wetenskaplike titels is: "Sterrekundige analise", "Inleiding tot 

'n tentatiewe fenomenologiese beskouing", en miskien "Germaanse 

ruYnes". Die liefde, of liefhi - die eintlike onderwerp van die 

bundel - vind minder neerslag in die titels: dit is slegs die 

titelgedig wat duidelik oor liefhi handel. 'n Paar ander titels 

hou moontlik met die emosionele verband: "Tussen ons die stil= 

te", "Verbitterde boerseun bid", "Glo", "Selfverwyt", "'n Moeder 

sterf", "Geloftedag in Amsterdam", "'n Boer groet sy plaas", 

"Einde" en "Vrede". Maar die rubrisering van titels alleen gee 

nog nie 'n duidelike prentjie nie, want van die titels is die 

titels van reekse o.a. "Tussen ons die stilte" en "Die taal is 

gans die volk"; verder hoort die titelgedig by die wetenskaplike 

en die emosionele en "Sterrekundige analise" is die laaste gedig 
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in die reeks "Tussen ons die stilte". Tel ons egter die 

indiwiduele gedigte waarvan die titels verband vertoon met die 

bundeltitel, begin die prentjie anders lyk: 'n dertigtal gedigte 

uit 51, d.w.s. ongeveer 60% van die gedigte. 

Vergelyk ons die volgorde van die gedigte wat eers in tydskrifte 

gepubliseer is, met die orde waarin hulle in die bundel opgeneem 

word, kan ons aanneem dat die gedigte in die bundel nie volgens 

ontstaandatums georden is nie. Vegelyk die onderstaande tabel: 

Gediq Tydskrif Bundel= 
posisie 

(c)hronies diachronies Standpunte 81 (Febr. 1969) 43 
(d)eelwoorde deel Standpunte 81 (Febr. 1969) 7 
Trans-Atlantiese 
transformasie Standpunte 88 (Apr. 1970) 8 
Didaktiese grammatika 
(Grammatiese didaktiek) Standpunte 88 (Apr. 1970) 42 
Elisie Standpunte 88 (Apr. 1970) 6 
ontheemde Standpunte 92 (Des. 1970) 9 
Tot positiewe kom Standpunte 92 (Des. 1970) 1 
Twee halfronde Standpunte 93 (Febr. 1971) 2 & 3 
Tussen ons die stilte 
(le van die reeks) Standpunte 99 (Febr. 1972) 11 
Af skeid van Amsterdam Standpunte 99 (Febr. 1972) 4 
Watter hartstog om te 
(3e in reeks "Tussen ons ... ") Tydskrif v. Letterk. (Mei 1974) 13 
Germaanse ru1nes Tydskrif v. Letterk. (Mei 1974) 51 
Spooroorwegramp by Henley-
on-Klip Tydskrif v. Letterk. (Mei 1974) 34 

'n Tweede aanname wat ons na aanleiding hiervan kan maak, is dat 

die gedigte in die bundel 'n ander orde moet he, 'n orde wat by 

"Tot positiewe kom" as openingsgedig begin en by "Germaanse 

ru1nes" eindig; m.a.w. dat daar 'n besliste "rigting" in die 

volgorde van die gedigte in die bundel aangetoon kan word. 

Om te verhoed dat hierdie studie te omvangryk word, wou ek aan= 

vanklik net sleutelgedigte uitsonder. Gehalte en inhoud sou as 

'n kriterium kon dien, maar om hierdie "rigting" aan te toon, om 

vas te stel wat die ordeningsprinsipe is, sal ek na al die 

gedigte moet kyk. Ek sal nie aan almal ewe veel aandag kan gee 

nie, want sommige het nie veel "verheldering" nodig nie, party is 
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belangriker as ander, omdat hulle moontlik 'n nuwe perspektief 

aan die "rigting" van die bundel gee, ander is literer van goeie 

gehalte, of intertekstueel 'n belangrike skakel,. nie net binne 

die bundel, of binne Steyn se oeuvre nie, maar ook met "tekste" 

daarbuite. So hou die titelgedig, "Die grammatika van liefhe" en 

die reeks "Tussen ons die stilte" verband met "Ek verklaar 

liefde" uit Op pad na die grens (vgl. Botha en Snyman 1987: 54). 

Daar sal ander motiewe wees wat in ander tekste weerklank vind, 

en op al hierdie verbande wil ek graag die klem laat val. 

In die meeste gedigte, en veral in die eerste helfte van die 

bundel, is daar 'n ek-spreker aan die woord. Anders as in die 

prosa aanvaar die literatuurwetenskaplike geredeliker dat die ek 

in 'n gedig die digter is. [Vergelyk in die verband Kannemeyer 

se uitspraak oor Elisabeth Eybers se Onderdak: "Onderdak toon 

dus 'n duidelike biografies-tematies-chronologiese gang en 

samehang ... 11 (1978: 477) en Helize van Vuuren se bespreking van 

N.P. van Wyk Louw se "H. Teresa van Avila flap uit": "Daarteen= 

oor, aanvaar 'n mens dat die tweede spreker in die middelstuk die 

digter is •.. " (Van Vuuren 1989: 17)]. 'n Mens kan dieselfde van 

die spre~er in die gedigte in Die grammatika van liefhe se (vgl. 

in die verband die eerste gedig in die reeks "Lewenskuns" met die 

titel "Die ware Jakob" wat duidelik 'n toespeling op die digter 

self is). Ek wil egter nie sover gaan om die digter aan die 

hare by te sleep nie, maar wat wel vir my van belang is en by die 

bespreking van die gedigte in gedagte gehou moet word, is dat die 

ek-spreker amper deurgaans, d.w.s. in bykans al die gedigte waar 

'n ek-spreker aan die woord is, dieselfde persoon is. 

3.1 "Tot positiewe kom" 

Die titel van die gedig "Tot positiewe kom" suggereer dat iemand 

sy bewussyn, sy sinne of verstand verloor het en dit wat hy ver= 

loor het nou weer herwin en dat wat die leser te lees gaan kry in 
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hierdie teks, blyke van hierdie herwinning sal wees. 

Die eerste reel wil dan ook na 'n bevestiging van ons aanname 

lyk: "Die stryd wat dit was om tot verhaal te kom -" Maar in 

die tweede en derde reels is daar sprake van "woorde" en verder 

word daar van "oerbetekenisse", "spraakkunste" wat geYnternali= 

seer word, "grammatika-algoritme", die "reels vir aaneenketting= 

ing(-ing .•• )"en "sinne" gepraat waardeur dit baie gou duidelik 

word dat die verhaal waartoe die spreker kom (hy verwys na 

homself waar hy van "my sinne" praat), meerduidig gebruik word. 

Dit bring mee dat die spreker nie net tot sy positiewe/sinne/ver= 

stand/verhaal kom nie, maar ook tot die verhaal, die vertel, van 

iets waarvoor hy 'n grondige kennis van die taal nodig het. 

Die eerste reel se vir die leser dat dit nie vir die spreker 

maklik was om tot "verhaal" te kom nie. Die woordorde, die 

konstruksie van hierdie sinsdeel laat vermoed dat dit met 'n 

dubbelpunt afgesluit moes wees en dat dit 'n gevoel van verlig= 

ting of ongeloof uitdruk, omdat die stryd uiteindelik verby is of 

dalk so moeilik was. Die reel word afgesluit met 'n aandagstreep 

en wat daarop volg, is 'n kort uiteensetting van die spreker se 

stryd. Heel eerste het hy woorde "uitgevis". Volgens HAT 

beteken uitvis om iets op 'n slim manier te wete te kom; deur 

ondersoek agter kom, maar ook om 'n sekere gebied in die see, 'n 

dam of rivier leeg te vang, die visse daarin uit te vang 

(Odendal 1981: 1204). Hiermee kan hy dus bedoel dat hy woorde 

gesoek het en dat h~ al die betekenisonderskeidinge daarvan 

nageslaan het. In reels 2 en 3 voer hy hierdie proses verder 

waar hy verduidelik dat hy die woorde gebreek en gedeel het, "met 

ander woorde gesplits". Met ander woorde (deur die afwesigheid 

van 'n leesteken na woorde) beteken hier nie net dat hy dit op 'n 

ander manier wil stel nie, maar dat die uitgevisde woorde deur 

middel van ander woorde gesplits is, in kleiner dele verdeel is. 

Reel 4 sluit n6u aan by die vorige twee: nadat die woorde uitge= 
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vis, gebreek en verdeel is, het hy "mandjiesvol oerbetekenisse 

opgetel" - 'n duidelike verwysing na die vermeerdering van die 

brode uit die Bybel _(vgl. o.a. Matt. 14: 13-21). Met die oerbe= 

tekenisse word daar gesinspeel op wat Kannemeyer "'n 'verletter= 

liking', 'n ontginning van die woord in sy morfologiese, seman= 

tiese en klankmatige geledinge" (1977: 53) noem. Deur die ver= 

wysing na die vermeerdering van die brode word die spreker se 

stryd in 'n godsdienstige sfeer geplaas. Na die versamel van die 

oerbetekenisse het hy getoetsde, suiwer, betroubare spraakkunste 

of grammatikas sy eie gemaak en dit verinnerlik ten einde (met 

pyn) ooreenkomstig die grammatikametode of -prosedure om 'n 

probleem op te los aan die hand van die reels vir aaneenskakel= 

ing (soos die storieverteller gebeurtenisse tot 'n verhaal 

aaneenskakel), tot sy sinne te kom. In die agste reel word 

sinne, soos verhaal in die eerste, meerduidig gebruik. Binne die 

f ormele sf eer wat h<1ofsaaklik deur die taalkundige terminologie 

tot stand kom, val die emosionele pynlik op. Dit hou verband met 

die uitroep van die eerste reel en gee 'n verdere omskrywing van 

die aard van sy stryd. Die woord pynlik kan egter ook oordrewe, 

uiters of presies/noukeurig beteken soos in "pynlik netjies" 

waardeur dit weer geheel en al binne die formele sfeer val en die 

wetenskaplikheid en moeite van die hele proses beklemtoon word. 

Met die "aaneenkettinging(-ing ... )" illustreer hy nie alleen dat 

hy die reels vir aaneenkettinging bemeester het nie, maar ook dat 

dit 'n voortdurende proses is. Hierdie reels vir aaneenskakel= 

ing (die spreker s~ "met reels vir aaneenkettinging(-ing .•. )") 

dui op die "beginsels" waarvolgens sinne gemaak/gekonstrueer word 

en terselfdertyd op die waarvolgens die digter/prosaYs 'n ver= 

haal konstrueer en - metatekstueel - op die vers-"reels" waarmee 

hy tot sy sinne kom. Aaneenkettinging is sodoende die proses 

waarvolgens die gedig ontstaan. 

Die eerste strofe kan dus in drie dele gedeel word: die eerste 

reel waarin hy die leser meedeel dat dit 'n stryd was om tot 
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verhaal te kom; reels 2 tot 4 waarin hy verduidelik hoe hy ham 

taalkundig t.o.v. woorde voorberei het en reels 5 tot 8 dat hy 

beproefde grammatikas aangeleer het. 'n Proses dus van diep= 

gaande studie sodat hy kan skryf, 'n handeling wat as 'n kuur kan 

dien vir die herwin van sy verlore sinne, sy positiewe. 

Die tweede strafe is 'n bespiegeling oar die resultaat van sy 

stryd. Die eerste woorde wat hy uitgevis het, letterlik die sin 

waartoe hy gekom het, is: "Wie soek vind". En vir die spreker is 

dit nie net 'n sin nie maar ook betekenisvol en dit kom selfs met 

die "Skrif", die Bybel ooreen (vgl. Matt. 7:8 "en hy wat soek, 

vind"). Die afwesigheid van 'n komma tussen die twee werkwoorde, 

soek en vind, trek die aandag en dwing die leser om die "sin" 

meerduidig te interpreteer: Ten eerste kan dit (dus na die sin 

wat 'n Bybelse "eggo" is) oak as 'n vraag gelees word wat dan 

beteken dat vind 'n substantief moet wees: "Wie soek vind?" 'n 

Verdere lesing is ook moontlik waar soek as 'n substantief 

optree: "Wie (die) soek(e) vind." In die laaste geval het ans 

nie meer met 'n voltooide sin te make nie, maar binne die konteks 

van die gedig wil dit voorkom of die "sin" wil suggereer dat die 

persoon wat die soeke vind, die persoon is wat tot sy sinne kom. 

In hierdie gevalle is die "nie-vind" van belang, want, "wie 

'vind' nie seek nie", en "wie die soeke vind", vind nie. Dis 'n 

insig waartoe die spreker kom. Die klem wat in reels 9, 10 en 11 

op waar geplaas word, (vgl. "wragtig", "waarlik" en "waar-agtig") 

aksentueer die spreker se oortuiging van die "sin" van hierdie 

drie woorde. Reel 11 lui soos volg: "Met die Skrif klop dit 

selfs waar-agtig". Waaragtig het die betekenisonderskeidings van 

eg, wesenlik; betroubaar (Odendal 1981: 1336). Die agtervoegsel 
11 -agtig" kan vervang word met 'n ander: 11 -erig" (Kempen 1969: 

417). Maar "-erig" sse van "waar" dat dit ooreenkoms toon met 

"waar" en nie noodwendig waar hoef te wees nie. Die koppelteken 

van "waar-agtig" ken duidelik 'n pejoratiewe waarde toe aan 
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hierdie bywoord en aldus weerspreek hierdie tweede lesing van 

reel elf die eerste, maar sluit terselfdertyd aan by die inter= 

pretasies van die sin waar soek en vind as substantiewe optree. 

Die Skrif se wel "Wie soek, vind", maar dit is ook duidelik uit 

die Bybel dat die mens "nog onvoltooide wereld" is (Louw 1981: 

290) wat nooit die volmaakte sal bereik nie. 

Reels 12 tot 14 (so wil dit voorkom) verduidelik wat met "Wie 

soek vind" bedoel word; veral dan met die woord vind in daardie 

"sin". Indien ek dit reg lees, is dit 'n verduideliking van die 

twee lesings (soos hierbo uiteengesit) van vind, eerstens waar 

dit as substantief optree, d.w.s. as 'n woord wat 'n "inhouds= 

objek" neem, en tweedens waar dit as 'n verbum optree. Altwee 

lesings loop op "nie-vind" uit. Hier is dus duidelik sprake van 

'n soeke wat nooit vind nie. Die ek se dat hy hierdie soeke-wat

nooit-vind-nie of "nie-vind", proefondervindelik kan vasstel, 

uitvind, vis en ervaar en die jammerlike, droewige "fenomeen be-, 

aan- of deurskou", maar hy weier om voort te gaan en te berus in 

sy lot. Ervaar, ja, maar "aanvaar", nee. Dit weier hy en 

hierdie weiering is onteenseglik, dit staan vas ("daar kun je 

donder op zeggen") . $ 

So 'n parafrase van reels 15 tot 25 laat geen reg daaraan geskied 

nie, ek wil dit net as 'n skema gebruik waarvandaan ek verder kan 

argumenteer. 

Reel 15 begin met 'n werkwoord: 

Vasstel kan ek dit proefondervindelik 
uitvind 

Die "dit" waarna verwys word, is die "soeke-wat-nooit-vind-nie". 

Die "foregrounding" van vasstel aksentueer die semeem vind wat 

drie keer in twee reels en ses keer in vyf reels voorkom (vgl. 

(v)asstel, proefondervindelik, uitvind, vis, vind en ervaar). 

Reels 17 tot 20 (ek laat reel 18 wat in sy geheel 'n parentese 
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is, voorlopig buite rekening) lui soos volg: 

onder "uit die di.eptes" verlore vis 
{ ... ) 
ervaar 
soos 'n psigoloog wat die hele sielige fenomeen be-, aan- of 

deurskou 

Die aanhaling, "uit die dieptes", kom uit Psalm 130:1, daardie 

smeekbede van die gelowige wat op God vertrou: "Uit die dieptes 

roep ek U aan, o Here!" {1933-vertaling). Die woord vis kan hier 

as verbum gelees word as "bystelling" by uitvind. Die "verlore 

vis" kan terugslaan op die "uitgevisde" oerbetekenisse van die 

woorde van die eerste strofe. Die dieptes kan dus op die etimo= 

logiese ondersoek na die betekenisveranderinge van woorde dui, op 

sy ongenadige terugdelf "na daardie troebel bronne van ons 

spraak" {Blum 1971: 24) s6dat hy die oerbetekenisse, die "verlore 

vis" kan ervaar. Maar die woord vis het verskeie betekenis= 

onderskeidinge: naas "'n {k)oudbloedige gewerwelde dier van die 

klas Pisces, met kiewe en soms met skubbe", en die werkwoord wat 

henqel of visvanq beteken en letterlik of f iguurlik gebruik kan 

word, kan die woord "{o)ok op mense toegepas" word om iemand te 

karakteriseer wat ontoeganklik en afsydig koud is, bv.: "Hy is 'n 

koue vis" {Odendal 1981: 1285). Met hierdie laaste betekenis= 

onderskeiding word die psigoloog se "teenwoordigheid" gemotiveer, 

en word dit duideliker wie die "sielige fenomeen" is wat onder= 

soek word. Ons moet nie uit die oog verloor nie dat die verwys= 

ing na die psigoloog slegs 'n vergelyking is wat wil verduidelik 

hoe die "verlore vis" "onder 'uit die dieptes'" ervaar kan word. 

Met die betekenisonderskeiding van vis as 'n koue mens, het ons 

nog nie aan die einde van vis se betekenisse gekom nie. 'n 

Laaste betekenisonderskeiding van die letters v, i en s kom uit 

die Latyn en beteken krag of vermoe, bv. "Vis comica, krag van 

die komiese" en "Vis major, hoer mag" {Odendal 1981: 1285). En 

nou lees die sinsdeel dat die spreker uit die dieptes waarin hy 

verkeer het toe hy sy positiewe kwyt was, uit die dieptes van sy 
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etimologiese ondersoek, en/of die dieptes van die Skrif krag kan 

ervaar, maar (se reels 21-23) hy gaan om die "dooie dood" nie met 

"stille berusting" &&nvaar in sy lot nie. 

Reel 18 "(geskokte teoloe sal wel weer versteld galm: B6 vind!)" 

kan nou in berekening gebring word. Dit is duidelik dat die 

spreker verwag dat teoloe geskok sal wees omdat hy in die dieptes 

vis, omdat hy 6ndervind, omdat hy sy heil nie B6 seek nie. 

Etimologies beteken versteld "tot stilstand brengen: niet 

voortkunnen" (De Vries 1964: 237). Die woord weer dui ook daarop 

dat hulle voorheen versteld ken "galm". Hulle versteldheid 

berus, socs aangetoon, op 'n misverstand, op 'n verkeerde 

interpretasie van "ender 'uit die dieptes'" en "verlore vis". 

Omdat hierdie gedig die eerste in die bundel is, slaan die weer 

op iets wat buite die bundel plaasgevind het, socs byvoorbeeld 

die teoloe se veroordeling van Sewe dae by die Silbersteins van 

Etienne Leroux wat hulle nie begryp het nie (vgl. in die verband 

die bibliograf iese gegewens ender aan die bladsy in Kannemeyer . 
1983: pp. 354-356 en Lijphart 1978: pp. 42-56). Hierdie 

parentese kan 'n moontlike waarskuwing wees aan die teoloe - en 

die ander lesers - dat hulle nie oppervlakkig meet lees nie. 

Reels 21 tot 23, wat deel is van die sin wat met reel 15 begin, 

lewer ook hulle meerduidighede op. Op die eerste vlak se die 

spreker hier dat hy om geen rede sy lot - die feit dat hy sy 

positiewe verloor het, sy sinne kwyt was - sal aanvaar nie; 

(aanvaar hier sender klem op die eerste lettergreep). Daar staah 

egter "dooie dood". Benewens die intensivering van dood weer= 

spieel dit die spreker se onwrikbare gevoel oor die saak. Hy sal 

nie aanvaar, d.w.s. voortgaan en socs HAT o.a. verduidelik "teen 

iets vaar sodat 'n botsing plaasvind" nie (Odendal 1981: 12). 

Met die aksent op die eerste lettergreep van die woord, is die 

tweede betekenisonderskeiding duidelik die een wat die ek ge= 

aktiveer wil he, maar dit is ook duidelik dat die ander twee - om 
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hom te skik in en om voort te gaan - saampraat om die draagwydte 

van wat gese word te verbreed. Die aanhaling in reel 23, "stille 

berusting" kom soos die ander twee ("Wie soek vind" en "uit die 

dieptes") uit 'n godsdienstige sfeer, en hier (hoewel nie direk 

nie) uit die berymde Psalms en die evangeliese Gesange. Vergelyk 

in die verband Psalm 131: 3: 

Laat Isr'el op die Heer vertrou 
sy hoop op Gods ontf erming bou 
en stil berus in sy beleid 
van nou af tot in ewigheid. 

en Gesang 68: 1 (eerste versameling): 

Salig om in eie oe 
ons gering te ag voor God; 

diep afhanklik, ingetoe, 
stil berustend in ons lot, 

needrig, kinderlik en stil 
ons te voeg slegs na sy wil. 

Die ek wat die nie-vind ken, is bereid om te ervaar, proefonder= 

vindelik verlore krag uit die verlies van sy sinne, sy positiewe 

te put, maar hy is nie bereid om met berusting in sy lot aan te 

vaar nie, hy "verseg" dit, dit staan vas: "daar kun je dander op 

zeggen"; hy se liewer vaar in jou kanon. Die vaar, die voortgang 

word nie afgewys ni~, slegs die aanvaarding van sy lot. verseg 

moet soos soveel ander woorde gebreek en gedeel word en dan kom 

ons uit by verse. Die voorvoegsel ver- kan of 11verplasing, ver= 

wydering, soos in verle, verplant" of "dat iets op 'n verkeerde, 

ongewenste manier geskied", uitdruk (Odendal 1981: 1231). Dit in 

reel 24 verwys na die iinvaarding in sy lot, en dit verse hy, hy 

se dit op 'n ander manier, hy verander dit en op hierdie verse 

kan die leser/teoloog donder se, d.W.S. 11 Versteld galm" SOOS 

vroeer, as ons die Nederlandse idioom op sy woord af moet ver= 

klaar. Die ek se liewer, hy beklemtoon dit en wil nie agteraf 

wees daaroor nie: vaar in jou kanon. Hierdie woorde rig hy aan 

die teoloe, en bedoel m.a.w. daarmee: gaan voort in, of hou jou 

by die kanon, die Bybel, of verse: skoenmaker, hou jou by jou 

lees. Vaar verkeer ~ier in opposisie met die oerbetekenis van 
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versteld in reel 18. Die Nederlandse woord zeggen het vroeer die 

betekenis van vertel gehad (De Vries 1964: 259) waarvolgens ons 

die volgende uitleg van reel 24 kan gee: Dit (met verwysing na 

die spreker se lot in reel 23) vertel hy, socs hy duidelik maak 

in van die gedigte in die bundel, en dit staan vas. In die geval 

sal 'n mens nie zeggen ook terugvoer na die oerbetekenis toe nie 

en die idiomatiese betekenis van die idioom aanvaar. Die woorde 

"met klem nie-agteraf" verwys, naas die verklaring hierbo, ook na 

die woord kinon. (Dit sal nie verkeerd wees om die woord sender 

klem, kanon, hier te laat saampraat nie. Dit beteken dan dat die 

spreker diegene wat wil he dat hy sy lot meet aanvaar in hulle 

kanon stuur.) Die spreker is met iemand in gesprek. Dit kan, 

soos hierbo blyk, die teoloog/leser wees, of sy alterego, in wel= 

ke geval kinon die betekenis kry van gelootsreel of van sy per= 

soonlike kinon (die literere kanon) wat hy kan skep en waarmee hy 

nou 'n aanvang gemaak het. Hy het immers tot sy sinne gekom en 

is gereed om voort te gaan om tot verhaal te kom, om te vertel. 

Die gedig, veral die tweede strofe, is 'n verwikkelde en krip= 

tiese demonstrasie van die geestelike (sielkundig sowel as gods= 

dienstig) en taalkundige stryd van die spreker om 'n "grammatika" 

te bemeester sodat hy tot verhaal kan kom. En al neig die gedig 

om oppervlakkig 'n negatiewe indruk te skep, le die positiewe net 
~ 

ender die oppervlak. Die teks dwing die leser om kreatief te 

lees, om self ender uit die dieptes te vis en op die wyse tot 

iets positiefs te kom. Hierdeur verkry die titel 'n positiewe 

konnotasie wat dit aanvankilk nie gehad het nie. Die teks is ook 

'n voorbeeld van die digterlike precede en 'n opdraggedig wat vir 

ons "'n aanduiding (is) van wat die digter wil in die poesie wat 

volg" (Grove 1966: 412). 

Die verband met die bundeltitel is duidelik: die "grammatika" in 

die eerste strof e word toegepas in die tweede en hoewel liethi 

hierin nog nie ter sprake is nie, is die verwagting dat liethi, 
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soos die vaart in die kanon vorder, aan die bod sal kom. 

Die sememe wat die meeste aandag ontvang in "Tot positiewe kom" 

is soek, vind en vaar. vaar beteken onder meer reis, met of 

sonder 'n vaartuig wat op water beweeg. Die soektog van die 

spreker het tot nie-vind gelei wat verder uitloop op die vaar, 

die voortgang. 

lets soortgelyks kry ons in N.P. van Wyk Louw se gedig, "In 

waansin het ek gevra". 

BAT gee as betekenisse van waansin: kranksinnigheid, 'n volkome 

foutiewe idee en volslae onsin (Odendal 1981: 1336). remand wat 

waansinnig is, is dus iemand met wie se sinne daar iets verkeerd 

is, d.w.s. iemand wat tot sy sinne moet kom. 

Van "In waansin het ek gevra" se Opperman: "Die mens is oneindig 

metaf isies verstrik, maar om suiwer te sien, moet hy eers bewus 

word van die 'stelsel' en dit uitskakel; dan eers kan hy die ding 

wesenlik sien - reeds Husserl se fenomenologie - en so belewe 

sonder verswee metafisiese implikasies, soos 'n eerste mens 

'hierdie wonderlewe, met wonderoe' ... " (1962: 187). In albei 

tekste is daar sprake van soek en vind of nie-vind en die reis of 

vaar. Ek haal net die tersaaklike gedeeltes uit "In waansin •.. 11 

aan: 

Vir my die kruis en doringkroon, 
die reise wat geen einde het, 
vir my die soek wat nimmer vind, 
vir my die sterre sonder wet. (Strofe 6) 

So sal 'k met naakte liggaam stap 
die reis van hierdie wonderlewe, 
met wonderoe in die lig 
wat om my van U Wonder bewe. 

Daar is een heerlikheid: U sien; 
daar is een rus: om u te soek; 
om nie te weet - dit is u seen; 
en om te vind - dit is U vloek. (Strofes 9 en 10) 

(Louw 1981: 22-23). 
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In albei gedigte is paar by die sprekers die besef dat soek wat 

nie vind nie verkieslik is bo die vind, en altwee aanvaar die 

reis. Steyn se teks is geensins 'n klakkelose napraat van Louw 

s'n nie, inteendeel: waar by Louw, soos Opperman dit stel, die 

stelsel eers uitgeskakel moet word, is dit juis die stelsel, die 

"grammatika", wat die spreker in "Tot positiewe kom" op die 

"regte" pad bring. Nog die teologie, nog die psigologie - die 

wetenskappe wat daarop ingestel is om die mens te help - bied vir 

horn 'n oplossing; dis die meer eksakte taalwetenskap wat vir horn 

uitkoms bied. 

Met hierdie gedig is die toonaard van die res van die bundel vir 

ons aangedui: verwikkelde, kriptiese verse van sterk emosionele 

aard, maar deur die taal, deur die spel met die taal verkry die 

spreker afstand, word die persoonlike gevoelslewe verobjektiveer, 

verintellektualiseer en op die wyse beheer-, hanteer- en ver

taalbaar gemaak. 

3.2 "Twee halfronde" 

In sy ondersoek na die vernuftegnieke in die poesie van J.C. 

Steyn gee Daniel Hugo (1990: 1-14) 'n indringende bespreking van 

"Twee halfronde" waarmee ek in 'n groot mate akkoord gaan. (Vgl. 

ook Hugo 1988: 149-163). As ek hier 'n eie ontleding van die 

kort reeks gee, is dit omdat ons oogmerke uiteenlopend van aard 

is. 

In albei gedigte van die reeks, in "I. Laagland" en in 

"II. Hoeveld", is daar 'n ek-spreker aan die woord. waar die 

spreker in "Laagland" horn eers tot 'n derde persoon rig en tot 

die laaste strofe wag voordat hy Amsterdam, die "geliefde", direk 

aanspreek, word met die Riemland van "Hoeveld" van die begin af 

soos met 'n persoon gepraat. 
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3.2.1 "I. Laagland" 

Die spreker begin in "Laagland" met die mededeling dat hy hom, 

d.w.s. die Laagland, en meer spesifiek Amsterdam, "lief" het. In 

sy "selfbewuste nie-intellektuele taal" het hy hom "pleinweg" 

lief, of socs hy self verduidelik, "platweg", nie op verhewe wyse 

nie. Hugo le uit dat die "pleinweg" na die Amsterdamse pleine en 

na sy plat Afrikaans verwys. Daarbenewens word "platweg" in HAT 

as "ronduit, openhartig" verklaar (Odendal 1981: 841) en hierdie 

liefde voel hy nieteenstaande die stad se afsydigheid, morele 

verval en kilheid, sy sondigheid, maar ook te danke daaraan! Dit 

wil voorkom of die spreker nie so openhartig sou kon liefhe as 

die Laagland nie so "son-dig" was nie. 

In die tweede strafe begin die spreker met 'n besigtiging van 

Amsterdam. Daar is iets dwingends aan hierdie verkenning, want 

die eerste reel van die strafe lui: "Ek word aangetrek-". Hier= 

die aangetrokkenheiq deur en die verkenning van die stad, hou 

moontlik verband met die aanvaarding van die reis en die soeke 

wat so duidelik in "Tot positiewe kom" na vore tree. Ander be= 

tekenisonderskeidings van die woord, "aangetrek", moet ook in ag 

geneem word, nl. nadertrek, aanlok en aanklee (Odendal: 1981: 

12) . 

Die volgende reel is problematies. (Ek haal die sinsdeel 

volledig aan omdat die reel in konteks nie so vreemd voorkom 

nie): 

Ek word aangetrek-
moer-moreel soos aartappels of koff ie 
verken ek mistige aande vry onverveerd 
keiharde strate van die sentrum, glo die hart, 

Hugo verklaar "moer-moreel" as "geestelik gesond tot in sy kern". 

Die spreker verkonk;etiseer hierdie "abstrakte moer-moreel-heid" 

deur die vergelykings met aartappels en koffie. Verder wys hy 

ook op die "homonieme betekenismoontlikhede van die woord 'moer', 

naamlik 'afsaksel/droesem' ( ... ) en 'aartappels geskik om te 
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plant'" (1990: 6). Ek wil egter verder gaan as Hugo deur moer se 

semantiese moontlikhede van afsaksel/droesem en aartappelmoer nog 

'n slag na te gaan. Afsaksel of droesem het die betekenis van 

iets onaangenaam, iets bitter; vgl. die idioom: "om die beker tot 

die droesem te ledig" met die betekenis dat iemand tot die 

uiterste beproef wor~. Aartappelmoer hou aan die ander kant 

verband met vrugbaarheid .en voortplanting. Alhoewel aartappels 

en koffie, soos Hugo tereg opmerk, eg Nederlands is (1990: 6), is 

dit ook eg Afrikaans, deel van die spreker se herinnering aan sy 

Riemland. Moer-moreel kan dus moreel wees wat gevorm is deur die 

Riemland, deur die vaderland, deur sy vrugbaarheid en ook deur 

die beproewing waaraan hy die mense van daardie streek onderwerp. 

Met so 'n Afrikaanse moreel bekleed (aangetrek), verken die 

spreker die stad. Onder die woord, "onverveerd" wil ek naas die 

Nederlandse onbevrees (Hugo 1990: 6) ook die Afrikaanse nie ver= 

veer nie verstaan en in besonder die f iguurlike betekenis daar= 

van, d.w.s. dat hy nie van inbors, karakter of beginsel verander 

het nie waardeur dit aansluit by die verklaring van "moer-moreel" 

hierbo. 

Die dinge wat hy verken, is die "strate van die sentrum", "die 

leidse plein" en "het paleis op de dam". Wat in hierdie strofe 

duidelik word, is die hardheid en koudheid van die stad en die 

"tweedehandsheid" van die spreker se kennis daaromtrent wat tot 

uiting kom in die herhaling van "glo", en voorberei word in die 

eerste strofe waar hy van die "sogenaamde" dekadensie ens. van 

die Laagland praat. Die strate van die sentrum wat "glo" die 

hart van die stad meet wees, is "keihard", ashy die hartklop van 

die Leidse Plein probeer hoor, "ijssel" (ijzel) dit en hy tas 

socs 'n blinde of iemand in die donker, maar "vergeefs" na "het 

paleis op de dam" wat "glo" bekend is om sy "bizarre konstru~= 

sionele homonimie". ~ Wat hy van die stad weet, het hy nie self 

ervaar nie, behalwe die hardheid en die koue. Die "nachtvorst" 
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in die veertiende reel kan op die nagtelike ryp (Hugo 1990: 7), 

soos van Dale dit stel "het vriezen bij nacht in herfst en 

voorjaar" (1956: 585) en op die heerser, Wilhelmus van Nassauen 

wat in die Nederlandse Volkslied besing word (Hugo 1990: 7), An 

op die "vorst der duisternis, Lucifer" slaan, waarmee daar weer 

by die sondigheid van die stad aangesluit word. 

Hugo vestig die aandag op die "bizarre konstruksionele homonimie" 

en op Steyn se "obskure" bron uit 'n teks van die taalkundige 

Anton Reichling (vgl. Hugo 1990: 7-8 en Reichling 1969: 100) en 

dat Steyn van "barre" "bizarre" maak. Die rede daarvoor is 

moontlik te vinde in die laaste strof e waar die spreker van sy 

"barre dorsland" praat en dit in teenstelling sien met die stad 

waar daar nie tekort is aan water nie. Dit is moontlik vir horn 

bisar om soos Reichling in 'n son-digte stad soos Amsterdam, van 

die paleis op "de dam" as bar, met al die betekenisonderskeidings 

van kaal, onvrugbaar, dor, onvriendelik en stuurs te praat. 

In die derde strofe gaan die spreker se verkenning voort: 

Seldsame son-dae 
"in mei leggen alle vogeltjes 'n ei" 
bevaar ek grag vir grag of die hawe 
geskei deur afsluitdyk en oseaan 
van my kus: die kaap van storme 
hy trek my aan ~ 

Met "son-dae" meet dae waarop die son skyn hierby ingereken word 

(Hugo 1990: 8). Die tweede reel van die strafe is 'n parente= 

tiese invoeging wat by wyse van 'n aanhaling - volgens Hugo uit 

'n Nederlandse weerrympie (1990: 8) - illustreer dat Amsterdam 

nie bar is nie. Hierdie reel is ook 'n teenvoeter vir die kil

en hardheid van die stad en roep daardie baie bekende Oud

Wesvlaamse reels in gedagte: "Hebban olla vogala nestas hagunnan/ 

hinase hie anda thu" (GrovA en Steyn 1960: 7). Dit word egter 

nie aangehaal met dieselfde doel as wat D.J. Opperman dit doen in 

"Na 'n besoek aan die diertuin" nie (Opperman 1987: 73), maar wel 

om vrugbaarheid en voortplanting (die voeltjies het al verder as 
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die nessie gevorder) te midde van die koue, harde stad te 

suggereer. Weer eens is dit nie eerstehandse kennis wat hier 

uitgestal word nie: die spreker gee iets weer wat hy gehoor of 

gelees het van die "vogeltjes" in die lente. 

Die spreker se vaarte (vergelyk die gebruik van vaar in "Tot 

positiewe kom") op die gragte lei hom na die hawe waar hy deur 'n 

afsluitdyk en die oseaan geskei word van sy kus, van "die kaap 

van storme". Die benaming, die besonderse beskrywing van die 

Kaap, staan in kontras met die rustigheid wat van Amsterdam met 

sy pleine en gragte uitgaan. 

Die strofe word afgesluit met 'n reel wat soos 'n herhaling van 

die eerste reel van die tweede strofe lyk. Soos daar, moet 

"aantrek" weer meerduidig geYnterpreteer word. Hierdie reel moet 

egter in oposisie gesien word met die vorige een: daar het die 

stad hom aangetrek, maar sy verkenning het niks opgelewer nie, sy 

soektog was vergeefs. Die rekapitulasie is eintlik 'n besinning: 

dis nie Amsterdam nie, maar "die kaap van storme" wat hom 

aantrek, wat hom f iguurlik klee. 

In die laaste strofe praat die spreker direk met die stad; dis 'n 

versugting wat geuiter word, want hy sou Amsterdam op een of 

ander wyse wou oorplaas of oorplant na sy "barre dorsland". 

Hierdie oorplasing word voorgestel in terme van 'n hartoorplant= 

ing in "'n groote schuur" wat orgaanverwerping tot gevolg kan he 

en wat in die vooruitsig gestel word as so iets wel sou plaas= 

vind. Teen die einde bedank hy Amsterdam vir sy "magere brug, 

waterlooplein, schreierstoren" en hy groet hom: "tot wederom". 

Wat belangrik is in hierdie strofe is die apokoinou: 

kon ek jou maar onbesonne 
( ... ) 
oorplant in 'n groote schuur 
voor jy my hart raak, in my bloed kom 
raak jy wel verwerp 
vir jou magere brug, waterlooplein, schreierstoren 
egter - dank je zeer 
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Dit verteenwoordig 'n belangrike procede in Steyn se poesie. 

Van Wyk Louw het gese: "slotreels is altyd sleutels meer as 

slotte" {Louw 1981: 298). In hierdie geval bied die slotstrofe 

die sleutel: ofskoon die gedig oor Amsterdam handel en die 

spreker heelwat dinge in en van die stad waardeer waarvoor hy ook 

dankie se, is die oorheersende gedagte dat hy nie kan ontkom aan 

sy "barre dorsland" nie en dat sy land 'n ander hart nodig het 

sodat hy van sy kaal-, onvrugbaar-, dor-, onvriendelik- en 

stuursheid kan genees. 

3.2.2 "II. Hoeveld" 

In die tweede gedig Jn hierdie reeks, "II. Hoeveld", is die 

persoonlike toon sterk op die voorgrond in die verwyt wat die 

spreker teenoor die land, waarvan hy in Amsterdam nie kon ontkom 

nie, maak. Teenoor sy weerlose lydsaamheid is die Riemland on= 

toegeeflik en ongenaakbaar. Wat hy ookal wil, alles word op 'n 

negatiewe wyse deur die land ontdaan: sy gebede word verbitter, 

sy lydsaamheid, sy vermoe om te be.rus, word verteer, seisoen na 

seisoen word hy verwerp, saam met die land verdroog hy wanneer hy 

moet ontwikkel, of hy vries of ryp dood, of net voor hy moet 

saadskiet, in die aar kom, kom slaan die hael al sy verwagtinge 

in die modder. 

Hierdie strofe roep "Die lied van Suid-Afrika" van Eugene N. 

Marais {1957: 47-48) in gedagte waarin die land net so {on)= 

menslik en wreed optree teenoor diegene wat horn liefhet {ek haal 

net die toepaslike gedeeltes aan): 

Sy se "Ek vorder as 'n heil'ge reg 
"Die vrug van eindelose pyn; 
"Ek smyt hulle oor die berge weg, 
"En smoor hulle in die sandwoestyn." 

Sy se: "Nooit het ek iets gegee; 
"Ek laat hulle honger, dors en bloei; 
"Hulle worstel deur en sterf gedwee, 
"En min my as 'n vlam wat skroei. 
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( ... ) 
"My liefde duld ~geen ewenaar -
"Vergeefs die weeklag van die vrou, 
"Van kleintjies al die stom gebaar: 
"My liefde verg 'n enkel trou. 

"Hulle diepste' hoop is lang verteer, 
"Vergaan in rook en as en bloed, 
"Hulle sak aanbiddend om my neer, 
"Ek voel hulle trane op my voet. 

( ... ) 
"En vlymend soos 'n swaard, geheg 
"Bly van my liefde slegs die pyn; 
"Ek smyt hulle oor die berge weg, 
"En smoor hulle in die sandwoestyn." 

'n Indringende vergelyking is nie nodig nie, ek wil slegs 'n paar 

sake uitlig. 

In beide gedigte, in "Die lied" en in "Hoeveld" verkry die land 

menslike eienskappe. "Die lied" gee die land se perspektief weer 

met die land self as spreker, terwyl "Hoeveld" vanuit die mens 

s'n is. In altwee staan die ongenaakbaarheid sentraal en is die 

natuurkragte soos droogte en son die middele waarmee die land die 

mens se hoop en liefde vernietig. 

Die woordspel in "Vergeefs ( ... )/"Van kleintjies al die stom 

gebaar" ewenaar diA van Steyn, en die inhoud van reels 5 tot 7 

van "Hoeveld" het ook hulle ekwivalent in "Die lied". Maar voor 

ek daarby uitkom, eers 'n kort verduideliking. Die betrokke 

reels lui soos volg: 

my weerlose lydsaamheid 
slag vir slag met elke opgedraaide mielieblaar 
velde onvermurfbaar gaargebak, -gebraai, -gekook, verteer; 

Anders as wat Hugo aantoon, hoort "verteer" nie net by die 

voorafgaande en is dit saam met "gaargebak, -gebraai, -gekook" 

"(die effek van die droogte op die 'velde')" nie (Hugo 1990: 

10), maar moet die sinsdeel soos volg begryp word: my lydsaamheid 

word elke slag met elke verdroogde mielieblaar en die verskroeide 
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velde verteer. So ~elees, kom die inhoud daarvan ooreen met 

"Hulle diepste hoop is lang verteer". Van al die mens se liefde, 

hoop en verwagting bly net die pyn oor. 

Maar "Hoeveld" se veel meer as dit. Hugo wys in sy deeglike ont= 

leding (1990: 10-12) op die woordspel in hierdie strofe en op die 

erotiese dimensie wat verkry word wanneer die spreker as 'n 

(mielie)plant voorgestel word: 

... as ek baard moet kry en kop 
raak ek verstoppel, geleidelik verstok 
wanneer jy oop voor my le en kaal 
vries ongenaakbaar jou drif in die sloot 
bloeityd ryp jy vrugteloos my dood 
voor ek saadskiet, geel in die aar kom 
kom jou stroper die soet hoop f inaal 
teen bid en dank in die modder hael 
weer verweer jy my al weer ek my. 

In die tweede strofe gee die spreker 'n teenbeeld van die 

geteisterde land van die eerste strofe (Hugo 1990: 12). Waar 

Hugo die funksie van die betekenisverletterliking van o.a. 

"verweer" en "ontroof" in ag neem en bespreek, doen hy dit nie 

ten opsigte van "verskyn" nie. Deur die voorvoegsel "ver-" word 

aan baie werkwoorde 'n gedagte "van 'beskadiging, verkeerdheid, 

stukkend, negatief afwykend van die normale of die gesonde'" 

(Kempen 1969: 586) gegee waardeur verskyn die betekenis kry van 

stukkend skyn, verskroei, en die verletterlikte betekenis van 

"ontroof" en die byna teenstrydige slot van die strofe voorberei 

word. Hierdie laaste reel is oenskynlik aan die adres van die 

spreker self gerig: Tree op en verhoed dat hierdie mooi beeld 

van die Riemland "van vanmelewe" in die bloed kom en jou ver= . 
giftig; dit is net skyn en mooi en outyds soos daardie ligte 

liefdesliedjie, "Die kappie" (FAK 1979: 216). 

In hierdie liedjie word die meisie se skoonheid (haar hande 

natuurlik nie!) onder die kappie verberg: 

o Boere nooientjie fyn 
ek wonder of jy weet, 
ag mapstieks, liewe kind, 
jou kappie het my beet. 
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Ag draai tog ef f e net 
jou koppie na my kant 
dat ek die inhoud sien 
van kappie elegant. 

~ 

Die haartjies bo jou oog 
sit waarlikwaar nog daar, 
die blos op lip en wang 
het vir jou verf gespaar. 

Jou vingernaels, nooientjie, 
is sonder kuns gedoe 
en lyk tog nie soos die 
van 'n ou ietermagoe. 

Net soos in die liedjie, is die werklike Riemland verskuil agter 

die "jy van vanmelewe", maar anders as die meisie is die Riemland 

nie mooi en vriendelik nie. Die aanhaling verteenwoordig 

moontlik ook die herinnering aan 'n liefde soos die vir die land, 

waarteen hy horn moet verweer. Waarteen die spreker moet waak, is 

teen die mooi beeld van die Riemland en die enigste wyse waarop 

hy dit kan bereik i~ deur die land self; daarom die versoek om te 

ontsmet met pekel. 

Die slotstrofe begin met die ontkenning, "Nee " s6 of dit 'n 

antwoord is op 'n vraag. Hierdie ontkenning sluit direk aan by 

die versoek waarmee die vorige strofe eindig, asof die spreker 

wil se: Nee dis nie nodig nie, want jy is alreeds deel van my; 

ek is al so deurtrek van jou pekel dat jy my soos 'n riem kan 

brei. 'n Ander moontlikheid is dat dit onmoontlik is om die 

spreker te ontsmet omdat sy bloed klaar deur die Riemland ver= 

giftig is en hy nie vir veel meer as rieme geskik is nie. Brei 

beteken sag maak, maar in f iguurlike sin: taai maak (Odendal 

1981: 116). Vir die spreker het dit die betekenis dat hy t.o.v. 

die land saggemaak word, maar ook dat hy taai gemaak word sodat 

hy horn moet kan verweer teen die skynbeeld en die verwerping, ook 

wanneer dit van 'n ander aard is. Omdat in die toe-eiening, 

"Riemland my Riemland", daar 'n mate van genoegdoening te bespeur 

is, lyk dit nie alleen of dit is wat die Riemland doen nie, maar 
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presies wat die spreker verlang. In stede van die negatiewe 

verwerping waarmee die gedig begin, eindig dit met 'n toegenee 

erkenning. 

3.2.3 "I. Laagland" teenoor "II. Hoeveld" 

Die twee gedigte van hierdie reeks is, SOOS die reekstitel 

aandui, inderdaad twee halfronde wat saam 'n geheel vorm. Die 

Laagland en die Hoeveld le onderskeidelik in die noordelike en 

suidelike halfronde en daarby is die gedigte spieelbeelde van 

mekaar (Hugo 1990: 5). 'n Uiterlike spieelbeeld waar die een 

gedig tipografies die spieelbeeld van die ander is, is dit nie; 

dit is veel eerder 'n inhoudelike jukstaponering van opponerende 

begrippe en motiewe. So word noord suid, hoog word laag, stad 

word veld, "morele verwildering" word "my biddery", "son-dig" 

word "met son" ens. (Hugo 1990: 5). Maar waar die spreker in 

"Laagland" sy liefde openlik kan verklaar, is hy in "Hoeveld" 

verbitter en kan aan die einde slegs met 'n toe-eiening kom. In 

die woord "son-dig" word die dekadensie, die kilheid, die be= 

wolkte atmosfeer en die geslotenheid van die Laagland saamgevat, 

daarteenoor gebruik hy heelwat meer woorde om sy "biddery" 

(geloof) en die land wat oop le en verskroei onder 'n genadelose 

son onder woorde te bring. Die stad trek die spreker aan, die 

Hoeveld , die Riemland, stoot horn af; teenoor die mistige aande 

is daar die sonnige dae; waar die spreker in "Laagland" "vry 

onverveerd" die strate kan verken, verstoppel en verstok hy op 

die Riemland se vlaktes; die Amsterdamse "vogeltjes" le in Mei 

elkeen 'n eier, die spreker van "Hoeveld" ryp vrugteloos dood. 

Die aanvanklike aantrekkingskrag van die Laagland maak plek vir 

verlange na die "kaap van storme", daarteenoor herinner die 

ontoegeef like Riemland die spreker aan die 11 jy van vanmelewe" wat 

horn beet het; Amste~dam bied vir die spreker mooi dinge waarvoor 

hy horn bedank, die Riemland krap ou wonde oop. Oor die milder, 

waterryker Amsterdam kon die spreker droom, maar dis die harde 
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werklikheid van die Riemland waarmee hy gekonfronteer word. Die 

spreker in "Laagland" moet erken dat hy Amsterdam, alhoewel daar 

baie in die stad is wat hy mooi vind, nie sy eie sal kan maak 

nie, in "Ho~veld" besef hy dat die land ten spyte van alles 

onlosmaaklik deel van horn is. In "Laagland" verklaar die spreker 

dat hy die stad in taal liefhet en eindig met die insig dat die 

liefde nie sal deug nie, die verbitterde spreker van "Hoeveld" 

moet teen die einde inet toegeneentheid bely dat hy onvermydelik 

deel van die Riemland is. 

In terme van die bundeltitel kan gese word dat nie met die 

Neerlandistieser "taal" van "Laagland" nie, maar met die daad, 

met die ontsmet met pekel, die brei, die taai maak deur die 

Riemland die qrammatika van liefhe eintlik tot sy reg kom. 

In bundelverband is daar verskeie tekste waarmee hierdie reeks 

relasies vertoon: "Afskeid van Amsterdam", "Die kleurryke plaas= 

lewe", "Verbitterde boerseun bid" I en II, "Vyeboom op die 

Hoeveld" en "'n Boer groet sy plaas". Ek wil egter die gedigte 

in bundelvolgorde behandel en sal by die bespreking van die 

betrokke gedigte die verbande aantoon. 

3.3 "Afskeid van Amsterdam" 

Die eerste en moontlik die enigste ander gedig wat met "Laagland" 

verband hou, is "Afskeid van Amsterdam". In die kort gedig word 

die personif ikasie wat in "Laagland" begin is met die beeld van 

die hart, 'n stap verder gevoer. Die afskeidsoen wat Amsterdam 

die spreker gee, is hael en sneeu, sy laaste woorde in die "koue 

gelaat". Gelaat kan die verledetydsvorm van laat wees, of op die 

gesig van die spreker of die van Amsterdam dui. Al soek die 

spreker iets om aan vas te hou, iets wat horn sal bind aan die 

stad, 'n toring, 'n trem, of al wil hy horn deur die meeue (met 'n 

eggo uit "Laagland") "grag vir grag" laat meesleur, moet hy weer 

eens bevestig dat die stad vir horn niks inhou nie en horn nooit 
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weer sal aanspreek nie. In hierdie vers word Amsterdam in veel 

negatiewer terme geteken as in die vorige waardeur die spreker se 

veranderde houding duidelik blyk: die koue nat beeld van die stad 

staan voorop, die trem is kermende, die meeue honger en die stad 

finaal verlore. 

3.4 "Woord en sin" 

Die gedig "Woord en sin" sluit, met die grammatikakomponente in 

die titel, direk by die bundeltitel aan, en wat die inhoud betref, 

ook by die openingsgedig, "Tot positiewe kom". 

Die verband met "Tot positiewe kom" hang ten eerste saam met die 

meerduidigheid van die woord sin, wat weer eens in hierdie gedig 

ontgin en ook nog 'n stap verder gevoer word, en tweedens, en 

daaruit voortspruitende, met die volgehoue spel met die taal. 

Waar die spreker daar woorde uitgevis en die oerbetekenisse 

nagegaan het om tot (sy) sinne te kom, kan hy nou kontemplatief 

daaroor besin: 

Woorde is alma! s'n, 
nie net myne nie; 
daar's geen heimlike opsie nie, 
'k was te laat vir mineraleregte. 
Maar delwe kan ons tog alma! 
dwarsdeur ons hele lewe deur; 
buitendien en boonop 
vir kleims is gebardloop 
en vergange vir goud 
'n kryg laat ontbrand. 

Al wat myne is 
is my sinne; 
in sinne is alle woorde 
mfne 
waar ek my in kan verdiep 
verborge gange oopgrawe 
met geheimsinnige waters deursypel 
om myne te verbind 
met ander ryk domeine s'nne. 

Daar bestaan twee indringende ontledings van hierdie gedig waar= 

van ek met dank gebruik maak (vgl. Brink 1976: 146-147 en Snyman 

1983: 3-5). 
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Op die titel af en op die oppervlak ondersoek die gedig die 

spanning tussen woord(e) en sin(ne). Volgens die gedig behoort 

woorde aan almal, terwyl sinne die waarmerk van die enkeling wat 

vormend en stilerend met woorde omgaan, dra. Die spanning strek 

verder en behels ook die betekenisverband van woorde as sodanig 

en woorde binne sinsverband (Brink 1976: 146-147). 

By die betekenisse van sin(ne) wat in "Tot positiewe kom" aan die 

orde van die dag is, word die spel met die taal in "Woord en sin" 

met nog 'n betekenisonderskeiding, die van besit - die besitlike 

voornaamwoord, die homofone s'n(ne) - verryk. In opposisie tot 

s'n, wat in hoofsaak iemand anders se besit aandui (die uit= 

sondering is ons s'n, maar in die geval moet die spreker die 

besit met iemand anders deel), word die veel persoonliker myne 

gebruik - 'n woord wat homonimies die meervoud van myn aktiveer. 

Die spel met hierdie betekenisonderskeidinge word vanaf die 

eerste reels end-uit volgehou. Die gedig begin met die stelling 

dat woorde nie net die digter s'n nie, maar gemeengoed is, daarby 

is hulle "vergestaltings van sin", maar terselfdertyd is hulle 

ook nie net myne, skagte waarmee daar diep gedelf kan word nie 

(Brink 1976: 147). Reels drie en vier hoort sintakties by die 

vorige twee en is 'n uitbreiding van die basiese gedagte wat daar 

uitgespreek word. Deur die woord mineraleregte word die myn

gedagte verder gevoer en die gemeenbesit van die woord onder= 

streep: niemand het 'n verborge alleenreg om die betekenisse van 

woorde te ontgin nie, dit is veel eerder 'n geval van elkeen se 

gouigheid. In die hierop volgende sintaktiese eenheid, reels vyf 

tot tien, word teruggedelf in die verlede in waardeur die 

Afrikaanse geskiedenis intertekstueel betrek word en waarin Brink 

'n waarskuwing aan die ek-spreker vermoed: "dat hy nie imperia= 

listies moet omgaan met ander se woordbesit nie?" (1976: 147). 

Ek wil hierdie sin wat met maar begin in teenstelling met die 

vorige lees. Omdat woorde gemeenbesit is (reels een tot vier), 
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kan almal daarin delwe en het niemand die alleenreg daartoe nie; 

daarteenoor (reels vyf tot tien) is vir goud kleims afgesteek, 

almal kon daarvoor hardloop en die reg verkry om dit (ook myne) 

te ontgin, en as iemand sou voel dat hy verontreg is, kon hy "'n 

kryg laat ontbrand". Maar die kleim en die myn is, in teen= 

stelling met die gebied van woorde, afgebakende, beperkte ter= 

reine waarop iemand die alleenreg besit en 'n ander nie sonder 

meer mag oortree nie. Die eerste strofe handel dus oor die 

beperking wat die s~reker ervaar omdat hy woorde nie as ontgin= 

ningsterrein vir homself kon afbaken nie, omdat dit allemansgoed 

is. Deur middel van sy sinne kan hy hierdie beperking wat horn 

sodoende opgele word, oorskry, en dit is oppervlakkig die inhoud 

van die tweede strofe. 

Brink vestig die aandag op die taalspel in die eerste strof e en 

die apokoinou waardeur "en vergange vir goud" sintakties sowel by 

reel agt as by reel tien hoort en dan vat hy sy ontleding van die 

strof e saam deur daarop te wys dat "die ondersoek nou verwyd het 

van die persoonlike tot die algemene, van die vertikale tot die 

horisontale, van die temporale tot die ruimtelike" (1977: 147). 

In die tweede strofe is daar 'n soortgelyke beweging waar die 

spreker d.m.v. sy si-nne deur die mynbeeld heen sy woorde eers 

vertikaal verdiep en dan horisontaal verbind met ander s'n(ne). 

In hierdie strofe word die taalspel, die meerduidigheid met elke 

gebruik van die woorde sinne/s'nne en myne volgehou. Die strofe 

kan dus soos volg begryp word: Alles, of die enigste wat aan my 

behoort, is my sinne, my positiewe, maar alles wat myne is, alles 

wat met die ontgin van een of ander rykdom verband hou, is 

uitinge van my soeke wat ek "in en deur die taal onderneem". Al 

die woorde van hierdie sinne (meerduidig bedoel) behoort aan my 

en woorde is myne, iets wat ontgin kan word, waarin ek my kan 

verdiep (Brink 1976: 147). 
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Deur hierdie indelwing in sy woorde grawe die ek verborge gange 

oop "met geheimsinnige waters deursypel" waarmee hy sy woorde in 

sinne, "sy klein persoonlike besit" met ander se ryk domeine 

verbind (Brink 1976: 147). 

Brink sluit sy kort, deeglike bespreking soos volg af: "Ek weet 

nie van 'n ander gedig in Afrikaans wat die paradoks van die taal 

as hiper-persoonlike uitingsmiddel en as sosiale omgangsmiddel s6 

bondig en gelade en met soveel virtuositeit ontgin nie. Hier 

word inderdaad nie 'gese' nie: hier word 'gelaat-wees' of 

'gelaat-gebeur'" (1976: 147). 

Snyman lees die vers onder andere as sou die spreker se taalbesit 

"paradoksaal die ironiese bewys van sy eensaamheid" word (1983: 

5). Dit is 'n uitspraak waarmee ek dit nie ten volle eens is 

nie. Al is sy sinn~ sy enigste besit, is hier nog nie sprake van 

eensaamheid nie; daar is juis 'n uitreik na die ander. Trouens, 

die deursypel van die geheimsinnige waters wat die domeine ver= 

bind, werk weerskante toe en is iets waaraan hy nie deel het of 

rigting kan gee nie. Ek sien in die gedig eerder 'n begeerte om 

te werk aan 'n persoonlike kanon en om sodoende, op geheimsinnige 

wyse, deel te wees van, mee te doen aan een groot interteks. 

Soos ek hoer op aangedui het, is daar 'n duidelike verband met 

"Tot positiewe kom". Dis nie net die woordspel met sin(ne), die 

benutting van die apokoinou of die herhaling van die soektog 

(vgl. uitgevis, "wie soek vind", vasstel, uitvind, ens. wat 

semanties verband hou met delwe, verdiep, oopgrawe) wat die 

verband bewerkstellig nie, maar dis die grammatika wat hy 

bemeester, die sinne waartoe hy daar gekom het waarmee hy nou wil 

uitreik na ander se ryk domeine, waarmee hy wil meedoen aan 'n 

veel omvattender teks. 

3.5 "Elisie" 

"Elisie" is een Vqn die gedigte in die bundel wat Brink vanwee 
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die "oordaad, willekeurigheid en blote vernuftigheid" (1976: 145) 

irriteer. In bundelverband sou ek die taalspel hierin nie wille= 

keurig wil noem nie en van 'n oordaad soos by "Ons ewige honger 

en kommer" is daar geen sprake nie. 

Ons het tot sever in die bundel gelees dat die spreker/digter tot 

sy positiewe gekom en onderneem het om in sy kanon te vaar, om 

tot 'n verhaal te kom; hy het Amsterdam en die R~emland teen 

mekaar opgeweeg, sy verbondenheid met die Riemland besef en van 

Amsterdam afskeid geneem. In "Woord en sin" het hy besin oor die 

medium waarmee hy te werk gaan, en nou, in "Elisie", besin hy oor 

hierdie nuwe rigting wat hy ingeslaan het. 

Die gedig bestaan uit 'n vraag ("Waarnatoe loop di~ pad -/ 

spieelglad Verneukpan toe?"), 'n stelling ("Daa'ntoe wil ek,/ 

soheentoe, soontoe,/ soen toe met horn langs.") gevolg deur twee 

vrae ("Waarnatoe gaan jy, weg?/ Wa'na'toe waantoe -/ na watter 

waan toe, weer 'n irlusie?"). 

Deur die beklemtoning kan die bepaalde lidwoord in die eerste 

reel na die titel, d.w.s. "die handeling van elideer" (Odendal 

1981: 200) verwys, waardeur die spreker met die pad die uit= 

stating van onbeklemtoonde klanke bedoel. Met die tweede vers= 

reel - nog deel van die vraag - antisipeer die spreker d.m.v. die 

pleknaam 'n antwoord. Die stelling is 'n illustrasie van die 

manier waarop 'n mens jou deur elisie kan laat mislei. Om van 

soheentoe by soen toe uit te kom, is opgeefselende misleiding. 

Hier kan die spel met elisie inderdaad na willekeurigheid lyk, 

omdat daar (oenskynlik!) geen noodwendigheid in hierdie ver= 

mindering van die klanke is nie. Reel ses kan 'n rekaputilasie 

van die eerste twee ~eels wees, maar nou met die klem op die 

persoon en nie die pad nie. Die aangesprokene kan die spreker se 

alterego wees as hy met homself oor hierdie grammatikale 

verskynsel redeneer of 'n vraag aan die pad ("weg") (Hugo 1988: 
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165). Die twee laaste reels is weer - en weer by wyse van 'n 

vraag - 'n antwoord, maar nou word daar geelideer en waarnatoe 

word d.m.v. illustrasie waantoe wat die spreker (ver-)lei om 

ter wille van die verletterliking die woord op te breek in waan 

en toe. Van 'n vraende voornaamwoord 66r 'n bywoord het hy 

gevorder tot by 'n s.elfstandige naamwoord, wat dan die vraag tot 

gevolg het of die spel met elisie, trouens die spel met die taal, 

die grammatika en selfs die arbitrere verband tussen die (taal-) 

teken en die saak waarna dit verwys wat hom in staat stel om 

hierdie spel te speel, nie net nog 'n lugspieeling (vgl. spieel= 

glad en Verneukpan), 'n illusie is nie? Waar hy met elisie begin 

het, het hy by illusie geeindig. 

Dit is egter 'n eerste, of oppervlakkige interpretasie van die 

vers. 

Die beklemtoonde, en daarom alreeds genoemde pad van die eerste 

reel kan die pad wees waarop die digter hom in "Tot positiewe 

kom" begewe het, waar hy besluit het om aan te vaar, om voort te 

gaan met sy tot-verltaal-kom en sy poging (in "Woord en sin") om 

sy sinne met ander se ryk domeine te verbind. Verneukpan, 'n 

plek van opgeefsels, lugspieelinge, hou met meer verband as met 

illusies. In Nederlands is neuk/verneuk plat taal vir "vleeshe= 

lijke gemeenschap" tussen mense (Van Dale 1924: 1230). Met 

hierdie konnotasie word die emosionele ook betrek waardeur die 

"grammatika van liefhe" as dimensie by die ander "betekenisse" 

van pad gevoeg word. 

Die stelling wat hierop volg, begin nou veel meer betekenis kry. 

Dit se presies waarheen die spreker wil gaan. Hy wil soheentoe, 

na die soen toe met hierdie pad langs, m.a.w. deur middel van die 

woord, die poesie. Dit is die uitreik na 'n geliefde, die ver= 

sugting na die liggaamlike kontak met 'n ander persoon, 'n lief= 

desverhouding dus. As ens as lesers, soos hy soontoe en waantoe 

gebreek en gedeel het n& elisie, "Daa'ntoe" breek en deel (Daan 

47 



toe), weet ons nie net wat die geslag van die geliefde is nie, 

maar ook sy naam. Wanneer die spreker bom nou tot 'n tweede 

persoon rig, is dit die geliefde en nie die alterego wat by 

aanspreek nie. Met bierdie vraag, "Waarnatoe gaan jy, weg?" wat 

weer eens 'n antwoord bevat, is dit duidelik dat bierdie pad na 

'n opgeefsel van Verneukpan gelei bet. Die elisie-spel met 

waarnatoe is 'n stukkie ironiese spel wat by met bomself speel, 

waardeur die teleur~telling van die mislukte verbouding (dalk 

pyn?) gesublimeer word. Die waan en illusie is bekende sake 

(vgl. "weer") wat terugverwys na sy positiewe wat by volgens die 

openingsgedig berwin bet. 

Oordadig? Willekeurig? Blote vernuf? Geensins. Hierdie knap 

kriptiese vers is vernuftig, maar nie bloot vernuftig nie en 'n 

onontbeerlike skakel in die tot-verbaal-kom, in die grammatika 

van liefbe wat voor die leser besig is om te ontvou. 

Vir die eerste keer word die bomo-erotiese liefde as motief in 

die bundel betrek waardeur die titel, Grammatika van liefh~, 'n 

ander dimensie verkry. 

3.6 "Deelwoorde deel" 
~ 

Alreeds met die titel van "Deelwoorde deel" word die spel met die 

taal bervat: dit kan gelees word asof die deelwoorde die deel= 

bandeling uitvoer (wat die woorde deel weet ons nog nie) of dat 

in die gedig deelwoorde (gebreek en) gedeel gaan word. 

Die deelwoorde onder bespreking (dit word gou duidelik dat bier 

net sprake van verlede of voltooide deelwoorde is), is deelwoorde 

wat in kombinasie met bywoorde as plaasname diens doen: "Nooit= 

gedacbt welgevonden mooigelegen" en "weltevreden". Hierdie eie= 

name bet elkeen in die samestelling 'n positiewe konnotasie 

verkry, maar vir die spreker is bulle slegs "reste uit 'n gewese 

romantiese tyd ( ... ) toe die name nog ( ... ) sin gebad bet". Hul= 
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le is restante, oorblyfsels, eintlik agterblyfsels uit 'n ouere 

periode van die Afrikaner se volkslewe toe hulle nie net beter 

verstaan was nie, maar kom uit 'n tydperk toe nooitgedink, welge= 

vind, mooigele en weltevrede tog moontlik was, toe dit "- ten 

minste ten dele -" sin had vir mense om aan hulle plase sulke 

·name te gee. 

In die volgende sintaktiese eenheid - reels vyf tot agt - word 

die eiename in terme van die hede en die verlede teen mekaar 

opgeweeg. In die hede is hulle ruYnes, "droewige oorblyfsels" 

(Odendal 1981: 922), maar ook het die plase letterlik tot puin 
~ 

verval. Die name het figuurlik verrinneweer en betekenisloos 

geword, hulle is slegs nog "herinneringe aan verlede vreugde/ 

gedeelde vreugde". Die ongewone "verlede vreugde" vra om ont= 

leding. Dit is gebruiklik om verlede as adjektief by substan= 

tiewe wat temporele aspekte vertoon te gebruik, bv. verlede tyd/ 

jaar/ maand/ lente/ keer ens. Grammatikaal is "verlede vreugde" 

nie verkeerd nie, dit word gou duidelik wanneer ons verlede met 

'n sinoniem soos verbygegane, vorige of afgelope vervang. Dit is 

doodgewoon net ongewoon. Hierdie vreemdheid laat mens die woord 

met groter aandag lees. Ons het die digter/spreker tot dusver in 

hierdie verse leer ken as iemand wat woorde agter "oerbetekenis= 

se" aan breek en deel, en graag die verletterlikte betekenisse 

laat saampraat, iema.nd wat op alle maniere met die taal speel. 

In die konteks waarin verlede hier voorkom, kan dit naas die 

adjektief 'n voltooide deelwoord wees met die betekenis van "leed 

gemaakte"; die "verlede vreugde" sal in die geval vreugde wees 

wat om een of ander rede in leed verander het. Die vreugde van 

die verlede word dan verder omskryf as "gedeelde vreugde", 

vreugde wat "t6e ten volle beantwoord" is. Dit is duidelik dat 

dinge vir die spreker (en sy mense) verander het. 

Hierdie gedig moet in samehang met die vorige gelees word. Die 

spreker se verhouding met Daan het pas in "Elisie" misluk. 
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Vreugde wat ten volle beantwoord, wat gedeel word, is sprekend 

van toegenee gemeensaamheid. Die teendeel - onbeantwoorde 

vreugde, vreugde wat nie gedeel word nie - is sprekend van smart 

wat in eensaamheid ervaar word. 

Versreel nege - die begin van 'n nuwe sin - begin socs versreel 

vyf met die woord nou. Deur die aksent op die woord word 'n 

nader hede, 'n baie persoonliker tyd wat die speker intiemer 

raak, bedoel. In vers vyf het nou op 'n algemener, omvattender 

tydsgewrig geslaan; daar sal ens nou kan "vertaal" met deesdae, 

in reel nege met op hierdie oomblik. Die betekenisverletter= 

liking van inteendeel praat ook duidelik saam: benewens "in 

teenstelling met; daarteenoor, daarenteen" (Odendal 1981: 467) 

meet "teen deel in" "(m.a.w. "wat nie gedeel word nie") daarby 

gereken word. En iets, veral vreugde of smart, wat nie gedeel 

word nie, is verlies. Van verlies af is die volgende stap 

verlore en dan na die Nederlandse voltooide deelwoord verloren: 

alles verlies, alles verlore, alles verloren (byna 'n kind se 

"trappe van vergelyking" van verlies). Peter Blum se "Aftel= 

rympie" (1971: 20-21) waar die lot van die beer, die Afrikaner, 

die enkeling wat op die verlies van alles uitloop en in die 

plaasname beslag kry, is hier as inter-teks ingebed (Brink 1976: 

144, Hugo 1988: 168 en Kannemeyer 1977: 53). Waar die spreker in 

reel sewe van "verlede vreugde" ken praat, kom hy nou (in reel 

elf) in navolging van die Nederlandse reste in die ou plaasname, 

met "gelede lief" (geleden is die voltooide deelwoord van die 

Nederlandse lijden) . Maar in gelede klink verlede ook saam waar= 

deur die leed "geliefde-leed" word. Die gebruik van die woord 

lief (reel elf) is hier ongrammatikaal behalwe as die geliefde 

hier aangespreek word. Die moontlikheid dat lief as werkwoord 

met geliefde as voltooide deelwoord gebruik word, is nie uitge= 

sluit nie. "N6u" is alles "onvoltooide deel" van aanwesige 

(teenwoordige) leed, tans (teenswoordig) word dit nie gedeel nie 

(is dit ongedeel), m.a.w. die leed wat hy n6u verduur is onvol= 
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tooid, dus nie gedeelde leed nie. Teenwoordige se verletterlikte 

betekenis moet ook in ag geneem word. Leed wat gepaard gaan met 

teenwoorde (vertroosting?) sal gedeelde leed wees. 

Die slotreels is 'n gevolgtrekking waartoe hy kom: "woorde deel 

leed/ halwe-leed-wese". 

Woorde beteken o.a. twis (Odendal 1981: 1369). Woorde in die 

voorlaaste reel dui moontlik op gesprek, kommunikasie of dalk 

woordewisseling. Selfs 'n twisgesprek oor die leed sal op die 

deel van die leed dui wat die leedwese net 'n halwe leedwese sal 

maak; die mens wat ly, sal dan net 'n "halwe-leed-wese" wees wat 

op die duur verkiesliker is bo die wese wie se leed op geen 

manier gedeel word nie. 'n Derde verklaring is ook moontlik: dat 

woorde as sodanig, d.w.s. die omgang met woorde, die bedryf van 

die woordkunstenaar, die lydende mens se leed versag. 

Die palindrome leed x deel (wat al in "verle(e)de" en "gedeelde 

teenwoordig was) , is. nie net uiterlike "spieelbeelde" van mekaar 

nie, maar staan semanties (hier in die vers) teenoor mekaar: leed 

= ongedeel x deel = nie meer leed nie. 

3.7 "Trans-Atlantiese transformasie" 

In "Trans-Atlantiese transformasie" is daar nie net sprake van 'n 

gedaanteverandering, van 'n geestelike reis nie, maar van 'n 

fisiese vaart. 

Die motto by hierdie gedig kom uit 'n opstel van Anton Reichling, 

"Wat is algemene taalwetenschap?": "Er is ..• steeds zoveel 

nieuws, dat er meer dan gewone moed toe hoort en geestelijke 

veerkracht om altijd-door dat nieuwe te erkennen en met vreugde 

te begroeten" (1966: 7). Soos dit dikwels met motto's gaan, het 
~ 

dit alleen geYsoleerd vir die teks waarby dit aangehaal word 

betekenis en is die konteks waaruit dit kom (die opstel handel 

oor die ontwikkeling van die taalwetenskap as dissipline) van min 
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of geen belang vir die teks nie. 

Afgaande op die titel en die motto handel die gedig oor 'n 

transatlantiese transformasie, 'n omvorming, 'n vernuwing wat met 

geestelike veerkrag en moed erken en tegemoetgegaan moet word. 

Met die eerste lees word dit gou duidelik dat daar 'n "ek" is wat 

met 'n "jy" in gesprek verkeer wat 'n oomblik lank - in 'n paren= 

tese - verenig word in "ons" waarna die spreker van sy gesprek= 

genoot afskeid neem. 

Die teks begin met 'n allusie na Genesis 2: 24: "Daarom sal die 

man sy vader en moeder verlaat en sy vrou aankleef. En hulle sal 

een vlees wees". Die dringendheid van die saak word in reels een 

en vyf herhaal: ("Dis die hoogste tyd", "Hoag tyd raak dit"). 

Die persoon vir wie dit so dringend raak om te trou, is die 

spreker se gesprekgenoot, maar dit is duidelik dat hy ook met 

homself praat: "die liewe oumense moet jy verlaat/ ( •.. ) en 'n 

nuwe liefde gaan aankleef" terwyl die "liewe oumense" na hulle 

ouers verwys. Met die woorde verlaat en gaan word ook 'n 

ruimtelike verandering veronderstel. 

Die meerduidigheid van hierdie strof e word deur versreel drie 

verskaf: "(gepaard met verstelde fleksie: die oue mens trans= 

formeer)". Die verlaat van die ouers gaan gepaard met verstelde 

f leksie wat tot gevolg het dat die oue mens moet vervorm, ver= 

nuwe. (Dit hou ook verband met die "nuwe liefde" - oenskynlik 

iemand van die teenoorgestelde geslag - wat hy gaan aankleef). 

Die "oue mens" wat moet transformeer tot die veronderstelde nuwe 

mens is 'n duidelike toespeling op Efesiers 4: 22-24 en Kolos= 

sense 3: 9-10 waar die gelowige aangemoedig word om die "oue 

mens" met sy sondige natuur af te le en homself met die "nuwe 

mens" te beklee. 

Dit is egter nie net 'n verandering na 'n kuis gehude staat nie, 

52 



maar ook na 'n nuwe grammatika, want dit gaan gepaard met "ver= 

stelde fleksie". Maar letterlik verwys "verstelde fleksie" na 

"die liewe oumense" wat vervorm word tot "die oue mens" wat 

verder moet transformeer. Teruggrypend na "Tot positiewe kom" 

kan verstelde die ·betekenis van onthuts of verbaas he, want deur 

die huwelik word die voornaamwoorde wat die enkeling gewoonlik 

gebruik, vervorm; ek vervorm tot ons, jy tot julle, hy tot hulle, 

myne tot ons s'n ens. 

In die tweede strof e kom die ruimtelike verandering sterker na 

vore. Die oorvaart wat voorle, is 'n reis oor die Engelse 

kanaal, van die Hoek-van-Holland na Harwich ('n bekende toeriste

en handelroete tussen Nederland en Brittanje). Die geborgenheid 

tuis (Nederland) word teesinnig prysgegee. 

Die gevolge van hierdie transf ormasie op die spreker word in die 

derde strofe nader belig: 

11 Die vaste grond van my eksistensie 
12 wat woord en daad inderdaad sin 
13 en sinvolheid gegee het, daarmee moet ek my maak breek, 

[teen my sin; 
14 die woordtradisie waarin ek opgevoed 
15 (half oorvreet) is, daar moet ek van affoeter 
16 soos Zeus destyds van die Olimpus gedonder het, 
17 my pot lensiesop moet ek verruil 
18 vir die rooi eiland anderkant Dover se rotse 
19 (ja, reken, dis 'n nuwe vaart wat Harwich anglisisties 

["verby kruis" 
20 en ek wil - as dit kan - dat ons op die wit rotse loop) 
21 en nog anderKanttoeer 
22 daag die Nuwe Wereld 
23 met 'n skrikwekkend nuwe generasie 
24 wat 'n mens glo opgewek en oop 
25 tegemoet moet vaar: daar vier competence hoogty, 

[performance tel niks; 
26 maar la'k jou vertel - my ontbreek albei. 
27 Dis my laagwatermerk. 
28 Ek moet dus dagse aan die liewe land: 
29 Vaarwel. 

Dit is baie duidelik dat die .spreker die "rooi eiland anderkant 

Dover se rotse" nie as sy eersgeboortereg eien nie. Dit kan ook 

wees dat hy die reeds verbeur het, want hy het net 'n pot lensie= 

sop. Dit kan ook wees dat wat hy as sy erfreg eien, ander as sy 
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"pot lensiesop" beskou: die woordtradisie waarin hy opgevoed is, 

wat die vaste grond van sy bestaan vorm. Dis nie hy wat sy 

"erfreg" so geringskat nie, maar die aangesprokene (?) wat verwag 

dat hy dit moet prysgee. Interessant in die eerste gedeelte van 

hierdie strofe is die teenstrydighede wat hierin voorkom. Die 

eerste is miik breek waardeur die breek, die vernietiging van die 

ek gemaak, qeskep word. Die tweede is opqevoed teenoor affoeter. 

Hier speel die klanke van die woorde 'n belangrike rol. Die 

laaste is 'n voorbeeld van "konstruksionele homonimie" wat ons in 

"soos Zeus destyds van die Olimpus gedonder het" aantref. Hier 

is die teenstrydigheid in die woord "gedonder" saamgetrek wat as 

'n uiting van woede en mag 6f as sy val en ondergang geYnter= 

preteer kan word. Hugo wys op die oorsprong van hierdie reel 

(1988: 173): dat H.J.J.M. van der Merwe (1970: 294) De Vooys se 

Nederlandse spraakkunst aangee as bron. Ek kan egter nie met horn 

saamstem dat alleen afval (die ww. natuurlik) hier geldig is nie, 

want die woord foeter in "affoeter" wat hy as argument gebruik, 

beteken tog nie net val nie, maar ook slaan, met qeweld dryf 

(Odendal 1981: 225) m.a.w. afslaan. Die spreker se weersin in 

die nuwe word deur hierdie teenstrydighede in die vooruitsig 

gestel en kom tot uiting in die fyn sarkasme waar die "ek" en die 

"jy" vir 'n oomblik in "ons" (reels 19 en 20) verenig is. Die 

sarkasme is alreeds in die eerste woorde, "Ja reken", wat kamma 

verbasing moet weergee en in die uitwys van die anglisisme teen= 

woordig. Dit word saamgevat in die meerduidige "ek wil ... dat . 
ons op die wit rotse loop" wat 6f as 'n romantiese wandeling (op 

Dover se rotse) 6f as 'n (skeeps-)ramp verstaan kan word. 

Hierdie nuwe vaart verby Harwich na Dover kan nog verder strek, 

"nog anderkanttoeer" oor die Atlantiese Oseaan Amerika toe. 

Die Nuwe Wereld is nuwer en skrikwekkender as "die rooi eiland". 

Met competence (kennis van die taalsisteem) en performance 

(taalgedrag) word meer betrek as wat Noam Chomsky (Reichling 
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1966: 98) bedoel het, want dit gaan heel moontlik ook oor die 

nuwe mens, die "nuwe liefde" waarvoor hy n6g die vaardigheid het, 

n6g oor die prestasie beskik. As hy nie kans sien vir die nuwe 

vaart nie, moet hy meer as net die nuwe land groet. 

In die laaste strof e bly die spreker net met sy gedagtewereld 

agter waarin hy die geliefde moontlik kan laat vaar. Laat vaar 

hier soos elders, weer meerduidig bedoel. 

Die gedig kan ook gelees word dat die "oue mens" en die "nuwe 

liefde" respektiewelik verwys na die verouderde taalkundiges 

(waarvan die spreke~ een is) en die transformasioneel-generatiewe 

Grammatika en dat die reis "'n oortog oor die oseaan ter wille 

van self- en vakvernuwing" is (Kannemeyer 1977: 55). Die woord= 

tradisie waarvan hy in die geval moet "affoeter", is sy 

moedertaal. 

Die spreker se "liefde" is een wat tegelyk aantrek en afstoot. 

In die derde strofe het dit tot uiting gekom in die argumente wat 

hy teen die "nuwe vaart" kon aanvoer; in die slotstrofe kom dit 

na vore in die onsekerheid waarmee hy sy eie vraag probeer 

beantwoord. 

In hierdie gedig het daar van vervorming, van die nuwe liefde, 

die geestelike reis, die fisiese vaart niks gekom nie en die be= 

groeting van die mo~to het ironies net 'n vaarwel uitgelok. 

Vir Hugo is die nuwe liefde en die huwelik wat daarmee gepaard 

gaan 'n metafoor in terme waarvan "'n verhuising vanaf Nederland 

na Engeland" en 'n kennismaking met die transformasioneel-gene= 

ratiewe grammatici uitgebeeld word (vgl. Hugo 1988: 170-177). 'n 

Uitspraak wat hy self deels ondermyn as hy se dat die metafoor 

van hierdie gedig die tematiese gegewe van "Ontheemde" word. 

Myns insiens staan al drie terreine van vernuwing in hierdie 

gedig op dieselfde vlak en word hulle in terme van mekaar 

uitgespeel. 
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3.8 "Ontheemde" 

"Ontheemde" sluit direk by "Trans-Atlantiese transformasie" aan; 

daar. is 'n kousale verband tussen die twee gedigte aan te toon. 

Die spreker wat na die teleurstelling met "Daan" in "Elisie" 

gedag het 'n nuwe (soort) liefde (die liefde vir iemand van die 

teenoorgestelde geslag?) sal werk, dink nou ontredderd as 

ontheemde oor die jongste liefde na. 

Sender om aandag aan detail te gee, wil ek die inhoud van die 

gedig kortliks saamvat. 

In die eerste strof e word die gewese liefde aangespreek en se die 

spreker dat hy haar - duidelik iemand van Engeland - as die 

werklike geliefde beskou het. Deur middel van verwysing na die 

Engelse geskiedenis en in besonder van Wessex, die koninkryk van 

die "West Saxons" (vgl. Sweet in Colliers Encyclopedia) en moont= 

lik na die "skerpioene" van Openbaring 9, gee hy te kenne dat hy 

weet van haar promiskue verhoudings (die rede vir die mislukking 

van Mille verhouding?) en dat die "home-kontrei" vir haar (socs 

sy Heimat vir hom) die beste is. 

In die tweede strafe verskoon hy hom teenoor 'n vriend (ook die 

vaderland) en se dat hy hom vergis het, dat niks werklik plaasge= 

vind het nie, dat die verhouding en die moontlike huwelik na iets 

wensliks gelyk het, maar dat hy net 'n stonde lank verdwaas was. 

Hy het egter ook beqenkinge teenoor die vriend: die het seker so= 

veel beswaar gehad teen die verhouding, en die spreker maak s6 

verskoning daaroor "'asof dit waar was/ (dat jy, iewers, eendag, 

vir my sou .•. )'" liefhe? Die woorde "asof dit waar was" 

konstateer sy onsekerheid. 

Uit die gedig kan ons aflei dat die spreker die ontheemde is, die 

vlugteling wat nerens, nie in die buiteland of in die vaderland 

onderdak (d.w.s. liefde en geborgenheid) kan vind nie. 
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3.9 "Die qrammatika van liefhe" 

As titelgedig moet hierdie vers seker as sleutel tot die bundel 

dien en meehelp aan die opstel van die grammatika, aan die 

spreker se tot-sin-kom en die vertel van sy verhaal waarmee hy 

in die bundel besig is. 

Ek maak met dank gebruik van 'n interessante bespreking van die 

gedig deur Henning Snyman (1983: 168-170). Hy begin sy bespreking 

deur daarop te wys dat die gedig as taalles aangebied word wat 

tot uiting kom in die gebruik van velerlei taalkundige begrippe 

en elemente. 

Deur die kursivering van "liefh~" in die titel word naas die 

emosionele ervaring waarop die woord dui (die "anatomie van 

emosie"), die begri~ self, die woord as grammatikale komponent 

binne 'n taalsisteem ondersoek (1983: 169). 

Dit word gou duidelik dat dit om die gebruiker van die "gram= 

matika" gaan en nie soseer die taal nie. Uit 'n taalkundige 

oogpunt speel die gedig gou klaar met liefhe. Die woord is 'n 

onontwarbare samestelling, kan nie as imperatief gebruik word 

nie, is verbuigbaar en wispelturig, kan gedwing word tot die 

lydende vorm van die passief, moet geskei word, kan nie in die 

sin verskuif word nie, is 'n sinoniem van min (bemin) wat 'n 

homoniem is vir min (minus, wegneem) wat dus dubbelsinnig begryp 

kan word en wat as suiwer semantiese konsep idiomaties leeg is. 

Snyman dui hier aan hoe elke taalkundige eienskap herleibaar is 

tot emosie. Nie net die werkwoord, liefhe nie, maar ook die 

liefde self "is gevang in die onverbiddelike sisteem van die taal 

se eie wette en logika" (1983: 169-170). 

As mens nou die gedig lees met die ek in verband met die liefhe, 

word dit 'n grammatika van die ek se verlange na liefde. Die 

grammatika word 'n ontleding van die mens se eensaamheid. Liefde 
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is 'n abstraksie en die spreker (ook die mens) is soos in 'n tang 

deur sy emosies vasgevat. Die geliefde kan nie beveel word om 

lief te he nie; hy/sy moet weggebuig (gedeklineer?) word van on= 

verskilligheid. Onbeantwoorde liefde is lyding en onvervulde 

liefde, eensaamheid.· Die woord bied geen antwoord teen onbegrip 

nie en onbeantwoorde liefde is gelyk aan vermyding. Sander 

liefde is die mens alleen, niemand, niks (1983: 170). 

Wat Snyman egter nie verduidelik nie, is waarom die spreker, as 

hy die grammatika van die woord liefhe ondersoek, by die sinoniem 

daarvan, min met al sy bybetekenisse eindig? Verder interpreteer 

ek die slotstrofe effe anders. 

Die eerste eienskap van die woord liefhe wat die ek-spreker, die 

taalkundige, besighou en moontlik boei, is dat liefhe 'n tang= 

konstruksie is. Snyman verklaar tangkonstruksie as "'n juksta= 

posisionele kontruksie" (1983: 169) en as "'n onontwarbare 

samestelling" (1983: 170). 'n Voor-die-hand-liggende verduide= 

liking van die term ·vind ons in "Ek verklaar liefde" (Steyn 1976: 

106) wat besonder n6u by die gedig aansluit en selfs daarop 

voortbou en uitbrei. In die prosateks gebruik die ek-verteller 

"Ek het jou lief" as voorbeeldsin om die tangkontruksie liefhe te 

verklaar. In die sin "is het en lief saam een begrip, en dit 

sluit jou in. Die het lief van die ek sluit die jou in. Nes 'n 

tang". Hy illustreer dit verder deur 'n omhelsing of 'n omarming 

na te boots. Ek vind Henning Pieterse (1956) se verduideliking 

van "die twee knypkante wat naas mekaar le en teen mekaar druk om 

iets vas te vat" soos wat die twee geliefdes in 'n verhouding 

letterlik met mekaar verenig, effe oordrewe (1991: 117). Omdat 

die woord liefhe 'n oorganklike werkwoord is, die kenmerk minus 

handeling het en 'n woord is wat ons nog steeds vervoeg, boots hy 

die handeling wat hy beskryf sintakties (ikonies?) ("byna-byna") 

na. En daarom kon die woord die ek-spreker boei. (Liefhe tree 

nie in alle gevalle s6 nabootsend op nie: waar die aspek van 
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toekomendheid uitgedruk word, verander die woord se vorm nie en 

kom die tang-aksie van die woord nie in werking nie, bv. "Wil jy 

my liefhe?", "Sou jy my liefhe? ens.) 

Die tweede eienskap van liefhe wat vir die spreker die woord bo 

bemin of min ken verhef, is die samestellende dele van die woord 

en veral die tweede deel. Die he van liefhe (vgl. strofe 6: "Het 

jy dit nou .•• /En net jy nou my/ en het jy my nou/ lief ... ) met 

al die betekenisonderskeidinge wat daarby inbegrepe is (socs in 

besit wees van; beskik oor; hou; as besitting by, aan jou dra; 

tot jou beskikking he; min of meer blywend voorsien wees van; die 

voordele geniet van; deelagtig wees ens.) (vgl. Odendal 1981: 

364), ken die spreker, veral die handelende mens wat self lief= 

het ewe veel aangegryp het. Om te se: "Ek het jou lief" impli= 

seer: ek gee my liefde aan jou, ek besit, beskik oor jou liefde 

(m.a.w. jy gee iets aan my terug) en, waar lief as 'n aanspreek= 

vorm beskou word: ek besit jou. Daar is "tweerigtingverkeer" in 

"Ek het jou lief" of "Jy het my lief" terwyl die handeling van 

bemin in bv. "Ek (be)min jou" of "Jy bemin my" eensydig van een 

kant af kom. 

As die spreker liefhe "as eenwoord-samestelling 'n abstraksie" 

noem, is hy klaar besig om die he-komponent daarvan te ondermyn: 

omdat liefde nie stoflik bestaan nie, kan dit nie besit word nie. 

Hy noem die imperatiefsin "He-lief!" "nypend ongrammaties" (my 

kursivering). Die woord nypend (verwys terug na tang) beteken 

knellend. Hierdeur word beklemtoon dat die liefdegevoel nie be= 

veel kan word nie maar spontaan uit die mens meet voortkom. 

Dis vroeg in die gedig reeds duidelik dat die spreker, anders as 

die verteller in die verhaal, nie sy liefde wil verklaar nie, 

maar die een wat hy liefhet sever wil kry om haar/sy liefde 

teenoor hem te verklaar. In al die "voorbeeldsinne" is die ek 

die voorwerp terwyl jemand anders as onderwerp optree. 
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In die derde strofe se hy dat he in liefhe "glo-nodig" is vir 

kombinasie. Glo-nodig, soos ek dit begryp, dui daarop dat die 

liefde sonder he, sonder die besit daarvan, nie ervaar en nie 

geglo kan word nie. Die ek toets die moontlikhede van liefhe, 

maar hy wil graag homself en die geliefde by mekaar uitbring; die 

jy en die my wil hy naas mekaar plaas. Omdat die woord 'n tang= 

konstruksie is, laa~ hy dit egter nie toe nie. (Hier, anders as 

in die verhaal, buit hy nie die tangkonstruksie-moontlikhede van 

die woord uit nie!) Alleen as die spreker vra: "Het jy my lief?" 

kom die jy en die my naas mekaar in die sin tereg. Maar die 

vraagstelling is nie die bevestiging waarna die spreker verlang 

nie, ook nie sinne waarin sou of wou optree nie. Met elke 

argument, elke stap wat hy vorentoe wil gaan, ondergrawe hy sy 

aanvanklike doelstelling. 

As 'n laaste strooi gryp hy na liefhe se sinoniem, (be)min, maar 

ironies genoeg, kan hy nie meer sy saak red nie en dit net onver= 

biddelik verder verswak, want min, die homoniem van min (ver= 

minder, minus) leen horn tot meerduidigheid en verwarring wat vir 

horn uiteindelik op niks uitloop. Hy word letterlik minder ge= 
~ 

maak. Al wat vir horn oorbly, is om die spel met min voort te sit. 

Iemand minus iemand gee niemand. 
Een minus 'n ander 
min vinkel of koljander 
saam-saam geeneen saam. 

Die laaste sin in die gedig verklaar ek soos volg: Een mens 

sonder 'n ander bemin vinkel of koljander. Vinkel en koljander 

word van mense gese "wat presies eenders is, dieselfde geaard= 

heid, streke ens. het" (Odendal 1981: 1284). Om die ander lief 

te he soos die horn lief het, moet die spreker horn dus nie lief he 

nie, (horn vermy?). En dit doen die betrokkenes (of moet ek 

eerder se: die onbetrokkenes?) saam, daarom word "saam-saam" met 

'n koppelteken verbind maar tegelykertyd geskei, want eintlik is 

"geeneen saam" nie. ¥ Die spreker het sy eie saak hier totaal 
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ondermyn en van 'n moontlike gemeensaamheid het net eensaamheid 

oorgebly. 

Soos in "Ek verklaar liefde" (Steyn 1976: 101-109) bly die jy met 

wie die spreker in gesprek is, aan wie hy die grammatika van 

liefhe probeer leer, gesig- en geslagloos (vgl. Botha en Snyman 

1987: 54). Verwys "vinkel of koljander" wat nou deur die een 

(wie se liefde versmaai is) bemin word na 'n homo-erotiese ver= 

houding? Kan die slotreel nie as "saam-saam geen eensaam" 

ge1nterpreteer word nie? Wil hierdie slotstrofe vir ons se dat 

'n man wat die liefde van 'n vrou moet ontbeer horn tot 'n homo

erotiese verhouding sal wend om die eensaamheid te besweer? Daar 

was sprake van 'n nuwe liefde in "Trans-Atlantiese transfer= 

masie", maar hierdie liefde kan 'n nuwer een wees. Al kan hier= 

die vrae nie sender meer beantwoord word nie, moet die moontlik= 

hede egter oopgehou word. 

Alhoewel hierdie gedig die titelgedig van die bundel is, verskil 

sy titel van die bundeltitel daarin dat "liefhe" in die gedig= 

titel gekursiveer is terwyl dit in die bundeltitel nie die geval 

is nie. Op hierdie wyse word die soveel kleiner gebied wat die 

gedigtitel dek in teenstelling met die bundeltitel wat al die 

gedigte in die bundel oorspan, aangedui. Waar dit in die gedig 

(oenskynlik) oor die grammatika van die woord handel, gaan dit in 

die bundel oor liefhe as menslike emosie en menslike handeling in 

sy totaliteit. Die gedig gaan wel oor die grammatika van die 

woord, maar socs duidelik uit die bespreking blyk, is die gram= 

matika van die woord die middel waardeur die spreker by die eint= 

like onderwerp van die gedig uitkom: sy verlange (dalk ook sy on= 

vermoe) om liefde te ervaar. 

3 .10 "Tussen ons die stilte,, 

Teenoor die gedigte wat tot dusver behandel is, is die liefdes= 

gedigte in die reeks, "Tussen ons die stilte", minder erudiet en 
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speel die emosionele 'n vernamer rol; waar die erudisie tot nou 

toe die aandag opgeeis en die emosionele in die vers oorheers 

het, is die woordspel, die vernuf in die reeks op die agtergrond 

en kom die emosie hier sterker aan die bod. 

Soos ek by die bespreking van elke gedig telkens daarop gewys 

het, sluit die reeks direk by die vorige gedig, "Die grammatika 

van liefhe", aan. Die reeks, eintlik I en veral IV, weerklink in 

"Ek verklaar liefde" wat ook in die geval van "Die grammatika van 

liefhe" ter sprake gekom het, waar die spreker en die persoon wat 
~ 

hy liefhet hulle "mooiste sinne" in die dou op appels in die 

vrugteboord skryf. 

Die emosionele kenmerke van die reeks is reeds in die titel teen= 

woordig waar die "ons" waarvan daar sprake is, deur die stilte, 

die gebrek aan kommunikasie, van mekaar geskei word. Die skei= 

ding wat hom in die begrippe weg en ontwyk manifesteer, is 'n 

leitmotiv wat saam met koue en/of hardheid en verwante seme die 

grondtoon van die reeks bepaal: I begin met die "ysbleek maan", 

dis 'n "Julie-nag", daar is "kaal stoppellande", '"n (g) ebriekte 

windpomp", "uitgedorste mielieblare" wat soos "sneeu in die 

stronkdor boord" waai. Die geliefde skuif sy/haar hande weg en 

ontwyk die spreker se oe en as die suidewind wyk, kom dit ryp. 
~ 

II word oorheers deur weg: "Koue harde sterre" is ver wes, in die 

swemkuil in die spruit is die geliefde "ster-ver, suiderkruis

weg". Hy wil die geliefde "liggiesweg raak en ligweggies kus", 

hy sou wou dat hulle wegduik, maar die "jy" drywe ongelukkig "al 

wegger en weg/ ligjare ver, mens-verder ver ... 11 Die sagte slank 

hand en die warm stem met die vertederde toon word in III in 

teenstelling gesien met die harde nat sand, die harde rotse waar= 

teen die branders breek en die onherbergsame duine waarna daar 

weggekyk word. In IV word die woord "kil" drie keer herhaal, 

daar word ook genoem dat hulle vingers koud is, die dou-letters 

koel en dat dit 'n "melankoliese herfsdag" was. En ten slotte in 
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V, "Sterrekundige analise", het die geliefde so weggeraak (weq 

word bier vier keer in vyf reels herhaal), dat hy/sy byna onvind= 

baar ver is en die "ek" vir hom antwoorde op sy eie vrae bedink: 

So weg is jy skynbaar en lig 
dat as ek jou lig sal vind 
en liggies weg sal wil raak 
jy liggies weg gaan raak. 

Jy f lonker so weg en ver 
van my: jy's die morester -
gaan jy uit ons sonnestelsel uit stort 
as ek aandster saam met jou word? 

Flikker jou antwoord uit jou baan: 
"Mag ons een raak en skitter - een saam? 
Ons kan as een saam fluister: ek hou van jou 
in die eensaam duister om my en jou." 

In die bundel is hierdie reeks uitsonderlik omdat die liefdes= 

motief hierin deurgaans volgehou word sonder die serebrale dink 

daaroor. Deur die bundel is daar tot by hierdie reeks sprake van 

liefdes en geliefdes, van mislukte verhoudings en afskeid, maar 

n~rens (behalwe in die titelgedig) is die gemis so indringend 

gevoel en verwoord soos bier nie. Die moontlikheid bestaan dat 

daar in die bundel sprake van slegs een of twee verhoudings is, 

dat die spreker dit telkens anders verwoord, 'n nuwe aspek daar= 

aan toevoeg; hoe dit ook al sy, bier word dit emosioneel in 'n 

brandpunt saamgetrek. In die verse wat hierop volg, word die 

liefde objektiewer en afwysend deur die spreker bejeen. Met die 

reeks wil dit voorkom of daar vir die spreker 'n keerpunt gekom 

het, of hy tot inkeer gekom, insig gekry bet in sy situasie, maar 

daaroor later meer. 

Die homo-erotiek het herhaaldelik in die bespreking van die gedig= 

te ter sprake gekom en ek het daarop gewys dat die geliefde ge= 

slagloos voorgestel word. Ook in die reeks bly die geliefde 'n 

vae gestalte. Ten spyte van die spreker se voorsorg, is daar 

twee mededelings waarvolgens ons kan af lei dat die geliefde wel 

manlik is: In II swem die twee naak in die kuil in die spruit. 

Uit die afstand (nie net die fisiese afstand nie) tussen die 
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spreker en die geliefde, weet ons as lesers dat die verhouding 
~ 

nie so intiem is dat mense van die teenoorgestelde geslag sonder 

meer saam kaal sal swem nie. In III wens die "ek" dat "die stem 

iets warms/ en vertederd toon/ dat op moet gekyk word/ na die 

donker oe". Dit gebeur net in uitsonderlike gevalle dat die man 

in 'n verhouding korter as die vrou is. Dit is slegs vae aan= 

duidings, maar in die lig van gegewens uit ander gedigte, begin 

die besondere "grammatika van liefhe" stadig maar seker 'n 

duideliker gestalte aanneem. 

Oor die reeks as geheel wil ek nie meer uitwy nie. Ek wil egter 

indringender na I, die gaafste gedig van die reeks, kyk; nie al= 

leen om die voortref likheid daarvan nie, maar omdat dit so 'n 

sterk verwantskap met een van die vroegste gedigte in die Afri= 
,. 

kaanse letterkunde vertoon, nl. Eugene N. Marais se "Winternag". 

1 In die ysbleek maan betas ons skraal stamme. 
2 Amandelknoppe breek in ons hande. 

3 Dis Julie-nag: daar kerm tarentale 
4 wat ver skuil op kaal stoppellande. 
5 'n Gebriekte windpomp draai 
6 hom knersend, remmend, teen die storm 
7 en uitgedorste mielieblare waai 
8 een-een tot sneeu in die stronkdor boord. 

9 My vingers streel die bloeisel waar 
10 vingers hom uitgevryf het 
11 my hand omvat die warmte waar 
12 hande juis weggeskuif het 
13 my oe brand in die duister 
14 waar oe my ontwyk het. 

15 As die suidewind gewyk het, 
16 kom dit vannag straf ryp. 

Altwee gedigte is stemmingsgedigte en altwee beeld 'n winternag 

op die Hoeveld uit. Uiterlike ooreenkomste is daar nie. Wat my 

eerste op die spoor gebring het, is dat die slot met die te wagte 

ryp terugverwys na die "ysbleek maan" van die beginreel, dat 

alles as 't ware in die greep van die koue toegevat word, en dit 

het my - ook omdat ek vertroud is met die literatuur oor "Winter= 

nag", veral Scholtz (1952: 42-44) en Lindenberg (1966:4-8) se 
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ontledings daarvan - die verband laat raaksien. 

Lees ons die gedigte langs mekaar, word die ooreenkomste duide= 

liker. 

(Voor ek by die vergelyking uitkom, wil ek met 'n bietjie moeds= 

willige ondeundheid - want ek wil spekuleer waar dit my nie 

regtig veroorloof word nie - steyn se teks 'n titel gee. Die 

titel sal my help om makliker daarna te verwys en is moontlik 'n 

titel wat Steyn self oorweeg, maar afgekeur het omdat dit in die 

teks voorkom, of wat hy van die titelposisie af in die korpus van 

die teks opgeneem het, omdat dit te sterk aan "Winternag" herin= 

ner?: "Julie-nag"). 

Dus: Marais se "Winternag" het by Steyn "Julie-nag" geword. 

Teenoor die skraal windjie en die kaal velde in "Winternag" is 

daar in "Julie-nag" die skraal stamme en kaal stoppellande; die 

sterlig het plek gemaak vir maanlig; teenoor die verspreide 

brande is daar die stronkdor boord; naas die grassaad wat soos 

winkende hande roer, waai in "Julie-nag" die uitgedorste mielie= 

blare een-een tot sneeu in die boord. Die treurige lied van die 

oostewind vind ons terug in die kermende tarentale en die ge= 

briekte windpomp wat hom knersend, remmend teen die storm draai. 

Die derde strof e van "Julie-nag" het in geheel in die plek gekom 

van die beeld van die "meisie in haar liefde verlaat". "Winter= 

nag" se dou wat verbleek, keer in "Julie-nag" in die ysbleek maan 

terug en die wind wat die koue bring, waai in "Julie-nag" uit die 

suide. 

Selfs die parallelle verloop van motiewe in die twee strof es van 

"Winternag" wat vir ~choltz s6 voortreflik is, word in "Julie

nag" teruggevind. In "Winternag" begin elke strofe met die 

"wind"-motief en eindig met die grassaad of -halm. Daar is in 

elkeen 'n beweging van die hoor- en voelbare na die sigbare, van 

die agtergrond na die voorgrond (Scholtz 1952: 44). Kannemeyer 
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(1978: 227) wys ook op verdere parallelle in die strofes: in elke 

strofe word die wind gevolg deur 'n vergelyking (die "Heer se 

genade" en die "Lied van 'n meisie") en aan die einde is daar die 

vermenslikings (die gras soos winkende hande en die dou wat ver= 

bleek). 

Anders as "Winternag" wat uit twee strofes bestaan, het "Julie

nag" vier strofes van twee, ses, ses en twee reels elk. Die 

parallelle konstruksie verdeel die gedig presies in die helfte. 

Elke helfte begin met die bloeisel/vrugbeginsel wat deur die 

persone vernietig word en eindig by wind en snerpende koue. Die 

verdere parallelle, die tussen die begin en die einde van die 

twee gedeeltes, werk teenstellend tot mekaar: teenoor die 

tarentale wat saam ver op die kaal stoppellande skuil, soek die 

spreker tevergeef s na die warmte van die geliefde se hand in die 

boord; in die eerste deel waai die wind, maar die windpomp is ge= 

briek, pomp dus nie water nie, daarteenoor is daar trane (water) 

in die spreker se oe (hulle brand) omdat die wind spreekwoordelik 

nie vir horn waai nie. 

Scholtz wys op die herhaling van die "kleurepare" (blink en dof= 

liq - blink en verbleek) en die sleutelwoorde waarmee die gedig 

begin en eindig wat meehelp om die hegte geheel van "Winternag" 

te vorm (vgl. Scholtz 1952: 44). Eweneens speel herhaling in 

"Julie-nag" 'n belangrike strukturerende rol, maar hier is die 

binding hegter, die patroon duideliker en die vakmanskap voor= 

trefliker. Nerens in hierdie gedig word die woord koue gebruik 

nie, maar die woorde waarmee die gedig begin en eindig, "ysbleek" 

en "ryp", roep assosiatief koue op. Die koue in strofes 1 en 4 

vat as 't ware die dor- (strofe 2) en verlatenheid (strofe 3), 

d.w.s. die Hoeveldse landskap en die spreker se gemoed, toe. 

Scholtz wys daarop dat waar die "kleurepaar" in die eerste strofe 

van "Winternag" adjektiewe is, hulle die handeling in die tweede 

strofe dra. Iets soortgelyk vind hier plaas: waar ys in die 
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eerste strofe in 'n beeld gebruik word om die maan te beskryf, 

dra ryp die handeling wat in die vooruitsig gestel word. Deur 

die koue wat hierdie woorde (wat ook klankmatig deur die y-klank 

verbind wo~d), oproep, word die eerste en die laaste strofes, wat 

uiterlik deur die koepletvorm bymekaar hoort, verder aan mekaar 

verbind. Na aanleiding hiervan kan ons aanneem dat elemente van 

strofe twee in strofe drie herhaal sal word. Voordat ek egter . 
daarby uitkom, wil ek eers die herhaling binne strofes twee en 

drie uitlig. 

In strof e twee word die gekerm van die tarentale deur die kners= 

ing van die windpomp herhaal, en die kaal stoppellande kry ons 

terug in die stonkdor boord. In strofe drie is die herhaling 

opsigteliker: my vingers - waar vingers; my hand - waar hande; my 

oe - waar oe. Maar ook "streel" en "uitgevryf"; "warmte" en 

"brand"; "weggeskuif" en "ontwyk" en telkens is die herhaalde 

hier 'n bietjie hewiger as die element wat hy herhaal; so is 

uitgevryf, brand en ontwyk erger as streel, warmte (wat nie soos 

die ander 'n werkwoord is nie) en weggeskuif. 

Die eintlike herhaling waardeur die gedig tot 'n hegte eenheid . 
verbind word, kom voor waar, benewens die begin- en slotreels wat 

siklies na mekaar verwys, versreels 3 en 4 deur die herhaling 

siklies aan versreels 13 en 14 heg, reels 5 en 6 aan reels 11 en 

12 en reels 7 en 8 aan reels 9 en 10. Die nag en die ontredderde 

gekerm van die tarentale (reels 3 en 4) vind ons terug in die 

verworpeling-spreker wie se oe brand in die duister (reels 13 en 

14); soos die windpomp wat nie water pomp nie (reels 5 en 6) , 

moet die spreker se verwagtinge verydel word (reels 11 en 12) en 

die uitgedorste mielies en die stronkdor boord (reels 7 en 8) 

keer in die uitgevryfde bloeisel (reels 9 en 10) terug. Hierdeur 

is die twee helftes van die gedig nie net uiterlike spieelbeelde 

van mekaar nie, maar ook innerlik. (Iets soortgelyk gebeur in 

D.J. Opperman se "Na. 'n besoek aan die dieretuin" - 'n gedig 
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waarby "Julie-nag'' struktureel n6Q aansluit, vgl. Grove 1978: 

40-41. Om nou daarop in te gaan, sal egter vir my geen doel dien 

nie, daarom laat ek dit daar.) 

Soos in die geval van "Winternag" word die stemming deur die 

klanke gedra. Die klanke wat hier oorwegend optree, is die [a]

klank, die [a]-, [a:]-, [J]-, [ai]- en die [oey]-klanke. Die 

[a:]-klank ondersteun deur die [a]-klank, veral in woorde wat 

(soos in "Winternag") in die meervoud op -e uitgaan en 'n ver= 

tragende effek bewerkstellig, werk saam om die gevoel van ver= 

latenheid te skep. In die tweede strafe is dit veral die [J]

klank wat die doodse dorheid in stoppellande, uitgedorste, en 

stronkdor oproep en daardeur die spreker se ontnugtering in die 

derde strafe voorberei. In hierdie strafe klink die spreker se 

klag teen die onherbergsaamheid van die landskap op in die [~]

en [~:]-klanke in woorde soos kerm, ver, knersend. Die [ai]

klank ondersteun deur die geronde [cey]-klank (in ysbleek, skuil, 

uitgedorste, my, uitgevryf, juis, weggeskuif, duister, ontwyk, 

suidewind, gewyk en ryp) dra by om die stemming van die bytende 

koue en verlatenheid te skep. Let op hoe die klanke in die derde 

en vierde strof es veral in woorde voorkom wat die spreker se ver= 

worpenheid verwoord: uitgevryf, weggeskuif, duister, ontwyk en 

gewyk). En deur die gedig is dit die [a]-klank wat uit die 

reekstitel ("Tussen ons die stilte" - my kursivering) voort= 

woeker om in samehang met die ander dominante klanke die verlate 

dor en doodse stemming te skep. 

Ook die ritme in die gedig dra by om die grondtoon te ondersteun. 

Die direk opmekaarvolgende heffinge (bv. in "ysbleek maan", 

"skraal stamme", "6p kaal st6ppellande", "windp6mp draai/ h6m 

knersend", "waai/ een-een t6t sneeu", "str6nkd6r b66rd", "vannag 

straf ryp") bring 'n vertraging mee wat die verlatenheid en on= 

herbergsame uitgestrektheid van die Hoeveld in die winter net 

verder onderstreep en simpaties die gemoedstoestand van die 
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spreker in sy ongeborge verworpenheid weergee. 

En hierin verskil Steyn se gedig van Marais s'n: dis nie net 'n 

stemmingsgedig oor die genadelose, onherbergsame natuur nie, maar 

die natuur word draer van die spreker se gemoed, amper 'n 

verlengstuk daarvan. 

Wat Lindenberg t.o.v. "Winternag" te se het, geld feitlik net so 

vir hierdie gedig: ~"Die gevoel van uitgestrektheid, van troos= 

telose eensaamheid, kaalheid en veral van 'n alles-deurdringende 

koue word geskep deur feitlik al die middele wat die digter 

aanwend: woordbetekenis, ritme en metrum, klankbeelding, 

rangskikking van gegewens" (Lindenberg 1966: 5). ons hoef net 

"onvrugbare dorheid" na "kaalheid" in te voeg en "en metrum" te 

skrap om dit ten volle op "Julie-nag" van toepassing te maak. 

Daar is baie kritiek teen "Winternag" uitgespreek, in besonder na 

Scholtz se positiewe herwaardering daarvan in 1952. Veral Cloete 

(s.j.: 11-15) het bevind dat die gedig "nie die suiwer gedig (is) 

waarvoor dit gehou word nie" (s.j.: 12) en dat dit nie natuur= 

getrou is nie, want dou is iets ongehoords in die winter (Cloete 

s.j.: 14). Lindenberg noem nog 'n beswaar wat geopper word: "dat . 
dit nie ryp wanneer die wind waai nie" (1966: 7). Lees ons die 

laaste strofe van "Julie-nag" in die lig hiervan, word dit duide= 

lik dat nie net "Winternag" nie, maar ook Lindenberg se ontleding 

daarvan in die Blokboek 'n interteks in die gedig is. Dit is 

duidelik dat Steyn nie dieselfde fout as Marais wou maak nie, of 

moet ons eerder se, dat hy dit reggestel het. 

Dit is dan die verdienste van steyn se gedig, dat hy "Winternag" 

en al die verdienstelikhede daarvan, soos deur Scholtz en 

Lindenberg aangetoon is, as vertrekpunt gebruik, daarop voort= 

gebou, (let bv. op hoe sy beeld van die mielieblare wat soos 

sneeu in die boord gewaai word volkome binne die stemming van die 

gedig hoort) ander dimensies - die persoonlike liefdeslewe en die 
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doodse dorheid van die winterse Hoeveld - daaraan toegevoeg het 

en dit ten volle in die bundelgeheel opgeneem het. 

"Julie-nag" is inderdaad 'n voortreflike gedig, wat nie net met 

sy voorganger op gelyke voet kan meeding nie, maar dit ook oor= 

tref: waar mens nog oor die Engelse invloed en die natuurgetrou= 

heid van "Winternag" bedenkinge kan he, is daar geen sprake van 

in "Julie-nag nie. Daarby besit dit al die verdienstelikhede van 

"Winternag", en soos ek probeer uitwys het, meer. 

Cloete (s.j.: 11) haal Gustav Preller in 'n voetnoot aan waar hy 
~ 

beweer dat as daar in 2139 'n paar reels van alles "wat vandag 

(1939 W.P.v.d.M.) in Afrikaans geskryf is" nog orent staan, 

daardie reels "Winternag" sal wees. Ek wil nie Preller se 

stelling onderskryf nie, maar wat ek wel sal se, is: as "Winter= 

nag" teen 2139 nog orent staan, dit nie in weerwil van nie, maar 

as gevolg van "Julie-nag" sal wees. 

3.11 "Lewenskuns" 

Die reeks "Lewenskuns" bestaan uit twee gedigte: "I. Die ware 

Jakob" en "II. Fielefooitog". 

Volgens die reekstitel handel hierdie gedigte oor die kuns om te 

lewe, maar volgens die inhoud van die tekste nie om wat die 

Engelse daaronder v~rstaan, nl. "gracious living, good living" 

nie, eerder om 'n lewenshouding, 'n lewenswyse wat die spreker 

nodig het om staande te bly, om horn te verweer teen die seer van 

hierdie wereld. 

Die eerste van die twee tekste met die idioom "die ware Jakob" as 

titel, betrek die konkrete outeur, Jacob Cornelius Steyn (vgl. 

Grove 1988: 133). Die leser kan dus verwag om in hierdie tekste 

nie net met die regte ding (lewenshouding) kennis te maak nie, 

maar ook met die regte Jacob Cornelius Steyn. 
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In die eerste strofe gee die spreker 'n sinies-objektiewe be= 

skrywing van homself as 'n safte, saggeaarde, stadige persoon, 

wat nie praat nie, wat skynbaar vroom en sedig alles wat ander 

horn vertel vir soetkoek opeet. Dis veral die oordrewe aanwending 

van die verkleiningsvorme, en in besonder snoet, droog en opvreet 

(woorde met 'n pejoratiewe waarde) wat die sinisme soveel byten= 

der maak. Die "margarine" val oenskynlik buite die toon van die 

gedig, maar, behalwe dat dit aansluiting vind met "cholesterol= 

geslagaard" in die tweede strofe, wat weer vooruit wys na "Aftjop 

II" (vgl. "die hardverkalkte hart") hou dit verband met die 

onegtheid van hierdie beeld van die "ware Jak(c)ob" wat vir ons 

hier geskets word. 

Met die tweede strofe trek die spreker 'n streep deur die beeld 

wat hy in die eerste strofe voorgehou het. Nie saggeaard nie, 

maar "kalkgeaard" m.a.w. hard, hardvogtig, soos vog wat hard is, 

harde water, ontoegeeflik. S6 is die lewe, s6 moet hy wees. 

Selfs sy gesig moet niemand aanstaan nie. Sy bitterheid moet 

alle hartlikheid soos loog verteer, vertedering wil hy vertrap, 

en van swaar en pyn ("sout en trane") wil hy niks weet nie. Maar 

die selfveragting bly: "algar moet my suur hondegevreet uit wil 

was met bytsoda". 

Naas die hardvogtigheid vereis die nuwe lewenskuns ook nog fat= 

soenlikheid en kuisheid. Dit is egter geen probleem vir iemand 

wie se tekortkominge horn van enige immoraliteit weerhou nie. 

Maar, se die spreke~, hy speel sommer oor die kuisheid, hy het 

horn met sy tekortkominge versoen, hy verset horn nie meer daarteen 

nie, want dis eg, soortgetrou en daarom geen kuns nie. 

Die leser se inleiding in hierdie nuwe lewenshouding van die 

spreker is egter nog nie verby nie. In "II. Fielefooitog" ('n 

teleskopering van fielafooi en foei tog wat bejammering en afkeur 

uitdruk), wil die spreker homself objektief ondersoek, horn 

"klinies-koel" in 'n spieel in oenskou neem; hy moet wetenskaplik 
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eerlik wees en ook sien wat agter die mombakkies in die spieel= 

harde beeld is, dit afskeur. Al die weekheid daaragter, die pyn, 

die leegheid moet soos "lawa, gloeiwarm, ( ••• ) in harde woorde 

stol". Met hierdie $woorde word die emosionele wel afgekeur, maar 

nie op die agtergrond geskuif nie: dit moet ontbloot word. 

As ens die spreker aan sy woord kan hou, kan die leser verwag om 

in die verse wat hierop volg met 'n hardvogtige en kuis spreker 

te doen te kry, iemand wat onverbiddelik eerlik gaan wees, wat 

objektief wetenskaplik te werk sal gaan. 

Ek het vroeer by die bespreking van "Tussen ons die stilte" 

gemeld dat dit lyk of die gebeurtenisse wat daar beskryf word vir 

die spreker 'n keerpunt verteenwoordig. Hierdie verse is die 

bevestiging daarvoor. Hier slaan hy weer eens 'n nuwe weg in, 

wend nog 'n poging aan om sy positiewe te herwin, om tot sy sinne 

te kom en vertel hy sy verhaal. 

3.12 "Briewe" 

Die spreker se nuwe lewenshouding blyk duidelik uit die twee 

"Briewe" wat op "Lewenskuns" volg. Die eerste, "I. Oop brief", 

se oopheid is nie soseer dat dit in die openbaar gepubliseer 

word nie, maar dat dit aan niemand in die besonder gerig is nie, 

dat verskeie "geliefdes" daarop sou kon reageer: "Maar al sou jy 

tussen reels lees,/ weet jy nie jy is jy nou". Neu, van 'n 

afstand af, kan hy die persoon "digterby" aanspreek en al het hy 

van die persoon gehou, het daar niks van gekom nie, omdat die 

geliefde om verskillende redes 'n verhouding nie sou toelaat nie, 

maar veral omdat hy of sy nie "'n niemand" is nie. Met "'n nie= 

mand" word terugverw.Ys na "Die grammatika van liefhe": "Iemand 

minus iemand gee niemand." 'n Niemand is dus iemand sender 

iemand; iemand socs die spreker. Hierdie geliefde is dus duide= 

lik nie socs die spreker nie, hy is dalk iemand plus iemand en 

daarom is daar vir die spreker geen kans op 'n verhouding nie. 
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In bierdie gedig bet ons die objektiewe kyk wat die nuwe lewens= 

bouding verg. 

Die tweede brief, "II. In antwoord op ... ", word aan 'n spesifieke 

persoon gerig. Die spreker, die briefskrywer, staan bier afwys= 

end teenoor die ande.r persoon se attensies: 

Hou op inlees! 
Verbind my Vergelegen 
as-u-blief 
nie met jou Welgevonden 
of selfs Soekmekaar nie. 
My nuwe plaas beet Onvindbaar. 

A-logika is nie sinoniem 
met "liefde" nie -
liefde is serebraler as jy dink. 

Met "liefde is serebraler as jy dink" kom die meerduidigbeid 

(soos in "digterby" uit "I. Oop brief") weer op die voorgrond en 

moet die reel gelees word as: "liefde is serebraler as wat jy jou 

voorstel", of "wanneer jy daaroor dink, is liefde eintlik ver= 

standelik". En biermee sweer die spreker die "liefde" gebaseer 

op die emosionele ae. Tot biertoe in die bundel was die spreker 

gemoeid met die liefde tussen mens en mens; met bierdie twee 

briewe neem by afskeid daarvan, nie net van die liefde as onder= 

werp nie, maar ook van die geliefdes. As by in die gedig wat 

bierop volg die woorde verlange en eensaam "analiseer" en die 

verlange na iemand "lyflik" uitspreek, sy "eensaamheid" bely, kom 

die liefde as sodanig nie weer ter sprake nie en is sy doel= 

stelling daarmee ver van die tot-stand-bring van 'n verbouding. 

3.13 "Inleiding tot 'n tentatiewe fenomenologiese beskouing" 

Die spreker se nuwe "lewenskuns" vind ewe duidelik neerslag in 

"Inleiding tot 'n tentatiewe fenomenologiese beskouing". 

In bierdie gedig wi~ die spreker perspektief op bomself verkry. 

Daar is twee woorde waarmee by homself "beteken": by is eensaam 
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en hy verlanq. Maar, se die taalkundiges, die vorm van die teken 

is willekeurig. In teenstelling met hierdie uitspraak voel die 

spreker dat objektief (fenomenologies) beskou in die woorde die 

"diep perspektief" van sy essensie opgesluit le. 

"Verlange" word gebreek in ver en lank, "ver weg" en "lank weg= 

bly" en langs die weg kom die spreker by verlanqs uit. As hy se 

"verlangs ontwyk hy my greep" beteken dit dat hy fenomenologies 

nie van "verlange" 'P begrip kan vorm nie en terselfdertyd dat 'n 

persoon, die "hy", horn ontwyk. Die fenomenologie vereis van die 

spreker dat hy alle variasies van sy ervaring moet analiseer. 

Nou word die spreker se handeling van verlang (verlanq as werk= 

woord met die betekenis van vuriq wens, beqeer, wil he, voort= 

durend vervul wees van 'n beqeerte na iets - Odendal 1981: 1252) 

en sy voorwerp van verlange betrek: "ek verlang na iemand". In 

teenstelling met die iemand wat sy greep ontwyk, "ver weg" en 

"lank wegbly" wil hy die persoon naby horn he, "warm konkreet". 

Hy wys die anglisistiese gebruik van "konkreet" vir beton af. 

Vir horn, as fenomenoloog, gaan dit om die waarneem-, die ervaar= 

bare persoon, iemand waaruit 'n kreet kan kom (nie iemand wat 

betonstil en koud is nie), iemand wat hy "figuurlik-lyflik" kan 

besit. Dit is sy ervaring van verlange. 

Teenoor sy begeerte, is hy egter eensaam. Anders as verlanqe is 

net die eerste deel van die woord waar, en van "ee.nsaam" vorder 

hy na "saam-ene" na "eentjie" (alleen) tot by eentjie se homofoon 

"eendjie". 

Die spreker het homself gereduseer tot 'n watervoel. Maar hy 

gaan verder: dis 'n voel wat in kuile kan wegduik, 'n vry voel, 

m.a.w. 'n voel sonder verbintenisse. Die woord voil word in 

geselstaal ook gebruik vir die manlike geslagsorgaan (Odendal 

1981: 1297). 'n Vryvoel kan dan lees as 'n man(like geslags= 

orgaan) wat sonder verbintenisse kan doen wat hy wil (slaan dit 

op die homo-erotiek?) en daarom is hy 'n voelvryverklaarde, buite 
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die beskerming van die wet en op die vlug. 

In sy bespreking van Steyn se poesie noem Kannemeyer die wyse 

waarop een woord, klank of morfeem 'n ander oproep "'n ameboiede 

proses waardeur een element deur selverdeling 'n ander laat 

ontstaan, tot 'n assosiatiewe oproep van interafhanklikes wat 

feitlik 'n 'stream of consciousness' op die vlak van die taal is" 

(1977: 53). Deur hierdie proses het die ek homself (objektief) 

gereduseer tot 'n voelvryverklaarde voel. 

Kannemeyer wys ook op die "ooreenkoms" wat die gedig met Peter 
* Blum se "Woordafleiding" het. Hier by Steyn nie 'n "etimologiese 

verkenning" nie (alhoewel hy -lik se oorsprong tot by lyf terug= 

voer), maar 'n "fenomenologiese ontginning van wat die woord kan 

wees" (Kannemeyer 1977: 53) met 'n krities-sinies-persoonlike 

doelstelling: die ontluistering van die self. 

3.14 "Dorsrympie" en "Die klei bou aan gly" 

Die (self-)beeld wat in "Dorsrympie" en "Die klei hou aan gly" 

opgeroep word, sit hierdie aftakeling van die eie persoon voort. 

In "Dorsrympie", byna 'n snelseer in die trant van Boerneef se 

verse, word met die herhaling van doring en boring, met die stamp 

en dors van koring, die dors na drank, die maal van "korrels 

saad", die mors en stort van meel en die gewurg van 'n strot, 
* 

alles in die mond van 'n besopene, 'n masturbasie gesuggereer. 

Iets soortgelyk kom voor in "Die klei hou aan gly", maar hier is 

die muur waaraan gebou word beeld van die persoon wat saf en 

gelate inmekaar stort. 

3.15 "Die kleurryke plaaslewe" en "Verbitterde boerseun bid" 

"Die kleurryke plaaslewe" en "Verbitterde boerseun bid" I en II 

hou verband met "II. Hoeveld" uit "Twee halfronde", en dan 

spesifiek met die eerste strofe van die gedig. In al drie 
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gedigte is die natuurrampe wat die boer se verwagtinge vernietig 

en die verbittering wat daaruit voortvloei 'n sentrale motief. 

Dit staan in verband met geloofstwyfel terwyl dit in die eerste 

ook nog saamhang met verydelde ontwikkeling wat in die kiem 

gesmoor word. 

"Die kleurryke plaaslewe" is 'n fel-ironiese kwatryn waarin die 

verwagting wat die titel wek met elke versreel 'n stap verder 

ondermyn word: 

Die koring het swart geryp - git! 
Die mielies het sneeuwit verwit, 
die sonneblom het groen-groen versuip, 
vrugteloses het hul blou gebid. 

Die gedigte in die kort reeks, "Verbitterde boerseun bid", is 

alles behalwe gebede; dit is veel eerder verslag en demonstrasie 

van hoe die spreker se geloof deur die natuur ondergrawe word 

sodat hy in opstand kom teen die geloof en verbitterd raak 

teenoor God. In I kom hy veral in opstand teen diegene wat alle 

teenspoed met "daai lekker vrypas" (God se wil) probeer verklaar 

en hulleself probeer vertroos. Sy opstand blyk baie duidelik uit 

sy herpunktuering van "Laat maar u wil geskied" - 'n profanasie 

van 'n reel uit die "Onse Vader": "Laat maar. u wil geskied". 

En in II word die resultaat van die son en die droogte op die 

natuur in terme van die bytende werking van loog (sonder die 

reiniging) ervaar en ewe bytend met lieg in verband gebring: 

"Loog" is outyds-verlede 
neerlands-verhewe, tyd van "lieg": 
is "loog" s6 die antwoord 
op jou bitter s~er bid? 

Samevattend kan ons se dat die liefde vir die plaas, die Riemland 

(vgl. "II. Hoeveld") en die verbittering van die boerseun wat met 

die teenslae toeneem en verband hou met die mislukte liefdeslewe 

alles oorsaak is van die geloof stwyf el en -stryd wat by die 

spreker in hierdie gedigte so sterk tot uiting kom. 

Die geloofstwyfel, die verbittering en die opstand teen God wat 
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verband hou met die teenspoed wat die boere op die plaas ender= 

vind, asook die onv~rvulde liefde, is aspekte wat reeds in "Die 

skuldige" tot uiting kom en in 'n mindere of meerdere mate weer 

in latere tekste opduik. 

In di~ drie gedigte, in die ander plaasgedigte ("II. Hoeveld", 

"Vyeboom op die Hoeveld" en "'n Boer greet sy plaas" - die laas= 

genoemde twee sal nag deegliker bespreek word) en die hoorspel is 

daar so 'n nou verband tussen die teenspoed wat die boerseun op 

die plaas moet deurstaan en die onvervuldheid van sy persoonlike 

liefdeslewe dat dit of in dieselfde asem geopper word (vgl. Steyn 

1974: 19 en 24) of die een in terme van die ander beskrywe word 

(vgl. "Hoeveld", '"n Boer greet sy plaas" en "Vyeboom op die 

Hoeveld"). En in sowel "Die skuldige" as die gedigte spruit die 

"boerseun" se geloofstryd daaruit dat sy gebede onverhoord bly 

wanneer hy om reen of liefde bid. 

Dit is egter geensins die blote herhaling van 'n tema of motief 

nie: waar daar in "Die skuldige", soos die titel te kenne gee, 

die skuld as motief meepraat en Hermanus se ewewigtige geloof en 

geloofsvertroue 'n korrektief bied op Jan se twyfel en verbitter= 

ing, is die spreker in die gedigte se opstand en wrok feller, 

openliker en (in die behandelde gedigte) sander 'n balanserende 

korrektief. 

3.16 "Glo" 

As ans die gedigte in die bundel (die gedigte in reekse of 

siklusse indiwidueel) nommer van 1 tot 51 kom ans met "Glo", die 

ses en twintigste g~dig, presies in die middel van die bundel te 

staan. Van hier af kan ans oorsigtelik terugkyk op die "pad" 

(spieelglad was hy nie) wat ans saam met die spreker tot hiertoe 

afgele het. Ons het horn leer ken as iemand wat nadat hy sy sinne 

herwin het gedetermineerd - nie sy lot wou aanvaar nie, sy 

liefde vir Amsterdam verklaar het en terselfdertyd met teen= 
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strydige gevoelens sy verbondenheid aan die Riemland bely het en 

met soortgelyk gemengde gevoelens van Amsterdam af skeid moes 

neem. Met woord en sin reik hy uit na mense, na "ander ryk 

domeine", maar begin twyfel of hy op die regte pad is. Soek hy 

troos en heil in nuwe liefdes, nuwe ervarings, moet hy besef dat 

hy die ontheemde is. As hy sy liefde (op verskeie maniere) pro= 

beer verklaar, loop dit elke keer op niks uit nie en moet hy 

besef dat die geliefde oneindig ver van horn verwyder is. Ont= 

nugter wend hy horn tot 'n nuwe lewenskuns, verhard hy horn deur 

alle weekheid, alle subjektiwiteite uit te skakel. Nie net 

moontlike (?) geliefdes nie, maar ook die eie persoon, wat soveel 

verwerping ervaar het, moet dit ontgeld. Met die selfbeeld so te . 
se vernietig, is die spreker op die afdraande pad en stort hy, 

verbitterd teenoor God, geestelik en f isies in duie. 

Op hierdie afdraande pad verteenwoordig "Glo" 'n keerpunt. 

Hierdie gedig is, soos "Die klei hou aan gly" en "Die kleurryke 

plaaslewe" 'n gedig in die derde persoon. Dit hang natuurlik 

saam met die nuwe objektiewe "lewenskuns" wat die spreker beoefen 

en ook 'n gevoeligheid wat horn daarvan weerhou om die erg 

persoonlike (waar dit die afgetakelde persoon raak) op homself 

van toepassing te maak (vgl. "Die klei hou aan gly", "Vyeboom op 

die Ho~veld" en die slotre~l van "Dooie punt" in die verband). 

Hierdie gevoeligheid van die spreker wys daarop dat sy selfbeeld 

nie totaal vernieti~ is nie. 

Hierdie gedig handel oor 'n empirikus (ek neem aan dat die 

spreker homself hierin objektief beskou en dat hy nog steeds aan 

sy verhaal vertel), iemand wat proefondervindelik die waarheid 

wil ondersoek; hy is krities-vrysinnig en ter sake en word "'n 

ongelowige Thomas" genoem omdat hy nie alles sender meer glo nie. 

Die bekende idioom, "alles vir soetkoek opeet" word hier met 'n 

wysiging (soetkoek word vervang deur Vis) gebruik om die ligge= 
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lowige, wat die woord van God as waarheid aanvaar, te betrek. 

Vis, met 'n hoofletter, dui ook op die opgestane Christus wat 

Thomas tasbaar wou ervaar voordat hy aanvaar. Hierdie waarnemer 

glo "net wat mens tasbaar/ (skalpeermes of spyker in hand) kan 

merk". Die res is sinsbedrog. Die instrumente waarmee die empi= 

rikus sy merk kan maak, eis ons aandag omdat dit so vreemd voor= 

kom. Die spyker, veral "spyker in hand", verwys na 'n kruisiging 

en in die besonder na Christus s'n. Die skalpeermes hoort tuis 

in 'n ander sfeer: die van die Rooihuide van Noord-Amerika wat 

hulle vyande geskalpeer het nadat hulle hulle oorwin en gedood 

het (vgl. Odendal 1981 by skalpeer). Hieruit moet ons aflei dat 

dit vir die empirikus hoofsaaklik gaan om uiterlike verwonding, 

om iets "wat mens tasbaar ( .. ) kan merk". Met die skalpeermes en 

die spyker in ag geneem, moet merk baie letterlik, in die sin van 

"'n teken op iets aanbring", opgeneem word. Daarby sal merk 

gelees as waarneem ook inbegrepe wees, maar dit is sekonder. Vir 

die empirikus gaan dit veral om 'n mens, die menslike verskynsel 

van vlees en bloed: dis die enigste mens wat met 'n skalpeermes 

of spyker gemerk kan word. 

In terme van die gedig kan ek die hoof gedagte van die eerste 

strofe soos volg opsom: "merk is glo". 

Hierteenoor handel die tweede strofe oor: "sien is glo". lets 

het die empirikus/spreker laat twyfel, iets wat hy kon sien maar 

nie merk nie, iets wat nie met skalpeermes of spyker verwond kon 

word nie. Gaan dit hier oor 'n bonatuurlike ervaring wat gesien 

(waargeneem) kon word, maar omdat dit nie qemerk kon word nie, 

nie wetenskaplik bewysbaar is nie? Die sin, "Sien is glo", maak 

hiervoor voorsiening. Oe verteenwoordig een van die mens se sin= 

tuie wat gebruik word om wetenskaplik waar te neem, daarom moet 

hy sy eis (merk is glo) versaak en siende (wetenskaplik) (weer?) 

begin glo. 

As gevolg van die vaagheid in hierdie gedig (ons kan nie vasstel 
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watter aanblik hom van stuk gebring het nie) kan die navorser nie 

met sekerheid se wat die keerpunt in die empirikus/spreker se 

lewe op hierdie punt teweeggebring het nie. Die verse wat 

hierdie een voorafgaan, spreek van uitsigloosheid ("Inleiding tot 

'n tentatiewe fenomenologiese beskouing", "Dorsrympie" en "Die 

klei hou aan gly") en verbittering teenoor God ("Die kleurryke 

plaaslewe" en "Verbitterde boerseun bid"), terwyl die wat daarop 

volg van berou en boetedoening spreek ("Selfverwyt", "Aan 't 

aftjop" en "Aftjop" I en II). Binne die konteks wil dit voorkom 

of die spreker 'n bonatuurlike ervaring gehad het wat hom op 'n 

manier, al is dit net godsdienstig, tot sy sinne gebring het. 

3.17 "Selfverwyt" 

Op die openbarende ervaring waarvan die leser net 'n vae aan= 

duiding in "Glo" kry, volg die spreker se "Selfverwyt" wat in 

terme van 'n resep vir die kook van seep weergegee word. Hierdie 

titel is effe misleidend, want in plaas van selfberisping of 

-veroordeling, word hier die begeerte tot boetedoening en berou 

uitgespreek wat gewoonlik die gevolg van selfverwyt is. Waaroor 

die spreker homself verwyt of waaroor hy berou het, weet die 

leser nie met sekerheid nie. Die bitterheid teenoor God wat 

kort-kort in die eerste helfte "borrelend boontoe (ge)bruis" het, 

is opmerklik afwesig in die tweede helfte van die bundel. Die 

ontevredenheid wat nog aanwesig is, is oor die eie tekortkominge 

wat nou objektief gerapporteer word, en oor mense, en veral 

volksgenote se sondes en gebrek aan optrede. Die afleiding wat 

ons hieruit kan maaK, is dat die spreker berou het oor sy verbit= 

tering en omdat hy God verwyt het vir sy eie swakhede. Dit word 

darem ook ingegee deur die gedig self, want saam met sy "splin= 

ters gemors", "vermorste dae", "verknoeide dade" en boetedoening 

kom "ook 'n druppel lamsbloed", die bloed van Christus wat die 

werklike vergifnis bewerkstellig, in die seeppot. Dit alles word 

gestook met die balke uit sy regteroog (sy oortredinge waaroor hy 
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ander veroordeel het). Die Bybelse verwysing en die begeerte om 

weer "rein" ('n woord opvallend uit 'n godsdienstige sfeer) te 

wees, laat nie eintlik 'n ander interpretasie toe nie. 

Vir 'n oomblik, waar in die gedig op twee geleenthede van "ons" 

gepraat word, wil dit voorkom of die ek die vergewende genade van 

Christus ervaar, maar in die slot word onsekerheid geopenbaar wat 

dit ontdaan. 

Die seepkookbeeld wil by "Verbitterde boerseun bid" II met die 

loog wat ook by seepkook ter sprake kom, aansluit, maar dit is 

slegs 'n oppervlakkige ooreenkoms. Daar is 'n groter verband met 

"I. Die ware Jakob" uit "Lewenskuns", maar daarop kom ek later 

terug. 

As hierdie vers 'n vals noot het, is dit die "blink, geslypte 

saag", want Steyn wat anders so noukeurig by die werklikheid hou, 

het nie daarmee rekening gehou dat 'n saag nie geslyp word nie. 

'n Saag word wel skerp gevyl nadat dit geset is. Met 'n geslypte 

saag sal niemand ver kom nie. 

3.18 "Aan 't aftjop" en "Aftjop" 

In dieselfde trant as "Selfverwyt" gaan "Aan 't aftjop" en "Af= 

tjop" I en II voort. Soos Kannemeyer opmerk, oorheers die doods= 

motief hierin {1977: 55). In die eerste word die hulp van 'n 

vriend wat die spreker wil red "uit die safte trapsel/ wildesand 

wat klemmend (horn) onderwereld toe wil trek!" afgewys, omdat die 

spreker homself sien as besmet met iets aansteekliks wat die 

helper ook kan aantas. 

"Aftjop I" sluit nou_er aan by "Selfverwyt", maar hier wil die 

spreker sy "vlees K.B.A." afgelewer he aan die hel. En in "Af= 

tjop II" word hy na sy dood, veral die hard verkalkte hart, deur 

die wurms gevreet en word hy "stof, sagte aardryk". Soos "Self= 

verwyt" sluit hierdie vers by "Die ware Jakob" aan. Waar die 
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verband tussen "Die ware Jakob" en "Selfverwyt" in die seepkook= 

beelde le, is dit die verharde hart wat hier die verband bewerk= 

stellig. Die afleiding wat ons hieruit kan maak, is dat die 

spreker wel die verwyt teenoor God gestaak het, maar nie afwyk 

van die genadelose objektiewe pad wat hy met "Lewenskuns" 

ingeslaan het nie. 

3.19 "Dooie punt" 

In "Dooie punt" word die doodsmotief voortgesit, en word die on= 

vermydelike dood linguisties beskryf as die einde van 'n sin 

(Kannemeyer 1977: 55). Hier word wel in die eerste twee strofes 

in die algemeen gepraat en geld dit vir alle mense, maar in die 

derde strofe is die spreker alleen met sy eie persoonlike geval 

gemoeid: 

'n bloedstroom wat my eeue lank voortgeplant het, 
afstamming van rebelle, voortrekkers, vryburgers, 
gemeengermane, oer-indo-europeers, 
volgens watter stamboom-, substraat- of golfslagteorie, 
oervis of -aap, of die eerste adam by sy vyeboom -
daarop sit ek dubbel en dwars 'n punt: 
hierdie vyeboom verdroog vanaf sy punt. 

$ 

Dis nie net 'n stamboom, 'n bloedlyn wat hier tot 'n einde kom 

nie, wat vanaf sy groeipunt nou verdroog nie, maar met die beeld 

van die vyeboom word ook die religieuse betrek en sien die 

spreker homself in godsdienstige sin as 'n onvrugbare vyeboom. 

Hierdie motief kom alreeds in "Die skuldige" voor waar Jan 

beskryf word as 'n wolk wat nie reen gee nie en Hermanus 'n 

verband tussen sy eie huis en Eli s'n, wat opgehou het deur sy 

seuns se sonde, sien. 

Opvallend in die vers is die spreker se aanvaarding (alhoewel hy 

dit magteloos en teesinnig doen) van sy onvervuldheid. Die on= 

verbiddelike verbittering teenoor God kom nie hierin voor nie. 
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3.20 "'n Moeder sterf" 

Alhoewel "'n Moeder sterf" t.o.v. die doodsmotief by die vooraf= 

gaande gedigte aansluit, word hiermee ook 'n nuwe pad ingeslaan: 

vir die eerste keer word die aandag weg van die eie-ek, weg van 

die eng beklemmende persoonlike problematiek op 'n persoon, 'n 

insident daarbuite gevestig. En paradoksaal genoeg is dit of 

daar 'n nuwe lewe deur die vers pols. 

Daar is nie vir my '·n "kind tot ouer" verhouding in die gedig 

socs Snyman beweer nie; veel eerder 'n kleinkind tot grootouer 

verhouding en, anders as wat Snyman die portret in die voorlaaste 

strofe sien as 'n portret van die moeder in haar jeug (vgl. Sny= 

man 1978: 67), lees ek dit eerder as 'n portret van 'n seun wat 

wel gedurende 'n oorlog gesterf het en juis daarom in haar her= 

innering ewig jonk en heel ken bly. 

Die gedig begin met 'n helder dag in die laat winter, en met die 

beskrywing van die moeder wat gereedmaak om te sterf, versomber 

die stemming geleidelik tot die gedig eindig in duisternis. Hier 

maak die digter gebruik van geel, blou en duister-verwante 

elemente om die geleidelike verdonkering te bewerkstellig. 

Hoewel geel natuurl~k verband hou met lig en helderheid, is daar 

tog 'n geleidelike verdonkering waar te neem: van die "geel 

grasbulte", die "laan populiere", "geel kuikens", "strooi" en 

"die stralende winterson" is daar 'n verdonkering waar te neem na 

die "geel kierie", "geelhoutwakis" en "vergeelde bladsye". In 

die geval van blou wat verdonker tot swart, is die vordering 

dramatieser: van "helder blou" lug na "blou konfoor", "die blou

beaarde hande" tot die "swart statebybel" en die swart doodskleed 

wat die moeder ten slotte aantrek. Die duister-verwante elemente 

sluit hierna by swart aan met "schaduw des doods" (Psalm 23), die 

aanhaling uit Gesang 180 met sy beeld van die sterwende dag en 

die kwynende lewe, "skadu's" en "nag" tot die gedig met die woord 
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duister eindig. 

In teenstelling met die spreker se eie gedagtes oor die dood in 

"Selfverwyt" en die "Aftjop"-gedigte, is hierdie moeder se er= 

varing en aanvaarding daarvan 'n skerp kontras. By haar is daar 

'n blymoedige tegemoetgaan van die dood en 'n diep geloofsver= 

troue wat by hom totaal afwesig is. Daar is by haar ook geen 

verwyt of verbittering oor die seun (dalk ook ander) wat sy aan 

die dood moes afgee nie. 

3.21 "Vyeboom op die Hoeveld" 

In "Vyeboom op die Hoeveld" keer die spreker vir die laaste keer 

in die bundel terug na sy eie problematiek. Maar hier word 

objektief daarna gekyk en word dit so hanteer dat dit beeld word 

van almal wat nie vervulling kan smaak nie. Die enigste gedig in 

die bundel wat soortgelyk beeldend werk, is "Die klei hou aan 

gly". 

"Vyeboom op die Hoeveld" kan vergelyk word met ander "boom"

gedigte in die Afrikaanse letterkunde waar die boom simbool of 

draer word van die spreker of digter se gemoed, soos byvoorbeeld 

"Die oue wilg" (Totius 1988: 66). Dit kan selfs vergelyk word 

met 'n gedig soos "Vergewe en vergeet" (Totius: 1988: 22). Maar 

die vyeboom, soos in "Dooie punt", hou veel eerder verband met 

die Bybel waar die ~nvrugbare of vrugtelose vyeboom simbool is 

van die vrugte van die ongeloof (vergelyk o.a. Mattheils 21: 18-22 

en Lukas 13: 6-9). Die implikasie hier is egter dat die Hoeveld 

(waar Hoeveld eweneens as simbool beskou moet word) die oorsaak 

daarvan is dat die boom jonk moet vrek terwyl ander (onder 

gunstiger omstandighede?) bot. 

Uit 'n agternaperspektief, in die lig van die sosiolinguistiese 

verse wat hierop volg, hou hierdie interpretasie alleen nie water 

nie. 'n Bloot persoonlike vers is hierdie gedig nie, nie net die 

eie problematiek nie, maar ook die van Afrikaans word hierin aan= 
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geraak: Afrikaans (Nederlands) is die vyeboom (uitheems) wat op 

die Hoeveld (aan die suidpunt van Afrika) 'n bestaan probeer 

voer. Hy verdor egter, verskroei, ryp dood terwyl ander (Engels) 

bot. Hier het 'n fusie van die eie en die Afrikaanse problema= 

tiek plaasgevind waardeur die objektiewe draagwydte van 'n knap 

gedig verder verbreed word. 

3.22 "Spooroorwegramp by Benley-on-Klip" . 
Nie net die doodsmotief nie, maar ook die blik na buite, wat in 

'"n Moeder sterf" na vore kom, vind in "Spooroorwegramp ... " neer= 

slag. Die spreker betrag 'n skoolbusramp wat op 29 Januarie 1970 

by die spooroorweg by Henley-on-Klip gebeur het en waarin 23 

skoolkinders dood is. Hier kyk hy objektief na 'n gebeurtenis 

waarby ander mense betrokke is, na die hartseer en die pyn van 

ander. 

Die pleknaam, Henley-on-Klip, vervul 'n besonderse rol in hierdie 

vers. Die plek, eintlik 'n dorpie en ontspanningsoord 6 km. 

noord-wes van Meyerton en 8 km. suid van Daleside is moontlik in 

navolging van Henley on Thames in Engeland so vernoem omdat dit 

op die wal van die Kliprivier gelee is (Raper 1989: 206-207). 

Vir die spreker is die pleknaam die vertrekpunt vanwaar hy uit= 

gaan, in die woorde van Opperman se "Paars poetica": die woord 

wat om 'n wederwoord vra (Opperman 1987: 268). Vir hom is die 

feit dat dit die naam van 'n stasie naby Vereeniging is belang= 

riker as dat 'n plesieroord en 'n dorpie aan die Kliprivier ook 

die naam dra. Die naam self is vir hom 'n "onwerklike verenig= 

ing" - iets tipies Engels wat in 'n Afrikaanse konteks ingedwing 

is. Hy negeer die rol wat die Kliprivier in die naam speel -

seker omdat "River" uit die naam gelaat is. Daarsonder, en in 

die lig van die oorsprong daarvan, is die naam nie net betekenis= 

loos nie, maar kom dit ook effe belaglik voor. 
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Dit is hierdie onwerklike vereniging, van die naam, maar ook die 

onegtheid van die hele situasie wat die spreker uitbuit. Die 

hele gedig is 'n opeenstapeling van "onwerklike verenigings", van 

dinge wat pynlik kontrasteer teenoor dinge wat saam hoort. 

Na aanleiding van die naam (ook die onafrikaanse spelling van 

Vereeniging) word die anglisisme, "gestol", i.p.v. gestaak of 

gaan staan in verband met die skoolbus se gaanstanery in die 

slaggat gebruik. Die spreker lig hierdie anglisisme (wat in die 

koerantberigte van die ongeluk so gebruik is, vgl. Die Volksblad 

van 29 Jan. 1970: 1 ~n Die Oosterlig van 29 Jan. 1970: 15) uit 

deur direk daarna (tussen hakies) stol reg te gebruik en om 

terselfdertyd die belaglikheid van die letterlike betekenis van 

Henley-on-Klip te demonstreer: "(bloed stol op klip)". 

Na die korrigering volg dinge wat oenskynlik bymekaar hoort: "'n 

sneltrein snel voort,/ d66d-betyds d66d". Die sneltrein is, ten 

spyte van die ou grappie, 6mdat dit 'n sneltrein is, betyds soos 

dit hoort. Maar "d66d-betyds" beteken ook dat die trein betyds 

doodmaak. Die herhaling van dood hier aan die einde van die 

tweede strofe, wil die stiptelikheid van hierdie sneltrein aksen= 

tueer asook die dood wat daarmee gepaard gaan. Apokoinies is die 

laaste "d66d" egter 'n werkwoord vir die res van die sin wat in 

die volgende strofe Noortgaan: 

..• d66d, 

Henley-on-Klip 
Hansie-op-gruis 
Helena-aan-gras 
23 van gras 

Hier word die pleknaam gebruik as 'n fiktiewe naam vir een van 

die slagoffers van die ramp, maar die naam word nou "verletter= 

lik" om die kind se uiteinde in versagte vorm weer te gee. Met 

Henley-on-Klip as voorbeeld, skep die spreker nou sy eie onwerk= 

like samestellings. Let op hoe in hierdie (en ander onegthede in 

die gedig) d.m.v. elisie die afgemete ritme van die pleknaam oor= 
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neem waardeur die normale sinstruktuur in die gedrang kom. 

Die "onwerklikheid" van hierdie kinders se dood word benadruk 

deur die herhaling en beklemtoning van "drie-en-twintig". In 

kontras met die gedig tot sover, is die res van die strofe wat 'n 

normale jeug en gesinslewe uitbeeld (nou vir altyd verlore), in 'n 

rustige trant en gemaklike styl: 

drie-en-twintig 
wat die wolke en die veld, 
die sonlig en die weerlig 
nooit weer sal belewe nie, 
vir wie mamma nooit meer 
'n toebroodjie sal smeer nie, 
wat vir pa nie half vererg 
oor nuwe wiskunde sal terg nie. 

Die vierde strofe g~e 'n beskrywing van die toneel na die onge= 

luk. Die inhoud van die skooltasse wat orals verstrooi le, word 

in detail beskryf; daarteenoor word die verminkte kinders slegs 

vaagweg aangedui: 

Tussen bleek hande en groen sakdoeke, 
honde vol manewales in rooi prenteboeke, 
blaaie met aftrek- en deelsomme, 
ontlede sinne, aardes, sonne, 
en 'n Bybel wat vertel van sonde, 
tussen die vlees en die gras 
soek 'n seun in bloed en glas ... 
"Waar's my sussie, ek dink sy was ... " 

Die vyf de strof e konsentreer op die smart van die oorlewendes -

die wat huil oor 'n verskeurde hals, oor of kop, tot(terman) of 

tone - en die agtergeblewenes (die ouers) wat in kontras gesien 

word met die angs van die oorledenes in die laaste oomblikke voor 

die trein die bus getref het. Hier word weer 'n aanslag op die 

normale taalgebruik gemaak waar halsoorkop en van kop tot tone 

geteleskopeer word tot "hals oor kop tot tone". Iets van die 

verwarring en paniek asook die vernietigende resultaat van die 

botsing word hiermee uitgedruk. Hier, soos aan die einde van die 

strofe, gaan die onegtheid (die onmenslikheid) weer met die 

afgemete ritme en verkapte sintaksis gepaard. 
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Die slotstrof e verwys subtiel terug na die eerste strof e waar die 

werklike trane teen werklike klip in teenstelling met die onwerk= 

like samestelling van die pleknaam gesien word. Mettertyd sal 

die smart oar die dood van die kinders (socs die kinders) nie 

teen die klip (die ~erklikheid) kan standhou nie, want "leed 

raak gou vergeet". Soos die nuwe wiskunde waarmee 'n pa geterg 

kan word, word die "nuwe uitwiskunde" , m.a.w. hierdie verskrik= 

like ramp, omdat dit in die vergetelheid raak, doodgewoon, iets 

alledaags, "gewoonweg d66d". 

Wanneer die spreker hier se "leed raak gou vergeet", praat hy van 

ondervinding: sy eie leed oar verlore liefdes le nie so ver in 

die verlede terug nie. Omdat hy in hierdie gedig die ramp van 'n 

afstand af kan betrag, het hy oak 'n objektiewer siening van die 

fenomeen leed. 

Om die "pad" wat hy tot hiertoe afgele het te bepaal, sal 'n kort 

vergelyking van die gedig met "Deelwoorde deel" van pas wees: In 

"Deelwoorde deel" ga.an die spreker oak uit van plekname wat wel 

in die verlede sin had, maar nou betekenisloos geword het. Dis 

egter sy opvatting van, of eerder, sy houding teenoor leed wat 

die verandering aandui. Daar is hy nog van mening dat ten spyte 

van verlies die deel van leed "leed versagting" ("Verbitterde 

boerseun bid") teweegbring. In hierdie gedig het hy 'n heelwat 

aardser houding daarteenoor: ondervinding het ham geleer dat leed 

gou vergeet raak en dat mens selfs dit "(l)angsamerhand verloor". 

3.23 "Taalinsident" 

"Taalinsident" is een van die min gedigte wat vanuit 'n ander 

perspektief as die van die digter kom. Die spreker is 'n veront= 

waardigde Engelssprekende wat soos Zola die onreverdigheid aan= 

kla, omdat iemand met hom durf Afrikaans praat het. Maar dis net 

oenskynlik uit 'n ander se perspektief, want dit wil voorkom of 

die digter die Engelsprekende se verontwaardiging interpreteer en 
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met die verdiende sarkasme aan hom toedig: 

1 J'accuse soos Zola die onregverdigheid, 
2 ek kla die takhaar aan! 
3 Hy't Afrikaans met my gepraat: 
4 Bid my aan! 
5 Watter handves gee die mens die reg? 

6 In my domein heers Engels; 
7 uitsluitend Engels verstaan 
8 is aristokratiese (al) leenheer wees 
9 oor die heerlike spraak der engele -

10 wyse wesens w.at hoog heilig skyn-
11 end verhewe is bo 
12 die vlees en bloody bloed van alle bywoners 

13 tensy die sig nederig buig en bely: 
14 Lig uit Lig! Engele uit Angele 
15 (van edelste Germaanse bloede) ! 
16 Lieweheersbesies uit heersers -
17 Herrenvolk uit hul Empaaier. 

18 'n Rooi jakkals verander van streek, 
19 maar sy streke raak nie verstreke. 

Naas die meerduidighede soos die in reel 7 trek veral die uitroep 

van verontwaardiging, bid jou aan, wat nou "Bid my aan!" (reel 4) 

word en waarvan die letterlike bedoeling ondubbelsinnig in reels 

13 en 14 duidelik word, die aandag. Ook die beer wees en die 

beers van Engels sluit hierby aan. Die "woord" "(al) leenheer" 

kan soos volg geYnterprteer word: al leenbeer (d.w.s. die enigste . 
edelman en die res is vasalle); alleen beer(ser) ('n despoot) en 

alleen beer (die enigste god). Teenoor die heerlike heersende 

heerser wees van Engels moet die takhaar sy nederige onderdanig= 

heid betoon. 

Dis jammer dat die digter in die laaste strofe (eintlik van reel 

16 af) nie meer deur die masker praat nie, want ten spyte van die 

woordspel met streek het hier iets verlore gegaan. 

Die woord domein (reel 6) slaan terug op die begeerte wat die 

spreker in "Woord en sin" uitspreek: hierdie persoon van hierdie 

ryk domein hou egter nie van die verbinding met Afrikaans nie. 

Daar is nogal heelwat ironie in as die "spreker" daarop roem dat 
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hy afstam van die "edelste Germaanse bloede". 

Hierdie gedig mag 'n ge1soleerde insident as onderwerp he, maar 

die interessante kom hierin dat die aandag in die verse wat hier= 

op volg 'n intenser sosiolinguistiese betrokkenheid van die 

spreker weerspieel. 

3.24 "Die taal is qans die volk" 

Met hierdie sestal limericke word satiries met die Afrikaner se 

taalgebruik die draak gesteek. Ironies is dit die Afrikaner self 

wat sy taal ondermyn. Die lering in die satire is gelee in die 

spot met die dwaasheid van die mens waardeur nie net die lag van 

die gemeenskap opgewek word nie, maar die mens ook op bedekte 

wyse tot die vermyding van die wanpraktyke aangespoor word. Dis 

met 'n skok dat die titel van hierdie siklus tuisgebring word: as 

dit is hoe die volk lyk, watse kans het die taal of die volk op 

oorlewing? 

3.25 "Grammatiese didaktiek" 

Waar die lering in die satire implisiet teenwoordig is, se die 

spreker met die titel, "Grammatiese didaktiek", openlik dat hy 

met hierdie gedig wil leer. 

Hoe beslis die wegswaai van die eie problematiek is, word hier 

gedemonstreer waar die taal in die gedig self aan die woord is. 

Maar "die taal is gans die volk"; die taal is dan by monde van 

die volk, of dan by monde van een van die volk, hier aan die 

woord. 

Aan die hand van die Afrikaanse grammatika word politieke pro= 

bleme van die Afrikaner aan die orde gestel; die vers beweeg 

sowel op 'n linguistiese as 'n politieke vlak. Die "taal" spreek 

hier die kommer uit dat sy hele sisteem deur "liberalistiese on= 

dermyners ingesypel" is. In plaas van die "deursypel" van "Woord 

en sin" en die verbinding met ander se ryk domeine, het ander sy 
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sisteem ingesypel met ondermynende doelstellings. Sy toekoms= 

drome ("aristokratiese lugkastele") blyk ongegronde verwagtings 

te wees. Selfs die werkwoord, verloor, (wat die imperfektum van 

die Nederlandse verliezen is) het sy verledetydsbetekenis prys= 

gegee. Met verloor as voorbeeld argumenteer hy dat die veronder= 

stelde hede vir horn reeds verledetyd is, dat wat 'n mens vermoed 

hy besit, hy reeds afgestaan het. Deur te verwys na wat "dog nou 

weer" gedoen het, vestig hy die aandag op die prek~re basis wat 

veronderstellings die mens bied. Veronderstellings, wat veral 

deur die opeenstapeling van modale hulpwerkwoorde in versreel 3 

gesinjaleer word, lei net tot passiwiteit. 

Dis nie net die taai wat die hede verloor nie, maar ook die volk. 

Die meervlakkigheid van die gedig word in die tweede strof e 

voortgesit waar die "broedertjies" - 'n duidelike toespeling op 

die Afrikaanse Broederbond - aangespreek word om hulle kousies te 

begin optrek. Met die "vertaling" van "you have to pull up your 

socks" demonstreer die spreker hoe (die volk en die taal) reeds 

deur die "liberaliste" ingesypel is. Hy maan die broedertjies 

(waarvan hy een is want hy praat van ons) dat hulle hulle sal 

moet regruk voor hulle vertel of geleer word om aanvaarbaar te 

wees; voor hulle gaan ly onder hulle passiwiteit. 

In hierdie gedig word die Afrikaner daarop gewys dat hy polities 

(ook op die vlak van die taal) sal moet wakkerskrik as hy nie 

passief dit wat hy dink hy het, wil verloor nie. 

3.26 "Chronies diachronies" 

Soos in "Grammatiese didaktiek" word in "Chronies diachronies" 'n 

parallel tussen die taal en die volk getrek en "val dit op dat 

die sinchroniese benadering van die taal juis 'n diachroniese 

angs opjaag" (Lindenberg 1980: 85). 

Die titel van die gedig suggereer dat die taal aan 'n slepende, 
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ingewortelde kwaal ly en hierdie siekte hou verband met die 

verlede. In die gedig self word deur middel van vrae daarop 

gesinspeel dat die taal afwykend, eiesoortig en inkonsekwent is; 

dat hy bekrompe vashou aan die verlede en sy eie eksklusiwiteit. 

Daarteenoor is hy redelik modern. Hierdie dualisme verbaas die 

spreker. 

Die verswee antwoord hierop is: die taal is gans die volk. Soos 

die taal, s6 is die volk: afwykend, eiesoortig, inkonsekwent, 

bekrompe, eksklusief, buigingloos maar ook tog taamlik vry ten 

opsigte van sy "verbindingsmoontlikhede". Ongelukkig bly die 

verbindingsmoontlikhede slegs moontlikhede. 

3.27 "Seur en kleur", "Oos, wes, tuisland slags" en "Geloftedag 

in Amsterdam" 

Dit is egter nie die verbindingsmoontlikhede van die volk wat die 

aandag trek nie, maar al die negatiewe eienskappe: In "Seur en 

kleur" is dit die witman wat horn beter ag as die bruinman terwyl 

hy self van gemengde afkoms is. Daarenteen word in "Oos, wes, 

tuisland slegs" die dwaasheid van die Afrikaner se bekrompe eks= 

klusiwiteit aan die kaak gestel. En in "Geloftedag in Amsterdam" 

word daar in die buiteland steeds vasgeklou aan 'n "uitgediende" 

tradisie: die halfhartige viering van geloftedag met die sing van 

volksliedere wat niemand meer ken nie. 

Die venyn van die twee voorafgaande gedigte is in "Geloftedag ... 11 

afwesig. Dit is slegs die opnoem van waargenome feite. Die 

adjektiewe donker, bleak, yl, sag en onseker suggereer 'n weemoed 

oor iets wat besig is om verlore te gaan. 

3.28 "Ons ewige honger en kommer" 

"Ons ewige honger en kommer", is 'n gedig wat Brink as "sommer

net laf" afgemaak het (1976: 145). As ek die gedig bespreek, is 

dit geensins omdat ek van Brink oor die gehalte daarvan verskil 
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nie, maar ek doen dit juis omdat die laagtepunt op die besondere 

plek in die bundel staan. 

Die spreker in die gedig is 'n "beginselvaste" persoon met 'n 

besonderse eetlus en -vermoe - in sy eie oe seker 'n fynproewer 

iemand met 'n wilskrag, wat weet wanneer om op te hou, wat agter= 

eenvolgens, na die "allerlaaste" koeksister waarmee die gedig 

begin die volgende na binne werk: 'n tjoppie, 'n dop en n6g 'n 

dop, roomtert, tjippies, trifle, skaapboud, Boeretroos en 'n 

crackertjie met kaas. Hy is 'n patriot wat bly is as "ons selfs 

Amerika" klop met "ons unieke room" wat deur die "ousie" geklits 

word. Hy is darem nie so verkramp dat hy elke Engelse woord wil 

vertaal nie. Sy enigste verkramptheid is maagkramp, verkrampt= 

heid in sy agterland waarvoor ou Andries se lewersout werk. 

Die teks is in die mond gele van 'n persoon waarmee die digter/= 

spreker van die oorgrote meerderheid gedigte in die bundel nie 

kan assosieer nie. Hy is oppervlakkig en banaal, sy "honger en 

kommer" is glad nie te rym met die erns van die spreker(s) in 

"Tot positiewe kom" en "Germaanse rul:nes", om die begin- en eind= 

pool van die bundel uit te sonder nie. Sy banaliteit spreek nie 

net uit wat hy se en doen nie, maar ook uit die maklike staande 

ryme (kop x stop, op x dop, droom x room, loer x boer ens.), die 

swak beeldspraak ("Want 'braaivleis' is so common as die wet van 

ou Transvaal") en sy wanhopige pogings om vindingryk te wees 

("net somtyds moet jy loer/ of jou girl nog beginselvas separate 

en die boy nie by haar boer"). In die enigste stukkie vinding= 

ryke ironie wil-wil iemand anders (die "abstrakte outeur"?) se 

stem deurskroei: "Maar om jou tjips te kon gehad het na die 

soetheid - dis die lewe!" 

Die toespeling op dr. Andries Treurnicht in die slotstrofe, 

behalwe dat dit met "verkramptheid" en "agterland" verband hou, 

ontgaan my: "Maar ek, sal nie huil nie, ek gaan nie treur nie./ Ou 

Andries se lewersoutjies moet weer werk." 
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Die titel lyk na die woorde van een of ander leier waarop die 

digter d.m.v. die woorde van die smulpaap satiries kommentaar 

lewer. Terselfdertyd is die gedig, met alles wat swak is daarin, 

'n demonstrasie van die vervlakking van die Afrikaner wat tot 

gevolg het dat 'n taal (en 'n volk?), volgens die laaste gedigte 

in die bundel, "laat sterf is". 

Hierdie gedig se teehanger in die bundel is "Woord en sin". Die 

diepsinnigheid en gehalte van "Woord en sin" staan in skrille 

kontras met hierdie gedig: daar het ons die verhewe strewe van 

die enkeling, hier die oppervlakkige banaliteit van die massa 

(vgl. die meervoudsvorm van die persoonlike voornaamwoord in die 

titel); daar die fyn spel met die woord, die taal, hier word 

pogings om die taal te suiwer as 'n trivialiteit afgemaak; daar 

die deeglike en funksionele vers- en strofeverdeling, hier die 

oordadige rigtinglose opeenstapeling van banaliteite. 

Hierdie gedig is inderdaad 'n swak gedig en ek dink die digter 

sal die laaste wees wat anders wil beweer, maar dit wil lyk of hy 

geweet het wat hy doen toe hy dit as vyfde laaste gedig, as 

pendant vir "Woord en sin" in die bundel opgeneem het. 

3. 29 '"n Boer groet 'sy plaas" 

Van al die plaas-gedigte in die bundel het "'n Boer greet sy 

plaas" die nouste verband met "II. Hoeveld" uit "Twee halfronde". 

Deur die ooreenskoms wat die gedig se titel met "Afskeid van 

Amsterdam" vertoon, moet dit alreeds duidelik wees dat die 

verband wat hy met "Hoeveld" het, soortgelyk is as die tussen 

"Afskeid van Amsterdam" en "Laagland". 

Ons het weer eens 'n ek-spreker in die gedig aan die woord wat 

hier afwisselend oor en met die plaas praat: in die eerste, derde 

tot vyfde en agste strofes rig die spreker horn tot 'n derde 

persoon en in die tweede, sesde en sewende strofe direk tot die 
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plaas. 

Die eerste strofe dien as 'n inleiding waarin die spreker 

verduidelik dat die plaas vir die laaste keer voor hom le. Die 

vraag, "Salek my hande verlaas/ op sy kontoere plaas •.. ?", gee 

aanleiding tot die woordspel met plaas waar die self standige 

naamwoord, plaas, as trapklip gebruik word om van die werkwoord, 

plaas (neersit), by 'n ander werkwoord, 'n nuutskepping, uit te 

kom waar plaas 'n alles omvattende handeling, waarby alles wat 

met 'n plaas in verband staan, alles wat by die besit van 'n 

plaas inbegrepe is, aandui: 

Nee, nie plaas nie! Want plaas 
mag ek nooit weer, nooit weer plaas nie. 

Die eiendomsreg is oorgedra: (k)aart en transport, huis en aard/ 

is afgegee". Met "transport" kan meer as net 'n grondbrief be= 

doel word(?), en met "huis en aard" in plaas van die idiomatiese 

"huis en haard" word sekerlik, naas die eie tuiste, die aarde, 

die grond bedoel. Dit is duidelik, en nog meer so as die res van 

die strofe daarby gereken word, dat die spreker nie gewillig sy 

besit uit sy hande laat gaan nie. Hy noem "'n Vrede van 

Vereeniging" en die ballingskap wat begin - duidelik verwysings 

na iets wat tot 'n einde gekom het. 

Die tweede strofe begin met 'n liefdesverklaring en wat ek wil 

lees as 'n voorbereiding op die groetery wat nog gaan kom: 

Enigste geliefde! Nou meet ons greet. 
Nee, ek sal nie grens nie, ek vermoed 
mans mag nie seen of ween socs geen reen nie. 
Dus mag ek my traan vir traan 
nie van jou "skeur" nie 
of my hande plaas 
om die ysterklip nek nie. 

In hierdie strofe is daar niks duister, niks vreemd wat verklaar 

meet word nie, behalwe die vergelyking waardeur hy moontlik wil 

se dat sy trane meer sal wees as die reen wat so selde geval het. 
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In die derde strof e ·is daar die mooi sinestetiese beeld van die 

son wat die stilte teen die bulte seer liggies raak, (seer met 

die betekenis van in hoe mate en smart) en in die vierde die pyn 

wat vries "soos die drif in die spruit/ ( .. ) soos die opstal en 

boord, die waenhuis en kraal". Alles raak stil en doods. Die 

geliefde plaas het begraafplaas geword. 

Die derde en vierde strof es is in werklikheid gerapporteerde 

waarneming soos wat die spreker verlaas die plaas betrag, soos 

laaste indrukke wat hy as herinneringsbeeld met horn wil saam neem 

na die oord van ballingskap. In vergelyking met "Afskeid van 

Amsterdam" is die beeld wat die spreker van sy plaas het, 

negatiewer as wat hy daar van die stad het. Vergelyk in die 

verband ook die verv~l van die plaas wat in die sewende strof e 

aan ons voorgehou word. 

Met die beeld van die pyn wat soos die drif in die spruit vries, 

asook met die "verdrogende korings,/ sterwende borne, ( .•• )/ 

witgerypte, kaalgetrapte mielielande" van strofe sewe, word daar 

teruggegryp oor die bundel heen om 'n duidelike verband met 

"Hoeveld" te l~. Hierdie verband spreek ook uit die "liefdes= 

verhouding" tussen die spreker en die gelief de aarde wat in al 

twee gedigte duidelik na vore kom. 

In die vyfde strofe rig die spreker die blik na homself: hy word 

"ontwortel", maar as teenvoeter daarvoor, as gedagtenis aan die 

plaas, neem hy 'n stiggie met horn saam met die hoop dat dit 

"eendag sal uitloopf wortel skiet, bot, dalk ook bloei". Bot en 

bloei is sinonieme behalwe waar bloei die betekenis van bloed of 

sap laat uitvloei het of figuurlik met treur verband hou 

(Odendal 1981: 100). Uit die konteks is dit duidelik dat met 

"dalk ook bloei" die figuurlike betekenis die meeste gewig dra. 

Met die parentese waarmee die strofe eindig, gee die spreker te 

kenne dat hy sender twyfel weet dat "die groeisels" een 

wintermore gaan doodryp. 
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Hierdie strofe roep die gedig, "Oorlewendes", van Peter Blum 

(1971: 28-29) in gedagte (vgl. Kannemeyer 1977: 56). Die gedig 

handel oor oorlewendes wat afkomstig is van Atlantis, die 

"versonke land", wat nou in 'n vreemde land, by 'n vreemde 

klimaat en ten opsigte van 'n vreemde taal meet aanpas. Die 

verlange na die land bly egter ten spyte van die afstand en die 

water wat hulle daa~van skei. Dan kom die slotverse: 

En ons? Ook in ons word iets weggespoel 
- hoeveel? hoe waardevol? Ek kan nie se nie. 
Ons voel net ons egtheid gaan verlore. 

Miskien ten onreg, hierdie selfverwyt: 
daar ver dalk het die voortgang al begin, 
en moes hy daarom sink, die nie-bestaande land. 

Hier is ons, hoog en droog. Die tuine is leeg 
en wag op die winter. Gee my jou hand -
ek gaan jou iets wys wat jou sal verbaas: 

daardie sering. Die steggie was aan boord 
op die oorreis. - o struik wanaangepas! 
Wat bot jy nou? uit watter innerlike 

lente die plaaslike najaar tegemoet? 
O vreemde, steekse, onoortuigde blom -
getrou aan die seisoene van Atlantis? 

Met die betrek van hierdie gedig, met hierdie interteks, word 

die verlies wat vir die spreker met die ballingskap gepaard gaan 

soveel sterker geYntensiveer. Na aanleiding van die stiggie wat 

moontlik kan treur, kan die mens oordragtelik ook wortel skiet en 

bot, en dan sal die "groeisels" wat gaan doodryp meer wees as die 

stiggie herinnering van die plaas. 

Die sesde strofe is 'n uiting, 'n demonstrasie van sy liefde: 

Nog net een maal jou naam: 
Omdraai-Noord. 
My mooiste woord heet Omdraai-Noord. 
Ek kniel en kus jou, my Omdraai-Noord. 

Dis ironies dat die plaasnaam hier 'n vooruitwysing na sy 

ballingskap is. 

Hierop volg in die sewende strofe die eintlike afskeid wat 'n 
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skreiende beeld gee van die verval, die ontbinding(?), wat met sy 

vertrek intree, of wat vir die spreker s6 deel daarvan is dat die 

plaas daarsonder vir hom nie dieselfde plaas is nie. Soos wat 

die stad in "Afskeid van Amsterdam" hom "nooit weer sal aan= 

spreek/ nooit nie nee nooit" en hy daar van die gelaat van die 

stad melding maak, so sal die "wit stoppels" van die plaas se 

"ruwe gelaat" hom nooit weer nooit weer raak nie". En op 

dieselfde wyse as wat Amsterdam vir hom verlore is, so is die 

plaas vir hom ten slotte verlore, maar met die verskil dat die 

verlorenheid in hier-Oie gedig veel dieper gevoel word soos dit 

tot uiting kom in die herhaling van verlore in die slotstrofe: 

Alleen gelaat 
moet ek hom verlaat; 
hy is vir my 
verlore verlore. 

Soos uit hierdie bespreking blyk, is daar 'n duidelike onderlinge 

verband aan te toon tussen "'n Boer groet sy plaas" en "Afskeid 

van Amsterdam". Daarby is die verband tussen "I. Laagland" en 

"Afskeid van Amsterdam" kongruent aan die verband tussen "II. 

Hoeveld" en "'n Boer groet sy plaas". Is dit toevallig dat 

"Afskeid van Amsterdam" die vierde en "'n Boer groet sy plaas" 

die vierde laaste gedig in die bundel is? 

Soos in "Skuldige" blyk die "boerseun" se liefde vir die plaas 

wanneer hy van die plaas afskeid neem soos van 'n geliefde. 

Terloops, in "'n Boer groet sy plaas" is die wrok teen God en die 

plaas (of dan die natuur) totaal verdring deur die weemoed oor 

die verlies van die enigste geliefde. 

3.30 "Einde" 

Nerens in die bundel word 'n stryd of 'n rewolusie uitgebeeld of 

regstreeks daarna verwys nie. Politieke vraagstukke is wel aan= 

geraak in "Grammatiese didaktiek", "Chronies diachronies", "Seur 

en kleur" en "Oos, wes, tuisland slegs"; en in "'n Boer groet sy 
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plaas" is daar sprake van "'n Vrede van Vereeniging" en van 

ballingskap. Dis slegs in "Geloftedag in Amsterdam" wat moontlik 

vlugtig en obskuur na iets dergliks verwys word, (ek kursiveer): 

Dis die donker dae rondom kersf ees 
wat dit geskied: die dag 
waarop bleek afrikaners ..• 

Dis eers met "Einde" wat die ondergang van die Afrikaner en 

Afrikaans so nadruklik as motief in die bundel na vore kom en wat 

daar gesinspeel word dat daar 'n bewindsoorname in Suid-Afrika 

plaasgevind het. Nie die stryd self nie, maar die afloop, die 

nabetragting kom hierin aan die orde van die dag. In die lig 

hiervan kry die vrede en ballingskap van "'n Boer groet sy plaas" 

'n letterlike betekenis waardeur die boer se afskeid ontstellend 
•' 

permanent blyk te wees. Die iets wat daar en hier tot 'n einde 

kom, is die Afrikaner en Afrikaans se voortbestaan. 

Die vier laaste gedigte, d.w.s. van "'n Boer •.. " tot by "Ger= 

maanse ruYnes", stel 'n Distopia vir die Afrikaner in die voor= 

uitsig soos wat Karel Schoeman in Na die geliefde land (1972) 

doen (Brink 1976: 146 en Kannemeyer 1977: 56). 

In "Einde" val die klem op die boekery, die "kultuur, gered ter 

elfder ure", wat "om toekomstige filoloe se onthalwe" in 'n 

"ouderwetse-versterkte geYsoleerde slot" iewers in Nederland 

geberg word. 

Hierdie boekery word, soos Kannemeyer (1977: 56) dit stel, 

"- ironies! -" met die Gelderland II na Nederland gebring. Die 

Gelderland was die Nederlandse oorlogskip wat koningin Wilhelmina 

van Nederland tot president Paul Kruger se beskikking gestel het 

om horn op 21 Oktober 1900 na Europa te neem. Destyds was dit net 

'n gebaar van die Nederlandse regering se kant, om hulle simpatie 

met die Boererepublieke te toon. Ten spyte van hulle simpatie 

wou hulle nie tot die stryd toetree nie, omdat hulle nie hulle 

betrekkinge met Engeland op die spel wou plaas nie (vgl. SESA 
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1972 vol. 5: 133-134). 

Met hierdie interteks word gesuggereer dat die stamland weer net 

bereid sal wees om 'n "simpatieke gebaar" te maak en nou alleen 

om die wetenskaplike betekenis wat die vrag vir toekomstige 

f iloloe mag inhou. Die dringendheid waarmee hierdie vrag ( let 

wel: nie boeke, leesstof, dokumente of navorsingsmateriaal nie, 

maar) "Gevaar! Rassisme!" aan wal gebring en agter slot en 

grendel gekry word, illustreer duidelik die owerhede se houding 

ten opsigte daarvan. 

Soos die Gelderland ~I is die verwysing na die naam van die kaap, 

"van goeie hoop", ewe ironies veral as in ag geneem word dat daar 

vir die Afrikaner en Afrikaans na die rewolusie baie min hoop 

oorbly. 

In die tweede versparagraaf word die inhoud van die qevaarlike 

rassisme vlugtig aangeraak: 

Dis liefdesballades, heldedramas op band - "die lewende taal 
[is klank" -

handelinge wat sittende sinodes sit-en-biddende gepleeg het 
[om te pleeg, 

'n verslag oor die werkwoord se tyd en modaliteit 
en 'n Bybel wyd-ope: "··· 'n tyd om te ween en 'n tyd ... " 

Hierin is weer eens ironie, "die lewende taal is klank", want die 

Afrikaanse klanke - soos later sal blyk - is besig om al sagter 

te klink tot dit st~l gaan word. Die verouderde (qe-)pleeq gee 

iets skertsends, selfs iets negatief aan die sinodale handelinge 

(vgl. Odendal 1981: 841). 

Met die verwysing na ballades, dramas, handelinge van sinodes, 'n 

navorsingsverslag en 'n cop Bybel word die Afrikaner se kultuur 

socs dit in die literatuur neerslag gevind het, of daardeur weer= 

spieel word, sinekdogeYes saamgevat. Die aanhaling uit Prediker 

3: 4(a) bevestig dat daar vir elke saak onder die hemel 'n 

bepaalde tyd is. Die einde van die Afrikaner en Afrikaans het 

nou aangebreek. 
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Die herhaling van puur in die derde versparagraaf aktiveer die 

volgende betekenisonderskeidinge: suiwer, skoon, absoluut, louter 

en bloot. Hierdeur word die verwysing na die Afrikanervolk in 

die laaste versparagraaf as steriel-suiwer voorberei, maar ter= 

selfdertyd word die skoon "kiemvry"-heid van die Afrikaanse kul= 

tuur, die steriele onvrugbaarheid, die doodse dorheid daarvan ook 

beklemtoon. Naas die opeenstapeling van puur, word met "ter elf= 

der ure - die nippertjie, die wit nerfie na" drie keer herhaal en 

beklemtoon hoe die vrag kultuur net-net gered is. "(Op) die wit 

nerfie na" kan ook gelees word as "op die witnerf na" na analogie 

van "swartnerf" - 'n geringskattende benaming vir 'n swartman wat 

om die kwetsing daarvan in onbruik geraak het (Schoonees 1965: ., 
866). Maar hierdeur het die uitdrukking s6 verander dat dit nie 

meer amper nie beteken nie, maar dat ter elfder ure alles behalwe 

die witnerf (die Afrikaner) gered is. Niks anders as die kultuur 

(puur kultuur) is gered nie. Die betekenis van hierdie reddings= 

poging word bevraagteken. 

In die vierde versparagraaf word hierdie bewaringsaksie gemoti= 

veer. Die vrag is nie net gered nie, maar daar is ook 'n ruim 

subsidie beskikbaar gestel vir die museum. Spottend word hierdie 

reddingsaksie verkleineer. Die enigste wesens wat hierdeur 

bevoordeel word, is die "balling-kakkerlakke en -kalanders wat 

die oorvaart oorleef het", silwermotte en miskien 'n luis as "'n 

stinkhoutswart peperkorrelkop" vir hom betyds opdaag. Alles is 

aangepak en befonds ~"opdat" die kakkerlakke en kalanders tussen 

"vertroude Uit die Beke" (Uit die beek is die titel van dagboeke 

vir Bybelstudie wat gereeld verskyn) kan akklimatiseer in die 

"mausoleum", die praalgraf "waar die oorledene meestal self nie 

begrawe le nie" (Odendal 1981: 685). Hier is die Ontugwet "mos= 

terd na die maal"; met die aksent op ni, letterlik iets eetbaar 

vir die insekte en omdat dit hulle nie raak nie, kan 'n nuwe 

spesie - die kakkerlanders - ontstaan. Hierdie nuutskepping uit 
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kakkerlak en kalander het klankassosiatief 'n baie negatiewe be= 

tekenis. Hier word pie net met die onsinnigheid van die Ontugwet 

gespot nie, maar ook met die nuwe spesie wat deur die vermenging 

ontstaan het. Hier in die museum het hulle 'n eie tuisland ver= 

kry; hulle kan hulle orienteer en self administreer deur die 

"Kakkerland-in Kikkerland/ Eie Identiteits Ontwikkelings Kor= 

porasie Eie (n) Dommes Beperk". Nie net die nuwe spesie nie, 

maar ook die Afrikaner se drang na eksklusiwiteit en die dwaas= 

heid daarvan en die mens se neiging om korporasies, maatskappye, 

verenigings ens. te stig, word hier belaglik voorgestel. 

Kikkerland is 'n skertsende benaming vir Nederland (Van Dale 

1956: 397). Die ironie van die korporasie is daarin gelee dat 

dit juis die eksklusiwiteitsdrang van die Afrikaner is wat tot sy 

ondergang gelei het, dat so 'n korporasie nou nie meer nodig is 
~ 

nie, of toegelaat word om voort te bestaan. Let ook op die los= 

skryf van die naam waar dit aanmekaar moes wees wat 'n degene= 

rasie, 'n onbeholpe onkunde illustreer. 

Dis ironies dat "Alilandi - die reg van klein volkere" deel 

uitmaak van hierdie versameling. Die titel is, soos steyn in 'n 

brief aan my erken, fiktief. Steyn skryf: "Alilandi is die 

Goties van ellende; letterlik is dit, dink ek, 'ander land'. Die 

gevoel wat mens het in 'n ander land, heimwee seker, is dus 

'ellende'. So iets" (Steyn 24 Junie 1991). Hierdie verduidelik= 

ing kom ooreen met De Vries se etimologiese verklaring van 

ellende: "vgl. onfrank. elelendi, osak. elilendi, samengesteld 

uit alja ( .•• elders) en land. Dus eigenlijk 'verblijven in een 

vreemd land, het daardoor opgewekte gevoel' en dus 'ellende'" (De 

Vries 1964: 73). 

Die vraag wat nou beantwoord moet word, is: wat beteken hierdie 

"titel" vir die teks onder bespreking? 

Ironies kan dit beteken dat die klein volk alleen die reg op el= 
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lende het wat veroorsaak word deurdat hy altyd in 'n vreemde land 

moet woon. Anders kan dit inhou dat hierdie "publikasie" sou kon 

betoog dat die klein volk die reg het om in 'n eie land te woon 

en homself te regeer en nie noodwendig aan die ellende en heimwee . 
van 'n verblyf in 'n vreemde land onderworpe hoef te wees nie. 

Hierdie "publikasie" sou die morele gronde vir die Afrikaner se 

"eklusiwiteit" kon verskaf. Nou is dit net kos vir silwermotte 

en "voer voor f ilologen" wat alleen taalkundig daarin belangstel 

en hulle nie aan die "ideologie" daarvan steur nie. Hoe ook al, 

die ellende waaraan die Afrikaner na die magsoorname onderwerp 

word, word hierdeur onderstreep. 

Die silwermotte wat gaatjies daarin vreet, gaan nie juis die 

filoloe se taak vergemakJik nie. Die luis, 'n bloedsuier, wat 

nie op die boeke self kan teer nie, wag hoopvol op 'n filoloog 

wat dalk nooit sal opdaag nie. 

Met hierdie "motiver.ing" vir hierdie bewaringsaksie word dus ge= 

suggereer dat die stamland weer net 'n gebaar gemaak het teenoor 

die Afrikaner, nie ter wille van of tot voordeel van die Afri= 

kaner nie, maar om sy eie gewete te salf (?). 

In die laaste versparagraaf word die kultuur wat "gered" is 

vlugtig opgeweeg teenoor die lot van die draer daarvan: die boek= 

ery is gered; hierdie afgeslote hoofstuk in die w~reldbestel is 

bewaar. Daarteenoor is die volk, die Afrikaner, aan sy lot oor= 

gelaat, sy ondergang deur passiwiteit of daadwerklike optrede 

aangehelp. 

Dis ironies om te dink dat, gesien teen die agtergrond van die 

"grosse Weltgerichte' wat die ondergang van Afrikaans en die 

Afrikaner in 'n god~dienstige sfeer plaas, die Afrikaner as volk 

net "'n geslote boekery" tot stand kon bring wat vir weinig meer 

as voedsel vir insekte bedoel is. 

Hierdie gedig moet in die laaste instansie gelees word as 'n 
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verwyt teenoor almal wat toegelaat het, hetsy deur hulle pas= 

siwiteit (die "broedertjies" van "Grammatiese didaktiek") of deur 

daadwerklike optrede, dat die Afrikaner en Afrikaans hierdie lot 

te beurt val. 

3.31 "Vrede" 

Kannemeyer het in sy bespreking van die bundel daarop gewys dat 

die laaste vier gedigte "feitlik 'n siklus vorm" (Kannemeyer 

1977: 55-56). waar "Einde" 'n buitelandse perspektief oor die 

lot van die taal en die volk bied, handel "Vrede" oor die toe= 

stand en die lot van Afrikaans (hoofsaaklik) in die vaderland na 

die rewolusie. 

Na die bewindsoorname is dinge besig om na normaal terug te keer: 

fabrieke is weer besig om te produseer, koerante verskyn weer 

soos voorheen en kinders gaan skool toe. 

Maar Afrikaans is nou verbode; dit leef nog net voort in "leen= 

arga1smes", plekname en waar geYsoleerde taaleilandjies gestag= 

neer het. In die buiteland hou die ballinge aanvanklik retinies 

maar dit moet wyk voor sakebelange terwyl die enkeling al hoe 

meer inskakel by die gemeenskapslewe van die vreemde volk. 

Al hoe minder mense lees en verstaan Afrikaans; in biblioteke 

vergaar die boeke stof. Uiteindelik sal dit net die sentimen= 

teles en die linguiste uit die stamlande wees wat die linguis= 

tiese waarde besef van "'n taal/ wat in die moderne tyd ontstaan/ 

.en laat sterf is." 

Aan die slot weer die "verwyt" van "Einde", maar nou nie so 

bitter en so openlik nie. 

Kannemeyer (1977: 56) wys op die "wrange toespeling" van "en . 
ballinge gegaan oor die oseaan" op Jan F.E. Celliers se "Dis al": 

"Dis 'n balling gekom/ oor die oseaan". Die wrangheid le daarin 
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dat die situasie vir die Afrikaner nou omgekeer geraak het. Met 

hierdie teruggryp na een van die vroegste en bekendste Afrikaanse 

gedigte word daar 'n brug geslaan tussen die "begin" en die 

"einde" van Afrikaans. 

3.32 "Einde" teenoor "Vrede" 

'n Vergelyking tussen "Vrede" en "Einde" dwing horn byna aan die 

ondersoeker op: altwee gedigte handel oor die lot van die taal na 
~ 

die rewolusie en altwee eindig met die "verwyt" dat toegelaat is 

dat die volk/die taal tot niet gaan. Teenoor die verwytende 

spot van "Einde" is "Vrede" nugterder, saakliker en op die man 

af. Waar die stamlande (hoofsaaklik Nederland) se reddingspoging 

in "Einde" weergegee word en Nederland as agtergrond het, word in 

"Vrede" beskryf wat met die "lewende" taal in die vaderland en 

die oord van ballingskap gebeur; in "Einde" moet die stakende 

dokwerkers gedwing word om te werk, in "Vrede" word vrywillig 

dubbelskofte oortyd gewerk; in "Einde" is die mausoleum ouder= 

wets, in "Vrede" is daar 'n nuwe grondwet, 'n nuwe geskiedenis en 

nuwe heldedade. 

In teenstelling met die bewaringsaksie in "Einde" wat net tot 

voordeel van die kakkerlakke, kalanders en silwermotte is, word 

die taal in "Vrede" verbied maar leef voort in leenargaYsmes, 

plekname en geYsoleerde taaleilande. Die "balling-kakkerlakke en 

-kalanders" kan in "Einde" akklimatiseer en hulle in 'n vertroude 

omgewing tuismaak in 'n nuwe tuisland terwyl die ballinge in 

"Vrede" met reiinies die heimwee na die vaderland probeer verdryf. 

Die enkeling in "Vrede" se ellende duur voort, die ellende 

(Alilandi) van "Einde" is voer vir die silwermot en filoloog. In 

"Einde" wag die luis op 'n swart filoloog, in "Vrede" wag vir die 

filoloog '"n kosbare gegewe"; in "Einde" skeel dit niemand dat 

'n "volk uitgelaat sterf is" nie, daarteenoor skeel dit in 

"Vrede" die ballinge dat die taal sterf, maar hulle kan niks 
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daaraan doen nie. 

Die aanhaling uit Prediker 3:4 en die toespeling op "Dis al" is 

altwee wrange verwysings na die onafwendbaarheid van hierdie om= 

mekeer van die situasie vir die Afrikaner. 

Soos "I. Laagland" en "II. Hoeveld" is hierdie gedigte spieel= 

beelde van mekaar. 

3.33 "Germaanse ru1nes" 

Die woord ru1ne is van Franse oorsprong en beteken eintlik die 

verval van 'n bouwerk, oordragtelik - ondergang, verderf, ver= 

woesting. In Afrikaans en Nederlands beteken dit die oorblyfsels 

van 'n vervalle of verwoeste gebou en in figuurlike sin: droewige 

oorblyfsel (Van Dale 1956: 824 en Odendal 1981: 922). 

Deur middel van 'n voetnoot vestig die digter die aandag op A.G. 

van Hamel se Gotisch Handboek en op die oorblyf sels van Goties 

wat uit die derde en vierde eeue behoue gebly het. Die leser het 

dus dadelik duidelikheid dat die f iguurlike betekenis van ru1ne 

geaktiveer word. Die voetnoot het dit veral oor die verskillende 

behoue Gotiese handskrifte en waar hulle bewaar word. Aan die 

einde van die voetnoot bring die digter dit onder die leser se 

aandag dat Goties saam met ander Oos-Germaanse tale verdwyn het 

en dat aan die Swartsee tot in die 18e eeu 'n dialek gehandhaaf 

is wat 'n Oos-Germaanse karakter vertoon - die sogenaamde Krim= 

goties. Al hierdie besonderhede word in die gedig verwerk. 

Filoloe se gemoeidheid met die brokke Bybel van Wulfila uit die 

"hoogbloei" van Goties, en waar hierdie "stolsels" ter ruste ge= 

kom het, is die onderwerp van die eerste versparagraaf. 

Die feit dat hierdie oorblyfsels van Oos-Germaans behoue gebly 

het, is vir die spreker 'n bewys dat Gesang 161: 1 ("van ons 

ondermaanse swerwe/ bly geen spoor of teken staan") weerspreek 

word, dat Oos-Germaans op die wyse nog lewe (tweede verspara= 
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graaf). 

Teenoor hierdie reste van Oos-Germaans het 6ns Oos-Germaans, 

d.w.s. Afrikaans, "klaarpraat geraak" en letterlik "klaarge= 

praat" (derde versparagraaf). Daar is dus niks meer aan te doen 

nie. 

In die vierde versparagraaf kom die spreker se kommer na vore: 

die Gotiese oorblyfsels word versigtig en jaloers bewaar, maar 

wie gaan die ru1nes van Afrikaans bewaar? Watter ru1nes is daar 

om te bewaar?: "die banier-berig van die staatsbegrafnis"; die 

"lykgedig/ uit die eeu toe die Kaap nog Hollands was/ en die 

Stormkaap die Kaap van Goeie Hoop"; die "teks by die graf" d.w.s. 

die "liefde-brief" uit 1 Korinthiers 13; "die laaste briefie". 

In hierdie versparagraaf wys die spreker terloops op die 

Hottentotte se aandeel om van Kaapse Hollands Afrikaans te help 

maak. Ook Hottentots het "klaarpraat geraak" en met die verdwyn= 

ing van Afrikaans sal die oorblyfsels van Hottentots wat in 

Afrikaans voortleef saam met Afrikaans tot niet gaan - 'n dubbele 

verlies. 

Die moontlike oorblyfsels van Afrikaans verdien ons aandag, veral 

die "liefde-brief" en die "lykgedig". 

Die te Griekse "liefde-brief" is duidelik Paulus se beredenering 

oor die liefde uit 1 Korinthiers 13 - daarom word dit in die 

gedig aangehaal. Dle volledige en korrekte aanhaling van 1 

Korinthiers 13: 8 (die 1933 vertaling) lui soos volg: "Die liefde 

vergaan nimmermeer; maar profesiee - hulle sal tot niet gaan; of 

tale - hulle sal ophou; of kennis - dit sal tot niet gaan." Die 

profesie van hierdie teks, dat tale sal ophou, blyk onthutsend 

waar te wees in die geval van Goties en het nou waar geword vir 

"ons ondermaanse Oos-Germaans". Die spreker twyfel oor die teks 

omdat die liefde-brief dalk "te Grieks" is. Hiermee word daarop 
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gesinspeel dat dit dalk onverstaanbaar is, dalk te serebraal of, 

omdat dit uit die oorspronklike Grieks vertaal is, nie tipies 

Afrikaans is nie. 

Die "lykgedig" is nie so maklik te eien nie, omdat die teks net 

'n aanduiding gee wanneer dit ontstaan het en dit nie nader om= 

skryf of daaruit aanhaal soos in die geval van die "liefde-brief" 

nie. Is die digter hier nie weer besig met 'n fiktiewe teks nie? 

Of het hy beslis 'n gedig en daarby 'n baie vroee Afrikaanse . 
gedig in gedagte, iets soos "Ou Abel Rasmus" van Pulvermacher? 

(Scholtz 1965: 284 - 288). Hierdie gedig dateer uit "die eeu 

toe die Kaap nog Hollands was" - dit het in Het Volksblad in die 

uitgawe van 16 Augustus 1879 verskyn (vgl. Scholtz 1965: 285) -

is van besondere gehalte en van die eerste gedigte wat oorspronk= 

lik in Afrikaans geskryf is (Kannemeyer 1978: 37 - 38). Bo en 

benewens dit alles eindig die gedig by die lyk van ou Abel Rasmus 

se vrou: 

Ou Abel Rasmus sit en kyk 
die lyk van kop tot tone ... (Scholtz 1965: 286). 

Die ander oorblyf sels - "die banier-berig" en "die laaste brief ie 

met Gotiese hand" blyk duidelik fiktief te wees: hierdie "staats= 

begrafnis" het nog nie plaasgevind nie en die laaste brief ie moet 

nog geskryf word, behalwe as met "Gotiese hand" Vroee Afrikaans 

bedoel word. 

In die lig daarvan dat die aandag op die liefde gevestig word 

(die "liefde-brief": "die liefde sal nooit as te nimmer vergaan" 

en die aanhaling uit Die dagboek van Louis Trigardt in die laaste 

versparagraaf), het ek oorweeg of Steyn na Opperman se "Naskrif" 

- "Wanneer jy hierdie laaste brief/ agter die duin gelees het, 

lief, •.. " (Opperman 1987: 214) - verwys. Hierdie gedig kom uit 

Blom en baaierd (1956) die bundel waarin "Clatboek" verskyn, 'n 

gedig wat net soos "Germaanse ru1nes" van Trigardt se dagboek as 

bron gebruik maak. Steyn se gedig ondersteun egter nie hierdie 
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vermoede nie. 

Nie een van die oorblyfsels wat in die vierde versparagraaf "ge.= 

identifiseer" is, word geskik geag vir bewaring nie. Die vyfde 

bied egter een aan: 

"Dese woorde dient tot Rapport 
dat de laaste leeden van Myn Volk 
in de verre Krimse Schier Eiland 
gestorven beef aan die Swarte See. 
'Myn liefste en Dierbaar Pand 
wierd van Myn voor eewig genomen'." 

In teenstelling met "Ou Abel Rasmus" se geestigheid en die 

"liefde-brief" se verstandelikheid het ons met die aanhaling uit 

Die dagboek van Loufs Trigardt die onopgesmukte en opregte liefde 

van Trigardt vir sy vrou soos dit in sy smart oor haar heengaan 

tot uiting kom: 

Omtrind elf uur nam de Allemagtige [G]od haar weg! met vaste 
vertrouwen in .... ik ben! dat mijn waarde en teer bemind[e] 
Lijf een salige verwisseling gedaan heb. Egter ken ik mijn 
ni[et] troosten. De droefheid overstilp mij[n] ..•. zodanig 
dat ik bijna buiten mijn ke[nni]s raakte. De Heer en Jufr. 
troost[e mijn], maar voor mijn is geen troos o[p aa]rde! 
( ... ) 
Mijn [liefste] en Dierbaar Pand wierd van mij[n voor] eewig 
genomen!" (Le Roux 1966: 188). 

In die lig hiervan wil die gedig die aandag op die eenvoudige en 

opregte liefde wat een mens vir 'n ander kan he, vestig. Dit is 

die liefde wat "nooit as te nimmer vergaan" nie. En dis by die 

verlies van so 'n geliefde wat 'n mens jou positiewe kan verloor. 

Ons het met hierdie aanhaling letterlik met 'n droewige oorblyf: 

sel te doen. 

Die laaste twee reels van die gedig is, soos reeds genoem, 'n 

aanhaling van die laaste woorde van Louis Trigardt in sy dagboek 

(vgl. Le Roux 1966: 225). Oor die res van die versparagraaf het 

Steyn in 'n brief aan my (van 6 Junie 1991) die volgende opmerk= 

ing gemaak: 

Dis 'n fiktiewe aanhaling, geskryf in die styl van baie van 
die briewe uit die 18e eeu in die Kaapse Argief ... (In) Die 
Kaapse Taalargief ... sal (mens) daardie soort aanhef dikwels 
teekom: "Dese woorde(n) dien(t) tot Rapport", op allerlei 
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maniere gespel. ~Die res van die stukkie bevat dieselfde 
soort skryftaalfoute". 

Deur die grammatika word die laaste versparagraaf "gedateer" as 

van Gotiese hand, as uit 'n tyd toe die "Kaap nog Hollands was". 

Die hele versparagraaf staan tussen dubbele aanhalingstekens met 

die Trigardt-aanhaling tussen enkele aanhalingstekens. Alhoewel 

die vorige versparagraaf nie met 'n dubbelpunt eindig nie, wil 

dit tog voorkom of (soos ek hierbo geargumenteer het) die laaste 

versparagraaf die antwoord is op die vrae wat in die voorlaaste 

gestel word, maar nou in geheel en nie net die Trigardt-aanhaling 

nie: hierdie "Rapport" is die "banier-berig/ van die staats= 

begrafnis", dis die lykgedig van Afrikaans in ·die taal uit vorige 

eeue, dit is die "liefde-brief" ("Myn liefste en Dierbaar Pand") 

en "die laaste briefie met Gotiese hand". Die gedig is dus 'n 

metateks, soos "Tot positiewe kom", wat na homself verwys. 

Met die voorbeelde van moontlike oorblyf sels word weer sinek= 

dogeYes 'n greep op die Afrikaanse kultuur gemaak. In die laaste 

versparagraaf word verder gegaan en werelde en al die Germaanse 

tale omspan waar die einde van Goties, een van die eerste Ger= 

maanse tale wat uitgesterf het en die einde van Afrikaans, die 

laaste Germaanse taal wat ontstaan het en laat sterf is, in die= 

selfde asem genoem word. 

Kannemeyer wys in sy bespreking hoe "Steyn by wyse van 'n teles= 

kopering verskillende historiese gegewens" verwerk: "die ge= 

skiedenis van die dialek Krimgoties ... , die einde van 

Trigardt ... , en Opperman wat uit die gegewe die 'gevormde lite= 

ratuur' van 'Clatboek' en Voelvry skep terwyl die volk 'in be= 

roering gebring' word en ondergaan (Voelvry, p. 79). Soos Opper= 

man se Louis Trigardt in sy slotmonoloog kan se dat 'Al wat 

moontlik sal bly, sal kan getuig/ aan die wat na ons kom dat ons 

hier was,/ sal miskien die krabbelinge wees, die boek ... ' 

(p. 80), so wys Steyn by wyse van 'n somber visioen die laaste 
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'argief' en rµsplek van die taal ... aan. Met hierdie toekoms= 

siening maak hy nie alleen op sinvolle en verwikkelde wyse van 

die tegniek van die }iterere verwysing gebruik nie, maar skryf hy 

ook 'n groot en onthutsende gedig" (Kannemeyer 1977: 56). 

3.34 Samevatting 

Aan die begin van my bespreking van hierdie digbundel het ek 

geredeneer dat die gedigte nie volgens ontstaandatums georden is 

nie en dat ek graag wil vasstel wat die volgorde van die gedigte 

bepaal. In die daaropvolgende bespreking van die gedigte het ek 

telkens op die onderskeie verbande tussen die gedigte gewys en ek 

het selfs op 'n keer teruggekyk en die geheel wat ek tot op daar= 

die stadium raakgesien het, uitgewys. 

By wyse van 'n rekapitulasie wil ek vlugtig die geheel oorskou en 

wys hoe die liefhi ook in die laaste helfte van die bundel neer= 

slag vind. 

"Tot positiewe kom" is duidelik 'n opdraggedig waarin die digter 

die voorneme "om tot verhaal te kom", verwoord en in "Twee half= 

ronde" kry ons met die twee belangrikste invloedsfere in sy lewe 

te doen; Amsterdam het hy lief, maar dis die Riemland wat horn 

beet het en horn brei vir die lewe. Hy neem afskeid van die koue 

nat stad. Met "Woord en sin" reik hy uit na ander mense maar hy 

kom agter dat dit nie spieijlglad verloop nie ("Elisie") en dat 

leed nie sommer gedeel word nie ("Deelwoorde deel"). Vir nuwe 

verbintenisse ("Trans-Atlantiese transformasie") het hy nie die 

competence of die performance nie en hy bly die "Ontheemde" 

sender onderdak. Die liefde bly horn ontwyk ("Die grammatika van 

liefhe") en tussen ~om en die geliefde word die stilte al groter 

en dryf hulle al verder van mekaar af weg ("Tussen ons die 

stilte"). Dit bring horn tot 'n nuwe "Lewenskuns": die subjek= 

tiewe weekheid moet plek maak vir die eerlike, harde objektiwi= 

teit. Dit is die eerste sin waartoe hy moes kom. Hierna neem hy 
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afskeid van die liefde tussen mens en mens ("Briewe") en probeer 

perspektief op homself verkry ("Inleiding tot 'n tentatiewe 

fenomenologiese beskouing") wat ongelukkig tot 'n ontluistering 

van die self lei en 'n aftakeling van die eie persoon 

("Dorsrympie" en "Die klei hou aan gly"). Geestelik bereik hy 
~ 

ook 'n laagtepunt wanneer hy verbitterd teenoor God sy 

geloofstwyfel verwoord in "Die kleurryke plaaslewe" en "Verbit= 

terde boerseun bid". Hierdie vernietigende pad word gestuit 

wanneer hy 'n openbarende ervaring beleef ("Glo"), oor sy ver= 

bittering teenoor God berou het ("Selfverwyt"), m.a.w. weer tot 

sy sinne kom en pogings aanwend om hom te reinig. In die 

"Aftjop"-gedigte oorheers die doodsmotief terwyl hy genadeloos 

bly teenoor homself. Dis eers in "Dooiepunt" wat die spreker sy 

eie onvervuldheid aanvaar en dit van daar af op die agtergrond 

skuif. Die verse onmiddellik hierna handel oor dinge buite 

hem: '"n Moeder sterf", "Vyeboom op die Hoeveld" (wat wel 

persoonlik maar 66k op Afrikaans in Afrika van toepassing kan 

wees) en "Spooroorwe.gramp by Henley-on-Klip". Met "Taalinsident" 

ontwaak die spreker se sosiolinguistiese gewete. Neu raak dit 'n 

stryd om sy eie en die taal se sinne en word die volksgenote se 

dwaas- en agtelosighede wat die toekoms van Afrikaans in die 

weegskaal kan plaas, socs 'n ongevoeligheid vir korrekte Afri= 

kaans ("Die taal is gans die volk") en 'n politiese eksklu= 

siwiteit ("Grammatiese didaktiek", "Chronies diachronies", "Seur 

en kleur" en "Oos, wes, tuisland slegs") aan die kaak gestel. 

Die volk se oppervlakkigheid bereik 'n laagtepunt in "Geloftedag 

in Amsterdam" en "'Ons ewige honger en kommer'"· Die bundel 

sluit met 'n toekomsblik waar die Afrikaner uit die land verban 

word ("'n Boer greet sy plaas") die "rassistiese" literatuur na 

Nederland verskeep word ("Einde") en die taal in Suid-Afrika 

verbied word en kwyrfend sterf ("Vrede"). Ten laaste word daar 

gespekuleer oor die "rusplek" van die laaste oorblyfsel van die 

jongste geruYneerde Germaanse taal ("Germaanse ruYnes"). 
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Daar is 'n duidelike verskuiwing in die tweede helfte van die 

bundel waar te neem: in die plek van die beklemmende persoonlike 

problematiek van die eerste helfte kom die objektiewe sosio= 

linguistiese (en politieke) betrokkenheid van die spreker; in die 

plek van die lief de tussen mense het die kommer oor die voortbe= 

staan van Afrikaans gekom. Nerens word die liefde vir die taal 

openlik, soos byvoorbeeld die liefde vir Amsterdam of vir "Om= 

draai-Noord", bely nie; dit kom alleen tot uiting in die kommer 

oor die dwaasheid van die gebruikers daarvan, oor die agteruit= 

gang daarvan, die verwyte in "Einde" en "Vrede" dat dit maar laat 

uitsterf is, en die duidelikste in die aanhaling uit Die dagboek 

van Louis Trigardt waar die dood van die taal na analogie van die 

dood van die geliefde eggenoot betreur word. 

Al is hier oorsaaklike verbande tussen die gedigte aan te toon, 

sal ek die "verhaal •1. wat in die bundel vertel word as kroniek= 

agtig wil tipeer: van die persoonlike liefdeslewe, die herhaal= 

delike mislukte uitreik na ander, na 'n liggaamlike en geestelike 

laagtepunt kom die spreker deur 'n Goddelike ingryping tot inkeer 

en rig hy sy aandag op dinge buite horn tot hy sy liefde en 

energie wy aan Afrikaans en die voortbestaan daarvan. 

En 'n blote "liefdes"-kroniek is dit ook nie. Daniel Hugo wys in 

sy bespreking van "Twee halfronde" dat "Laagland" en "Hoeveld" 

spieelbeelde van mekaar is (Hugo 1990: 5) en iets soortgelyk het 

ek by "Einde" en "Vrede" aangetoon. Ons kan egter verder gaan en 

'n veel groter "spieelbeeld" waarneem; miskien is dit beter om 

van 'n beeld van teenstellende verhoudings te praat: "Glo", die 

26ste gedig uit 51, .Presies in die middel van die bundel, is die 

punt waar die twee "spieelbeelde" bymekaar kom. Die gedigte wat 

"Glo" voorafgaan, is vol verbittering teenoor God, die wat daarop 

volg, is vol berou en selfverwyt; die eerste helfte van die bundel 

is subjektief en hoofsaaklik toegespits op die spreker se lief= 

des- en aanpassingsprobleme, die tweede helfte is gerig op sake 
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wat die eie persoon slegs indirek raak en konsentreer op die 

voortbestaan van die Afrikaner en veral Afrikaans. 

Benewens hierdie vae algemene "spieelbeeld" kan 'n duideliker een 

uitgelig word: Waar die spreker in "Woord en sin" in die eerste 

helfte van die bundel na ander mense en volke uitreik en in 

"Trans-Atlantiese transformasie" Engels-Amerikaanse verbintenisse 

oorweeg, moet hy in die tweede helfte ("Taalinsident") die 

Engelse afkeur leer ken; waar hy in die eerste helfte na 

"Daa'ntoe" neig ("Elisie"), moet hy in die tweede helfte besef: 

"hierdie vyeboom verdroog vanaf sy punt"; in "Trans-Atlantiese 

transformasie" (eerste helfte) oorweeg hy 'n verhuising, in '"n 

Boer groet sy plaas" (tweede helfte) moet hy noodgedwonge ver= 

trek; in die eerste helfte is hy die f iguurlike "Ontheemde" en in 

die tweede, in "Vrede", is daar sprake van letterlike bannelinge; 

in die eerste helfte is die onaanpasbaarheid van die spreker en 

die geliefde op die voorgrond (vgl. "Die grammatika van liefhe", 

"Tussen ons die stilte" en "Briewe"), in die tweede die Afrikaner 
$ 

se wanverhouding tot sy taal (vgl. "Die taal is gans die volk" en 

"Ons ewige honger en kommer") en teenoor ander landgenote (vgl. 

"Grammatiese didaktiek", 11 Chronies diachronies", "Seur en kleur" 

en "Oos, wes, tuisland slegs"); teenoor die geloofstwyfel en 

verbittering van die boerseun (eerste helfte) is daar (in die 

tweede helfte) die grootmoeder wat vol geloofsvertroue en 

berusting gereedmaak om te sterf. 

Maar hierdie teenstellende beelde word nog duideliker direk 

teenoor mekaar geplaas. 

Voor ek egter daarby uitkom, wil ek net 'n kort verduideliking 

gee om die saak te vergemaklik. As ons die gedigte van 1 tot 26 

nommer en van agter .af van 1 tot 25 dan kom "Verbitterde boerseun 

bid II" as 25ste gedig van voor af teenoor "Selfverwyt" as 25ste 

gedig van agter af te staan; so ook "Verbitterde boerseun bid I" 
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as gedig nr. 24 van voor af teenoor "Aan 't aftjop" as gedig nr. 

24 van agter af, "Die kleurryke plaaslewe" teenoor "Aftjop I" as 

gedigte nrs. 23 van voor en agter af ens. tot by "Tot positiewe 

kom" as die lste gedig en "Germaanse rul.nes" as die laaste. Waar 

ek hier dan byvoorbeeld van die lOde gedigte praat, bedoel ek die 

lOde van voor en die lOde van agter af. Die onderstaande tabel 

is nie volledig nie en bevat net die gedigte waarop ek hierna 

vlugtig die aandag wil vestig. Ek gaan ook met 'n onortodokse 

joodsheid van "agter" af "vorentoe" werk. 

25 
24 
23 
22 
21 
10 

8 

7 
5 

4 
3 
2 
1 

Eerste helfte 26 "Glo" 

Verbitterde boerseun bid II 
Verbitterde boerseun bid I 
Die kleurryke plaaslewe 
Die klei hou aan gly 
Dorsrympie 
Die grammatika van liefhe 
Trans-Atlantiese trans= 
f ormasie 
Deelwoorde deel 
Woord en sin 

Af skeid van Amsterdam 
Tweehalfronde, II. Hoeveld 
Tweehalfronde, I. Laagland 
Tot positiewe kom 

Tweede helfte 

Selfverwyt 
Aan 't aftjop 
Aftjop I 
Aftjop II 
Dooie punt 
Grammatiese didaktiek 
Seur en kleur 

Oos, wes, tuisland slegs 
"Ons ewige honger en 
kommer" 
'n Boer groet sy plaas 
Einde 
Vrede 
Germaanse rul.nes 

In die eerste gedigte na "Glo" is die teenstellende verbande 

duidelik waar te neem: waar die boerseun in die eerste helfte in 

die 25ste gedig met sy verwysing na loog verbitterd "bid", kom hy 

met seepmaak-beelde verwytend tot berou en boetedoening in die 

tweede helfte; in die 24ste gedigte wys hy God se "leedversag= 

ting" (eerste helfte) sowel as die hulp van 'n vriend (tweede 

helfte) van die hand. Die 23ste gedigte is altwee kwatryne: "Die 

kleurryke plaaslewe" en "Aftjop I"; die eerste handel oor die 

vrugtelose gebid van die boeregemeenskap, die tweede oor die 

vrywillige prysgawe van die self, maar nie aan God nie, wel aan 

die hel. 'n Figuurlike ineenstorting en 'n letterlike stofraak 

is die onderskeidelike onderwerpe van die 22ste gedigte; die 

futiele daad van "Dorsrympie" (21ste gedig) kom teenoor die 

beredenering en die ~anvaarding van die einde van 'n bloedlyn in 
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"Dooie punt" te staan; in elkeen van die lOde gedigte, "Die 

grammatika van liefhe" en "Grammatiese didaktiek", word 'n les 

geleer - in die eerste helfte word die gelief de na die spreker se 

liefde gelei, in die tweede wil die taal die "broedertjies" leer 

om aktief uit te reik na ander; in "Trans-Atlantiese trans= 

formasie" (8ste gedig) is hy gewillig om 'n nuwe verbintenis aan 

te gaan, in "Seur en kleur" word 'n ou verbintenis ontken; waar 

in "Deelwoorde deel" 'n begeerte tot deel uitgespreek word, word 

die deel van die land in "Oos, wes, tuisland slegs" afgewys. Op 

die 5de gedigte, "Woord en sin" en "'Ons ewige honger en kom= 

mer'", as pendante van mekaar het ek alreeds gewys. Die eerste 

is deel van die herstel na die verloor van die positiewe en na 

die afskeid van die "geliefde stad", laasgenoemde is duidelik 'n 

voorspel tot die ondergang van Afrikaans wat in die laaste 

gedigte volg. In die 4de gedigte word afskeid geneem: in die 

eerste deel neem die spreker na 'n oppervlakkige verhouding met 

die stad afskeid van Amsterdam en in die tweede moet 'n boer na 

'n lewe se vasgroei horn losskeur van die aarde wat hy lief het. 

Soos wat Nederland en die Hoeveld in opposisie gesien word in die 

2de en 3de gedigte in die eerste helfte, so word Suid-Afrika en 

Nederland in opposisie gesien in die 2de en 3de laaste gedigte -

in die eerste helft~ word die spreker se gevoel teenoor die twee 

gebiede verwoord terwyl in die tweede helfte 'n beeld gevorm word 

van wat met die taal in die twee lande gaan gebeur; waar die 

spreker in die eerste helfte Amsterdam moet groet en sy 

verbondenheid met die Riemland bely, word in die tweede helfte 

die taal in Nederland f isies geberg en in die vaderland verbied. 

Ten slotte kom die spreker in "Tot positiewe kom" tot sy sinne, 

begin hy sy verhaal vertel; daarteenoor het die taal in "Ger= 

maanse ruYnes" tot sy einde gekom en sy sinne letterlik verloor. 

Nou kan "Tot positiewe kom" gelees word as dat dit vir die taal, 

vir Afrikaans 'n stryd was om tot sy sinne, tot verhaal te kom. 

Op hierdie wyse is byna alles in die eerste helfte van die bundel 
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in die tweede helfte omgekeer, word die sirkel voltooi en kom die 

leser weer by die begin uit. 

Waar die persoonlike verhoudings van die eerste helfte moes plek 

maak vir die sosiolinguistiese kommer in die tweede helfte het 

die liefhe vir die qrammatika, die taalkundige belangstelling van 

die spreker, die ontleding, die spel met die taal deurgaans 

gehandhaaf gebly. Hiermee - so wil dit voorkom - wil die bundel 

ten slotte vir ons se: tale, profesiee en kennis sal tot niet 

gaan, maar die liefde - ook die liefde vir 'n taal - sal nooit 

vergaan nie. 

Die bundel se sikliese aard herinner sterk aan die sikliese 

struktuur van "Tussen ons die stilte I". Die gedig se struktuur 

weerspieel die bundel s'n, of anders om, en op die wyse is die 

bundel en die gedig "egte" intertekste van mekaar. Die bundel is 

dus veel meer as 'n straalbundel of as die "wetenskaplike" be= 

skrywing van die spreker se ervaring van liefhe. Die spreker wou 

meedoen aan 'n veel omvattender interteks en intra- en interteks= 

tueel vind hier inderdaad die fusie van verskeie ryk domeine met 

mekaar plaas. Daarbenewens het die spreker/digter in die opdrag= 

gedig "onderneem" om in sy kanon/kanon te vaar, en watter indruk= 

wekkende vaart is dit nie! 
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HOOFSTUK 4 - OP PAD NA DIE GRENS 

In die jaar na sy poesiedebuut verskyn Steyn se kortverhaal= 

bundel, Op pad na die grens (1976). 

Op die titels van die tekste alleen geoordeel, kan ons duidelik 

twee hoofstrominge in die bundel isoleer: 'n emosionele wat 'n 

persoonlike problematiek aanspreek ("Om vergewe te word", "Ek 

verklaar liefde", "Die dood van 'n onopvallende man" en "By die 

sterfbed van 'n mislukkeling") en 'n nasionale wat met die Afri= 

kaanse politiek te make het ("Op pad na die grens", "Vrede", "Die 

meide", "Na 'n gesprek oor apartheid", "Ontmoetinge in 'n voor= 

vaderland" en "Die dag toe ons agtergekom het dit is oorlog"). 

Of hierdie aanname korrek is, asook ander vrae wat hieruit voort= 

spruit, soos o.a. of ons weer met 'n gelade titel te make het, 

sal eers beantwoord kan word na 'n deeglike ontleding van die 

tekste. 

4.1 "Op pad na die qrens" 

In die titelverhaal is Paul van der Merwe opgeroep om in die 

Caprivi teen terroriste "wat die land van die noorde af probeer 

binneval om ons uit "te moor of in die see te jaag" (19) te gaan 

veg. 

Die handeling in die teks kan maklik "gedateer" word: Benewens 

die feit dat Paul na die jaartal verwys - "Dis nou '73 ... " (19) 

- word nadruklik genoem dat hy 'n konstabel is. Met die aanvang 

van die probleme op die grens tussen Suidwes-Afrika en Angola 

(die eerste insident het in 1966 plaasgevind) was die Suid

Afrikaanse Polisie alleen vir sekuriteit in S.W.A. verantwoorde= 

lik. Later toe die stryd in 1975 'n groter omvang aangeneem het, 

is die polisie se pligte deur die suid-Afrikaanse Weermag oor= 

geneem (Steenkamp 1983: 3). 

Paul, 'n interne fokalisator in die teks, is geobsedeer met die 
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idee dat hy soos sy vriend, Dirk, daar kan doodgaan. Aanvanklik 

is hy in gesprek met homself en neem hy sy eie posisie in oen= 

skou. Wat dit vir horn veral erg maak, is dat sy gemoedstoestand 

en die omstandighed~ rondom sy vertrek in groot mate met die van 

Dirk ooreenkom. Hy bevind horn op die familieplaas waar hy gaan 

groet voor sy vertrek die volgende dag. Hy probeer homself moed 

inpraat om alles vir horn in die regte lig te stel, maar hy slaag 

nie daarin nie, omdat die "doodgaanpraatjies" hoofsaaklik oor= 

heers. Na die middagete, terwyl hy op die plaas ronddwaal en 

veral by die kerkhof vertoef, ontmoet hy 'n herrese Sampie Vil= 

joen wat tydens die 1914 Rebellie doodgeskiet is. Met Sampie se 

verskyning, word sy doodsobsessie effe op die agtergrond geskuif. 

Nie alleen sy persoonlike dilemma - wat met Sampie s'n vergelyk 

word - kry deur hulle gesprek meer perspektief nie, maar ook die 

staatkundige probleme van 1973 wat teen die lig van die politieke 

woelinge van 1914 beoordeel word. 

Sampie verdwyn weer so skielik soos hy verskyn het en die teks 

eindig waar Paul se vader uit die Bybel lees en bid. 

Nie net die ooreenskomste tussen die toe en die nou in die ver= 

haal is van belang nie, maar ook die verskille. Hiermee impli= 

seer die implisiete outeur dat die Afrikaner se probleme, behalwe 

vir 'n klemverskuiwing, in 1973 nie veel anders daar uitsien as 

wat dit in 1914 gelyk het nie. Op hierdie aspek word later in 

groter detail ingegaan. 

Dirk en Sampie is meer as net klankborde vir Paul se gemoedstoe= 

stand: hulle eie gevoelens en optredes voor hulle na hulle lots= 

bestemmings vertrek, stem in 'n groot mate ooreen met Paul s'n en 

wys vooruit na sy e~e dood. Daarby is hy net so qrenseriq daar= 

oor as hulle (vgl. Dirk: pp. 10-11 en Sampie: pp. 21, en 22-23). 

Paul se ontmoeting met Sampie is soortgelyk aan Sampie se droom 

oor sy "oorle' oupa". En soos Sampie (vgl. p. 21) groet hy die 
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plaas: "'n Mens groet met jou vingerpunte teen die skurwe stamme 

en die ruwe oppervlak van klippe" (27). Die teks eindig waar 

Paul se vader uit die Bybel lees en bid; sy gebed kom in hoofsaak 

ooreen met die van sampie se vader jare gelede (vgl. pp. 28 en 21 

respektiewelik) waardeur Paul se uiteinde beslissend in die voor= 

uitsig gestel word. 

Die grens waarheen Paul dus op pad is, is duidelik ook die grens 

tussen lewe en dood, maar daaroor later meer. 

4.1.1 I Samuel 28 as oerteks vir "Op pad na die qrens" 

In hierdie verhaal van ongeveer negentien en 'n half bladsye word 

verskeie tekste direk aangehaal en na net soveel verwys. Die 

direkte aanhalings wissel van 'n liedjie op die treffersparade 

tot tekste van N.P. van Wyk Louw en die Bybel. Die verwysings na 

tekste vertoon nie so 'n groot verskeidenheid nie en is hoof= 

saaklik na "Die stem van Suid-Afrika" en na verskeie gedeeltes 

uit die Bybel. 

Daar is alreeds aangedui dat die handeling in die teks in 1973 

afspeel. In ooreenstemming hiermee kom Paul se aanhalings uit 

die Bybel uit die vertaling van 1933 en nader bepaald uit die 

hersiene uitgawe van 1953. Sampie, wat nie die 1933-vertaling 

sou ken nie, se aanhaling (vgl. p. 25) kom uit die ou Nederlandse 

Staten-vertaling. 

Van al hierdie verwysings staan die verwysing na Saul se besoek 

aan die heks van Endor uit I Samuel 28 sentraal. Behalwe dat 

hierdie Bybelteks die oppervlaktestruktuur van die verhaal, nl. 

Paul se obsessie, sy ontmoeting met Sampie en sy verwagte dood, 

dra, is dit die basis waarop die dieptestruktuur van die verhaal 

berus. 

Selfs in die name va.n die karakters is die Bybelteks ingebed: 

daar is 'n sterk klankverband tussen Paul en Saul, en Sampie is 
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die diminutiewe vorm van Samuel (vgl. Sampie se doopnaam: Samuel 

Jacobus Viljoen). 

Wanneer die leser op p. 11 van die "tradisionele 'gemeste' kalf" 

lees, roep hy onmiddellik die gelykenis van die verlore seun op. 

Die parentese wat direk daarop volg, laat op hierdie stadium geen 

ander interpretasiemoontlikheid toe nie: "(''n Mens kan sien Paul 

is weer hier - dis mos net vir hom wat Ma altyd die gemeste kalf 

voorsit!')" (11). Die implikasie hiervan is sterk ironies omdat 

Paul se verlorenheid ander dimensies aanneem as wat deur die 

gelykenis uitgebeeld word. (Hierdie motief van "verlorenheid" 

loop soos 'n draad deur Steyn se oeuvre en kom veral sterk na 

vore in Die verlore vader. Dit kom later weer ter sprake). 

Dit is eers wanneer die leser op p. 22 die verwysing na I Sam. 28 

kry dat hy die "gemeste kalf" in 'n ander verband plaas en dit 

herken as die kalf wat die heks van Endor vir Saul voorberei het: 

"En die vrou het 'n kalf in die stal by die huis gehad en dit gou 

geslag, en sy het meel geneem en geknie en daar ongesuurde koeke 

van gebak" (vers 24). Net nadat hy aan sy broer se verwyt oor 

die "gemeste kalf" gedink het, spreek hy homself aan: "En bokker 

nou off hier van die kerkhof af ! Soek jy spoke? Wil jy die 
$ 

bobbejaan agter die bult gaan haal? Wil jy jou nou naderhand 

heeltemal in jou graf indink?" (11). In hierdie geval is die 

ooreenkomste nie so duidelik nie, maar tog onmiskenbaar daar. 

Die spoke wat hy soek (?) en die bobbejaan wat hy agter die bult 

wil (?) gaan haal, is in ooreenstemming met Saul wat Samuel laat 

oproep. Die bobbejaan agter die bult hou ook verband met sy dood 

wat hy soos Saul vooruit loop; nes Saul dink hy hom heeltemal in 

sy graf in. Net hierna verskyn Sampie op die kerkhofmuurtjie. 

In I Sam. 28: 14 word melding gemaak van Samuel se voorkoms, spe= 

sifiek sy kleredrag: '"n Ou man kom op met 'n mantel om". Sampie 

se kleredrag trek eweneens Paul se aandag: "Ook maar snaakserig 

aangetrek, die vent. 'n Soort takhaar byna met ouerige klere -
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omtrent soos goed uit Noag se ark of sy oorle' grootjie op die 

Groot Trek." (12). Paul wil nie glo dat Sampie een van die graf= 

te daar bewoon nie en dink dan: "Onder watter f ilistyne het ek 

op hierdie godverlate plek verval? Die man is half mal of hel-. 
uit eenvoudig" (13). Die verwysing na die Filistyne berei die 

direkter verwysing later na Saul se besoek aan die heks van Endor 

voor wanneer Paul besef dat hy 'n voorbode belewe en hy sy vrees 

vir die dood met Saul s'n vergelyk: 

Saul ••. Saul by die heks van Endor, Saul verlam by die heks, 
hy val op die grond nadat Samuel uit die dood opgeroep is en 
hy geprof eteer net Saul gaan sterwe - geen krag meer in hom 
nie, dink ek staan daar, daar was geen krag meer in hom nie 
- lam van bangheid - en die heks het hom 'n gemeste kalf en 
goed gegee sodat hy kon eet en regkom. En toe op die velde 
van Gilboa het hy •.. (22). 

Hier word spesifiek na I Sam. 28: 20-24 verwys en dan veral na 

Saul se vrees vir die dood. Sekere van die heks se funksies word 

deur Paul se ma oorgeneem: sy sit vir hom die "tradisionele 

gemeste kalf" voor en dring daarop aan dat hy eet voor hy 

vertrek; sy is ook die persoon wat name nie so goed onthou nie en 

Caprivi Gilboa noem (28) en op die manier bevestig dat hy aan die 

grens gaan sterf. 

Wanneer Paul nie kan begryp hoe Sampie die grens tussen lewe en 

dood kon oorsteek om met hom te kom praat nie, verwys Sampie self 
~ 

na Saul, die heks van Endor en Samuel (25). 

Paul se pa vervul in Paul se geval die rol van Saul se manskappe 

wat Saul aangemoedig het om die kos te eet wat die heks aan hom 

voorsit: "Ja-nee, jong," ( •.. ) "jy moet eet - jy weet julle sal 

hard moet spook daar by die grens as julle eers daar is" (28). 

Daar is iets profaan aan Paul se pa se woorde, maar omdat hy nie 

dieselfde insig het as Paul en die leser nie, iets komies en 

selfs iets ironies. Hierdeur word die grens dus duidelik meer as 
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die grens tussen Angola en Suidwes-Afrika. 

Die verwysings na dele uit I Sam. 28 wat hierbo behandel is, word 

so uitdruklik in die teks genoem en daarop van toepassing gemaak 

dat dit geforseerd voorkom, maar, gelukkig vir die verhaal, is 

daar gedeeltes in I Sam. 28 waarna nie spesifiek verwys word nie, 

maar wat deur toespelings in ander gedeeltes by die verhaal 

betrek word en die betekenis daarvan aansienlik verruim. Ek 

verwys hier na verse 16-19: 

16En Samuel se: Maar waarom raadpleeg jy my terwyl die Here 

van jou gewyk en jou vyand geword het? 17Die Here het dan 

vir Homself gedoen soos Hy deur my diens gespreek het, en die 

Here het die koningskap uit jou hand geskeur en dit aan jou 

naaste, aan Daw~d, gegee. 18omdat jy nie na die stem van die 

Here geluister het en die gloed van sy toorn teen Amalek nie 

uitgevoer het nie, daarom het die Here jou vandag hierdie 

ding aangedoen. 19En die Here sal Israel ook saam met jou in 

die hand van die Filistyne gee, en more sal jy met jou seuns 

by my wees; ook die leer van Israel sal die Here in die hand 

van die Filistyne gee. 

Wat hier vir ons teks veral van belang is, is dat God van Saul 

gewyk, die koningskap uit sy hand geskeur en aan sy naaste gegee 

het. Saul se sonde i.v.m. Amalek (hy moes Amalek met die 

banvloek tref) was volgens I Sam. 15: 22-23 in hoofsaak ongehoor= 

saamheid teenoor God . 

. 
Gepaardgaande met Saul se wederstrewigheid en eiesinnigheid son= 

dig hy nog meer deur die heks te vra om Samuel vir hom uit die 

dood op te roep. In I Sam. 15: 23 staan wederstrewigheid in nou 

verband met waarseery en eiesinnigheid met af godery en beelde= 

diens. 

Soos hierbo te kenne gegee word, handel die verhaal nie net oor 

Paul en sy persoonlike dilemma nie, maar kom politieke vraag= 
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stukke ook in die gedrang. 

In die Bybelverhaal het Saul se oortredinge ook implikasies vir 

die hele Israel. Na analogie daarvan moet vasgestel word in 

watter mate Paul se oortredinge die Afrikanervolk raak. Die 

verhouding tussen Paul en die Afrikaner is nie dieselfde as die 

tussen Saul en die Israeliete nie. Daarom sal Paul eerder as 

verteenwoordigend van die Afrikaner gesien moet word. Daarvoor 

is daar genoeg grond in die verhaal; in so 'n mate dat hy as 'n 

"tipiese" Afrikaner beskou kan word. Ek noem die voor-die

handliggendste gronde: 

- Hy kom uit die Vrystaat, die provinsie van die Republiek 

van Suid-Afrika wat grootliks deur Afrikaners bewoon word. 

- Op grond van die talle aanhalings en verwysings uit die 

Gesange en die Bybel, en die gebruik om huisgodsdiens te 

beoefen, kan met sekerheid aangeneem word dat Paul 'n lid van 
., 

een van die susterskerke is, en nader gespesifiseer: van die 

N.G.-kerk. 

- Hy behoort aan die groep wat die terroriste wil uitmoor of 

in die see jaag (19), d.w.s. aan die regerende groep, die 

Nasionale Party. Vergelyk ook sy politieke houding soos dit 

tot uiting kom in sy optrede teenoor die swartes, die Engelse 

en sy broer met wie hy nie saamstem nie. 

- Hy lees 'n "Afrikaner"-koerant, Die Volksblad. 

- Hy is vertroud met die Afrikaner se geskiedenis, sy 

bygelowe en die Afrikaanse letterkunde. 

Op grond van hulle lotsverbondenheid kan Sampie, en in 'n 

geringer mate Dirk, ook as verteenwoordigend van die Afrikaner 

beskou word: Sampie yat rebelleer (al is dit met twyfel in sy 

hart) met 'n hartstogtelike begeerte dat die vryheid van die 

Boererepublieke herstel moet word en Dirk met sy kennis van die 

geskiedenis en met 'n bereidheid om sy lewe op die spel te plaas 

ter wille van land en volk. 
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As verteenwoordigende Afrikaners sal hulle sondes dus die Afri= 

kaner s'n weerspieel.- Omdat die Afrikaner en Saul se omstandig= 

hede nie ten volle parallel is nie, hoef die Afrikaner se sondes 

nie noodwendig in ooreenstemming te wees met die van Saul, wat 

nagelaat het om Amalek met die banvloek te tref nie. Sy sondes 

sal wel op een of am:ier manier met ongehoorsaamheid teenoor God 

in verband staan. 

Die vraag is of ons in "Op pad" aanduidings daarvan vind dat God 

van die Afrikaner (Paul) gewyk het, dat Hy vanwee sy ongehoor= 

saamheid en eiesinnigheid die koningskap aan sy naaste wil gee. 

Die eerste tekens van die Afrikaner se sonde vind ons in Dirk wat 

volgens sy doodsberig "'n sesde sintuig vir gevaar gehad het" 

(11) en Paul wat, in die woorde van Handelinge 2: 17, soos "die 

Bybelse 'ou mense drome droom en soos jong mense gesigte sien', 

of iets in dier voege" (11). Hierdie bonatuurlike eienskappe wat 

hulle het en die "oproep" van Sampie uit die dood hou verband met 

waarseery, wederstrewigheid teen God se verbod dat sy kinders 

hulle met sulke bon;tuurlike praktyke moet bemoei. In die lig 

moet ook die verwysing na "ou Siener van Rensburg" (15) beoordeel 

word en moet die ou Boere se geloof in horn as wederstrewig teen= 

oor God se gebod gesien word. 

'n Sonde wat groter afmetings aanneem, is die Afrikaner se sin= 

nigheid in die eie, sy afgodery, sy beheptheid met "volk en 

vaderland". Hierdie sonde word sterk veroordeel deur Paul se 

broer, Boetie, wat dit in verband bring met die Nazisme van die 

Duitsers: 

"O, hel," ( ... ) "hoor net daar - nog 'n ou wat kastig wil 
gaan sterwe vir 'volk en vaderland', vir die Filhrer en 
Grossdeutschland soos die Duitsers glo sou gese het! Kyk my 
liewe Paultjie, dis 'n mite, net so 'n mite as die hele ras= 
sewaansin van di~ Derde Reich. ( ... ) Julle moet in hierdie 
land minder sulke goedkoop onsin verkoop" (20-21) . 
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En hiermee val die lig op die Afrikaner se afsydigheid en onreg 

teenoor die swartes. Dit kry meer substansie in Paul se weergawe 

van die voorval waar hy die swarte "gedonder" het (vgl. 23-24) en 

sy broer se verwyt daarna: 

"Wet en orde het 'n teenhanger - vir jou informasie: dis reg 
en geregtigheid. Jy het onreg gepleeg teen die man. Dis 
julle polisie se ongemanierde hardhandigheid wat maak dat ons 
gehaat word in hierdie land" (24). 

Vergelyk ook in hier<lie verband die herinnering wat Paul oproep 

van hoe 'n harde man Dirk was (10). 

Paul is aanvanklik glad nie gasvry teenoor Sampie nie (soos die 

Afrikaner nie gasvry is teenoor die Engelse - Boetie se meisie -

en die swartes nie) ten spyte daarvan dat hy horn aan Hebreers 13: 

2 herinner: "Vergeet die gasvryheid nie, want daardeur het som= 

mige, sander dat hulle dit weet, engele as gaste geherberg" (12). 

Ander sondes waaraan die Afrikaner horn skuldig maak, is dat hy, 

deur Duitswes in 1914 oor te neem, die vloek van Deuteron6mium 

27: 17 op horn neergebring het: "Vervloek is hy wat sy naaste se 

grenslyne verle ..• " (vgl. 16); en dat hy horn nie onderwerp aan 

die magte wat oor horn aangestel is nie (25) - vgl. Romeine 13: 1. 

Paul twyfel of die Afrikaner se saak reg is (24). En net so 

twyf el Sampie of die mens in opstand mag kom teen sy owerheid; 

selfs met die Tweede Vryheidsoorlog was die Afrikaner se saak nie 

heeltemal reg nie (25). 

Hierdie sondes geld natuurlik nie net vir die een groep, die ons 

nie, maar ook vir die ander, die hulle, van die verhaal: dit is 

immers die hulle wat sy naaste se grenslyne wil verle en die ons 

moet hulle ook maar onderwerp aan die magte wat bo hulle gestel 

is. Hierdie onderskeid tussen ons en hulle is soms maklik aan te 

toon waar die Afrikaner teenoor die Engelse of die swartes te 

staan kom, maar in sommige gevalle kan die grens nie so maklik 
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getrek word nie, waar die ander van "ons eie mense" insluit, waar 

die ander 'n moeder, 'n vrou of 'n broer is. 

Daar is tekens in die verhaal wat daarop dui dat God van die 

Afrikaner gewyk het: As Sampie uitvra na die oorlog op die grens, 

se Paul: "Op die lang duur het ons seker nie 'n kans as hulle 

aanhou nie. Ons magte sal stadig by die grens doodbloei. Hulle 

is 'n oormag" (19) waarop Sampie heftig reageer: 

"Wil hulle ons dan nog altyd in die see injaag? Hoekom, wat 
het ons gesondig dat ons nooit met rus gelaat word nie? 
Altyd maar die swartes en die Ingelse. Sal ons nooit rus kry 
voor hulle ons almal uitgeroei het nie? Ek wonder of die 
Here iets teen ons het dat ... " (19). 

Aan die einde van hulle gesprek spreek Paul ook hierdie vermoede 

uit (26). Dirk, in sy opstandigheid teenoor die godsdiens en die 

kerk, glo ook dat God nie met die Afrikaner is nie: 

"Julle se mos altyd alles is in die Here se hande, jy moet 
net glo, en als sal goed gaan. Ons glo, maar hoekom moet ons 
nou al tot niet gemaak word tussen die swartes? ( ... ) Julle 
vergeet van Piet Retief met sy gelofie en traktaatjie en al." 
( 20.) 

Paul verwys na die kerkhof as"··· hierdie godverlate plek" (13) 

en hiermee aktiveer hy die isotopie van qodverlatenheid wat in 

die veelvuldige gebruik van bleddie en bloody en ander sememe op= 

gesluit le. Op die oppervlak weerspieel die gebruik van bleddie 

die taalgebruik van die "geharde" polisieman bv. in samevoegings 

soos "ge-bleddie-neul", "bleddie-wil", "as-u-bleddie-blief" (9) 

en in uitdrukkings soos "ek is g'n bleddie softie nie", "le jy 

maar weer tot jy klaar gebleddiele is" (14) en "bleddie teef" 

(24). Bleddie is egter die verafrikaansing van die Engelse 

bloody wat nie net bloederiq beteken nie, maar ook vervloekte, 

verdomde, verdoemde wat dan op die godverlatenheid slaan. Paul 

stel vir homself "'n bloederige einde soos Dirk" (9) voor en 

erken teenoor Sampie dat ons magte 11 stadig by die grens (sal) 

doodbloei" (19). Die speelse verwysing na Die Volksblad as die 
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"ou Volksbleddie" (11) en die Engelse meisie wat Paul uitskel vir 

'n "bloody Boer" (5 maal) (24) aktiveer beide hierdie betekenis= 

onderskeidinge: bloederig en verdoem. Die Volksblad is dan die 

koerant waarin die volk se bloederige verhaal of dan van sy ver= 

doemdheid, sy godverlatenheid gelees kan word. 

By implikasie gaan God die "koningskap" aan iemand anders gee; 

aan die Afrikaner se naaste(?). 

Op hierdie vlak word die Afrikaner se geskiedenis in verband ge= 

sien met die geskie~enis van Saul en die Bybelteks dien om veral 

klem te le op die Afrikaner se sonde en moontlike uiteinde. 

4.1.2 Die pad van suid-Afrika in "Op pad na die grens" 

Met Sampie se intrede en die besondere aandag wat die Rebellie in 

die verhaal ontvang, asook die verwysings na verskeie belangrike 

gebeurtenisse in die Suid-Afrikaanse geskiedenis, soos onder meer 

die dood van Piet Retief en die oorwinnings van die Nasionale 

Party in 1924 en 1948, verkry die verhaal 'n historiese perspek= 

tief. En hiermee is ons vierkantig binne 'n tweede interteks wat 

deur die verhaal geaktiveer word, nl. C.J. Langenhoven se Eerste 

skof fies op die pad van Suid-Afrika wat meer algemeen bekend is 

as Die pad van Suid-Afrika. Laasgenoemde is die titel wat in 

Steyn se verhaal gehruik word. 

Langenhoven se digreeks wil 'n beeld gee van die wordingsgeskied= 

nis van die Afrikanervolk en handel agtereenvolgens oor 'n pre= 

historiese tyd, die eerste vaarders om die kuste van Suid-Afrika, 

die koms van Jan van Riebeeck, Frederik Bezuidenhout en die Slag= 

tersnekrebellie, 'n tussenstand waar 'n nuwe nasie gereed is om 

gebore te word, en die Groot Trek met die klem op die gebeurte= 

nisse rondom Piet Retief en Dingaan, en eindig met die moord op 

Blaauwkrans. 

Hierdie werk bevat ook 'n viertal "Ander gediggies" waarvan een 
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"Die stem van suid-Afrika" is en wat 'n ewe belangrike rol in "Op 

pad" speel. 

Binne Langenhoven se oeuvre het die titel Die Pad van Suid-Afrika 

wyer implikasies as wat op die oog af mag voorkom. 

Afgesien van Eerste skoff ies op die pad van Suid-Afrika (hierna 

afgekort as Eerste skoff ies) is daar twee toneelwerke waarin 

Langenhoven die Afrikaanse geskiedenis as boustof gebruik, t.w. 

Die Hoop van Suid-Afrika (1913) en Die Vrou van Suid-Afrika 

(1918 - hierna onderskeidelik afgekort as Die Hoop en Die Vrou; 

ek verwys deurgaans na die tekste soos dit in Langenhoven se 

Versamelde werke van 1973 verskyn. Eerste skoffies is opgeneem 

in Deel sewe en die ~nder twee in Deel agt). 

Die twee toneelstukke vertel onderskeidelik die geskiedenis van 

Suid-Afrika van 1650 tot 1838 en van 1843 tot 1902. Eerste skof= 

fies en Die Hoop handel dus oor dieselfde tydperk. Die Vrou is 

volgens die newetitel "'n Vervolg op 'Die Hoop van suid-Afrika'"· 

Die tematiese verwantskap tussen die drie werke van Langenhoven 

is onbetwisbaar. In al drie werke word die woord "skoffie" 

gebruik om te verwys na 'n f iguurlike pad wat afgele word, dat 

allerlei hindernisse oorkom moet word en dat daar, ten spyte van 

al die teenslae, vooruitgang is. 

Eerste skoffies is algemeen bekend as Die Pad van Suid-Afrika. 

Rob. Antonissen kort dit af as Die pad (1965: 140) en G. Dekker 

gebruik die verkorte titel in die kantlyn van sy literatuur= 

geskiedenis (1980: 139). Dit is ook die titel wat in die Ver= 

samelde werke op die omslag, die titelblad en in die inhoudsop= 

gawe gebruik word. Maar die titel, Die Pad van Suid-Afrika, 

sluit veel meer in as Eerste skoffies. Die ooreenkoms tussen die 

titels, Die Hoop, Die Vrou en Die Pad van Suid-Afrika (hierby 

moet "Die Stem van Suid-Afrika" ook ingereken word) is te opval= 
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lend om verontagsaam te word. Ons moet eerder hierdie werke as 

'n drieluik beskou met Die Pad van Suid-Afrika as 'n oorkoepe= 

lende titel. Hierin word vir ons 'n beeld gegee van die word= 

ings- en lydensgeskiedenis van Suid-Afrika, maar veral van die 

Afrikaner van Van Riebeeck tot 1902. Tesame gee hierdie werke 

vir ons Langenhoven se siening van Die Pad van Suid-Afrika. Dit 

is dan ook in hierdie oorkoepelende verband wat die titel in "Op 

pad na die grens" gebruik word en waarna ek hierna met Die Pad 

verwys. 

Die pad word op verskeie maniere in die teks opgeneem en verwerk. 

Daar is die twee direkte verwysings daarna op bladsy 16: "Laat ek 

hom maar ( ... ) my 'siening' gee van 'Die Pad van Suid-Afrika'. 

Ek het as't ware groot geword met 'Die Pad van Suid-Afrika' 

Daarnaas verwys Dirk ook na "Piet Retief met sy gelof ie en 

traktaatjie" (20). Maar van die eerste bladsy af word daar op . 
subtiele wyse 'n verband met Langenhoven se werke gele. 

II 

Langenhoven haal dikwels gesangverse uit die Evangelische Ge= 

zangen wat "op uitdrukkelijken last van alle de Synoden ... bij= 

een verzameld" en in 1803, 1804 en 1805 "in orde gebragt" is in 

Die pad aan. In "Op pad" kom aanhalings uit hierdie Nederlandse 

beryming (afgekort Nb) sowel as die Afrikaanse beryming van 1944 

(afgekort Ab) voor. (Waar die Afrikaanse ekwivalent van die 

Nederlandse gesang 'n ander nommer het, vestig ek die aandag 

daarop. Die afkortings word slegs in die geval van "Op pad" -

waar dit nodig is om te onderskei - gebruik.) 

Veral Ges. 20 vs. 8 en 9: 

Als wij de doodsvallei betreen, 
Laat ons elk aardsche vriend alleen; 
Maar Hij, de beste vriend in nood, 
Verzelt ons over graf en dood. 

Komt! treen wij dan gemoedigd voort, 
In vast vertrouwen op zijn woord; 
Hoe moeilik ons de weg ook schijn', 
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Het eind zal zeker zalig zijn. 

en Ges. 160 vs. 2: 

Voorgeslachten kwijnden henen, 
En wij bloeijen op hun graf; 

Ras zal't nakroost ons beweenen: 
't Menschdom valt als blaadren af. 

't Stof, door eeuwen zaamgelezen, 
Houdt het zelfde graf bewaard: 

Buite U, o eeuwig Wezen! 
Ach! wat was de mensch op aard! 

kom herhaaldelik in Die Pad voor. So kom Ges. 20 vs. 8 voor in 

Die Vrou (Deel agt: 164) en Eerste skoffies (Deel sewe: 32); vs. 

9 in Die Hoop (Deel agt: 42) en Eerste skoffies (Deel sewe; 87). 

Ges. 160 vs. 2 (in die Ab is die ooreenstemmende gesang Ges. 161) 

word aangetref in Die Hoop en Die Vrou (Deel agt: 24 en 91 

respektiewelik). 

In "Op pad" word Ges. 161 vs. 2 (Ab, in die Nb Ges. 160) gesi= 

teer: "Ou mense 'sterwe' en 'hul kroos bloei op hul graf'" (9). 

Wanneer Paul hom sy eie begrafnis voorstel, roep hy die tweede 
* gedeelte van die gesangvers in gedagte: "··· sandkorrels tussen 

die blaaie van die Gesangboeke - 'Stof deur die eeue been ver= 

gader/ hou dieselfde graf byeen'" (10). Sampie probeer om Paul 

met Ges. 20 vs. 8 en 9 (Nb) te troos (26). 

In die gees van Die Pad kom daar ook heelwat ander aanhalings uit 

die Gesange in "Op pad" voor: Ges. 22 vs. 1 (Ab) - "Rus my siel" 

(10); Sampie se grafskrif, Ges. 189 vs. 6 (Nb) - "Daar is de 

vreemdelingschap vergeten/ En wij wij zijn in't vaderland!" (13) 

en Ges. 12 vs. 3 (Ab) - "Gedenk o siel, die ander lewe - jou toe= 

gewese erfenis" (28). 

Die implisiete outeur se gebruik van hierdie tekste bewerkstellig 

'n verband met Die Pad en kondig ook die doodsmotief aan wat baie 

duidelik in die gesangverse aanwesig is. 

Dieselfde geld vir die aanhaling uit Joh. 15: 13, die teks wat 
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Paul se pa voor sy vertrek lees: "Groter liefde het niemand as 

dit nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee" (28) . Die Neder= 

landse weergawe van die teks kom in Die Hoop (Deel agt: 40) voor. 

Die verband tussen "Op pad" en Die Pad eindig egter nie met die 

verwysings en die aanhaal van dieselfde tekste nie. Daar is soos 

reeds geimpliseer tematiese ooreenkomste waardeur die tekste ten 

nouste by mekaar aansluit. 

i. Ten eerste is daar die liefde vir die land en die be=· 

geerte om die. land te dien. In Die Hoop se Retief: "Maar 

ek leef daarvoor en ek sal sterf daarvoor om my land en my 

nasie te dien" (Deel agt: 50). Hierdie sentiment kom ook 

ter sprake in Eerste·skoffies waar Retief streef om die 

land wat hy liefhet te dien en God wat hy eer te vrees 

(vgl. Deel sewe: 57). Die Boer, Hendrik, in Die Vrou, 

verklaar teenoor die Britse Imperialis: "···my hart en 

my siel en my gewete, my vaderlandsliefde en my trou aan 

my nasie en my selfrespek vir my eie karakter is in haar 

bewaring" (Deel agt: 115). Die vrou na wie Hendrik hier 

verwys, is Maria, sy vrou, maar ook die Vrou van Suid

Afrika. Later sal hy sy lewe gee ter wille van die 

vryheid van sy land (vgl. Deel agt: 120-121). Andries 

Pretorius is -soos Retief en Hendrik bereid om te dien: "Ek 

is 'n nederige burger wat streef om my plig te doen en my 

nasie te dien" (Deel agt: 117). 

Daarteenoor kry ons in "Op pad" Sampie, Dirk en Paul wat 

ten spyte van 'n besliste wete dat hulle gaan sterf, 

bereid is om voort te gaan en hulle "deel vir 'land en 

volk'" (17) te doen. 

ii. 'n Tweede motief wat intertekstueel in "Op pad" ver= 

teenwoordig word, is die opstandigheid onder die swartes 

en die beskuldiging dat die Afrikaners self daarvoor 
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verantwoordelik is. Wanneer die boer in Die Hoop teenoor 

Stockenstrom kla dat die swartes sy huis afbrand en sy 

kinders vermoor, antwoord Stockenstrom: "Julle is self die 

oor.saak van die onrus onder die swartnasies. Had julle 

hulle met menslikheid behandel, dan sou hulle nie nou 

wraak oefen nie" (Deel agt: 47). 

In "Op pad" maak Paul se broer, Boetie, 'n soortgelyke 

uitspraak: "Dis julle polisie se ongemanierde hardhandig= 

heid wat maak dat ons so gehaat word in hierdie land. 

( ..• ) Met die dinge wat julle aanvang, dryf julle hulle 

daartoe" (24). 

iii. 'n Derde motief is die wanhoop. In Die Hoop en Die Vrou 

wissel hoop en wanhoop mekaar kort-kort af soos om= 

standighede ten gunste van of teen die Afrikanervolk 

verander. Na die moord op Retief en sy manne verloor Hoop 

alle vertroue in haarself: " ek, die Hoop van Suid-

Afrika, is verval tot wanhoop. o land van duisternis en 

verwoesting: o Suid-Afrika, graf van ideale; ek sal my 

neerle in jou as en onder jou puinhoop van verongelukte 

verwagting" (Deel agt: 68). En in Die Vrou, wanneer die 

Britse Imperialis Natal kom annekseer, sug Hoop: "Ag, en 

netnoumaartjies het ek gejubel oor die nuwe daeraad wat so 

heerlik skoon aangebreek het! Die son van sy belofte is 

nog nie op ni~ of die donkere nag is weer op hande. O my 

arme ou nasietjie!" (Deel agt: 102). Na die moord op 

Retief in Die Hoop en tydens die Tweede Vryheidsoorlog in 

Die Vrou (in die tweede bedryf, die derde toneel van albei 

stukke) tree Hoop op in rougewaad. 

In Eerste skof fies neem die wanhoop groter godsdienstige 

afmetings aan: 

Waar is U septer, o God wat regeer? 
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Hoor tog en antwoord, o Vader van liefde - waar is U hart? 
Aldurig gefo~ter, gepynig, gekruisig U beste en edelst' op 

aarde 
( ... ) 
Waar is U mag dan? Of waar is U wil? Myn God, myn God, 
Waarom hebt Gy my verlaten? En overal is God? 
Haat en geweld en bedrog dan sou hier op die aarde 

regeer -
Selfsug en onreg en leuen immerdeur triomfeer? 

(Deel sewe: 116-118). 

In "Op pad" word die wanhoop, die vertwyfeling of God nog 

in beheer is, heftiger, openliker opstandig, deur al drie 

karakters wat 'n afspraak met die dood moes/moet nakom, 

uitgespreek, (vgl. Sampie: p. 19; Dirk: p. 20 en Paul: p. 

26) • 

iv. 'n Ander motief wat in die onderskeie tekste sterk na vore 

kom, is die begrip dat die mens tydelik op die aarde is en . 
dat hy 'n ewige huis in die hiernamaals het. In Die Hoop 

se Vader Tyd aan Van Riebeeck wanneer laasgenoemde beweer 

dat hulle net tydelik in Suid-Afrika is, dat hulle eintlik 

'n woonplek oorsee het: "Dit se niks. Al my kinders hier 

(hy wys na die gehoor) is pelgrims en vreemdelinge tot 

hulle een vir een huis toe gaan. (Hy wys na omhoog)." 

(Deel agt: 31) Wanneer Hendrik in die oorlog teen die 

Basoeto's sterf, se Vader Tyd aan Maria: "Hendrik het 

reeds sy rus en vrede gevind. (Hy wys na omhoog)." (Deel 

agt: 120). 

In "Op pad" vind ons die gedagte in Sampie se grafskrif -

Ges. 189 vs. 6 (Nb): 

Daar is de vreemdelingschap vergeten 
en wij wij zijn in't vaderland! (13) 

en ook in die aanhaling uit Ges. 12 vs. 3 (Ab): 

Gedenk, o Siel, die ander lewe, 
jou toegewese erfenis (28). 
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v. Minder opvallend is die droom van die Republiek, die idee 

van 'n verenigde Suid-Afrika. Paul Kruger praat met Hoop 

oor die vlae van die Vrystaat en Transvaal: "dan sal ons 

van die vier vlae een vlag maak: die vlag van die 

Republiek van Verenigde suid-Afrika" (Deel agt: 130) • In 

"Op pad" spreek Sampie se reaksie wanneer hy van die 

Republiek hoor boekdele, want dis die verwesenliking van 

geslagte Afrikaners se droom (vgl. 18). Nou egter, met 

die aanslae van die terroriste, word hierdie vryheidsdroom 

weer bedreig en "Hoop" verander weer in "Wanhoop". 

vi. 'n Volgende motief in Die Pad wat 'n weerklank in "Op pad" 

vind, is die verhouding tussen broers. In Die Vrou sing 

die koor ("agter die skerms") Psalm 133 vs. 1 nadat Pres. 

Steyn sy hulp vir Pres. Kruger aangebied het: 

Ai ziet! hoe goed, hoe lieflik is't, dat zoonen 
Van't ·zelfde huis, als breeders, samenwoonen, 

Daar 't liefdevuur niet wordt verdoof; 
't Is als de zalf op 's Hoogepriesters hoofd, 

De zalf, waarmee hij is aan God gewijd, 
Die door haar reuk het hart verblijdt." 

(Deel agt: 157) • 

In "Op pad" is daar, ironies, geen sprake van liefde 

tussen die broers nie. Terloops, die naam "Boetie" 

herinner sterk aan die skeldnaam vir 'n persoon met 'n 

oordrewe liefde vir die swartes. 

vii. 'n Laaste motief waarna ek wil verwys, is die doodsmotief. 

In Die Pad kom die dood dikwels voor en Vader Tyd spreek 

horn ook daaroor uit soos in Die Hoop waar die boer se 

kinders deur swartes doodgemaak is: "Watter saak maak dit . 
- 'n oomblikkie vroeer, 'n oomblikkie later - julle gaan 

almal my kinders, en julle gaan haastig" (Deel agt: 42). 

In "Op pad" word hierdie motief baie sterker belig; in so 

'n mate dat 'n aparte afdeling daaraan afgestaan sal word; 
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nie alleen omdat dit soveel aksent ontvang nie, maar omdat 

ander intertekste bo en benewens die gesange wat vroeer 

genoem is, daarby betrokke is. 

Voordat ek van Die Pad afstap, wil ek net kortliks verwys na "Die 

stem van Suid-Afrika .. ". 

Die verwysing na "Die Stem van Suid-Afrika" speel 'n ironiserende 

rol in die verhaal. Die eerste verwysing daarna is in Dirk se 

doodsberig: 

"Die jongman wat in die fleur van sy lewe weggeruk is ..• die 
essensie van die volkslied ... kluitklap op die kis, weet jy 
waar jou kinders is ... met ons land en met ons nasie sal dit 
wel wees ... " (11). 

Dirk het voor sy vertrek in die vooruitsig gestel dat die predi= 

kant so iets by sy graf sal se: "··· broeders en susters, hy't 

geantwoord op die roepstem en ... " (11). Wanneer Paul besef hy 

gaan sterf en daaraan dink, kom hy in opstand daarteen: 

"Dis maklik om 'be sing: Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir 
jou Suid-Afrika! Ek wil nie sterwe nie, ek wil lewe! Lewe!" 
(26) • 

Die ironie is dat die volkslied 'n sentiment uitspreek wat nie 

deur die karakters gedeel word nie. By die "kluitklap op die 

kis" sal Suid-Afrika wel weet waar haar kinders is, maar dit is 

nie waar haar kinders wil wees nie, en is dit so wel met die land 

en sy nasie? Regeer God wel? Die verhaal - soos tot dusver 

aangetoon is - weerspreek dit, en tog, ten spyte van alles, is 

daar positiewe aspekte wat op die teendeel dui. 

Dit is duidelik dat "Op pad na die grens" steyn se "siening" is 

van Die Pad van Suid-Afrika. "Op pad" sluit nie net by Langen= 

hoven se teks aan nie, maar bou daarop voort en trek die lyn 

verder deur van 1902 af. Deur hierdie oorsigtelike blik op die 

afgelope sewentig jaar probeer die teks om sake weer in per= 
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spektief te sien. Die volk staan weer voor 'n krisismoment in sy 

bestaan en na al die suksesse wat behaal is, heers daar weer ver= 

deeldheid onder die Afrikaner. Begrippe soos volk en vaderland 

en vaderlandsliefde het 'n betekenisverskuiwing ondergaan en word 

bevraagteken. Paul se broer glo nie dat daar nog soldate is wat 

vir "volk en vaderland" met die "volkslied op hul lippe" (20) 

sterf nie, maar Sampie se nuuskierigheid oor die verloop van die 

Rebellie en die vordering wat die Afrikaner daarna gemaak het, 

weerle sy bewerings. Paul wou nie verder studeer nie, hy wou 'n 

polisieman word om, soos sy pa en oupa altyd gese het, sy "deel 

vir land en volk te doen" (16-17). Hierby sluit Sampie wat van 

"'n ander kant daarna kyk" (27) aan wanneer hy se: 

"Maar as jy moet kies tussen lekker lewe en jou plig 
doen, dan kies jy tog seker nie die lekker lewe nie? ( ... ) 

Nee, al is dit verskriklik om te vrek - ek doen dit 
liewers vir so iets wat die moeite werd is as dat ek lekker 
lewe" (27). 

Paul se pa se teks uit Johannes 15: 13 tydens die huisgodsdiens 

onderstreep hierdie siening: "Groter liefde het niemand as dit 

nie, dat iemand sy lewe vir sy vriende gee" (28). Sampie wat van 

die "anderkant " na ~die sake kyk, het meer insig as Paul omdat hy 

'n breer perspektief daarop kan nahou. Hy openbaar sy insig deur 

op sy ma se standpunt te wys dat die mens horn moet onderwerp aan 

die magte wat oor horn aangestel is: "Ma was tog reg gewees II 

(25). Dis met hierdie wete, dat elkeen sy "deeltjie" moet doen, 

dat Paul teen die einde van die verhaal sy lot gelate en kalm 

tegemoetgaan in teenstelling met die onrus, vertwyfeling en 

opstand wat so kenmerkend was aan die begin van die verhaal. 

In "Op pad" dink Paul daaraan om Sampie sy "siening" van "Die Pad 

van Suid-Afrika" te gee (16). Waar die leser sou verwag om 'n 

"siening" te kry wat van Langenhoven s'n verskil, bou Paul voort 

op die geskiedenis waar dit in Die Vrou ophou en trek die lyn 

verder deur verby Republiekwording in 1961 tot by die binnelandse 
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onrus en die grensoorloe wat ongeveer vanaf 1966 al hoe meer toe= 

neem. 

Paul en Sampie is verteenwoordigers van regse groepe Afrikaners 

uit twee krisistydperke in die Afrikaner se geskiedenis. Paul 

loop, ter wille van Sampie, met sewemyllaarse deur sy siening van 

"Die Pad van Suid-Afrika" van 1914 af tot in die sewentigerjare 

met die probleme van die SWAPO-terroriste aan die grens van suid= 

wes-Afrika. In vergelyking met die Afrikaner van 1914 staan die 

Afrikaner van 1973 soveel sterker, want hy het intussen heelwat 

op politieke gebied bereik. Hierdeur word die twee tydperke in 

perspektief geplaas. Veral Sampie se reaksie wanneer hy hoor van 

die oorwinnings van die Afrikaner in 1924, 1948 en Republiekword= 

ing in 1961, beklemtoon die voorspoed wat die Afrikaner wel 

beleef het, die sukses wat hy behaal het. Maar die leser word 

ook bewus gemaak dat alles in die weegskaal le, dat hy alles weer 

kan verloor en dat die stryd voortgaan, dat "hulle" die Afrikaner 

"nog altyd in die see (wil) injaag" (19). 

Op hierdie vlak is die teks 'n tydsdokument, 'n verkorte balans= 

staat van die Afrikaner se krediete en debiete, van sy winste en 

verliese, van sy positiewe en negatiewe eienskappe, maar minder 

hoopvol as Langenhoven se voorlopers daarvan. 

4.1.3 "Op pad na die grens" as dodedans 

'n Verwysing in "Op pad" wat besonder vreemd voorkom, is die na 

die Renaissancese kunsskilder, Hans Holbein (9). Wat sou hierdie 

tydgenoot en portretskilder van mense soos Desiderius Erasmus, 

Sir Thomas More en Hendrik VIII met Paul en sy doodsgedagtes te 

doen he? Watter verband is daar tussen die verwysing na Holbein 

en al die ander verwysings in dieselfde paragraaf?: 

- Ges. 161 vs. 2 - "Heengegaan het voorgeslagte,/ en hul 

kroos bloei op hul graf;/ ons ook is die lot te wagte:/ 

mense val soos blare af." 
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- "Ou Bossie (se) grammatikaboeksin: 'Der Tod kommt immer 

ungeladen und unerwartet'"· 

- Die doodsverlange wat uitgespreek word in Eugene N. 

Marais se "Diep rivier". 

- Die aanvangsreels van 'n Middeleeuse gesang deur Notker 

Balbulus: "Media vita in morte sumus" (te midde van die 

lewe is ons in die dood). (Collison 1980: 70.) 

- 'n Rondreisende c.s.v.-sekretaris se koshuisdiens oor die 

onverwagse koms van die dood. 

'n Mens hoef egter nie ver te soek nie. Oor Holbein se lewe is 
~ 

daar nie baie bekend nie, maar oor sy werke heelwat meer. 

Holbein het hoofsaaklik in Basel en Engeland gewerk. Aanvank= 

lik het hy horn toegele op godsdienstige skilderye vir kerke, maar 

met die Hervorming en die daaropvolgende beeldestorming, het die 

aanvraag vir die tipe werk drasties afgeneem. Hy het horn toe 

gewy aan die skilder van portrette van bekende persone van sy 

tyd. Hy was egter nie net kunsskilder nie, maar het ook grafiese 

werke voortgebring waarvan sy houtsneereeks, "Dodedans", alom 

bekend is. In Collier's Encyclopedia skryf A. Richard Turner, 

waar hy die kunsskilder bespreek, daaroor: 

"The artist's fascination with the late medieval concepts of 
death is most vividly revealed in his dramatic woodcut series 
Dance of death (.Published in Lyon, 1538). The woodcuts 
constitute a brilliantly executed treatment of Death 
attacking the different classes of society." 

Vergelyk ook Landon 1976: 7. 

Hiermee begin die verwysing na Holbein in posisie val. 

Aan die Middeleeuse begrip van die dood het J. Huizinga 'n hele 

hoofstuk, "Het beeld van de dood" in sy Herfstij der Middeleeuwen 

gewy. 

Die dodedans of dans makaber het ontwikkel uit die middeleeuse 
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memento mori - die begrip dat die mens voortdurend bedag moet 

wees op die koms van die dood. "Memento mori" is volgens die 

Grote Winckler Prins die Latyns vir "dink daaraan om te moet 

sterf" en is die "devies van de trappistenorde" in die Rooms

Katolieke Kerk. 

Volgens Huizinga tref ons drie temas rondom hierdie verganklik= 

heidsmotief aan: 

i. Die eerste sentreer rondom die vraag: waar is diegene 

wat die wereld vroeer gevul het met hulle heerlikheid? 

ii. Die tweede is die motief van die huiwerende aanskouing 

van die verrotting van alles wat menslike skoonheid was. 

iii. En ten slott~ die motief van die dodedans, die dood 

wat mense van elke leeftyd en elke stand of beroep na die 

graf toe sleep (Huizinga 1985: 134). 

Verwant aan die dodedans en voorafgaande daaraan is die motief in 

die Franse literatuur van die drie dooie en die drie lewendige 

mense. Die drie jongmense ontmoet plotseling drie afsigtelike 

dooies wat hulle wys op hulle aardse grootheid en op die spoedige 

einde wat vir hulle wag (Huizinga 1985: 141). 

In die dodedans hoort ook die verskrikking van die doodsuur self 

tuis (Huizinga 1985: 143). En hierby sluit die Ars moriendi aan, 

d.w.s. die doodstryd. Die doodstryd behels die vyf versoekinge 

waarmee die duiwel die sterwende bedreig: "de twijfel aan het 

geloof, de wanhoop aver zijn zonden, de gehechtheid aan zijn 

aardse goederen, vertwijfeling over zijn eigen lijden, eindelijk 

de hoogmoed over eigen deugd" (Huizinga 1985: 144). 

Vir die middeleeuse mens moes die dodedans horn herinner aan die 

kortstondigheid van die lewe, horn opskerp om die wereld en alles 

wat van verbygaande aard is, te verag. Dit was vir horn 'n vroom 

vermaning dat die mens alles wat aards is, moet versaak ter wille 
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van die ewige lewe. "Daar is geen gedachte in aan de dood als 

trooster, aan het einde van het lijden, aan de begeerde rust, de 

vervulde of afgebro~en taak, geen tedere herinneringen, geen 

berusting. Niets van de 'divine depth of sorrow'" (Huizinga 

1985: 147). 

Daar kan gevra word in hoe 'n mate "Op pad" by die dodedansmotief 

aansluit, in hoe 'n mate die onderskeie kenmerke en motiewe daar= 

van in die verhaal teruggevind kan word. 

As "Op pad" 'n vroom vermaning meet wees dat die mens alles aards 

meet versaak ter wille van die ewige lewe, dan skiet hy tot 'n 

sekere mate te kort. Daarvoor is daar te veel bemoeienis met die 

sake van die dag. Alles wat aards is, word nie versaak nie. Die 

mens word selfs aangemoedig om, in die woorde van Leipoldt se Oom 

Gert, aandeel te neem aan ons nasie, om te stry vir 'n aardse 

"koninkryk". Die mense in die stryd verloor heel dikwels, selfs 

in die aangesig van die dood en daarna, die ewige koninkryk van 

God uit die oog. Of meet Sampie se nuuskierigheid (mag mens se 

beheptheid?) oor die lot van die Afrikaner in 'n ander lig gesien 

word? En tog, daar is genoeg getuienis dat die aarde nie die 

mens se bestemming is nie, dat sy eintlike tuiste in die hier= 

namaals is, socs wat ek vroeer probeer aandui het. Vergelyk o.a. 

Ges. 189 vs. 6 en Ges. 12 vs. 3. Wat die didaktiese aspek 

betref, sluit "Op pad" duidelik by die dodedans en eweneens by 

Langenhoven se Die Pad van Suid-Afrika aan. Die didaktiek is 

altyd tot stigting en vermaning gemik op die leser. En net socs 

in die geval van Holbein se houtsnee word hierdie gedagte nie net 

by die karakter in die teks tuisgebring nie, maar ook by die 

leser. 

Die gedagte aan die kortstondigheid van die lewe, die besef dat 

alle aardse skoonheid meet vergaan, die besef dat die mens socs 

alle aardse dinge verganklik is, kom baie sterk in "Op pad" na 

vore. Dit is Paul se besonderse vrees vir die dood waarom alles 
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draai: dit is deur sy doodsangs wat Sampie "opgeroep" word, wat 

weer aanleiding gee tot die "historiese oorsig". 

'n Werklike memento mori egter wat die leser vermaan om sy eie 

dood te gedenk, is die verhaal nie. Daarvoor spreek die Bybelse 

en historiese aspekte van die verhaal te sterk, eis te veel aan= 

dag vir hulleself op en neig om die doodsg~dagte van sy f elheid 

te ontneem. Holbein se houtsnee slaag daarin om slag op slag die 

gedagte van die dood wat almal - ongeag maatskaplike stand of 

ouderdom - na die graf toe lei, tuis te bring, omdat dit al is 

wat met die reeks beoog word. Slegs in enkele van die plate kom 

die ironie ter sprake. Fel ironies is die bedelaar wat met sy 

verminkte en gepynigde liggaam die dood se koms begeer, maar 

bedroe daarvan afkom. Dit is die enigste houtsnee, behalwe die 

twee wat handel oor die skepping van die mens en die sondeval, 

_waarop die dood. self nie verskyn nie. Ek haal die Engelse 

vertaling van die begeleidende kwatryn aan: 

He who divorced from flesh would be 
To live in Christ, fears death no more; 
But cries, "Who will deliver me, 
Poor m.an, from mortal bondage sore?" 

Die Bybelteks wat daarmee saamgaan, kom uit Romeine 7:24: "O 

wretched man that I am! Who shall deliver me from the body of 

this death?" Selfs in hierdie "uitsondering" waar die dood 

paradoksaal in die lewende teenwoordig is, word die doodsgedagte 

met nadruk ingeprent. In Steyn se verhaal gebeur dit nie, bloot 

omdat die verhaal daarvoor te veelduidig is. 

Daar is egter ander opsigte waarin die verhaal miskien nouer by 

die dodedans aansluit. Dit sal die ondersoeker die moeite loon 

om die ooreenkomste en verskille na te gaan. 

In "Op pad" verskyn die dood aan Paul in die gedaante van Sampie, 

'n "vroegere gestor~ene van gelijke stand". Behalwe vir 'n 
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koeelwond hoog teen sy voorkop wat Paul alleen kon sien nadat hy 

sy hoed opgelig het, is Sampie nie afsigtelik nie. Die onmiddel= 

like afsku en verskrikking van die dood is wel in die verhaal 

teenwoordig, maar eerder in Paul self, in sy verbeelding wat deur 

sy gedagtespraak weergegee word. In die persoon van Sampie is 

dit nie. 

In teenstelling met die middeleeuse idee van die dood, is Sampie 

baie simpatiek teenoor Paul en probeer hy hom nie ontstel nie, hy 

probeer selfs om hom te bemoedig en te vertroos. Huizinga haal 

die voorbeeld aan van Antoine de la Salle wat, wanneer hy in Le 

Reconfort 'n edelvrou wil vertroos oor die verlies van haar 

seuntjie, nie anders weet as om haar te vertel van die seun wat 

sy lewe op 'n nog wreder wyse verloor het nie. "Als oorwinning 

der smart kan hij haar niet anders bieden dan de leer, om aan 

niets wat aards is te hechten. Maar dan laat hy volgen, wat wij 

kennen als het volkssprookje van het doodshemdje: het gestorven 

kindje, dat zijn moeder komt vragen om niet langer te schreiden, 

opdat zijn doodshemdje kan drogen" (1985: 147). Sampie se troos 

is in soortgelyke mate nie veel van 'n troos nie en soos De la 

Salle konsentreer hy op die lewe in die hiernamaals. Waar die 

seuntjie se hempie meet droog word, meet Sampie met sy gewete kan 

saam "leef": 

"Ek wens ek kan iets moois vir jou se, maar ek kan nie aan 
iets dink nie. ( ... ) Die 6u mense het altyd vertel van toe 
die Voortrekkers destyds uit die Kolonie uitgetrek het, van 
wat hulle gesing het toe hulle by die grens van die Kolonie 
kom en oor die Grootrivier moes trek - 'Komt treen wij dan 
gemoedigd voort!' Maar in dieselfde gesang, net in die 
versie voor die een staan daar: 'Als wij de doodsvallei be= 
treen, laat ons elk aardse vriend alleen ... ' Dis tog een 
troos, ons loop almal dieselfde paadjie, al loop ons hom 
alleen. ( ... ) Dis 'n skraal troos, maar tog, jy moet ook van 
'n ander kant daarna kyk: As jy weet jy moet sterwe en jy kan 
kies ... kyk, ek kon ook kies - ek kon rebelleer of bly. 
( ..• ) Maar as jy moet kies tussen lekker lewe en jou plig 
doen, dan kies jy tog seker nie die lekker lewe nie? Hoe sou 
ek my nie geskaam het as my broers op kommando was en ek het 
by die huis gele nie! Nee, al is dit verskriklik om te vrek 
- ek doen dit liewers vir so iets wat die moeite werd is as 
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dat ek lekker lewe. Liewers s6 doodgaan as om eendag half 
kjens op die stoep te sit en ouvroupraatjies verkoop ... " 
(26-27). 

Al het Sampie nie dieself de weersinwekkende voorkoms nie en al is 

sy optrede teenoor Paul menslik simpatiek, en al kom haal hy Paul 

nie direk graf toe nie, vervul hy tog die funksie van die Dood, 

want sy verskyning berei Paul voor op die dood wat vir horn wag. 

Paul se doodsuur le nog in die toekoms en daarom word die ver= 

skrikking van die doodsuur wat so duidelik in Holbein se hout= 

sneereeks op die voorgrond is, nie in die verhaal aangetref nie. 

Daar is tog 'n effense voorsmaak daarvan in die heftigheid waar= 

mee Paul reageer wanneer hy besef dat hy gaan sterf: 

- Here, ek wil nie nou al sterwe nie - ek het dan nog so min 
gelewe! 'n Mens het kwalik gelewe of jy moet al weer van die 
toneel verdwyn? Nog nie halfpad gelewe nie en ek is al 
halfpad na die dood? (22). 

- Dis of ek lam voel, lam van bangheid om dood te gaan" (22). 

- Hoekom moet ons jonges afgemaai word? Ek het skaars gelewe 
en ek moet al vrekgeskiet word! ( ... ) Dis maklik om te sing: 
Ons sal lewe, ons sal sterwe, ons vir jou Suid-Afrika! Ek 
wil nie sterwe nie, ek wil lewe! Lewe! (26). 

Duideliker aan te toon is die ars moriendi, Paul se doodstryd, 

die "versoekinge" waarmee die "duiwel" horn "teister". Met 

eksplisiete versoekinge het ons nie te doen nie, maar die twyfel 

en wanhoop, die gehegtheid aan die aardse, die lyding en die 

"hoogmoed" kan sonder moeite aangetoon word. 

Hy twyfel oor God se motiewe met die Afrikaner ("Gee die Here. dan 

regtig nie vir ons om nie?" - 26); hy voel wanhopig oor die 

toekoms van sy volk as gevolg van sy eie en sy volk se sondes: 

"Julle kon met 'n skoon gewete gaan veg, want julle het die reg 

aan julle kant gehad. Ek weet 'n ou wat gaan veg, moenie twyfel 

nie, maar ek kan nie met 'n lekker hart gaan nie." (26.) 

Daar is besonderse drif in Paul se aardsgebondenheid. Hy worstel 
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met die vraag waarom hy, wat so jonk is, nou al moet sterwe: 

"Ek wil lewe! Daar is nog baie dinge wat ek wil sien, wil 
doen, hoor, voel, ruik, dinge wat ek maar altyd in die baas 
gedoen het oor daar nie tyd was nie. Ek wil oor Springbok se 
Hit Parade nog 'n slag luister na 'I want someone to lean on, 
someone to understand ... ', en ek wil 'n dronkpaartie hou met 
my pelle, ek wil streel aan 'n wang, 'n bors, 'n dy, ek wil 
trou en kinders be, ek wil he dat iets van my moet bly leef -
my bloed moet in 'n ander mens vloei soos die bloed van my 
pa-hulle en oupa-hulle en al die vorige grootjies in my. 
Hoeveel duisende jare se geskiedenis kom nie tot 'n end as ek 
sommer vrek en kry klaar nie?" (22). 

Die verwysing na die trefferliedjie, en die begeerte om horn te 

vergryp aan drank en 'n vrou en die perpetuering van sy bloedlyn, 

is motiewe wat reelreg teenoor die doodsgedagte staan. Hierby 

sluit Sampie (wat reeds dood is) se belangstelling in die 

geskiedenis van die Afrikaner aan asook die weemoed wat gepaard 

gaan met die groet van die plaas. Vgl. bl. 21 en 27 en Paul se 

gedagte daaroor: "S6 voel dit dan om afskeid te neem van die 

lewe: 'n eindelose hartseer, die verwyt oor alles wat 'n mens 

nagelaat het om te doen en waarvoor jy nooit weer die kans sal 

kry nie" (27). 

Wanneer Sampie verneem dat die rebelle verloor het, twyfel hy oor 

sy dood en die lyding: "Dan was alles verniet gewees. Alles, al 

die swaarkry was verniet. En ek is verniet geskiet. 11 (15.) 

Paul se optrede kan nie as hoogmoedig beskryf word nie, hy dink 

nie aan homself as beter as ander nie en ook het hy geen be= 

sonderse deugde nie. Maar hy is ingenome met sy kennis van "Die 

Pad van Suid-Afrika" en baie gesteld daarop dat hy sy deel vir 

volk en vaderland kan doen. 

As "hardheid" dapperheid beteken, kan 'n mens beweer dat dit 'n 

deug is. Ek wil nie sover gaan nie. Wat wel duidelik na vore 

kom, is Dirk en (minder eksplisiet) Paul se "hardheid''. Dirk se 

aan Paul: "ek is hard nes jy" (10) en Paul dink dat hy "g'n 
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softie" (14) is nie. As daar sprake van trane is, is Paul gou.om 

verskoning te maak, want dit tas hulle manlikheid aan: "Ek 

foeter die vent wat souse Dirk het getjank ( •.. ) So iets krap 

jou so om ek het 'n week lank elke dag daaraan gedink: Dirk het 

tog ook 'n sagte kant ... of 'het gehad', seker, 'n sagte kant 

gehad." (10-11.) 

Ten spyte van sy gesuggereerde hardheid moet Paul erken dat hy 

"vrekbang" is (vgl. bl. 11). Hy verag homself daaroor: "Kyk, 

vent, bokker jou! Ruk jou reg man! Magtig! Is jy 'n ou man of 

'n jong meid, ag ek bedoel ... " (11). Omdat hy nie sy optrede en 

gevoel kan begryp nie, is hy ongeduldig met homself. Sy vrees en 

obsessie vir die dood is nie iets wat hy ken nie, dis iets wat hy 

glad nie kan begryp nie. Dis vir hom 'n "sieklike gemaal en ge= 

peins" (12) waaroor hy weinig beheer het. Net soos Dirk wat 

homself in sy gedagte op sy begrafnis sien as 'n "paar stukke 

Dirk, ( ... ) 'n paar stukke drek" (11) is Paul ook (omdat hy 

onmagtig is om sake om te keer) geneig om sy begrafnis met byt= 

ende sinisme vir homself voor te stel. Vergelyk in die verband 

sy voorstelling op bl. 10 en dan veral: 

Eers praat hul gedemp, naderhand opgewekter, veral wanneer 
die koeksisters en melktert aangebied en die skinkborde kof= 
fie rondgehou word. Hulle sal my seker skaars mis. Wie is 
hy dan dat hulle hom sal onthou! 'n Konstabel Van der Merwe. 

Die af stand wat hy bereik deur die skielike gebruik van die 

derdepersoonsvorm vanaf die voorlaaste sin, verskerp veral die 

sinisme en die geringskatting van die eie persoon. 

"Op pad" sluit ook baie nou aan by die motief van die drie jong 

mans wat die drie dooies ontmoet. Daar word nie eksplisiet gese 

dat Sampie sy oupa ontmoet het nie ("Dit was vir my al of ek hier 

op dieselfde muurtjie ingesluimer het en van my oorle' oupa 

gedroom het" - 21), ~en ook nie dat Dirk selfs van 'n afgestorwene 

gedroom het nie, maar die vrees vir die dood en die besliste wete 
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by elkeen dat hy op pad is "grens" toe en die "gegrensery" daar= 

oor, kom in aldrie se gevalle so sterk ooreen dat die suggestie 

ten minste bestaan dat Sampie en Dirk soos Paul die dood in die 

gedaante van 'n gestorwene teengekom het. 

Dit is duidelik dat "Op pad" 'n dodedans is; miskien nie so fel 

in sy aardsheid, miskien nie so direk op die man af en ook nie so 

afsigtelik in sy uitbeelding nie, maar onteenseglik 'n dodedans. 

Maar hiermee is ons nog nie klaar met die verwysing na Holbein 

nie. Tussen sy skilderye is daar een merkwaardige portret: dit 

is "Die ambassadeurs" van 1533: 

This ambitious painting is a life-size double portrait of 
Jean de Dinteville, French Ambassador to London, and Georges 
de Selve, the Bishop of Lavour. Between them are two shelves 
covered with an array of objects, which indicate their know= 
ledge of sciences, religion and the arts. At first sight the 
grand scale and superb realism of the painting make it appear 
an overwhelming statement about Man's potential and attain= 
ment; yet the heraldic symmetry of the composition is roughly 
broken into by the blurred shape that obscures part of the 
mosaic floor. This is a human skull, painted in a distorted 
perspective, which assumes its true shape when seen from the 
bottom right (lees left W.P.v.d.M.) corner. This reminder of 
death is taken up in other details of the painting. There is 
a crucifix in the top left corner; the badge on de Dinte= 
ville's hat shows a human skull; and the string on the lute 
is broken. The painting thus celebrates Man's power whilst 
at the same time reminding us of the ultimate futility of 
human endeavour (Langdon 1976: 11). 

Ook Turner (in Collier's Encyclopedia) verwys na hierdie skildery 

en hierdie obskure simbool van die dood. 

Paul kon dalk met hierdie werk in gedagte na Holbein verwys het. 

Daarmee wil vir die leser gese word dat te midde van staatkundige 

suksesse en ten spyte van die menslike strewe daar altyd die 

gedagte aan die verganklikheid van alles (ook van volke) is wat 

'n skaduwee oor alles werp. 

Deur Paul, Dirk en Sampie as verteenwoordigers van die Afrikaner, 

werp die Holbein-verwysing 'n somber skaduwee oor die toekoms van 
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die Afrikanervolk. 

4.1.4 Skadu's "Op pad na die qrens" 

In "Op pad" toon Paul 'n weerstand teen "geleerdheid" en karak= 

teriseer sy handeling horn duidelik as 'n man van die daad: 

Diewe en terroriste jag is tog belangriker en interessanter 
as tyd mors met die Schaduwen van morgen, of 'n verdieping in 
die fenomenologiese ontledings van allerhande verskynsels, of 
Plato wat reken die liggaam is die gevangenis waaruit die 
siel gedurig verlang om te ontvlug. "Maar Pa, ek wil iets 
sinvollers en belangrikers doen as om vier, vyf jaar te sit 
en prentjies teken van sinne se betekenisse. Ek doen liewers 
iets, my 'deeltjie'. Pa en Oupa-hulle het mos altyd gese ons 
moet almal ons deel doen, ek doen maar liewer op die manier 
my deel vir 'land en volk' (16-17). 

In hierdie aanhaling eis die Schaduwen van morgen ons aandag op. 

Maar voor ek daarby uitkom, wil ek daarop wys dat Paul, ten spyte 

van 'n onverskilligheid teenoor geleerdheid tog 'n baie belese 

persoon is, soos wat sy aanhalings uit die Bybel, die Gesange en 

die Afrikaanse poesie getuig. Sy verwysings na Hans Holbein, 

Schaduwen van morgen en Plato en sy kennis van die geskiedenis en 

selfs Springbokradio se Hit Parade, is duidelik 'n bewys van 'n 

uiteenlopende belangstelling. Paul wek die indruk van 'n rede= 

like intelligente persoon met 'n uitgebreide belangstellingsveld. 

Die Schaduwen van morgen waarna Paul verwys, is heel moontlik 

J. Huizinga se In de schaduwen van morgen (1935) wat handel oor 

die kulturele verval van die westerse wereld en wat, volgens die 

newetitel, Een diagnose van het geestelijke lijden van onzen tijd 

wil wees. 

"Wij leven in een bezeten wereld" is die woorde waarmee die teks 

aanvang. Vanuit die staanspoor wil dit voorkom of die teks 

aansluit by "Op pad", want Paul sou seker hierdie woorde kon 

beaam en selfs daarop uitbrei. Huizinga se teks raak ook heelwat 

onderwerpe aan wat in "Op pad" van belang is: 
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- Daar is die besef dat "onze wereld (hoe groot of klein)" 

in gevaar verkeer, dat hy met ondergang bedreig word (7). 

- Rewolusie, opstand teen gesag, klassestryd. 

stukke II en III). 

- Heldedom of heroYsme, die staat en bygeloof. 

(Vgl. hoof= 

Alhoewel Paul afwysend is teenoor die Schaduwen van morgen wat 

vir horn persoonlik, en dan om die titel alleen, die dood inhou, 

is daar sommige uitsprake of stellings in Huizinga se teks waarna 

vlugtig gekyk kan word: 

"Ons doel is niet denken en weten, maar !even en doen" (86). 

Hierdie woorde kon net sowel uit die beangste Paul se mond gekom 

het. Waar Huizinga dit in 'n voetnoot het oor die mens se hoog= 

ste etiese funksie, klink hy soos Sampie wat oor sy plig teenoor 

sy volk en sy vaderland praat (hy sluit ook aan by Johannes 15: 

13 wat in "Op pad aangehaal word): "Is het te veel gezegd, dat 

iemand, die uit plicht, zonder schuld, voor ander lijdt, zijn 

hoogste ethische fu~cties vervult?" (106). 'n Soortgelyke strek= 

king vind ons in: "Men trok niet uit, om een held te zijn, maar 

om zijn plicht te doen" (153). Soos Paul verwys Huizinga na 

Plato wat leer dat die lewe 'n voorbereiding vir die dood is: 

"Men zal zich moeten herinneren, hoe reeds Plato de werkzaamheid 

van den wijze beschreef als een bereiding tot den dood" (226). 

Hieruit wil dit voorkom of "Op pad" en Schaduwen parallelle 

vertoon, maar ek het buite konteks aangehaal: die teendeel is 

eerder waar. 

"Op pad" steun nie op In de schaduwen van morgen soos hy op die 

Bybel, Die Pad van Suid-Afrika en die Dodedans steun nie. "Op 

pad" en Schaduwen staan eerder reelreg teenoor mekaar. Huizinga 

verkondig 'n ouwerel.dse liberalisme waarvoor daar nie in "Op 

pad" ruimte is nie. Huizinga sal byvoorbeeld beswaar he teen die 
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frase "vir volk en vaderland" wat niks anders as 'n slagspreuk is 

nie: 

"De slogan hoort thuis in het gebied van de reclame, hetzij 
commercieel of politieke. Alle politieke propaganda valt 
daar min of meer ender, vooral wanneer zij officieel gear= 
ganiseerd is. ( ... ) Het is wellicht als ouderdomsverschijnsel 
te beschouwen. Puerilisme is er het rechte woord voor." 
(171.) 

Paul se broer, Boetie, vir wie "volk en vaderland" 'n mite is, 
" vir wie die vaderlandsgedagte 'n onsinnigheid is, ·sal hierby 

aanklank vind, maar die verhaal self spreek horn uit teen so 'n 

onbetrokkenheid by die eie volk en die vaderland. 

Ek besef terdee dat ek Huizinga 'n groat onreg aandoen, want ek 

haal nie net buite verband aan nie, ek laat beslis geen reg aan 

sy goed beredeneerde argumente geskied nie - ek volg nie een van 

hulle op die voet nie. Wat wel saak maak en waarop dit neerkom, 

is dat ek kan aantoon dat weinig meer as die titel vir Paul van 

belang is. Paul, met sy dood in die vooruitsig, voel wanneer hy 

die titel te berde bring seker socs iemand vir wie gister se 

skaduwee vandag se duisternis is. Is dit die rede waarom hy die 

titel nie korrek aanhaal nie? Vir Paul as 'n man van die daad, 

het vandag genoeg s~aduwee van sy eie - die Afrikaner is immers 

in 'n oorlewingstryd gewikkel - om nog oor more s'n te bekommer? 

4.1.5 Ander tekste in "Op pad na die grens" 

Ek het nog nie van al die aanhalings en verwysings rekenskap 

gegee nie. 

Op bl. 11 verwys Paul na Vaalrivier, die Broederstroom. Dit is 

die titel van 'n boek van S.P.E. Boshoff (1916) wat handel oor 

die dood van genl. C.F. Beyers (en Jan Pieterse) wat op 17 Julie 

1914 in die Vaalrivier verdrink het gedurende die Rebellie van 

1914. Volgens Boshoff (s.j.: 11-12) het hy die titel gekies na 

aanleiding van 'n gedig van Totius. Hy noem egter nie die titel 
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van die gedig nie en ek kon geen gedig wat daarmee verband hou in 

Totius se Versamelde gedigte (1988) opspoor nie. Ek vermoed dat 

Boshoff met die digter se naam deurmekaar geraak het. Hy heg 

besondere waarde aan die titel: die Vaalrivier wat "gedien het om 

twee dele van ons volk te skei", moet deur die dood van genl. 

Beyers en Jan Pieterse - "broeder-Afrikaners van beide kante" wat 

daarin verdrink het - nou "help sameheg". Boshoff wil die "ver= 

eniging" van die Transvalers en die Vrystaters bevorder, maar vir 

Paul, in die gemoedstoestand waarin hy verkeer, is dit die drenke= 

linge se vereniging ~in die dood wat sy gedagtes oorheers. 

(Vergelyk Boshoff s.j.: 119 - 120). 

Dis Paul se ma wat plekname nie kan onthou nie en van caprivi 

"Bilboa", Santander en selfs Gilboa maak. Die spel- of l~esfout 

van Bilbao moet op haar rekening kom. 

Collier's Encyclopedia verskaf besonderhede oor hierdie twee 

stede: (4: 151 oor "Bilbao"): "During the civil war in 1936-1939, 

it was blockaded by Nationalist forces which finally obliged the 

Basques to surrender in April 1937 despite the city's excellent 

ring of fortifications" en (20: 418 oor "Santander, The City"): 

"Santander was captured by the Nationalist forces of General 

Francisco Franco on Aug. 25, 1937". 

Die Spaanse Burgeroorlog het vir die rebellegroep in 'n oorwin= 

ning geeindig. Na analogie dui die huidige rewolusionere situ= 

asie vir die Afrikaner nie op 'n oorwinning nie. Met hierdie 

verwysing word 'n donker toekoms vir die Afrikaner in die voor= 

uitsig gestel. Die verwysing sluit dus by die rebellegedagte, 

sowel as by die dood- en ondergangsmotief aan. 

4.1.6 Samevatting 

Hierbo het ek probeer om verskeie intertekste wat in "Op pad" op= 

geroep word, te identifiseer en te bespreek, maar ons moet in 

151 



gedagte hou: in die teks, SOOS Opperman SOU Se, "orkes" hulle 

almal saam. 

Uit die bespreking behoort te blyk dat die verhaal, deur die ver= 

skillende tekste wat daarin gesiteer word en wat daarin ingebed 

is, op verskillende vlakke geYnterpreteer moet word. Eerstens is 

dit Paul se verhaal wat verband hou met die politieke probleme 

van die Afrikaner in die sewentigerjare, maar deur die verwysing 

na Saul en Samuel word, tweedens, 'n religieuse aspek bygevoeg 

waardeur die teks in 'n Bybelse konteks geYnterpreteer moet word, 

wat die teks in die algemeen op die Afrikaner van toepassing maak 

en waarin die Afrik~ner in sy verhouding tot God en sy medemens 

onder die loep kom. Derdens gee dit weer aanleiding dat die teks 

as 'n "Pad van Suid-Afrika", as 'n tydsdokument gelees moet word, 

as 'n balansstaat van die wins en verlies van die Afrikaner as 'n 

aparte volk met die didaktiese oogmerk dat die Afrikaner moet 

besin oor sy pad vorentoe, dat hy alles kan verloor as hy nie reg 

optree nie en elkeen nie sy plig teenoor land en volk doen nie. 

En vierdens is die teks 'n memento mori, 'n dodedans, nie net vir 

die enkeling nie, maar ook vir die volk. 

Die "grens" waarheen daar volgens die titel op pad is, is dus 

veel meer as die "gegrens" van die persone wat op pad is om te 

gaan sterf, veel meer as die grens tussen lewe en dood, ook veel 

meer as die grens tussen twee gebiede; dit slaan ook op die grens . 
tussen reg en verkeerd, nie net ten opsigte van God en sy wil 

nie, maar ook tussen reg en verkeerd teenoor ander en dan slaan 

dit ook op die grens tussen reg en verkeerd teenoor die eie, 

teenoor volk en vaderland. 

4.2 "om vergewe te word" 

"Om vergewe te word" is 'n verhaal van verraad en skuld, van 

berou en selfverwyt, van lyding, vergiffenis, liefde en geluk. 

Dis die verhaal van Manie wat eers moes leer wat lyding is voor= 
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dat hy die grensloosheid van geluk kon smaak. 

Die oomblik in die tyd vanwaar Manie, die interne fokalisator, 

terugkyk, word eksplisiet deur horn as 1918/(1919?) tydens die 

Spaanse griepepidemie aangedui (49). Die tydperk wat hy in 

oenskou neem, strek van ongeveer 25 Februarie 1901 af tot 

ongeveer die einde 1918, of die begin 1919, en sluit, naas sekere 

belangrike tydperke in die Afrikaner se geskiedenis, vir horn ook 

'n paar persoonlike krisistydperke in. 

Die teks begin waar Manie uit 'n koorsige slaap bykom, sy plaas 

en opstal deur die venster sien en terugdink oor hoe dit gebeur 

het dat hy nooit kon dink dat hy sy plaas van daardie kant van 

die grensdraad sou sien nie. Hy dink terug aan die verraad wat 

hy gepleeg het toe hy gedurende die Anglo-Boereoorlog van die 

Boerekommando's weggery en 'n joiner geword het. Hierdie daad 

het sy hele lewe verander, want as gevolg daarvan is hy deur die 

hele gemeenskap (behalwe sy ouers) verstoot. Waar die gemeenskap 

horn mettertyd aanvaar en sy verraad vergete raak, bly sy broer, 

Hendrik, onverbiddelik weier om horn te vergewe. Manie gryp elke 

moontlike geleentheid aan om te vergoed vir sy verraad: Wanneer 

Hendrik se sewejarige seun in 1903 wegraak, soek hy onverpoos tot 

hy horn kry; in 1910 probeer hy om Hendrik uit 'n finansiele ver= 

knorsing te help, maar moet dit deur sy swaer doen omdat Hendrik 

niks met horn te doen wil he nie. Met die Rebellie in 1914 wil 

Hendrik he dat hy ook moet rebelleer - dan sal hy horn vergewe -

maar hy sien nie kans om een verkeerde daad met 'n ander reg te 

maak nie. Manie hou toesig oor Hendrik se boerdery terwyl hy en 

sy seun in die tronk is en hy betaal ook hulle boete, maar 

Hendrik weier steeds om toe te gee. Met die uitbreek van die 

Spaanse griep in Oktober 1918, is dit hy wat Hendrik en sy hele 

gesin gesond dokter. Toe hyself die griep opdoen, word die rolle 

omgeruil en versorg Hendrik horn. Dit is op die punt, (ook die 

begin van die teks) wat Manie wakker word en agterkom dat Hendrik 
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by horn sit. Hendrik besef dat hy sy broer 'n geweldige onreg 

aangedoen het deur horn nie te vergewe nie en hulle raak versoen. 

Daar word gesuggereer dat Manie gaan sterf, maar die geluk wat hy 

smaak, vergoed vir alles wat hy moes ly. 

Tematies sluit hierdie teks by "Op pad na die grens" aan: Die 

Anglo-Boereoorlog en die Rebellie van 1914 is weer die agtergrond 

waarteen die verhaal afspeel, en soos die karakters in daardie 

verhaal, moet Manie besin oor sy lojaliteit teenoor land en volk. 

Opponerende denke kom weer eens sterk na vore en die polere 

spanning tussen wat moreel reg is en wat prakties die beste 

uitweg is, bewerkstellig die konflik in die lewe van die sentrale 

karakter. Waar die Afrikanersaak in "Op pad na die grens" vanuit 

'n "regse" standpunt belig word, word dit in hierdie verhaal 

vanuit 'n andersdenkende se gesigspunt gesien. Manie is egter 

nie teen die Afrikaner se strewes gekant nie; as denkende mens 

wil hy die probleme net op 'n ander manier oplos. Hy kan horn nie 

vereenselwig met die Boere en die Rebelle se "sinlose vegtery", 

met die "doellose stryd" wat hulle voer nie. Vir horn is daar 

ander maniere waarop hulle later kan voortveg sonder dat hulle 

getalle so drasties verminder word. 

Op hierdie wyse word 'n sekere balans - nie net in die verhaal 

nie, maar ook in die bundel, Op pad na die grens - bewerkstellig. 

Die tyd-ruimte (die belangrike historiese gebeurtenisse in die 

Afrikanervolk se st~yd om oorlewing: die staatkundige sowel as 

die sosiaal-maatskaplike gebeurtenisse van die jare tussen 1899 

en 1919) is weer eens 'n geYntegreerde deel van die verhaal. Dis 

nie slegs die agtergrond waarteen die konf likte tussen die karak= 

ters afspeel nie: die konflikte in die hooffiguur se lewe ont= 

spring uit hierdie krisismomente in die bestaanstryd van die 

Afrikaner. Die erns, die impak en die hewigheid van hierdie 

volkskrisisse word in die lewe van die een gesin, en in die 
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besonder in die lewe van die enkeling, geYllustreer en beklem= 

toon. 

In vergelyking met 11'op pad na die grens" kom daar aansienlik 

minder verwysings in hierdie verhaal voor: 

- 'n aanhaling van genl. C.R.de Wet oor verraad (29 - Van Schoor, 

Malan en Oberholster 1954; 45); 

- kriptiese aanhalings uit die Vrystaatse volkslied (34 en 38): 

- verwysings na en aanhalings uit die Bybel: 'n verwysing na die 

gelykenis van Lasarus en die ryk man uit Lukas 16: 19-31 (30); 

oor verwerping uit Ps. 38: 12 (30); 'n verwysing na KaYn se uit= 

geworpenheid (33); 'n verwysing na die wonderwerk toe die son en 

maan vir Josua stilgestaan het uit Josua 10: 12 - 13 (34); na God 

se teken aan Jehiskia dat hy sal gesond word uit II Koninqs 20: 

10 - 12 (34); na Jona se wonderboom uit Jona 4 (34); die Onse 

Vader uit Matt. 6: 12 (39); oor wraak uit Deut. 32: 35 en Rom. 

12: 19 (39 en 40) en '"n oog vir 'n oog" uit Ex. 21: 24, Lev. 24: 

20 en Matt. 5: 38 (40 en 47); 'n allusie na Pred. 7: 15 en 8: 14 

- dat die regverdige swaar kry en die goddelose in voorspoed lewe 

- (42) en 'n verwysing na Rom. 13: 1-7 oor die owerheid as 

instelling van God (46). 

Anders as in "Op pad" word daar nie d.m.v. die verwysings ander 

betekenislae in die teks ingebou nie en funksioneer die verwys= 

ings hoofsaaklik om die sentrale motief van verraad te versterk. 

Die intertekstuele verbande met ander tekste van Steyn is duide= 

lik: Hierdie teks is die eerste waarin verraad die sentrale 

motief is. Daarnaas, met die klem op skuld en verwerping, op 

die Bybelse begrip qat die wraak God toekom, op lyding en 

vergiffenis, is die teks met motiewe besig wat 'n sentrale plek 

inneem in die gelykenis van die verlore seun. Verlorenheid as 

motief kom herhaaldelik in Steyn se werk voor. Kenmerkend 

daarvan is dat die verlorenheid by Steyn meestal met politiek, 

met verraad verband hou, (vgl. o.a. "Skuldige", "Op pad", 
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Dagboek van 'n verraaier en Die verlore vader). Die verlorenheid 

het gevolglik ook min met die Bybelse begrip van verlorenheid, 

soos deur die gelykenis ingegee is, te make: die verlorene word 

gewoonlik deur die gemeenskap en/of 'n geliefde verstoot, waar= 

deur die persoon me~stal nie verwyderd van God nie, maar ver= 

wyderd van die mense wat hy liefhet as verstoteling in ellende 

moet lewe. 

In "Om vergewe te word" is die verhouding tussen die twee broers 

van besondere belang, trouens, dit is byna al wat Manie se lewe 

oorheers: vir agtien jaar het hy alles in sy vermoe gedoen om die 

breuk wat tussen hom en Hendrik a.g.v. sy verraad ontstaan het, 

te heel. Met die breuk tussen die twee broers sluit hierdie teks 

intertekstueel by "Op pad" aan. Waar die gebroke verhouding in 

"Op pad" van mindere belang is en vanuit die "regse" broer se 

standpunt gegee word, word dit hier vanuit 'n "linkse" standpunt 

sterk belig. In "Op pad" is daar geen sprake van 'n versoening 

tussen die twee broers nie, met die titel van hierdie verhaal 

word 'n versoening nie net in die vooruitsig gestel nie, maar 

word dit as die sentrale motief uitgewys. 

Die liefde vir volk en vaderland word ook hierin opnuut belig. 

Manie bely nie net sy liefde vir die Afrikaners nie (vgl. p. 36: 

"ek het hulle lief" en p. 37 "ek wil hulle liefh~"), maar word 

Nasionalis en help graag die behoeftiges met geld en daad (45). 

Sy plaas, Nooitgedacht, is vir hom "amper ons land": "Die res van 

die land weet 'n mens van, jy het 'n gevoel daarvoor, maar die 

deel wat ek ken en wat ek liefhet, is Nooitgedacht" (38). 

Die dodedansmotief kom nie sterk hierin tot uiting nie. Met die 

Spaanse griepepidemie en Manie se gevolglike dood, sluit die teks 

by die doodsgedagte pan, maar van 'n dodedans is hier nie sprake 

nie - daarvoor is Manie se geluk teen die einde te positief. 

Hierdie teks sluit egter baie nouer by die pad van suid-Afrika 
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aan. Hierin word die Anglo-Boereoorlog en die Rebellie van= 

uit 'n joiner se kant gesien en word op die wyse 'n nuwe faset 

aan die pad toegevoeg: die ander kant van die saak, wat miskien 

in Die pad en selfs in "Op pad", maar beslis selde in die Afri= 

kaanse letterkunde aangeraak word. Selfs 'n verhaal soos J. van 

Melle se "Die joiner" wat die verraadmotief aanraak, gaan nie op 

dieself de beredenerende wyse met die verraaier se beweegredes vir 

die verraad om nie. • Daar word slegs gese: "Hy het dit geword oor 

sy vader 'n joiner was" (Van Melle 1982: 21). Daarbenewens volg 

Van Melle se joiner die maklike pad om sy onreg teenoor die volk 

weer goed te maak: hy word in 1914 rebel. Manie daarenteen weier 

om "een fout met 'n ander" reg te maak. Paradoksaal soos dit mag 

klink, is dit juis Manie se liefde vir sy volk wat hom in die 

eerste plek verraad laat pleeg en in die tweede plek daarvan 

weerhou om te rebelleer. 

Met hierdie teks het Steyn 'n stukkie van die pad van suid

Afrika afgele wat nog nie voorheen in die Afrikaanse letterkunde 

in kaart gebring is nie. 

4.3 "Vrede" 

"Vrede" is die verhaal van Daniel wat saam met sy ouers, oom Org 

en tante Lena, gedurende die Anglo-Boereoorlog in 'n konsen= 

trasiekamp aangehou word. Tante Lena, wat met die "helm" gebore 

is, het die vorige nag gedroom dat hulle op die dag waarop die 

verhaal afspeel, gaan hoor dat die Boere en die Engelse vrede 

gesluit het en dat dit met Daniel se enigste oorlewende broer, 

Freek, goed gaan waar hy op Bermuda 'n krygsgevangene is. 

Daniel, met 'n pessimistiese uitkyk op die lewe - "(d)is net 

ongelukke wat ons hier getref het" (56) - kan nie glo dat twee 

goeie dinge op een dag kan gebeur nie, al het 'n vorige voorbode 

van sy ma presies soos sy dit gedroom het, uitgekom. Hy wil 

liewers niks verwag nie, dan is die teleurstelling nie so groot 

157 



as dinge anders verloop nie. Selfs die vrede wat vir sy ouers, 

en vir baie ander, goeie nuus sal wees, beteken vir horn dat die 

Boere hulle land en vryheid verloor het. Sy ma se droom word net 

gedeeltelik bewaarheid wanneer hulle verneem dat dit vrede is. 

Die tyding wat hulle in verband met Freek ontvang, is egter 

presies die teenoorgestelde van sy ma se droom: hy het aan die 

koors beswyk. Daniel kan nie begryp dat sy ouers, ten spyte van 

die teenspoed in God se wil kan berus en selfs daardeur getroos 

voel nie. 

Soos in die verhale wat ek tot hiertoe behandel het, kom in hier= 

die een ook heelwat verwysings uit die Bybel (die Staten-vertal= 

ing) en die ou Nederlandse Psalm- en Gesangeboek voor. Die meeste 

van hierdie intertekste het saam met Daniel se gebede die funksie 

om die Godsdienstige sf eer waarin die ou Boere geleef en hulle 

kinders opgevoed het, op te roep. Daarbenewens hou die meeste 

van hierdie tekste verband met die gelowige se afhanklikheid aan 

God: Ps. 146: 3 ("Zalig Hij, die in dit leven,/ Jacobs God ter 

hulpe heeft ... "); Luk. 11: 9-10 ("Bid, en u zal gegeven wor= 

den ..• "); Ps. 121 ("Ik hef mijne oogen naar de bergen, van waar 

mijn hulp komen zal. •. ") en Ges. 3: 6 ("Op U steunt onze hoop, o 

God van ons vertrouwen:/ zij worden nooit beschaamd die op uw 

goedheid bouwen"). 

Daar is 'n duideliki verband tussen Daniel se "uitleg" van sy ma 

se droom en - deur die verwysing - Josef se uitleg van veral die 

drome van die skinker en die bakker (Gen. 40). Selfs die naam, 

Daniel, is 'n verwysing na die profeet, Daniel, van die Ou Tes= 

tament wat drome kon uitle. Daniel glo dat "as dit 'n goeie 

droom is, hy tog nie sal uitkom nie. Eerder die teenoorge= 

stelde". Hy sal eers glo Freek is terug ashy horn in lewende 

lywe gesien het (54). Wanneer hy aan sy ma vra: "dink Ma rerig 

dit sal vrede word en ons sal iets goeds van Freek hoor alles op 

een dag?" (56) is hy besig om Josef se vraag aan die skinker en 
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die bakker: "Zijn de uitleggingen niet van God?" (Gen. 40: 8) 
~ 

gewysigd aan haar te herhaal deur haar eie uitleg van haar droom 

nie as die enigste voor te hou nie. Sy het self haar droom met 

die drome van Farao se hofdienaars gelyk gestel; Daniel is on= 

wetend besig om dit vir haar "uit te le", maar soos in die geval 

van die skinker en die bakker s'n, kan net een deel daarvan 'n 

positiewe uiteinde he. 

In hierdie teks is die opstandigheid teenoor God sterk teenwoor= 

dig. waar Daniel aanvanklik nie iets goed verwag nie, nie wil 

hoop op die goeie nie, is hy na die nuus oor die vrede en die 

brief wat vertel van Freek se dood verbitterd teenoor God, omdat 

God nie sy gebede vir die behoud van sy broers, susters en hulle 

kinders en vir sy volk en land verhoor het nie. Die felheid van 
~ 

sy verbittering bereik 'n hoogtepunt wanneer hy die teks van 

Matt. 25: 42-43 ("Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij 

niet te eten gegeven;" ens.) omkeer en God daarmee aankla: 

Ons was honger gewees en Gij hebt ons niet te eten gegeven, 
ons was vreemdelinge, vreemdelinge in ons eie land, en Gij 
het ons nie geherberg nie? Ons was krank, ons het kinkhoes 
gehad, koors, die uitterende siekte, en Gij, het Gij ons 
miskien besoek? Ja, Gij het ons besoek, maar besoek op 'n 
ander manier - met siekte, met swaarkry, die dood. Ons was 
in die gevangenis, ons is in die gevangenis en zijt Gij tot 
ons gekomen? 

In die gevangenis en Gij, Gij het die kant van die onreg 
gekies! Die kant van die onderdrukker! Is Gij nog 6nse God? 

Met hierdie aanklag beskuldig Daniel God van verraad. 

Deur die vertwyfeli1:g, die verbittering en die opstand te.en God 

word verbande met "Skuldige", die verbittering in Die grammatika 

van liefhe en ook "Op pad na die grens" bewerkstellig. In al 

hierdie tekste hou die opstandigheid verband met die karakter se 

onverhoorde gebede, is dit die gevolg omdat God (skynbaar) nie 

meer sy kinders se gebede verhoor nie en sy rug op hulle gekeer 

het. Soos in "Verbitterde boerseun bid" (Steyn 1975b: 24) word 

die wil van God bevraagteken, in hierdie teks deur Meester: "Ons 
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maak onsself wys daar is iets soos die wil van God" (57). 

Ook die verbondenheid met, en die kommer oor die voortbestaan van 

die volk wat in noue samehang met die historiese motief voorkom, 

kry weer eens hierin beslag. 'n Interessante aspek wat hieruit 

kristalliseer, is dat vrede meestal met verlies gepaardgaan. In 

die verband kan hierdie verhaal met die gelyknamige gedig uit Die 

grammatika van liefhe vergelyk word: Die vrede waarvan daar in 

die twee tekste sprake is, le ver uit mekaar; die vrede van die 

verhaal le aan die begin van die eeu terwyl die vrede van die 

gedig heelwat nader aan die einde van die eeu le. Waar die land 

en die taal in die gedig in die slag bly, is dit in die verhaal, 

naas die lewensverlies, die volk se vryheid en die land wat "aan 

die dood afgegee" word (59) . Waarop dit neerkom, is dat die volk 

alles prysgee ter wille van vrede. 

Met die dood wat in )lierdie verhaal so 'n prominente rol speel, 

ontwikkel 'n nuwe dodedans hieruit: die dans van 'n land wat 

sterf, van 'n volk wat verlore gaan. En terselfdertyd word daar 

weer met 'n vergrootglas op die resultaat van die Anglo-Boere= 

oorlog en die vrede in die lewe van 'n gesin en veral die 

enkeling gekonsentreer. 

Soos in die vorige verhale word die saak van verskeie kante belig 

om 'n gebalanseerde perspektief daarop te verkry: teenoor Meester 

se ongeloof is daar Daniel se vertwyfeling; teenoor die joiners 

se vreugde is daar Daniel en oom Lodewyk se verbittering en teen= 

oor dit alles spreek Daniel se ouers se optrede van 'n vaste ge= 

loof en vertroue in die besturende hand van God. 

Hennie Aucamp wys irr sy resensie van die bundel op steyn se han= 

tering van die tyd in hierdie verhaal en vra of hier nie van 

"kosmiese tyd" gepraat kan word nie, omdat, alhoewel die verhaal 

tydens die Anglo-Boereoorlog afspeel, die oorlog ook n6u is: 

"tydafstand het bloot ironiese ruimte vergroot. 'n Seun se ge= 
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ding met God groei tot nasionale protes, en geleidelik tot uni= 

versele protes. Sy stem word die stem van alle onderdruktes wat 

begin twyfel ... " (Aucamp 1976). En op hierdie wyse word die 

tydspan tussen Daniel en die vertwyfelde Paul van "Op pad" met 

verbluffende gemak oorbrug en 'n toekomsvisioen vir die Afrikaner, 

s66s en ook van die ~aaste verse uit Die grammatika van liefhe, 

opnuut beangstigend. 

4.4 "Die meide" 

In teenstelling met "Om vergewe te word" en "Vrede" wat aan die 

begin van die twintigste eeu afspeel, is "Die meide", soos "Op 

pad na die grens" in 'n resenter era gesitueer. Na aanleiding 

van die raspejoratiewe in die verhaal en die sosio-politieke 

klimaat waarin dit afspeel - vgl. die vrysinniger houding van die 

twee studente teenoor die swartes - kan ons die verhaal in die 

middel sewentigerjare plaas, in 'n tydperk toe 'n liberaler 

houding teenoor die swartes onder die jonger Afrikaners begin 

posvat het. 

Twee studente, Piet en Jan, twee kamermaats, kuier vir 'n langna= 

week by Piet se ouers en ouer broer, Koos, op die plaas. Piet en 

Jan is "bekeer tot bewustheid van 'die anomaliee van apartheid'" 

terwyl Koos konserwatief apartheid bly bedryf. 'n Insident waar 

Koos met 'n motor te naby aan 'n swart vrou op 'n fiets verbyry, 

sodat hy haar vol modder spat en sy van die fiets afval, is die 

begin van 'n argument tussen die twee broers oor die onchriste= 

likheid van apartheid. Wanneer dit kwaai reen en die spruit af= 

kom, is dit Koos wat 'n swart vrou en kind, te midde van gevaar 

vir sy eie lewe, van 'n eilandjie in die spruit red, terwyl Jan 

en Piet met allerlei argumente hulle onwilligheid staan en ver= 

goelik. 

Soos in die geval van "Op pad" l~ aan die basis van die diepte= 

struktuur van "Die meide" 'n Bybelteks. In hierdie geval is dit 
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die gelykenis van die twee seuns uit Matt. 21: 28-31: 

28 'n Man het twee kinders gehad, en hy gaan na die eerste en 

se: Kind, gaan werk vandag in my wingerd. 29 En hy antwoord 

en se: Ek wil nie; maar later het hy berou gekry en gegaan. 
30 Toe het hy na die tweede gegaan en vir horn net so gese; en 

hy antwoord en se: Ja heer. En hy het nie gegaan nie. 
31 Wie van die twee het die wil van die vader gedoen? Hulle 

antwoord Hom: Die eerste. Jesus se vir hulle: Voorwaar Ek se 

vir julle, die tollenaars en die hoere gaan julle voor in die 

koninkryk van God. 

Dit is duidelik dat die jongmense in die verhaal, Piet en Jan aan 

die een kant en Koos aan die ander, na analogie van die gelyke= 

nis, die vader se kinders verteenwoordig. 

Wanneer Piet se pa die gelykenis tydens huisgodsdiens hortend 

lees, lees hy een reel 'n tweede keer: "Hy antwoord en se: Ja, my 

heer, en hy antwoord en se: Ja, heer, en hy antwoord en se II 

(61). Dis insiggewend dat die seun wat ja se se antwoord herhaal 

word, asof twee seuns, in die verhaal Piet en Jan, gevra word en 

ja antwoord. Die wingerd waarin hulle aanbied om te werk, hou 

verband met die politiek van die dag, nl. apartheid en dan veral 

die apartheid waar mede-Christene verbied word om saam te aanbid. 

Hulle, veral Piet, is as Christene oortuig van hulle standpunt: 

"As ons bely ons is Christene, moet ons nie net in woord 

Christene wees nie, ons moet dit in woord en daad wees" (63). 

Hulle probeer dan ook die onbekeerdes van hulle onmenslikheid 

oortuig. Piet is vir Jan kwaad as Jan nie teenoor Koos en Piet 

se ouers sy oortuiging wil uitspreek nie en hulle reguit vrae 

elke keer probeer omseil: "Jy was nie eers in w66rde aan jouself 

getrou nie, wat staan nog in dade II (62) • 

Wanneer Koos daadwerklik optree en die vrou en kind uit die 

spruit red sonder om ag te slaan op die gevaar wat dit vir horn= 
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self inhou, tree hy soos die onwillige seun van die gelykenis op 

en doen die wil van die vader. 

Die intertekstuele verband tussen die gelykenis en die verhaal is 

duidelik. D.m.v. hierdie procede - om die verhaal op 'n Bybel= 

teks te baseer - en met die politiek van die dag as 'n motief, 

word 'n verdere verband met die politieke gedigte uit Die gram= 

matika van liefhe en met "Op pad" gele. Hier, soos in die reeds 

behandelde verhale, word daar weer verskeie standpunte oor die 

saak verteenwoordig:· Piet is die oortuigde, Jan is nog effe 

onseker, Koos verkeer in opposisie met Piet-hulle en die ouers 

tree sonder vertoon of die omhaal van woorde regverdig en menslik 

op soos hulle nog altyd doen. 

4.5 "Na 'n gesprek oor apartheid" 

Sosiaal-polities is ook die dagboekverhaal "Na 'n gesprek oor 

apartheid". Dit is die verhaal van Johan, 'n verligte Afrikaner, 

iemand wat in sy eie woorde net "ewewigtig" wou wees (92), wat 

a.g.v. persoonlike tekortkominge - soos 'n opvlieende humeur - en 

'n wrange verloop van gebeurtenisse, onskuldig op 'n aanklag van 

ontug veroordeel word, sy meisie, sy werk, sy moeder en sy self= 

respek verloor en uiteindelik, uit weerwraak, die swartman en 

-vrou wat die leuens in die saak teen hom gefabriseer het, ver= 

moor en tot die dood veroordeel word. 

Johan voer drie redes aan waarom hy "tot die peil van dagboek= 

skrywery .•. vervlak" het: Ten eerste wil hy "'n sogenaamde 

'probleemsituasie' makliker gehanteer kry" deur homself daartoe 

te dwing "om dit onder woorde te bring" (69) - "al die ou nukke" 

waarvan hy ontslae sal moet raak? (vgl. 71). Ten tweede slaan hy 

'n nuwe blaadjie om omdat hy en Maryna na jare mekaar gevind het 

en omdat hy bekeer geraak het. En ten slotte wil hy d.m.v. sy 

dagboek as objektiewe waarnemer van wat om hom gebeur en wat hy= 

self wedervaar en dink 'n beskeie poging aanwend om te help "om 
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die polarisasie tussen blank en nie-blank tee te werk". Hy wil 

objektief waarneem, maar "ironies glimlaggend" "op die manier 

waarop N.P. van Wyk Louw se: met 'n ironie waarin 'die liefde 

behou word'" (71). Dit moet "'n soort 'sosiaal-politieke dag= 

boek'" wees waarin hy poog om "die eintlike historiese gebeure 

van ons tyd - deur almal beleef, deur niemand waargeneem nie", 

waarna Jung "erens verwys", raak te sien (71). Hy versoen horn 

met sy beperkinge - dat hy nie die "lyding van ons tyd" sal ly, 

of "die gedagtes van ons tyd" sal dink, "of as wagter op Sions= 

mure die historiese gebeure van ons tyd waarneem nie" (72), maar 

hy koester die hoop dat dele van sy dagboekie "in die toekoms kan 

dien as stof vir 'n terloopse opmerking tussen hakies erens aan 

die einde van 'n voetnoot in die slothoofstuk van 'n werk •.. oor 

die historiese gebeure van ons tyd in ons land" (72). 

Met hierdie verhewe doelstellings voor oe - die "meervoudige 

gerigtheid" waarna Elize Botha (1987a: 114) verwys - begin hy as 

'n - in vele opsigte - bekeerde mens sy dagboek. 

Ten spyte van al sy goeie voornemes is dit al die ou nukke wat 

dinge vir horn beduiwel: met 'n skaars onderdrukte meerderwaar= 

digheidsgevoel bely hy sy liefde vir sy volk: 

Soros moet ek my keer of ek word sinies. Ek wil amper se: dat 
'n Afrikaner sy mede-Afrikaners "liefhet", is partykeer 'n 
genade, nie 'n verdienste van sy of hulle kant nie - 'n mens 
het 'n volk lief, nie omdat hulle is soos hulle is nie, maar 
hoewel (75). 

Net daarna temper hy dit met 'n aanhaling uit N.P. van Wyk Louw 

se Liberale nasionalisme: "jy het 'n volk lief om sy ellende" 

(75, vgl. Louw 1986: 424). 

Hy huldig ook die mening dat "menslike boosheid ••. spruit uit 

die mens en nie alleen uit sisteme nie ... " (76). Maar hy tree 

nog nie op soos hy horn voorgeneem het nie en het binne 'n paar 

164 



dae drie keer "toegelaat ... dat daar nie reg opgetree word teen= 

oor 'n swartmens nie" (79). Sy opvlieende humeur is ook die oor= 

saak daarvan dat hy met Maryna se broer, Herman, bots, vergeet 

dat sy motor nie brandstof het nie en hy 'n slagoffer van die 

swartes se wraak teenoor die wittes word. 

"Die rustige akademiese toon" van sy dagboek, se Elize Botha, 

"word 'n hortende, emosionele vertelsel; nie die probleem

situasie nie, maar die problematiese mens met al sy 'ou nukke' 

kom al meer in die middelpunt te staan; hy is ten slotte nie 

slagoffer van 'n onmenslike sisteem ('artikel 16 van wet 23 van 

1957') nie, maar slagoffer van sy eie aard" (Botha 1987a: 114). 

Onder die inskrywing van 8 Maart, waarin Johan oenskynlik die 

moontlikheid van selfmoord oorweeg deur van sy balkonmuurtjie af 

te spring, balanseer hy op die muurtjie terwyl hy aan 'n wasgoed= 

tou vasklou. Maar in weerwil van 'n realistiese uitbeelding van 

homself op die muurtjie, wat bewerkstellig word deur 'n aanwend= 

ing van die teenwoordige en toekomende tydsvorme van die werk= 

woord (vgl. "Ek klou my vas aan die balkonmuurtjie. Die diepte 

trek my aan Ek moet vasklou aan die muurtjie; as die drang om 

te spring my oorval, moet ek myself kan keer. Aan 'n wasgoedtou 

klou ek vas ... ") , i.s hy immers skrywende net besig met 'n ui t= 

beelding van hom op die muurtjie. 

Daar is hier 'n duidelike dualistiese gerigtheid in hom waar te 

neem: Uit sy handeling is hy besig om selfmoord, en selfs 'n 

ongeluk, te voorkom: hy klou aan die muurtjie vas om homself te 

keer as die drang om te spring hom sou oorval en aan die 

wasgoedtou vir ingeval die muurtjie onder hom sou verkrummel. 

Daarenteen sal die val vir hom bevrydend wees: "Die vryheid van 

so 'n val" (96). 

In "werklikheid" is hy heel subtiel besig om 'n beeld te skep van 

hoe hy homself "simbolies" waarneem: Die prekere posisie waarin 
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hy ham bevind, is die muurtjie wat "vanwee allerhande 'atmos= 

feries-kosmies-telluriese invloede'" onder hom kan verkrummel en 

waarop hy hom sestien verdiepings bo die aarde balanseer; hy het 

net die lewe self (die muurtjie) en sy geloof (?) (die wasgoed= 

tau) om hom staande te hou. Die dood begin vir ham aantreklik 

word (die diepte wat hom aantrek) terwyl sy posisie hier op die 

aarde, in die lewe, vanwee allerhande - goddelike (?), duiwel= 

se (?), aardse (?) - invloede al hoe hagliker word. 

Teenoor die afgrond, wat meer as die dood behels, is daar net die 

wasgoedtou waaraan hy kan vashou wanneer die muurtjie ender hom 

padgee. Afgrond en .wasgoedtou word beeld van die twee kragte wat 

op sy lewe inwerk. Die een, sterk en onverbiddelik, trek hom 

onder toe, die ander 'n skraal troos waaraan hy weifelend vashou. 

Die werking van die vernietigende invloed, of meet ek eerder se, 

die teenwoordigheid daarvan in Johan se lewe, daarvan is daar ge= 

noeg voorbeelde in die verhaal: al sy pogings om ewewigtig te 

wees teenoor swartmense, om van sy ou nukke ontslae te raak, om 

as bekeerde te lewe en om die liefde te behou word onverbiddelik 

verydel. Hierteenoor is die teenwoordigheid van die reddende in= 

vloed nie so duidelik waar te neem nie. Elize Botha vestig ans 

aandag op (n "derde stem" wat aan die einde van die teks deur= 

breek: "nie die van akademiese waarnemer of van emosioneel en 

lyflik betrokkene n~e, maar een wat buite tyd en omstandighede 'n 

versekering gee van inkeer en genade" (Botha 1987a: 115). Hierdie 

"derde stem" is manifestasie van die reddende invloed wat, of= 

skoon hy teen die einde "deurbreek", dwarsdeur die teks subtiel 

inwerkend teenwoordig is. 

Hierdie invloed is reeds teenwoordig in die positiewe houding 

waarmee Johan sy dagboek as bekeerde begin, in sy voorneme om 

van al die "ou nukke" ontslae te raak, om "met 'n ironie waarin 

'die liefde behou word'", waar te neem (71); in sy selfvermaning 

wanneer hy sarkasties skryf oor 'n dominee (71); wanneer hy hom= 
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self kwalik neem omdat hy nie reg opgetree het teenoor swartes 

(79) en Herman (84) nie. Dis die stem wat saampraat wanneer hy 

horn met Langenhoven se spreuk vermaan om te "doen wat reg is as 

die regter weg is" (79), wat horn kort-kort daaraan herinner dat 

hy 'n bekeerde is, w.at wil verstaan wat bedoel Psalm 31: 16 met 

"My tye is in u hand" (94) ' wat tydens sy "geding met God" horn 

waarsku: "Ek mag nie so se nie" (95) . Hy is besig om 'n "heilige 

oorlog" teen die duiwels te voer (96) en dis net die dun draadjie 

van die geloof wat horn, SOOS die einde suggreer, van totale 

ondergang red. Die teks vertel inderdaad soos Elize Botha tereg 

aflei "'n sielsgeskiedenis" (Botha 1987a: 115). 

In hierdie teks word na verskeie ekstratekstuele tekste verwys en 

uit baie aangehaal. Soos ons al teen hierdie tyd gewoond is van 

Steyn, dek dit 'n bree kennisterrein, vanaf Die Bybel tot by earl 

G. Hempel se Philosophy of Natural Science, vanaf "Heer Halewyn", 

en John Bunyan se The Holy War tot by P.J. Bouman se Revolusie 

van die eensames. Nie almal is ewe belangrik nie, maar daar is 
" 

tog 'n paar waaraan ons aandag kan gee. 

Met die aanvang van sy dagboek verwys Johan na A.C. Kinsey e.a. 

se Sexual Behavior in the Human Male om te motiveer dat hy geen 

seksprobleme het nie (69). Wanneer 'n mens in die Kinsey-verslag 

lees: "All kinds of persons and all aspects of human sexual be= 

havior are being included in this survey. ( •.. ) It is an unfetter= 

ed investigation of all types of sexual activity, as found among 

all kinds of males" (Kinsey e.a. 1963: 7); en 'n mens blaai deur 

die boek en kom agter dat van marital intercourse tot animal con= 

tacts bespreek word, wil dit voorkom of Johan juis die aandag van 

die aspek van sy lewe wil aflei. Kinsey en sy kollegas het nie 

vanuit 'n morele hoek na die manlike geslagtelikheid gaan kyk nie 
" en alle vorme daarvan, hetsy normaal of abnormaal, ondersoek. 

Die ondersoeker kan ongelukkig nie aan die karakter vra na watter 

gedeeltes in die verslag hy presies verwys nie en moet maar sy 
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eie afleidings maak. In die "Preface" tot die verslag se Alan 

Gregg"··· the human race is familiar with the suppression of the 

truth in both small matters and great" (Kinsey e.a 1963: vii); is 

Johan nie besig om die "waarheid" hier te onderdruk nie? Die 

vraag word dringender wanneer hy daarvan beskuldig word dat hy 

die ontugwet oortree het en hy - die aand in Hillbrow na die 

swart prostituut horn genader het - met 'n "ietsie-pietsie erns" 

homself hekelend verwyt: 

"Jammer jy't daardie ander nag nie ook weggehardloop 
"Wat de bliksem?" 
"Nie jou so kastig onskuldig hou nie: hoekom daardie 
"Maar begin jy ook?" (93-94). 

II 

nag ... " 

Die verwysing na Herodias wat Johannes die Doper se kop op 'n 

skinkbord wou he, en veral na "Heer Halewyn" met sterk seksuele 

ondertone (96) wil suggereer dat Johan nie so onskuldig skuldig 

bevind is aan die oortreding van artikel 16 van wet 23 van 1957 

as wat sy dagboek te kenne wil gee nie. Sover ek kon vasstel, is 

daar niks in sy optrede wat dit ondersteun nie, inteendeel, tot 

die einde handhaaf hy die verklaring dat hy onskuldig is. Dit 
~ 

bly egter 'n moontlikheid wat die ondersoeker moet oophou. 

Wat die verwysing na die Kinsey-verslag verder betref, kan 'n 

mens daarvan aflei dat die geslagtelike vir Johan nie "iets 

skoons en verhewe en heilig" is nie (71), eerder iets van mindere 

belang en om daaroor in 'n dagboek te skryf, is vir horn onvanpas. 

Die ironie (in sy geval sonder die glimlag) is dat iets wat, in 

sy eie woorde, "'n baie klein ou rolletjie" in 'n mens se lewe 

speel so 'n groat aandeel in sy ondergang kon he. 

Johan kan horn nie "as wagter op Sionsmure" voorstel wat die his= 

toriese gebeure van ons tyd waarneem nie, en glo nie dat hy, met 

verwysing na 'n ander uitspraak van Jung (?) wat Bouman iewers 

aanhaal, die "lyding van ons tyd" sal ly of "die gedagtes van ons 
~ 

tyd sal dink nie" (vgl. 72). Maar as Afrikaanse elckerlijc (vgl. 

Botha in Cloete 1980: 547) word die gedagtes van "ons tyd" ("Die 
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nuwe politiek"-kommentare van Pollux in Rapport van die sewentig= 

erjare) in Johan se dagboek weerspieel; nie net die gedagtes nie, 

maar ook die lyding wat hy deels aan eie lyf ervaar. Die "derde 

stem" wat aan die einde, met 'n aanhaling uit Jesaja 21: 11-'12, 

deurbreek (Botha 1987a: 115), 

Wagter, hoe ver is dit in die nag? Wagter, hoe ver in die 
nag? 
Die more kom, en ook die nag. Wil julle vra, vra; keer 
terug, kom. 

is inderdaad die van 'n wagter op die muur. Ofskoon die stem in 

die eerste plek nie Johan s'n as wagter is nie, word sy dagboek 

hiermee 'n wekroep vir die mense binne die "stad", vir die Afri= 

kaner en die Christen van "ons tyd". 

Onder die inskrywing van 8 Maart (96) verwys Johan na John Bunyan 

se The Holy War, in die geval - soos ook in die geval van Bouman 

se Revolutie der Eenzamen - het ons met 'n vertaalde werk te 

doen, hier uit die Engels in Nederlands. In De heilige oorlog 

voer Diabolus en sy Diaboliste oorlog teen die stad "Menschen= 

ziel" van koning "El-Schaddai". Dit is 'n verhaal waarin die 

sondeval en die genadige verlossing deur Christus asook die aan= 

slae van die duiwel pp die siel van die Christen en die inwerk= 

ende krag van die Heilige Gees sinnebeeldig voorgestel word. Die 

geloofstryd van die Christen wat Bunyan in The Holy War in bree 

trekke en met die omhaal van baie woorde rustig uitbeeld, moet 

Johan in al sy felheid strydend ervaar. 

Hoe hewig en totaal hierdie stryd teen Johan is, word daarin 

weerspieel dat hy die teendeel vermag van alles wat hy horn voor= 

neem om te doen: hy wil nie verhewe oor die liefde skryf nie, 

maar kom sover om sy haat teen die mensdom te boekstaaf (96); die 

onbelangrike "seks" vernietig sy lewe en sy ewewigtige houding 

teenoor die swartes eindig in haat en moord. Daarteenoor, deur 

die inwerkende krag van die Heilige Gees, is hy - soos ek hoer op 

reeds aangetoon het - 'n wagter op die mure, dink hy die gedagtes 
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en ly hy deur 'n "bisarre sameloop van omstandighede" die lyding 

van "ons" tyd. Die genade vir horn le daarin dat, soos vir 

"Menschenziel", die lyding deur God toegelaat word tot sy einde= 

like redding, dat die Christen "met die vuur van beproewing 

gelouter word" (Markus 9: 49 - nuwe vertaling). Vergelyk die 

volgende: 

Ik maakte uw zoet bitter; uw dag nacht; uw effen weg doorn= 
achtig ... Ik wekte uw Conscientie en uw Verstand, uw Wilen 
Genegenhede op na uw groot en schrikkelijk verval. Ik gaf 
leven in u, o Menschenziel, om mij te zoeken, opdat gij mij 
mocht vinden; en in uw vinden vondt gij uwe eigene genezing, 
geluk en zaligheid. (Bunyan s.j.: 315). 

Met die verwysing na Carl Hempel wat op sy beurt na die negen= 

tiende eeuse mediese navorsers verwys wat kraamkoors toegeskryf 

het aan "atmospheric-cosmic-telluric changes" - 'n "wetenskaplike 

oplossing" vir iets wat hulle nie kon verklaar nie - wil Johan 

die menslik onverklaarbare loop wat sy lewe geneem het, onder 

woorde bring. Met sy laaste inskrywing is hy niks nader aan 'n 

antwoord op al sy vrae nie. 

Van 'n oerteks soos in "Op pad" en "Die meide" is hier nie sprake 

nie, in elk geval, nie in die sin wat normaalweg met oerteks 

bedoel word nie. Daar is tog 'n basisteks wat vir Johan (en die 

outeur?) as vertrekpunt vir die dagboek kon dien. Hierdie teks 

is 'n Langenhoven-"spreuk" wat Johan onder die inskrywing op 25 

Desember (79) gedeeltelik aanhaal en wat volledig soos volg lui: 

Gee my 'n man 
Wat se wat waar is 
As die duiwel daar is 
Wat doen wat reg is 
As die regter weg is 
Wat trou by sy gewete bly 
As hy straf in plaas van beloning kry. (Langenhoven 1988: 31) 

Volgens Johan se inskrywings in sy dagboek, is dit wat hy na= 

streef: om trou aan sy gewete te doen wat reg is en om die waar= 
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heid te praat, 'n riglyn waaraan hy sy optrede kan toets. Maar 

"(m)ense raak abstrak en teoreties, het Van Wyk Louw erens gese"; 

met die woorde waarsku hy homself wanneer hy ernstiger as Langen= 

hoven oor sy "siening van die werklikheid" teoretiseer (75-76). 

En ten spyte van sy insig: "menslike boosheid ook, en miskien 

veral, spruit uit die mens en nie alleen uit sisteme ' II nie ... 

(76), en ten spyte van 'n verbete poging om trou aan sy gewete te 

bly na hy straf i.p.v. beloning gekry het, - na sy aanranding en 

die eerste hof saak probeer hy nog "ewewigtig" bly - is hy nie in 

staat om hiervolgens voort te lewe nie. Teorie en praktyk wil in 

die geval maar net nie klop nie. Wanneer hy in 'n situasie is 

waar 'n ander spreuk van Langenhoven - Spreuk 627: "Die man wat 

onskuldig in die tronk kom moet bitter voel maar nie so bitter 

nie, verbeel ek my, as die man wat die straf verdien het" 

(Langenhoven 1973d: 261) - op hom van toepassing gemaak kan word, 

reageer hy heftig daarop: 

Langenhoven of iemand het gese daar is net een ding erger as 
om onskuldig veroordeel te word, en in die tronk te wees, en 
dit is om as skuldige in die tronk te wees. Wel, Langenhoven 
weet nie. Hy het dit nie ervaar dat 'n swartvrou dat 'n 
swarte bleddie kaffermeid staan en lieg en vertel ... (90). 

Maar die veralgemening van die spreuk wat waar, pittig en erudiet 

kan wees, hou nie rekening met die kompleksiteite van die lewe 

nie; in hierdie geval, nie met die komplekse gees van die enkel= 

ing of die verwikke~de samestelling van die Suid-Afrikaanse same= 

lewing en al die kragte wat daarin werksaam is nie. Daarby ver= 

keer Langenhoven se spreuk in opposisie met 'n ander teks waarna 

Johan in die verbygaan verwys: P.J. Bouman se Revolusie van die 

eensames (71-72; die vertaling is van Leon Rousseau). Johan 

verwys eintlik na die aanhaling van C.G. Jung wat Bouman as motto 

vir sy boek gebruik. Die volledige motto lui soos volg: 

Wanneer ons die geskiedenis van die mensdom beskou, neem ons 
slegs die uitwendige van die gebeure waar, en dit nog ver= 
wronge in die troebel spieel van die tradisie. Wat werklik 

171 



gebeur het, bly buite die vorsersblik van die geskiedkundige, 
want die eintlike historiese gebeure le diep verborge, deur 
almal beleef, maar deur niemand waargeneem nie. 

Hierdie motto asook die titel van Bouman se boek laat 'n nouer 

verband met Steyn se teks deurskemer. Waar die motto alleen vir 

die dagboekskrywer van belang is, is dit nie soseer die inhoud 

van Revolusie van die eensames nie, maar die motto, die doel= 

stellings en die werkwyse van Bouman soos in sy "Woord Vooraf" 

uiteengesit (bladsye ongenomer), wat vir steyn as vertrekpunt kon 

dien. 

Bouman wil "'n tydperk in sy paradoksale teenstellings" uitbeeld 

en in sy poging om die ryk geskakeerde en ondeurgrondelike lewe 

te benader, weerhou hy horn van "beskouing en abstraksie". Hy wil 

sender beperkings van wetenskaplike geskiedskrywing "'n tyd van 

leed, verwarring en geestelike ontreddering" skets. Wat horn 

interesseer, is "enige werelddeel waar mense en groepe, volke en 

rasse saamleef sender om al die konsekwensies daarvan in te sien. 

En waar hulle geskiedenis 'maak' sender om te weet waarheen dit 

voer". Met sy tema,. "die vereensaming van die moderne mens", 

"die lyding van hierdie eeu", gaan dit vir Bouman veral oor die 

vereensaming van die enkeling, oor die geestelike verwildering 

waaraan die indiwidu deur die teenstrydige sosiaal-politieke 

invloede onderworpe word; "'n eensaamheid wat in sy positiewe 

vorm 'n religieuse en kulturele funksie kan vervul, maar wat ... 

oorskadu word deur vorme van eensaamheid van 'n heel ander aard. 

Diegene wat nog God nog gebod geken het, het dikwels getriomfeer" 

(Bouman 1958: "Woord Vooraf"). Dis nie die uitwendige gebeurte= 

nisse wat later in die geskiedenishandboeke neerslag vind nie, 

maar die lyding van die enkeling wat onbewustelik die geskiedenis 

"maak" en beleef. 

Hoe maklik kan Boum~n se doelstellings, sy motivering - maar nou 

met 'n beperkter visie net op die Suid-Afrika van die vroee 
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sewentigerjare toegespits - en sy werkwyse nie in Steyn se teks 

nagespeur word nie. In die inskrywings van hierdie dagboek= 

skrywer word daar telkens met "minimale kommentaar" op knooppunte 

in die gebeure gefokus (Bouman 1958: "Woord Vooraf"). Die leed, 

die geestelike ontreddering en verwarring as gevolg van rasse= 

spanning wat so kenmerkend is van hierdie tyd, word saamgetrek en 

beliggaam in hierdie "sinnebeeld" van die "denkende" Afrikaner 

uit hierdie moeilike oorgangsjare in ons volksgeskiedenis. 

En met die dagboekfragmente van Johannes Cornelius Steyn waarin 

'n mens in die "segswyses en denkbeelde, die algemene en die ver= 

teenwoordigende - verskillende aspekte van die Afrikaanse elcker= 

lijc" (Botha in Cloete 1980: 547) van die vroee sewentigerjare 

kan herken, is die outeur, Steyn, besig om van die pad van Suid

Afrika waarmee hy in "Op pad" begin het, 'n meer indiwiduele, 

miskien banaler, maar deur die tragiese en die religieuse aspekte 

daarvan, 'n ontroerender beeld te skep. Ontroerender, want dis 

deel van die lydensweg wat die enkeling moet loop, deel van sy 

opstand, maar ook deel van 'n rewolusie wat hy negatief moet 

ervaar. 

Waar Bouman, volgens die newetitel van sy boek, 'n "(s)pieelbeeld 
¥ 

van 'n tydperk" probeer gee, is Steyn besig om met Johan se dag= 

boek 'n spieelbeeld, nie net van die enkeling nie, maar ook van 

'n volk te skep. En is ons nie hiermee by die grootste gemene 

deler in Steyn se oeuvre nie: by die enkeling in sy stryd teenoor 

"atmosferies-kosmies-telluriese" veranderinge, by die volk wat 

"tussen die engtes" in gedryf en agtervolg word nie? 

Aan die een kant handhaaf hierdie teks met sy onomlynde problema= 

tiese geslagtelikheid relasies met "Skuldige" en die eerste 

helfte van Die grammatika van liefhe en, aan die ander kant, met 

die politiek van die dag, relasies met die tweede helfte van die 

digbundel, "Op pad" en "Die meide". In "uiterlike vormgewing" en 

in sy "meervoudige gerigtheid" - d.w.s. "didakties ~n belydend" -
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en in sy heenwysing na die troostende genade van God, is hierdie 

verhaal 'n "vanselfsprekende voorbeeld" vir Dagboek van 'n ver= 

raaier (vgl. Botha 1987a: 114-115). 

4.6 "Ek verklaar liefde" 

Benewens die briefskrywer van "Ek verklaar liefde" se relaas van 

sy "liefdesverklaring" en sy taalkundige verklaring van liefde 

(eintlik van die werkwoord liefhe), is dit ook 'n verklaring van 

wat liefde vir horn beteken en die verhaal van sy liefde vir die 

persoon wat hy nie net liefgehad het nie, maar nog steeds lief 

het. 

Botha en Snyman (1987: 53-55) gee 'n besonder deeglike ontleding 

van hierdie verhaal wat ek hier "opsom" omdat dit vir my meer as 

net 'n aanknopingspunt is. 

Botha en Snyman neem die aard van die verteller as vertrekpunt 

vir hulle ontleding van die verhaal. Die eerste saak wat hulle 

uitlig, is dat die teks 'n brief is en die verteller 'n brief= 

skrywer wat antwoord op vrae wat sy korrespondent aan horn gestel 

het. Hierdie vrae gee nie net aanleiding tot die vertel van die 

verhaal nie, maar karakteriseer ook die verteller as 'n alleen= 

loper vir wie die intellektuele swaar weeg. 

Uit sy "paar sinnet:ties oor die dink/voel gedoente" word die 

leser daarop ingestel, eerstens, dat elke woord versigtig gelees 

moet word en, tweedens, uit sy fyn beredenering waarin hy aantoon 

dat dink en voel vir horn nie ver van mekaar le nie, "dat 'intel= 

lektueel wees' nie die teenoorgestelde van intens-voelend hoef te 

wees nie, maar juis met die intense gevoel verbonde is" (1987: 

53) • 

Deur hierdie betoog het die karakter homself verder gekarakter= 

iseer en 'n benadering vir sy verhaal as 'n verhaal oor 'n gevoel 

aangedui. 
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Hulle vestig ook die aandag daarop dat die verteller se uiteen= 

setting van die "dink/voel-gedoente" nie die van die eksentrieke 

individu (is) nie", dat hy 'n doodgewone man is. Hiermee kan ek 

ongelukkig nie ten volle akkoord gaan nie, want ongeag hoe dood= 

gewoon hy homself probeer voorstel, bly hy die intellektueel wat 

liefhebbend dink en intellektueel voel. Sy begrip van die "lief= 

de-besigheid", van "die dink/voel-gedoente" (ek kursiveer) is -

en juis omdat alles "onuitsebaar" is - nie noodwendig die doodge= 

wone mens se begrip van liefhi en dink nie. 

Die verteller gee ook van homself as taalkundige rekenskap. 

Deur die taalspel word met die geliefde se skuilnaam, "Y", 'n 
" "hele gevoelskompleks in die teken" "uitgese" (vgl. p. 103 -

"pyn, eina! ly, vermy, verby) en anders as Y se naam, word die 

verteller se gevoel nie gekamoefleer nie. Die klem bly op die 

liefde val en nie op die geliefde nie. As gevolg hiervan bly die 

gestalte van die geliefde vaag: onopvallend, bleek, skraal, met 

bruin hare en "die pragtigste, helderste blou o~"; 'n "voltydse 

derdejaar B.A. Tale" (104). 

Die krisis-episode van die verhaal speel op 'n Sondag in'die 

herfs op 'n Vrystaatse plaas af. Daar is drie gesprekke tussen 

die verteller en Y waarvan die tweede die belangrikste skyn omdat 

die woord "liefhe" hierin taalkundig verklaar word. Die loutere 

gevoel breek telkens deur die taalkundige betoog. Die voorbeelde 

- taalkundig korrek ~ is daarop afgestem om ekwivalent vir die 

verteller se emosie te wees (Kannemeyer 1977: 58) en daarby buit 

hy die ikoniese moontlikhede van liefhi as tangkonstruksie uit 

deur 'n omhelsing na te boots (106). 

Die skynbaar onbenullige stukkie dialoog: "Se tt, t6e?" - "Nee, 

jf, t6e?" wat soos 'n refrein in die gesprekke opduik, is van 

besondere belang: eers is dit 'n "kinderspeletjie" (105), dan 
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dien dit as voorbeeld van 'n sin wat nie 'n werkwoord het nie en 

dus geen handeling uitdruk nie. Wanneer hierdie stukkie dialoog 

die derde keer voorkom, bring dit hierdie betekenisse - "spel en 

afwesigheid van (betekenisvolle) handeling" met hom saam. Dit is 

dan met die terugkeer van hierdie refrein wat die verteller se 

poging om sy bedoeling duidelik te maak in duie stort. Die 

tweede gesprek eindig waar Y uit J.C. Bloem se "Najaarsdag" aan= 

haal (Bloem s.j. 104). 

Die derde gesprek hervat in die trant waarmee die tweede geeindig 

het: vol koue en die melancholie van Bloem se gedig. Met die 

koue vergroot die stilte en die afstand tussen hulle. 

Die verteller "kan 'liefhe' verklaar, maar (hy) kan liefde nie 

verklaar, as en omdat daar nie 'gese' kan word nie". 

Die verhaal eindig met die mededeling dat Y met 'n ander Y gaan 

trou. Hulle name word bekend gemaak: Maryna en Wynand. Die 

-yna-rym suggereer nie net dat hulle saam hoort nie, maar ook die 

pyn wat dit vir die verteller inhou. 

Botha en Snyman sluit hulle ontleding af deur te vra: "Maar wie 

van die twee was Y vir die verteller?" 

Soos in die reeks "Briewe" uit Die grammatika van liefhe, is 

hierdie teks 'n brief "In antwoord op ... " (Steyn 1975b: 19), 'n 

brief waarin iemand anders die briefskrywer se gevoel oor die 

emosionele, die liefde probeer peil. In "In antwoord op ... " 

blyk dit dat die ander persoon probeer uitvind of die brief= 

skrywer sy/haar liefde beantwoord terwyl die ander persoon in die 

verhaal se "weetgierigheid" skynbaar net in die algemeen geprik= 

kel is. 

Hierdie teks staan redelik sentraal in Steyn se oeuvre. Soos ek 

reeds by die bespreking van die digbundel, en veral met die ont= 

leding van "Die grammatika van liefhe" en "Tussen ons die stilte" 
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gemeld het, is die verbande onteenseglik. Botha en Snyman noem 

hierdie gedigte selfs "noodsaaklike verwysing vir hierdie ver= 

haal" (1987: 54). Daarby wys Botha-hulle uit dat Steyn hom in sy 

prosa met "baie dinge" besig hou wat die verteller se korrespon= 

dent in die aangehaalde gedeelte in die brief aanraak: "volk en 

vaderland, die wese van Afrikanerskap" (1987: 54). 

Wat in die gedig, "In antwoord op ..• ", en in "Ek verklaar lief= 

de" besonder opval, behalwe dat die ekke se reaksie op hulle kor= 

respondente so uiteenlopend is, is dat vir albei, om dit in die 

woorde van die gedig saam te vat, die liefde serebraler is as jy 

dink. Vir die ek van die verhaal kom dit daarop neer dat hy dink 

nodig het om te kan voel {102), dat die een 'n voorwaarde vir die 

ander is. Hierdie gedagte kom glad nie tot uiting in "Die gram= 

matika van liefhe" nie, maar wat "Die grammatika ... "en die ver= 

haal duidelik demonstreer, is die spreker/ verteller se "'intel= 

lektueel-wees', argumenteer, betoog, bewys" {101). In die 

verhaal kry die leser eers die ek se betoe rondom dink en voel, 

hoekom hy nie graag oor die liefde skryf nie, oor die "onuitse= 

baarheid" van alles, waarom hy sy geliefde 'n skuilnaam gee en 

iets oor Y se agtergrond, voor hy met sy eintlike "verhaal" be= 

gin. Die kern van die verhaal bestaan hoofsaaklik - soos "Die 

grammatika van liefhe" - uit 'n wetenskaplike verklaring van die 

tangkonstruksie met liefhe as voorbeeld. En in hierdie berede= 

nering, deur die uitbuiting van die moontlikhede van die taal 
~ 

(die taalkunde) - 'n mens kan soos A. Roland Holst van die brand= 

skat van die taal praat {Holst 1961: 55) omdat die taal(-kunde) 

hier tot die uiterste gedwing word om grammatika(-les) te bly 

maar terselfdertyd liefdesverklaring te wees - is dit 'n tipiese 

voorbeeld van hoe die verteller intellektueel omgaan met gevoel. 

Die teks eis inderdaad aandag op vir "die taal: vir die woord in 

sy gestalte en betekenis" (Botha en Snyman 1987: 53), maar omdat 

die spel met die taal hierin niks nuut bring, niks wat nog nie in 
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die digbundel aangeraak is nie, gaan ek nie verder daarop in nie. 

Die teks bly egter die belangrikste skakel tussen Die grammatika 

van liefh~ en Op pad na die grens waar dit duidelike verbande met 

die gevoelskomponent van die digbundel handhaaf en uitbou. 

4.7 "Die dood van 'n onopvallende man" 

"Die dood van 'n onopvallende man" is 'n weergawe van die laaste 

ure in die lewe van 'n oninteressante en onaansienlike jong man. 

As gevolg van vereensaming word hy daartoe gedryf om selfmoord 

te pleeg deur van die agtiende verdieping van die woonstel waarin 

hy woon te spring. 

Deur middel van gesprekke met denkbeeldige karakters - sy andere 

selwe?: die prins (~rote Winkler Prins), die vroue van die veld 

(Renoir se "Femmes dans un champ"), Rollie, Sjerrie (111), asook 

"naamlose vennoot" (113), 'n vergange geliefde, 'n mooi porse= 

leinmelkbeker (116), 'n denkbeeldige soldaat/verpleegster 

(117/8), sy spieelbeeld (119) en sy gewete wat tussendeur kom 

"byneuk" - ontvou die verhaal van sy eensaamwording. 

Die gesprekke verraai nie 'n duidelik aantoonbare rigting in die 

verhaal nie, daar is nie die oploop na 'n hoogte- of die geleide= 

like daling na 'n laagtepunt toe, ook nie die verhewiging van die 

emosies voor hy van die balkon afspring nie. Ons het hier veel 

eerder met 'n collage van beelde van eensaamheid te doen. En in 

hierdie collage vervul die verwysings 'n besondere, meestal 

ondersteunende, rol. 

In die gesprek met "die prins" kom die lewe ter sprake met 

verwysing na Beethoven se variasies op Mozart se Reich mir die 

Hand mein Leben en ook Lucebert se gedig "ik tracht op poetische 

wijze". Teenoor die lewe wat Beethoven se musiek en die karakter 

in 'n "versie" besing, kom die gedagte aan selfmoord te staan. 

Die jong man maak van Lucebert se "de ruimte van het volledig 
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leven" (1966: 75) "de ruimte van het ironisch leven" (ek kursi= 
• 

veer) omdat die lewe wat hy ly geen volledige lewe is nie en hy 

dit slegs ironies lewe kan noem. Lucebert se gedig sal hom ook 

tref "met het besef / een broodkruimel te zijn op de rok van het 

universum" (1966: 76). In hierdie gesprek weeg die "prins" die 

finaliteit van die dood vir hom op teenoor die moontlikhede wat 

die lewe, hoe onvolledig ookal, inhou. 

In die gesprek wat hierop volg (nog met die "prins"?), word daar 

eers met "Die enkelkamer, ek en jy" verwys na D.J. Opperman se 

"Na 'n besoek aan die dieretuin" (1987: 73). Hier word vir die 

eerste keer in die teks op die homo-erotiek gesinspeel: "- jy kan 

by my kom 'ingaan' of ek gaan by jou 'inkom' ... Dis maar om't 

ewe •.. " (112). Opperman se "ek" wat saam met sy "jy" sy enkel= 

kamer bewoon, staan ~in skrille kontras met die onopvallende jong 

man wat as gevolg van sy alleenheid "enkelkamer" is (112). 

Die tweede verwysing in hierdie gesprek, weer uit Opperman, hou 

steeds verband met kamer, maar nou die kamer wat vir die "alleen= 

slaper" "daagliks onherbergsamer" word (Opperman 1987: 81). Met 

Eugene Marais se selfmoord as onderwerp, is Opperman se gedig 

("Wildernis") vooruitskouing van die selfmoord van hierdie ver= 

eensaamde mens. 

Met verwysing na die "koninklijke vliegtuigenfabriek Fokker N.V." 

(113) en die vliegtuie F27 Friendship en F28 Fellowship word die 

homo-erotiese weer betrek wanneer die hoofkarakter aan sy "naam= 

lose vennoot" (N.V.) vertel van die persoon met wie hy eenmaal 

berg uit was en die vra: "Hoe opwindend? Fellowship of Friend= 

ship? Een van vlees en bloed? En was die vlees gewillig?" 

(113). Wat hieruit weer duidelik blyk, is die karakter sever= 

lange na die toegeneentheid van 'n ander. 

Dit is tydens hierdie gesprek wat hy half oor die afgrond van die 

balkon aan 'n wasgoedtou hang terwyl hy sy gedig, "Tussen hemel 
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en aarde" vir sy "vennoot" voordra. In hierdie beeld van een= 

saamheid vertel hy van die enigste keer wat iemand sy hand gevat 

het, nie uit toegeneentheid nie, maar omdat sy hand die enigste 

ding was waaraan die ander persoon kon vashou om te verhoed dat 

hy teen die krans afstort. 

Die volgende belangrike verwysing is na die uitverkiesingsleer. 

Met aanhalings uit Ps. 121, Ps. 130 en Heb. 1:1 word die enkeling 

se nood verwoord, maar daar word ook gesuggereer dat hy nie 

uitverkies is nie (115). 

In aansluiting by 'n brief van sy oorlede Moeder wat iewers uit= 

geval het en wat handel oor die koue winde wat hulle vrugte-oes 

vernietig het, verwys hy na D.J. Opperman se "Ballade van die 

grysland" en dan spesifiek na die peerboom wat "in die steenkool= 

erf wit blom" (Opperman 1987: 87). Soos die karakter in die 

ballade is hy nie in staat om soos die peerbooom, ten spyte van 

die ongunstige omstandighede, tot wasdom te kom en vrugte te dra, 

om sy "goddelike opdrag" na te kom nie. Die vriendskap en die 

liefde wat hy ontbeer, is die voedingsbronne wat hy kortkom. In 

die dialoog wat hy hier met een van sy denkbeelde (die vergange 

geliefde?) voer, word daar by mekaar verbygepraat. Hy is besig 

om 'n romantiese beeld van die geliefde en peerboombloeisels op 

te roep terwyl die ander dit ironiserend "balanseer" met die 

werklikheid van besoedeling deur steenkoolrook en as. 

Hierop volg gesprekke met die porseleinmelkbeker, die soldaat/ 

verpleegster en sy gewete wat hom ernstig aanspreek oor kommuni= 

kasie met die vyand en "aanle" met 'n man. Met 'n aanhaling uit 

Peter Blum se Kaapse sonnet, "Die ou beslommernis" (1958: 33), 

word eers die geslagtelike en daarna die homo-erotiek weer aange= 

raak: 

"Die ander mens - dis die hemel! Hel! Dis die hemel! Die 
ander mens - dis 'die ienagste voo'smaak van die Paradys'!" 
( ... ) 
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"Mansmens of vroumens - die punt is dis mens. Liggaam, 
vleis, bloed. Wat ek wil he, is 'n ander mens" (118). 

Die Blum-aanhaling kan meerduidig geYnterpreteer word: 

"voo'smaak" kan of v.oorsmaak of voos maak wees. Vir albei tekste 

bly altwee interpretasies ewe geldig. 

Na 'n kort gesprek met sy rewolwer, praat hy met sy spieelbeeld 

en haal aan uit Ges. 189:2: "Al kom dan ook die dood hoe spoedig/ 

tog stap ons rustig na die graf " Die eensaamheid wat horn 

dwing om met lewelose dinge en met homself te praat, stuur horn 

ook graf toe. 

Sy val van die agtiende verdieping af word van verdieping tot 

verdieping met aansprake en teesprake begelei. Die aansprake -

aansprake in die sin wat iemand aangespreek word - is aanhalings 

van sy gewete afkomstig uit die Bybel wat hy probeer teespreek. 

Dit word - wanneer sy gewete die oorhand kry en sy teespraak met 

die aanspraak saamv~l en oorgaan in 'n gebed, soos die stem wat 

aan die einde van "Na 'n gesprek oor apartheid" deurbreek - 'n 

stem "van inkeer en genade" (Botha 1987a: 115): "Ek kan tog nie 

terugval nie!" ... "God! Laat my op val! Laat my 'n nuwe kans 

kry" . • . "God, vergewe my!" ( 121) . 

Nie net die gesprekke met sy andere selwe, aangevul met verwys= 

ings wat met eensaamheid verband hou, aksentueer hierdie jong man 

se ontredderde alleen bestaan nie, maar ook sy gebruik om aan 

lewelose dinge lewe te gee. Sy rewolwer en die sjerrie wat hy 

drink, word Rollie en Sjerrie - metgeselle met wie hy gesprekke 

kan voer. Ten opsigte van die Grote Winkler Prins en die melk= 

beker voer hy hierdie gebruik nog 'n stap verder deur, in geval 

van die boek, rug, blaaie en vel, en in geval van die melkbeker, 

bek en oor meerduidig te interpreteer waardeur hulle nie net 

gespreksgenote word nie, maar menslike gestaltes aanneem waaroor 

hy liefkosend kan droom (vgl. p. 111 en p. 116 onderskeidelik). 
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In verband met sy eensaamheid speel hand en die handeling wat 'n 

hand kan uitvoer socs o.a. vat, vashou, streel en raak 'n ewe 

belangrike rel. Dis die essensie van die menslike kontak wat hy 

ontbeer en die verlange daarna wat telkens in sy gesprekke tot 

uiting kom. 'n Goeie voorbeeld daarvan is sy "versie", "Tussen 

hemel en aarde": 

Teen 'n krans, 
byna bo-op, het jy jou balans 
verloor, gewankel, half 
gegly, amper af-
gestort en 
'n oomblik was 
my regterhand 
jou enigste houvas 
- in doodsangs -
om aan te trek, 
te hang, 
en amper te gou 
te los 
oor jy jou ewewig 
herwin het - vreeslik behendig 
en boonop vyandig-verlee. 

Die ironie hiervan is dat hy die gebeurtenis altyd in herinnering 

roep as iets wat hy graag onthou, terwyl dit vir die ander per= 

soon iets is wat hy~sy uit noodsaak verplig was om te doen en 

eerder wil vergeet. Selfs aan die gekruisigde Christus kry hy 

nie geraak nie (115). Hy wat so graag wou aanraak en aangeraak 

gewees het, word deur die mense verstoot. Vir horn raak alle 

hande naderhand "verderhand" (120). 

Soos die verteller van "Ek verklaar liefde" is hierdie jong man 

'n taalkundige. Hy gee daarvan blyke in sy beredenering random 

"het volledig leven" wanneer hy "verkeerd" aanhaal - "O, ekskuus, 

het 'volledig' leven Sender, maar dan ook sender die uit= 

gangs-e van die attributiewe byvoeglike naamwoord wat daarvan 

volledig woord sou gemaak het!" (112) - en sy spel met die taal 

wat o.a. latent in die titel teenwoordig is maar waarvan die 

ironie eers in terugskouing geaktiveer word. 

Deur die taalspel word 'n duidelike verband met Die grammatika 
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van liefh~ gele alhoewel dit hier nie dieselfde hoogtepunt as in 

die digbundel bereik nie. In die "versies", veral "Tussen hemel 

en aarde", is die digter van Die grammatika ... duidelik te her= 

ken: in die enjambemente, die opeenvolgende sesure in die eerste 

gedeelte van die gedig en die versreel wat met af- van "afstort" 

eindig waardeur die persoon se versteurde balans gesuggereer word 

en in die daaropvolgende versnellings wat uitloop in die effe 

langer versreels wanneer hy weer sy balans herwin het. Versteg= 
* 

nies is die gediggie nogal knap. 

Miskien nie so knap nie, maar aansluitend hierby is twee stukkies 

prosa wat deur die ritme en die rym die indruk wek dat hulle as 

poesie ontstaan het. Ek haal aan, maar gaan my verstout om dit, 

ter illustrasie, in versvorm weer te gee: 

1. Bo, voor 'n venstertjie, 
in die hoogte, hang daar 
onbereikbaar ... 
aan twee houte, 
'n kruise en 'n dwarse 
Daar hang swygend, ver 
Van bo-af sien hy 
op my, 
vernederde, neer. 
Uit die hoogte weet hy hoe ek 
sy bysyn begeer. 
Maar, hoe ek my ook al rek 
- ek kan my verrek 
tot ek 
rek-rek 
vrek -
ek kry daar nie geraak nie (115). 

2. Watter bek was nooit 'n snawel 
nooit 'n muil of nooit 'n mend, 
watter bek loop op twee bene, 
net socs ander mense rend? (116). 

Nog nie volledig poesie nie, maar duidelik verse in wording. (Die 

laaste vind ek nogal sjarmant). In die taalspel is die taal= 

virtuoos aan die woord, die virtuoos vir wie die spel - wat "vol 

is van de twee edelste hoedanigheden rythme en harmonie" -

boei en betower (114). Dis ook hy wat bely dat die mens net op 

een fenomeen kan vertrou, "en dis die taal" (116). En hier het 
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ons weer met die sosiolinguis van die digbundel te make. Nie die 

een wat diep bekommerd is oor die voortbestaan van Afrikaans nie, 

maar di~ een van "Woord en sin", "Deelwoorde deel", "Inleiding 

tot 'n tentatiewe fenomenologiese beskouing" en andere, vir wie 

taal as kommunikasiemiddel primer van belang is. 

In hierdie taalkundige is die alleenslaper van "Ek verklaar lief= 

de" en die vereensaamde en die godsdienstig ontredderde van Die 

grammatika ... en ander tekste duidelik terug te vind. 

4.8 "By die sterfbed van 'n mislukkelinq 

~ 

'n Onderwyser, die verteller van "By 'n sterfbed van 'n misluk= 

keling", besoek 'n kollega van hom, Piet Scheepers, wat besig is 

om aan kanker te sterf. Benewens 'n opgesomde weergawe van die 

oggend se gepraat oor kleinburgerlikhede en die weergawe van 'n 

gesprek wat volg na die verteller aangekondig het dat hy gaan 

vertrek, bestaan hierdie teks hoofsaaklik uit die verteller se 

gedagtes oor Piet en gebeurtenisse wat hy in herinnering roep. 

Aan die einde gee Piet aan die verteller 'n verhaal van hom om te 

lees wat woordeliks ooreenstem met die verhaal wat die leser pas 

gelees het. 

In teenstelling met die meeste sentrale karakters in Steyn se 

prosatekste is Piet Scheepers iemand wat sosiaal goed aangepas 

is. As onderwyser i's hy gewild by die leerlinge, iemand wat "in 

letterkundige kringe 'beweeg'" (123), wat selfs beperkte sukses 

met sy verse behaal (126) en heelparty vriendinne het wat hy elk 

op 'n besondere manier probeer help; (vgl. die mededelings oor Z, 

Y, X en Wop bladsy 128). Daarenteen lyk die verteller van die 

verhaal meer na die wanaangepaste sentrale figure van verhale 

soos "Na 'n gesprek oor apartheid", "Ek verklaar liefde" en "Die 

dood van 'n onopvallende man". Volgens Piet is hy bekrompe oor 

die politiek, die letterkunde, die seksualiteit en Piet se 

sosiale gewete {125). Hy staan krities en afwysend teenoor ver= 
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skeie letterkundige sake, soos die poetiese trant van destyds 

(vgl. 125), sekere kritici se menings, die lees en voordra van 

gedigte en Piet se letterkundige pogings. Selfs sy vriendskap 

met Piet blyk eensydig van Piet ("die nooitvergetene") se kant 

aan die gang gehou te word. Piet se beskeidenheid oor sy verse 

beskou hy as 'n vir Piet "onverwagte nederigheid" (124). Teenoor 

Piet se onsekerheid oor sy verse is hy selfversekerd in sy oor= 

deel en waar Piet eerlik is, is hy geneig om te huigel. As Piet 

horn nie versoek het om 'n dag by horn deur te bring nie, sou dit 

seker nooit gebeur h.et nie, want die verteller "het horn so swak 

geken" (130) en se self dat hy "maar 'n betreklik toevallige 

kollega" was (128). 

Die vraag wat nou beantwoord moet word, is: wat bring twee sulke 

uiteenlopende karakters by mekaar uit? of anders gestel: wat is 

daar wat Piet die "vriendskap" lewendig laat hou? 

Die verteller noem homself 'n "poesiebarbaar" (126), maar se nie 

hoe hy homself ten opsigte van die prosa en die drama takseer 

nie. Ons weet dat hy horn ook met skryfwerk besig hou: "Daar was 

'n stukkie skryfwerk wat ek moes afhandel" (123) en die teks wat 

ons as lesers lees, is st vertelsel. Uit Piet se optrede teenoor 

die verteller word dit duidelik dat Piet besondere waarde aan die 

verteller se literere oordeel heg. Al sy "skryfsels" le hy aan 

die verteller voor so al of sy goedkeuring vir horn van almal s'n 

die swaarste weeg. Hieruit kan ons aflei dat Piet die "vriend= 

skap" aan die gang hou oor die verteller se eie letterkundige 

prestasies of oor sy literere oordeel. Hy het horn selfs vanuit 

sy sterfbed laat kom om sy seen oor sy verhaal te kry. Die teks 

bied geen ander rede vir die "vriendskap" aan nie. 

Oor die verteller se politieke houding lewer die teks nie baie 

getuienis nie; ons weet alleen dat Piet dit as bekrompe ervaar. 

Aan die ander kant weet ons genoeg van Piet se politiek om horn 
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verlig te noem. Hierdie verligtheid vind neerslag in sy briewe 

aan die pers wat o.a. handel oor "die manier waarop 'grensgeval

Afrikaners' van 'ons volk' afgestoot word deur die 'Afrikaner-ge= 

setenheid'; die 'hoogs ontstellende vervreemding tussen die 

Afrikaner en ons nie-blanke taalgenote ... ' 'bepaalde aspekte van 

apartheid wat naderhand kankeragtig word ... '" (124). Dit vind 

ook uiting in sy gedigte (vgl. p. 125) en sy drama waarvan ons 'n 

opsomming op bladsy 127 kry. 

Met 'n aanhaling van Alexandr Solzjenitsyn huldig Piet die mening 

dat die letterkunde die maatskappy moet dien, m.a.w. dat die 

skrywer betrokke moet skryf (124). Ook hierin kom Piet se 

politieke neigings na vore en word dit duidelik dat hy geneig is 

om die mode na te volg. 

Die literere mode van destyds (hier is die publikasiedatum van 

die verhaal, 1976, 'n riglyn) is ingegee deur die oproep aan 

skrywers om betrokke te skryf soos dit deur Andre P. Brink in die 

eerste en derde nommers van die tydskrif, Kol, aangevoer word 

(Brink 1968a: 2-4, 1968b: 4-6). 

Die verteller huldig nie dieselfde mening nie en sluit met 'n 

aanhaling van Vladimir Nabokof (124) by Barthe Smit (1968: 5-8) 

en veral Hennie Aucamp (1978: 1-4) aan wat groter vryheid vir die 

skrywer opeis sodat, naas die betrokkenheid, ruimte gelaat word 

vir sy "private aches". 

En hiermee is ons by die kruks van die verhaal, by die punt waar= 

op hy balanseer: die verskil tussen die twee karakters - die een 

wat die modegier navolg en sodoende homself verloen, die ander 

wat sy indiwidualiteJt behou en "sukses" behaal? 

Die verhaal speel hierdie teenstelling, tussen betrokke skryf en 

ruimte laat vir die "private ache", verder uit: Al Piet se be= 

trokke "skryfsels" word deur die verteller afgekeur en is gedoem 

tot mislukking. Selfs Piet se beperkte sukses met die publikasie 
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van sy gedig is vir homself 'n mislukking omdat X, die letterkun= 

dige wat dit goedgekeur het, '"n knoeier, 'n meedoener" is (129). 

Met hierdie woorde is dit duidelik dat Piet besef dat die mode= 

gier (en dan veral hierdie modegier wat jou kan laat vergeet van 

die mense wat die naaste aan jou is?) vir die skrywer 'n kanker= 

gewas kan word. Die verteller se weergawe van die oggend se ge= 

sprekke noem pertinent dat hulle glad nie oor "literatuur en be= 

trokkenheid" of oor "sensuur en pornografie" gesels het nie; dat 

hulle juis oor kleinburgerlikhede gepraat het - miskien nie hulle 

"private aches" nie, maar iets wat vir 'n gewone man 'n "private 

ache" kan wees (vgl. pp. 122-123). Ook in die opsomming van die 

verhaal in Piet se "sosiaal-politieke dagboek", "'n Hervormer 

sterf", word hierdie gedagte uitgelig: 

"In die laaste oomblikke, net voor die dood, is al die groot 
dinge waarvoor onse hervormer horn beywer het, gereduseer tot 
iets relatiefs en vergankliks: die toekoms van 'n volk, 
geregtigheid, 'Suid-Afrika Eerste" •.. Dis slegs die nietige 
dingetjies om jou, die paar mense wat die naaste aan jou 
staan, wat saak maak" (129). 

Besef die verteller -Ook dat Piet horn aan die mode ontworstel het, 

nou 'n groter kans op sukses het en horn daarom so oordrewe geluk= 

wens met die verhaal nog voor hy dit gelees het? (130). 

Op allegoriese vlak is die modegier die kanker wat dwarsdeur die 

aangetaste liggaam versprei en die jong skrywer 'n vroee dood 

laat sterf. Op hierdie kanker-beeld kom ek later in hoofstuk 5 

weer terug. 

Let op dat die verteller nie heeltemal gevoelloos is nie: wanneer 

sy skerp kritiek oor Piet se verse Piet tog raak, probeer hy sy 

oordeel versag deur dit te kwalifiseer (126) en hy raak bewoe 

wanneer hy aan die sterwende Piet en sy ideale, waarvan nou niks 

sal kom nie, dink (130). Met hierdie gevoeligheid sluit hy aan 

by Piet se verhaalplan van die sterwende hervormer wat besef dat 

die mense wat die naaste aan jou staan, saak maak. 
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Dit lyk of Steyn die oproep om betrokke te skryf met hierdie ver= 

haal antwoord. 

Teen die einde van die verhaal word 'n nouer verbondenheid tussen 

Piet en die verteller gesuggereer wanneer Piet die verteller se 

gedagtespraak oor hom hardop aan die verteller herhaal en wanneer 

hy Piet se verhaal lees en agterkom dat hulle verhale woordeliks 

ooreenkom. Is hier sprake van 'n alter ego soos J.C. Kannemeyer 

beweer? (1977:58). Ek wil nie die moontlikheid uitsluit nie, 

maar dit lyk nie so nie. As die verteller en Piet Scheepers ego 

en alter ego is, sal hy nie deur die begin van Piet se verhaal, . 
wat hy as die begin van sy eie herken, so verras word dat dit 

eintlik as 'n skok kom nie. Na die verteller die titel en die 

eerste sin gelees het, maak Piet die verkeerde afleiding en skryf 

sy skok toe aan die onverbloemde vermelding dat hy besig is om te 

sterf: "Toe maar, jy hoef nie so te skrik nie. Ek weet dit mos" 

(130). Piet, wat net 'n paar oomblikke tevore die verteller se 

gedagtes woordeliks kon herhaal, weet nou nie wat die verteller 

ontstel nie. Ego en alter ego se kennis van "mekaar" se doen en 

late is mos besonder volledig , dan nie? 

Hennie Aucamp oorweeg in sy resensie van die bundel in Die Oos= 

terlig ook die moontlikheid dat hier twee persone teenwoordig is: 

"··· 'n dubbelgesprek. Of gaan dit om twee mense?" (1976). 

Aucamp erken dat die verhaal in die normale sin van die woord nie 

siklies genoem kan word nie. Met die einde van die verhaal, wat 

ook 'n tweede begin is, het daar 'n verskuiwing in die perspek= 

tief plaasgevind: Waar die verteller in die eerste lesing in be= 

heer was, word hy nou 'n karakter wat deur Piet gemanipuleer word 

wat meebring dat Piet besondere insig in sy eie tekortkominge 

het. Die "social comment-racket" waarteen die verteller dit het, 

word, omdat hy (d.w.s. Piet) nou in beheer is, dubbel verdag. 
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Hierdeur kom die tydshantering van die verhaal ook in die ge= 

drang. Aucamp se d~t die verhaal op homself inbuig en homself 

bevrug waardeur die verhaal blywend voortbeweeg en ens met 

durende tyd te make het (1976). 

Ten slotte meet ens vasstel watter plek hierdie verhaal binne die 

bundel inneem. In hierdie verhaal word Dagboek van 'n verraaier 

in Piet se mislukte drama, getiteld 'n Sinvolle daad, in die 

vooruitsig gestel. Soos Elize Botha uitgewys het, verskaf hier= 

die "antisipasies" "sleutels tot die Dagboek: sy aanbiedingswyse, 

sy motivering, sy 'plot' selfs, word in vooruitsig gestel; maar 

ook die belangrike vormgewingsbeginsel: dat die boek gemoeid gaan 

wees met die werklikheid op die wyse van 'n sosiaal-politieke 

dokument, en dat, vir 'n weergawe van die werklikheid, dikwels 

die weg van betoe err redenasies gevolg gaan word" (Botha 1980: 

549) Die verhaal "spreek" hem uit teen die "social comment

racket", maar met die verwysings na en aanhalings uit Piet se 

briewe, gedigte en drama kom die betrokkenheid inderdaad tog ter 

sprake. Daarby meet onthou word dat die naderende dood vir Piet 

"al die groat dinge" relativeer. 

En Steyn self? Sou hy hiermee wou se die betrokkenheid is 'n 

doodloopstraat? Sekerlik nie, daarvoor is sy verhale self te 

stewig binne die suid-Afrikaanse problematiek geanker. Maar vir 

hem gaan dit om die Afrikaner binne hierdie polities moeilike tyd 

in ens land. En is dit nie terselfdertyd Steyn se "private ache" 

nie, die Afrikaner en Afrikaans - "die mense wat die naaste aan 

jou staan" en die "nietige dingetjies" - binne 'n veranderende 

politieke bestel nie? 

In hierdie opsig verskil Steyn van die meeste ander betrokke 

skrywers socs Andre P. Brink en Elsa Joubert wat hoofsaaklik 

vanuit die "onderdruktes" se standpunt skryf. Vergelyk bv. 

Kennis van die aand, 'n Oomblik in die wind en Houd-den-bek van 

Andre P. Brink en Bonga en Die swerfjare van Poppie Nongena van 
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Elsa Joubert. 

In hierdie verhaal waarin Steyn die betrokkenheid om die betrok= 

kenheid "veroordeel '"', vind hy 'n pragtige balans tussen sosiale 

en persoonlike problematiek waar hy die twee standpunte binne 

twee sulke nou verbonde karakters saamtrek. 

4.9 "Ontmoetinqe in 'n voorvaderland" 

Soos die titel van "Ontmoetinge in 'n voorvaderland" aankondig, 

handel die teks oor die Johannesburgse joernalis, Jan Visser, wat 

'n wintervakansie in 'n voorvaderland, in die geval Nederland, en 

nader omskrywe, in die stad Amsterdam, deurbring en dan verskeie 

"ontmoetinge" belewe. Jan Visser is "'n belydende mislukkeling", 

en het Amsterdam "eenmaal liefgehad" toe hy "faif jaar geleije" 

hier student was. Op 35 jaar vrees hy 'n vroee dood, die "ineen= 

storting van die blanke bewinde in Suider-Afrika" en sien Europa 

tot niet gaan. Nou "in Amsterdam, het hy "heimwee na die heimwee 

na sy vaderland" wat hy geken het toe hy hier student was. 

Die teks word deur middel van sterretjies op bladsye 137, 140 en 

144 in vier afdelings verdeel. 

Die eerste afdeling handel oor 'n besoek van Jan aan 'n ou 

vriendin, Toos Jansen, wat nie so bly is om horn weer te sien as 

hy haar nie; 'n ontmoeting met drie Afrikaners wat 'n "sex shop" 

en die "Wolletjies" soek; 'n besoek aan 'n toonaangewende jong 

teoloog wat beweer dat die Afrikaner se lewenswyse "ten dode op= 

geschreven" is en teenoor wie hy afsonderlike state probeer ver= 

dedig; 'n byeenkoms van Hervormde en Gereformeerde jongeres wat 

"apartheid ondersoek, beoordeel en verdoem" en 'n verslag van en . 
'n aanhaling uit 'n brief wat Jan Visser van 'n ouerige oom van 

horn, vir wie hy te liberaal is om familie te wees, ontvang het. 

Die tweede afdeling bestaan uit 'n brief wat Jan aan 'n vriend 

skryf en 'n droom wat hy gehad het. Die brief handel oor sy 
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reiservaringe in Israel waar hy byna as 'n Helleense Sionis in 

die tronk beland het, hoe Amsterdam verander het na sy laaste be= 

soek, oor 'n voorstelling van Tsjechow se Iwanow wat hy gesien 

het en waarin hy sy eie lewensmoegheid weerspieel gevind het, sy 

onvermoe om vriende te maak asook om tot God deur te dring en dat 

hy alles verloor wat vir horn saak maak. In sy droom bevind hy 

horn op Atlantis, luister na 'n toespraak oor "De ondergang der 

mensheid", gesels met 'n Atlantier en dink daaraan dat Atlantis 

verhoed dat die warm Golfstroom 'n heilsame invloed op Europa 

uitoefen. As Atlantis nie wegsink nie, le Wes-Europa bevrore en 

kan hy nie ontwikkel nie. Die land verbrokkel en verdwyn in die 

see. Die droom eindig waar Afrikaners na Argentinie vertrek. 

Die derde afdeling is "Grepe uit 'n dagboek". Die inskrywings 

raak die volgende sake aan: die uitspraak van 'n vriend dat die 

Afrikaner polities gefaal het; dat die dagboekskrywer liewer 'n 

Masada in Suid-Afrika wil sien as dat die Afrikaner sender weer= 

stand oorgee; sy onvermoe om soos "Lina" {Spies?) maklik vriende 

te maak of selfs me~ ander mense in Afrikaans te kommunikeer; 'n 

besoek aan prof. Anton Reichling - steeds toegewyd en wetenskap= 

lik; 'n skema van 'n skets of 'n kortverhaal oor die sterwende 

Salomon Smit, die seun van die Voortrekker-sendeling, Eerwaarde 

Erasmus Smit wat deur die dagboekskrywer besoek word en beliggam= 

ing word van die futiliteit van die Afrikaner se strewe; 'n toe= 

komsblik (?) van 'n ouerige egpaar, emigrante uit Suid-Afrika, 

wat na skyf ies kyk en herinner word aan die dag waarop hulle seun 

vir militere diens opgeroep is en klaarblyklik nooit teruggekeer 

het nie en, 'n "Laaste gebed" - 'n gedig waarin die spreker bid 

dat "Afrikaans nie sterwe nie" (144) . 

Jan Visser ontvang op die oggend van sy vertrek 'n aanbod van 'n 

ou studentevriend om as joernalis in Nederland te kom werk. Hy 

wys dit van die hand: as dit dan moet, is hy bereid om saam met 

die volk te sterf. Hierdie afdeling - die vierde - eindig waar 
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Jan Visser teenoor homself sy liefde vir Afrikaans en alle 

Afrikaanssprekendes .bely. 

Streng gesproke kan 'n mens hierdie teks nie 'n verhaal noem nie, 

dit is veel erder 'n skets - weer eens in die trant van P.J. Bou= 

man se "sketse" in Rewolusie van die eensames. Die ontmoetinge 

wat hier aangebied word, bestaan soos reeds uit die kort same= 

vatting van die teks hierbo duidelik moes word uit werklike en 

denkbeeldige ontmoetinge, 'n droom, briewe en dagboekinskrywings. 

Die droom, briewe en dagboekinskrywings vertel van hulle eie 

"ontmoetinge", maar waaroor dit eintlik gaan, is die vereensaamde 

enkeling: Jan Visser met sy liefde vir Afrikaans en sy verbonden= 

heid met die Afrikanervolk. 

Hierdie liefde bely hy op velerlei wyses: Eers indirek wanneer hy 

besin oor sy liefde vir Hollands en die Hollanders. Die verwant= 

skap tussen die Afrikaners en die Hollanders, tussen Afrikaans en 

Hollands speel hierin 'n belangrike rol soos wat in die volgende 

aanhaling gesuggereer word (ek kursiveer): 

"Kom die liefde uit 'n ver iets - 'n argetipe-agtige oer
affere - wat na soveel eeue wakker word deur die kennismaking 
met die voorvaderland? Dis die grootmoedertaal in die voor= 
vaderland. Jy het 'n volk glo lief om sy ellende, maar daar 
kom iets ontwykenders by, 'n sentiment wat formulering te 
bowe gaan" (136). 

Ook indirek nog in Jan Visser se "Laaste gebed", maar in sy ge= 

dagtes waarmee die teks afsluit, bely hy onomwonde sy onvoorwaar= 

delike liefde: "'Julle Afrikaners, wit en bruin, ook Hollanders, 

pro en anti, laat my toe om julle ... om 'u' ... uit die verte, 

sonder enige beantwoording van u kant af vryblywend lief te he . . , 

Is dit te veel gevra?"' (146). 

Deur die talle verwysings - lankal 'n bekende procede van steyn -

word verbande met ander tekste in die bundel gele. Hier weer 

Anton Reichling, die Psalms (42:4) en die Nederlandse Gesange 

(180:5). Met die verwysing na Salomon Smit, waar die moderne 
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Afrikaner in gesprek is met die sterwende jong Voortrekker, word 

'n verband gele met "Op pad na die grens" waar die situasie omge= 

keer is en 'n lewende deur 'n gestorwene uit 1914 besoek word. 

In "Op pad" praat die spook uit die verlede die jong Afrikaner 

moed in; in "Ontmoetinge" treiter die gees uit die toekoms die 

verslae en reeds sterwende jong "Emigrant". 

Met verwysing na die Afrikaanse geskiedenis en veral na die poli= 

tiek van apartheid vertoon hierdie teks 'n noue verband met "Op 

pad na die grens", "Die meide", "Na 'n gesprek oor apartheid", 

"By die sterfbed van 'n mislukkeling" en "Die dag toe ons agter= 

gekom het dis oorlog". Verbande met Die grammatika van liefhe 

word gele deur die verwysing na Amsterdam (vgl. "'kermende 

trems', 'krysende meeue', ''n beierende toring'" op bl. 132 met 

"Afskeid van Amsterdam" in die digbundel) en met die gedig, 

"Laaste gebed" (143/4), wat nie net wat die trant en die inhoud 

daarvan betref ten nouste.by die distopia-gedigte uit die bundel 

aansluit nie, maar ook 'n besondere sluitstuk daarvoor vorm. 

Hierin word die spreker van die digbundel se persoonlike proble= 

matiek wat in die eerste helfte daarvan oorheers en sy sosiaal

linguistiese bekommernis wat in die tweede helfte die sterkste 

benadruk word - soos in geen ander gedig in die bundel nie - nie 

net aangetref nie: "Laaste gebed" is die inhoud van Die gram= 

matika van liefhe bondig saamgevat. 

4.10 "Die daq toe ons aqterqekom bet dis oorloq " 

Die laaste verhaal in die bundel, "Die dag toe ons agtergekom 

het dis oorlog", speel af teen die agtergrond van 'n polities 

besonder gebeurtenisvolle week en handel oor 'n Vrystaatse gesin 

wat moet besluit of hulle aan 'n gestrande Indier-gesin, wat tot 

die Maandag moet wag voor hulle motor herstel kan word, vir 'n 

naweek verblyf gaan gee. 

Van hierdie verhaal bestaan daar 'n bespreking van Abraham H. de 
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Vries (1989: 125-127) wat ek as aanknopingspunt vir my bespreking 

wil gebruik. 

Die verhaal "speel" af op "Saterdag, 29 November 1975". Die week 

wat hierdie saterdag voorafgaan, word 'n "skokkend ongelukkige 

week" genoem, omdat die terroristestryd in Angola tot 'n konven= 

sionele oorlog verhewig het, die Suid-Afrikaanse magte Angola 

moes binneval en die digter Breyten Breytenbach tot nege jaar 

gevangenisstraf gevonnis is "op aanklag van terrorisme" (147). 

Die handeling van die verhaal bestaan uit 'n besinning van hier= 

die week se gebeurtenisse deur hierdie Noord-Vrystaatse gesin 

"wat terselfdertyd moet besluit of hulle 'n Indiese gesin by hul= 

le aan huis wil ontvang vir die naweek" (De Vries 1989: 125). 

Daar word 'n ewewigtige perspektief op die week se gebeurtenisse 

verkry deurdat die gesinslede verskillende standpunte daarop na= . 
hou. De Vries vestig die aandag op die emblematiese karakter van 

die teks waardeur die "ons" van die titel en die implikasies van 

die teks as 'n geheel 'n baie groter drawydte verkry (1989: 125). 

Na aanleiding van 'n karakteristiek van steyn se prosa deur Andre 

P. Brink wys De Vries daarop dat die geweld en die politieke 

woelinge in sy prosa altyd "terugkeer tot taalervaring" (Brink in 

Nienaber 1982: 204; vgl. ook De Vries 1989: 125). 

Soos De Vries uitwys, is die gegewens van die inleidende para= 

graaf "kennelik ook die inhoud van die brief" wat Johan, een van 

die gesin en fokalisator in die teks, aan 'n vriend in Holland 

skryf. 'n Goeie voorbeeld van hoe die week se gebeurtenisse 

"taalervaring" word,~ verskaf Johan wanneer hy aan sy vriend ver= 

tel van sy "nogal sinlose M.A.-verhandeling oor die werkwoordstuk 

in die enkelvoudige sin" en sy voorbeeldsinne op die Suid-Afri= 

kaanse situasie van daardie week betrek (147 en De Vries 1989: 

125). 

Die brief dien as raam waarbinne die besinning oor die "ongeluk= 
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kige week" plaasvind. Johan moet sy skrywery onderbreek en kan 

dit eers die aand op die trein hervat. Tussen die onderbreking 

en die tweede aanhef van die brief volg die gesprekke oor die 

Breytenbach-verhoor, die Indier-gesin, die inval in Angola, ander 

politieke sake, ens.~ Al die gesprekke en argumente, selfs die 

huisgodsdiens en Marie se pogings om 'n verhouding met Johan aan 

te knoop, loop uit op, of word verdring deur die politiek en die 

vraag oor die Indier-gesin. Wanneer Johan sy skrywery hervat, 

het Piet toegegee en besluit om die Indiers vir die naweek te 

huisves. 

De Vries verduidelik in sy bespreking hoe die brief en die ge= 

sprekke van die dag by mekaar aansluit; hoe die tweede aanhef 

("'n Nag sonder einde het dit gevoel" ens.) - soos die eerste 

deel van die brief die gesprekke voorafgaan - "terugverwys na die 

voorafgaande situasie" (De Vries 1989: 126). Op dieselfde wyse 

sluit Johan se verlange na "die 66 Afrikaanse w~reld wat besig is 

om verlore te gaan" ~(155) aan by die vrouens se gesprek vroeer 

oor "'jeugherinneringe in die algemeen' en waaruit die finale 

'argument' dan kom wat Piet oorreed" om die Indiers te help (De 

Vries 1989: 126). 

Die gedeeltelike "'drama'-uitleg" van die verhaal is eweneens 

belangrik: die gesprekke toon hoe Piet "tot ander insigte (kom) 

na aanleiding van wat gese word( ... ) nie as gevolg van iets wat 

op 'n ander manier gebeur het nie" (De Vries 1989: 126). 

De Vries vestig ook die aandag op die "kleiner handelingseenhede 

tfissen die gesprekke" en hoe die Afrikaanse verlede wat nie ge= 

isoleerd van die Afrikaanse werklikheid binne die teks gesien kan 

word nie, daardeur geaktiveer word. As voorbeeld neem hy die in= 

sident waar die "nuwe tuinjong" die afrikanertjies saam met die 

kakiebos uitskoffel. As "taalervaring" word met kakie(bos) en 

afrikanertjies meer as die plante bedoel en word 'n beklemende 
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toekoms, wat deur die oorlog in Angola geaktiveer is, vir die 

Blanke in suid-Afri~a, wat hoofsaaklik uit Engels- en Afrikaans= 

sprekendes bestaan, voorspel. 

De Vries probeer om die "liefdesverhaal" se plek in die teks te 

bepaal. Vir horn lyk dit of "die bedoeling is dat die Afrikaanse 

leser genoeg weet van liefdesverhale" en dat al "wat hier nodig 

is, is die skynbaar nogal doelgerigte Marie se kort gesprekke en 

oplaas haar poging om 'n antwoord te kry met die Willie Hamman

storie. Die afloop is reeds voorsien in die brief ... " (De Vries 

1989: 127). 

Met die meeste wat De Vries oor die verhaal te se het, stem ek 

saam. Dit verhinder my egter nie om saam met Kannemeyer bedenk= 

inge teen die verhaal te opper nie: Selfs al kon ons met meer 

klem op die emblematiese karakter van die teks argumente aanvoer 

om die teendeel te bewys, lyk die Indiers se slaapplek-vraery 

juis op die dag na 'n bewustelike manipulasie, terwyl Piet se 

ommekeer daaroor - ten spyte van die ontwikkeling in die gesprek= 

ke en van die feit dat De Vries naas die swart vrou se naaste= 

liefde ook die verraad teenoor president Steyn deur 'n Boer en sy 

redding deur sy bruin agterryer daarby betrek - 'n te oppervlak= 

kige indruk maak en "die nodige motivering mis" (Kannemeyer 1977: 

59). In weerwil van De Vries se poging om die liefdesverhaal en 

die verband tussen die brief en die res van die teks te motiveer, 

sou die verhaal sonder die brief en die "liefdesverhaal" 'n heg= 

ter struktuur kon vertoon. Selfs die fokalisator se teenwoordig= 

heid kom in die gedrang, want dis alleen in die brief en die 

"liefdesverhaal" wat" hy 'n "aktiewer" rol vervul. 

As politieke teks sluit hierdie verhaal baie sterk aan by die 

ander politieke tekste van Steyn. Daarby word die oorsprong van 

die Willie Hamman-storie vir ons in die opstel "Eerste liefde" in 

Hoeke boerseuns ons was gegee (Steyn 1991: 78-83). 
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Ten spyte van my besware teen hierdie teks is dit, met sy ver= 

wysing na die "611 Afrikaanse wereld wat besig is om verlore te 

gaan" en "die nuwe Afrikaanse wereld" wat met angs en afwagting 

tegemoet gegaan word, 'n waardige sluitstuk vir hierdie bundel 

wat so gewortel is in die Afrikaanse problematiek van die jare 

waarin dit verskyn het. 

4.11 samevattinq 

In teenstelling met Die grammatika van liefhe het ons hier in 

elke teks - selfs al kom ek-vertellers in sewe van die tien ver= 

hale voor - met 'n ander spreker te doen wat nie in dieselfde 

mate as in die digbundel met die outeur in verband gebring kan 

word nie. 

Op die verband met die digbundel is al gewys: op die direkte 

verband tussen "Die grammatika van liefhe" en "Tussen ons die 

stilte" aan die een kant en "Ek verklaar liefde" aan die ander 

kant, op die taalspel wat ook hier voltrek word in veral "Ek ver= 

klaar liefde" en "Die dood", op kleiner momente in die verhale 

wat soos eggo's uit Die grammatika deur die verhaalbundel klink. 

Dit moet nou, na die bespreking van die verhale, duidelik wees 

dat die verbande tussen hulle verder strek as dat hulle om en by 

dieselfde tyd deur dieselfde outeur geskryf en onder 'n oorkoepe= 

lende titel tussen dieselfde skutblaaie gepubliseer is. In die 

openingsparagraaf van hierdie hoof stuk het ek twee hoof strominge 

in hierdie werk in die vooruitsig gestel. Ek moet erken dat die 

titels van die verhale alleen my nie daartoe gelei het nie, maar 

dat ek my laat bel.nvloed het deur die motiewe wat ek in "Skul= 

dige" en Die grammatika van liefhe kon isoleer . 

. 
In terugblik is dit duidelik dat die persoonlike en die nasionale 

problematiek in bykans al die verhale naas mekaar voorkom. 

Anders as verwag, oorheers die persoonlike problematiek slegs in 

drie en nie vier tekste soos ek aanvanklik vermoed het nie: in 
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"Om vergewe te word" is die nasionale eerder as die persoonlike 

die oorheersende problematiek. Daarenteen is 'n neerslag van die 

nasionale in al die verhale in een of ander vorm teenwoordig; dit 

is slegs in "Die dood van 'n onopvallende man" waar daar geen 

spoor van te vinde is nie. 

Waar die persoonlik~ in Die grammatika oor die spreker se geloof 

- opstandigheid teenoor God oor die onregverdigheid van 'n homo

erotiese geneigdheid en onvervulde liefde - en sy persoonlike 

liefdeslewe gehandel het, gaan dit in die verhaalbundel veral oor 

die karakters se vrees vir die dood, oor die onreg van 'n te 

vroee dood of 'n koketterige omgang daarmee; oor die onvervulde 

liefde (homo-eroties of andersins) en ook oor godsdienstige ver= 

bittering, maar nou nie met 'n wrok oor die homo-erotiek of die 

onbeantwoorde liefde nie, hierin hou dit eerder verband met die 

sosio-politieke vraagstukke wat nie opgelos kan word nie en waar= 

deur die vaderland, die volk se vryheid en die behoud van die 

taal in die gedrang kom. 

Die sosio-politieke ~ommer van die digbundel het hierin ontwikkel 

tot 'n meer spesifieke en terselfdertyd indringender blik op die 

politieke vraagstukke wat die Afrikaanse elckerlijc raak. 

Dit volg vanself dat indien ons in hierdie geval weer met 'n 

"verhaal" te doen het, soos die wat die digbundel vertel, hy op 

'n ander vlak le, dalk minder persoonlik gaan wees, meer in die 

rigting van die nasionale neig. 

Kan 'n mens in hierdie geval, soos in die van die digbundel, van 

'n straalbundel praat? Die bundeltitel behoort dan die punt te 

wees waar die strale van die onderskeie tekste ontmoet (vgl. 

Bekker 1970: 117). In die samevatting na my bespreking van die 

titelverhaal het ek kortliks op die verskillende interpretasies 

van qrens gewys (vgr. 4.1.6 ). Botha gaan uitvoeriger in op die 

verskillende betekenisse van die woord "grens" wat in "Op pad" 
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aan die orde gestel word: grens as die "operasionele gebied", die 

grens "tussen lewe en dood"; grens met die betekenis van huil; 

die grens tussen twee gebiede; "die grens tussen hede en ver= 

lede"; maar ook grens as daardie posisie tussen twee kante van 'n . 
saak. As die jongman van "Op pad" se: "Ek grens dus", "leef al 

die verskillende kontekstuele betekenisse" "in diA woordsoorte= 

like funksiewisseling van 'grens'" (in Cloete 1980: 548). Botha 

trek ook die lyn deur na die res van die bundel: in "Om vergewe 

te word" kry die leser te doen met "die verskillende kante van 

die joiner-verskynsel", en in "Vrede" met "die ironiese verskrik= 

king van vrede", "ironie as grensverskynsel" in die ironiese 

ruimte van die grenssituasie van "Na 'n gesprek"; "die haat

liefde-verhouding met die voorvaderland" en grenserig "in die 

droewige en nostalgiese toon" wat baie van die tekste kenmerk 

(Botha in Cloete 1980: 548). Daar word ook gehuiwer op die grens 

tussen woord en daad ("Die meide"), tussen die verklaar van die 

woord liefhf§ en die .liefdesverklaring ("Ek verklaar"), tussen 

lewe en dood ("Die dood") en op die grens tussen sukses en mis= 

lukking, tussen aanvaarding en verwerping ("By die sterfbed"). 

Botha wys ten slotte op een van die belangrikste onderskeidinge 

van grens wat in die bundel aan die orde kom: "die grens tussen 

die ou en die nuwe Afrikaanse wereld" ("Die dag"; in Cloete 1980: 

548). Die titel is dus sonder twyfel 'n konvergeringspunt vir 

die grenssituasies van die onderskeie tekste. 

Maar die strale van die tekste loop ook deur die titelverhaal wat 

byna soos 'n programteks funksioneer. Die aandag wat die titel= 

verhaal in my ontleding ontvang het, val veral op. Dit beslaan 

ongeveer 40 bladsye; bietjie minder as die helfte van alles wat 

ek tot dusver in hierdie hoofstuk oor die tekste geskryf het . . 
Die rede daarvoor is nie dat "Op pad" as verhaal soveel beter as 

die ander tekste is nie; persoonlik beskou ek "Na 'n gesprek oor 

apartheid", "Ek verklaar liefde" en "By die sterfbed van 'n mis= 
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lukkeling" as beter, terwyl ek "Op pad" net-net hoer skat as "Om 

vergewe te word" en "Vrede". "Op pad" eis soveel aandag vir horn= 

self op oor die verskeidenheid motiewe wat deur middel van ver= 

wysings daarby geYntegreer is. 

In my bespreking van die verhaal kon ek vier hoofmotiewe daarin 

onderskei: 'n sosio-politieke, 'n religieuse, 'n historiese en 'n 

doodsmotief. Die hoofstrominge wat die titels van die tekste vir 

ons opgelewer het, vind dus duidelik hierin neerslag: onder die 

nasionale kan ons die sosio-politieke en die historiese motiewe 

en onder die persoonlike die religieuse en die doodsmotiewe tuis= 

bring. 

Die persoonlike in hierdie bundel kom daarop neer dat die hoof= 

karakters elkeen 'n persoonlike lewe lei en met persoonlike pro= 

bleme worstel. Hierdie persoonlike probleme is egter so eie aan 

die mens - geloofsworsteling, eensaamheid, liefde en die dood -

dat die verhale daardeur, ten spyte van die beperkinge wat die 

tipies Suid-Afrikaanse dit kan ople, 'n algemene geldigheid 

verkry. 

Dit beteken nie dat die motiewe geYsoleerd in die verhale voorkom 

nie, die teendeel is eerder waar: hierdie motiewe is s6 met me= 

kaar geYntegreer dat een van hulle, hoewel onderskeibaar, skaars 

bespreek kan word sonder dat 'n ander ook in die gedrang kom. 

Byvoorbeeld: In "Op pad" is Paul se vrees vir die dood een van 

die oorheersende motiewe, maar die politieke woelinge in die land 

is die direkte oorsaak daarvan dat hy aan die grens moet gaan veg 

waardeur hierdie doodsvrees opgewek word. Die doodsvrees op sy 

beurt gee aanleiding tot religieuse vraagstukke, tot die morele 

regverdiging vir die Afrikanersaak wat ons weer by die liefde vir 

volk en vaderland en die geskiedenis van die Afrikaner uitbring. 

Bo en behalwe dit alles duik hierdie motiewe, soos blyk uit die 

bespreking van die tekste self, byna klokslag in verhaal na ver= 
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haal in die bundel op. In "Om vergewe te word", "Na 'n gesprek 

oor apartheid", "Die dood van 'n onopvallende man", "By die 

sterfbed van 'n mislukkeling" en "Ontmoetinge in 'n voorvader= 

land" is die dood van 'n karakter telkens 'n belangrike aspek 

van die verhaal, terwyl 'n ondergangsmotief wat n6u hierby aan= 

sluit sterk verteenwoordig is in die meeste van die genoemde 

tekste, maar veral in "Vrede", "Ontmoetinge" en "Die dag toe ons 

agtergekom het dis oorlog". Verder word Paul se verlorenheid ge= 

eggo deur die verlorenheid van Manie in "Om vergewe", Daniel in 

"Vrede", Johan in "Na 'n gesprek", die ek in "Die dood", Piet 

Scheepers in "By die sterfbed" en Salomon Smit en Jan Visser in 

"Ontmoetinge". Selfs die liefdesmotief van veral "Ek verklaar 

liefde" en "Die dood" het 'n verre voorloper in "Op pad" in Paul 

se versugting om voor hy sterf te "streel aan 'n wang, 'n bors, 

'n dy" (22). 

Met Paul se broer, vir wie die Afrikanersaak 'n ander kant het, 

word die leser van die bundel voorberei op soortgelyke politieke 

houdings en uitsprake van ander karakters in tekste soos "Om ver= 

gewe te word", "Die meide", "Na 'n gesprek", "By die sterfbed", 

"Ontmoetinge" en "Die dag". Die motief van verraad wat in "Om 

vergewe te word" op die voorgrond is, kan hierby ingereken word. 

Geen ander motief illustreer egter die straaleff ek beter as die 

historiese motief nie: In my bespreking van "Op pad" het ek 

aangetoon hoe Steyn verder vertel aan die pad van suid-Afrika 

waarmee Langenhoven begin het. Die pad van Steyn hou egter nie 

by "Op pad" op nie; dwarsdeur die bundel word verder daaraan ver= 

tel en telkens teruggegaan en nuwe aspekte daaraan toegevoeg. En 

alhoewel Steyn se pad verder in die geskiedenis teruggaan as die 

Anglo-Boereoorlog en dus met Langenhoven s'n oorvleuel, vertel hy 

aan 'n deel daarvan wat Langenhoven liefs agterwee gelaat het om= 

dat dit moontlik vir horn en sy tyd nie aangewese was om daarlangs 

te loop nie. 
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Kronologies begin Steyn se pad (in "Ontmoetinge") op 28 Julie 

1837 met die sterwende Salomon Smit, seun van die Voortrekker

geestelike, Erasmus Smit. Salomon sterf nie op die jag- of slag= 

veld nie, maar op 'n bed - volgens die verhaal in 'n kakebeenwa -

aan een of ander siekte. Op 30 Mei van daardie jaar het hy 21 

jaar oud geword. Vas onder die indruk dat hulle op pad is "na 'n 

nuwe land, na vryheid" en dat God vir hulle sal sorg, het hy sy 

ouers gevolg. Hy kon egter niks vermag nie, besit niks nie en 

sal hoogstens onthou word as "'n naam in sy pa se dagboek" (141-

142, vgl. ook Smit 1988: 65-66 en 79). Hiermee vestig Steyn die 

aandag op die futiliteit van die menslike strewe. Dit kom veral 

na vore wanneer die ~dagboekskywer (Jan Visser?) die verskrikking 

wat vir die Voortrekkers in 1838 wag, in gedagte roep en waar hy 

Salomon met "'n rypkorrel aan 'n grasstingel, 'n droe beesmissie 

in 'n takkraal" ens. vergelyk (142-143). H6i futiel hulle strewe 

was, word nog duideliker wanneer die hedendaagse leser besef dat 

die Afrikaner na ongeveer 'n eeu en 'n half op die drumpel staan 

om sy verworwe vryheid weer te verloor. 

Dis nie die lojale Boer of die bittereinder uit die Anglo-Boere= 

oorlog se ontberinge of deursettingsvermoe waarop Steyn die 

aandag in "Om vergewe te word" wil vestig nie, maar op die ver= 

raaier, op die beweegredes waarom hy joiner word, en op die 

gevolge van sy daad. 

Steyn se pad van Suid-Afrika loop verder deur 'n Engelse konsen= 

trasiekamp wanneer die berig kom dat die Engelse en die Boere 

vrede gesluit het. Maar in "Vrede" kry die verbittering en die 

opstand teen God, omdat die Boererepublieke verlore is, die aan= 

dag. Hier is wel duidelike spore van die teendeel, van die diep 

gelowiges wat God se hand in alles sien en daarby berus, maar 

die negatiewe optrede van sommiges word ook deeglik onder die 

leser se aandag gebring. 
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verder is daar diegene onder die Afrikaners wat na die oorlog nie 

kans sien om weer van voorafaan in Suid-Afrika te begin nie, wat 

hulle nie kan versoen met die toestande in die land nie en na 

Argentinie emigreer ("Ontmoetinge", p. 140). 

Naas verraad kom in "Om vergewe te word" die Afrikaner se hard= 

koppige onvergewensgesindheid teenoor die joiners en hendsoppers 

van die Anglo-Boereoorlog aan die orde. Hier word eweneens die 

ander kant van die saak belig, maar daar word op die dwaasheid 

van so 'n onvergewensgesindheid wat tot die uiterste gevoer word, 

gekonsentreer. Met hierdie verhaal word, soos in "Op pad", op 

die futiliteit van die Rebellie van 1914 gewys en die regverdig= 

ing, moreel en andersins, daarvan bevraagteken. Verder word 

vlugtig verby die Spaansegriepepidemie van 1918 en die Afrikaners 

se bygelowigheid da~romtrent geloop. 

Die woelinge wat die Tweede Wereldoorlog in suid-Afrika tot ge= 

volg het, vind geen weerklank in Steyn se historiese "oorsig" nie 

en die oorwinning van die Nasionale Party in 1948 en republiek= 

wording op 31 Mei 1961 word net in "Op pad" aangeraak. 

Steyn se pad loop langs die agterstrate van die Afrikaner se 

geskiedenis. Waarin hy klaarblyklik veral belangstel, is die 

politieke woelinge wat gevolg het op die Nasionale Party se oor= 

winning en die implementering van die apartheidswette. Dis nie 

alleen die swartes se opstand daarteen of die liberales se ver= 

ontwaardiging daaroor wat in die verhale aangespreek word nie: 

Steyn is veel eerder die registreerder van die regser denkende 

Afrikaner se gevoel,· gedagtes en ervaring rondom andersdenkendes 

se weerstand daarteen: In "Op pad" vra Paul na die regverdiging 

vir die instandhouding en verdediging van apartheid; terwyl die 

twee teologiese studente in "Die meide" medemenslikheid predik 

maar toekyk hoe hulle "opposisie" die daders daarvan is; die 

"delikate liberalisme" van Johan in "Na 'n gesprek" kan nie die 

aanslae van die swartes wat horn aan die een kant as 'n onderdruk= 
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ker en die wittes wat horn aan die ander kant as 'n "kafferboetie" 

beskou, oorleef nie en dis hierdie tipe vraagstukke wat die al= 

leenloper van "Ek verklaar liefde" se lewe so oorheers dat sy 

korrespondent daaroor kla. Piet Scheepers van "By 'n sterfbed" 

skryf briewe aan koerante asook gedigte en 'n drama wat die 

sosio-politieke probleme van die Afrikaner aanspreek; in die 

voorvaderland loop Jan Visser van "Ontmoetinge" horn telkens vas 

teen kritici van die. apartheidsgedagte; in "Die dag" tref lede 

van 'n Vrystaatse gesin - met uiteenlopende standpunte - tog 'n 

vergelyk wanneer hulle besluit om die Indier-gesin vir die naweek 

te huisves. En hier, aan die einde van die bundel, word weer by 

'n konvensionele oorlog stilgestaan - 'n oorlog wat die direkte 

gevolg van apartheid is - en kom die briefskrywer in hierdie 

laaste verhaal tot die besef dat 'n ou orde agtergelaat en 'n 

nuwe Afrikaanse wereld tegemoetgegaan word. 

Dit is dan die "verhaal" wat die bundel vertel, die pad van Suid

Afrika wat Steyn met sy lesers loop: van die einde van een kon= 

vensionele oorlog tot by die begin van 'n ander; van die Afri= 

kaner se verlies van sy vryheid, oor die terugwen daarvan, tot hy 

weer gevaarstaan om dit te verloor. Dis ook nie die heldedade en 

optrede van politici, volksleiers ens. wat besing word nie, maar 

die uitbeelding van die lyding van die enkeling, van die Afri= 

kaanse elckerlijc wat vasgevang is tussen magte waarvan hy iets 

begryp maar waarteen hy nie opgewasse is nie. Dis die pad wat 

die Afrikaner uiteindelik gelei het tot 'n nuwe grensoorlog, tot 

'n posisie waarin hy liefs nie sou wou wees nie. 
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HOOFSTUK 5 - DAGBOEK VAN 'N VERRAAIER 

Twee jaar na die publikasie van Op pad na die grens verskyn Steyn 

se Dagboek van 'n verraaier (1978a). In die verhaal word die dag= 

boekskrywer - soos Lindenberg (Oggendblad, 30 Junie 1978) sal ek 

hom gerief likheidsha~we X noem - deur die aandrang van sy teo= 

loogvriend Anton, betrek by 'n versetgroep met die naam Peanuts. 

Hy help met die bewoording van 'n pamflet waarin 'n beroep gedoen 

word op die blankes van Suid- Afrika om hulle teen die onreg in 

die land te verset. Na gesprekke met sy swaer Gert, wat 'n lid 

is van die veiligheidspolisie, begin hy twyfel aan die morele 

gronde vir hulle optrede en hy verraai Anton. Daarop pleeg Anton 

selfmoord deur oor die balkonmuurtjie uit die twaalfde verdieping 

van sy woonstel te spring. X se naam word aan ander projekte 

waarmee Peanuts besig was, verbind. Die teks eindig waar X se 

wereld om hom inmekaar tuimel. 

5.1 Karakter en struktuur 

Op die uiteenlopends menings van kritici wat wissel van die van 

Abraham H. de Vries vir wie "die mengsel van intellektualisme en 

emosionele atrof ie 'n trieste beeld van 'n Afrikaner-intellek= 

tueel" skep (Die Burger, 10 Augustus 1978) en Brink wat meen dat 

dit "eerder as 'n literere kuriosum onthou" gaan word (Rapport, 

16 Julie 1978, opgeneem in Brink 1980: 27-31) tot Hilda Grobler 

wat meen dat dit die "belangrikste 'versetswerk' (is) wat nog in 

Afrkaans geskryf is" (Hoofstad, 27 Julie 1978) reageer Merwe 

Scholtz (Die Burger, 10 Augutus 1978, opgeneem in Scholtz 1978: 

123-129) en C.N. van der Merwe (1978: 74-81). Wanneer Elize 

Botha in Tydskrif vir Geesteswetenskappe, Maart 1982 (opgeneem in 

Botha 1987a: 107-119) sekere aanvullings maak oor hierdie "boek 

wat tot dusver byna uitsluitend gesien is in die lig van die 

'opneem van die Suia-Afrikaanse gegewe'", reageer sy op al die 

kritici wat die boek enkelduidig op die betrokke vlak alleen 
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lees: sy vestig die aandag op die konsentriese bou van die werk 

wat deur verskillende motiewe ondersteun word en waardeur dit 

komplekser en veelduidiger blyk as wat aanvanklik gemeen is. 

Botha se bespreking van die teks sluit in die besonder by Van der 

Merwe se analise aan en brei daarop uit. Ek gaan van hierdie 

twee letterkundiges se ontledings uit omdat daar vir my doel= 

eindes besondere aanknopingspunte in voorkom. 

Van der Merwe reageer veral op Ernst Lindenberg se kritiek dat 

die dagboekskrywer 'n "nonentiteit" is en dat die leser hom nie 

as "mens" leer ken nie "behalwe dat hy 'n bietjie lamsakkig is en 

vir 'n intellektueel darem ongelooflik naYef" (Oggendblad, 30 

Junie 1978). 

In sy analise van Dagboek van 'n verraaier wys Van der Merwe op . 
die karakteriseringstegnieke waardeur die dagboekskrywer homself 

aan die leser openbaar. Vir ons is die persoonlikheid van X be= 

langrik om die aard en die omvang van sy verraad te kan bepaal. 

Die belangrikste karaktertrek van X is wat hy die "swart engel 

( •.. ) van homself" noem en wat hy voorstel as 'n "eensame wandel= 

aar wat 'n voor- en ~gterskadu oordrewe sien rek en krimp in die 

lig van die lampe oorkant die straat" (22; Van der Merwe 1978: 

74). In hierdie beskrywing is die karakter aan die beweeg en 

soos hy nader aan die een en verder van die ander lig beweeg, rek 

en krimp die skaduwee voor en agter hom. Daar is dus niks wat 

vir hom vas staan nie en die ligte wat hom aan die een kant ver= 

lig, veroorsaak dat daar terselfdertyd aan sy ander kant skadu= 

wees val. Die lampe hou met die verlede'en die toekoms verband 

(22; Van der Merwe 1978: 74), maar kan ook verskillende ideologie 

verteenwoordig of selfs te doen he met die sosio-politieke om= 

standighede wat voortdurend verander, terwyl sy wisselende skadu= 

wees op die negatiewe invloed dui wat die lampe op hom het. 

Daarbenewens bly hy 'n afstand tussen hom en die lampe bewaar -
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die lig val van die oorkant van die straat af op hom. As "die 

ewig-universele mens", die tipiese intellektueel, weeg hy in elke 

probleemsituasie al die argumente vanuit die onderskeie kante 

teen mekaar op. Omdat alles vir hom voortdurend wissel, kan hy 

nie 'n keuse na die een of die ander kant toe maak nie en bly hy 

onseker, nie net t.o.v. die probleemsituasie nie, maar ook t.o.v. 

wat sy optrede in elke geval moet wees. Moreel word daar op sy 

gewete van albei kante aansprake gemaak wat onversoenbaar is: die 

onreg teenoor die swartes dwing hom om in opstand teen die on= 

menslikheid van die ~egering te kom, maar opstand teen die rege= 

ring is verkeerd en daarby kan hy hom nie met geweld en rewolusie 

vereenselwig nie (100; Van der Merwe 1978: 74). 

Sy onvermoe om hom 'n ander se leed in te dink en in opregtheid 

medelye te toon, asook 'n onvermoe tot blywende lojaliteit teen= 

oor wie ook al, sluit ten nouste by hierdie karaktertrek aan. 

Dit verklaar ook waarom hy eerder waarnemer van, as deelnemer in, 

die stryd bly (Van der Merwe 1978: 74-75). Ten spyte van sy 

voorneme om in sy dagboek nie te lieg nie (3), is daar duidelike 

bewyse van oneerlike optrede in sy lewe: hy tree oneerlik op 

teenoor Christa deur teen sy aard in met haar te trou, teenoor 

Herman deur hom as 'n voorbeeld van 'n tipiese rassis te wil 

voorhou en teenoor Apton deur nie eerlik sy bedenkinge oor die 

Peanuts se vorm van verset met hom te bespreek nie (Van der Merwe 

1978: 76-77). 

In haar aanvulling sluit Elize Botha hierby aan deur die bou van 

die werk as konsentriese bane voor te stel. Die buitebaan is -

omdat dit die uitvoerigste behandel word - die baan waarteen die 

meeste kritici gestuit het: "die essayistiese behandeling van die 

Suid-Afrikaanse gegewe" (Botha 1987a: 119). Aan die basis van 

hierdie baan le X se vrees "vir die smart om te kan verloor wat 

vir (hom) die liefste is" - die voortbestaan van die Afrikaner en 

veral Afrikaans. Sy obsessie oor Afrikaans dryf hom om onder in= 
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vloed van Anton in verset te kom teen die regering. Na 'n besoek 

aan sy broer se plaas begin hy tot inkeer kom. Die essayistiese 

karakter van die teks kom tot stand deur gesprekke met Anton, in 

sy besinning oor hulle beplande optrede, in sy "uiteensetting van 

die ander kant van die saak", deur die ontleding van die sosio

politieke prosesse wat in suid-Afrika aan die werk is en deur 

parallelle in die wereld- en suid-Afrikaanse geskiedenis. Ter= 

self dertyd word X se f amiliegeskiedenis hierdeur openbaar (Botha 

1987a: 115). 

Die middelbaan, "die motief van die tipies-weifelende intellek= 

tueel" (Botha 1987a: 119) is hoofsaaklik deur Van der Merwe in sy 

analise uitgewerk (1978: 74-81) en het ek hierbo kortliks probeer 

saamvat. Vir Botha is die emblematiese van die teks ook op hier= 

die vlak gele~ waarin X sinnebeeld word "van die universele ver= 

skynsel van die intellektueel wat homself ontkrag deur ( •.. ) 'die 

volkome ewewig van argumente wat vir albei rigtings aangevoer kan 

word'" (Botha 1987a: 115-116). 

Die eintlike doel van Botha se aanvulling is om die aandag op die 

binnebaan, op die uiters persoonlike, die belydende aspek van die 

dagboek te vestig. 

Soos in "Na 'n gesprek oor apartheid" verraai X se taalgebruik sy 

emosionele ontreddering, veel meer as wat hy in woorde self kan 

uitdruk: "die volsin.ne van die objektiewe waarnemer van 'ons 

voorrevolusietyd' (bl. 3, 29 Junie)" verbrokkel tot die "stame= 

ling van onvoltooide flardes van sinne (bl. 118, 14 September)". 

Die "sinvolle daad" van 4 Julie (20) is teen 24 September omge= 

keer tot "'n Verfoeilike daad" (125; Botha 1987a: 116). 

Omdat X net soos Johan van "Na 'n gesprek oor apartheid" sy dag= 

boek begin met die doel om eendag dele daarvan te publiseer of te 

"gebruik as boustowwe vir 'n nie-betrokke komtemporer-historiese 

kroniek", moet hy die eng persoonlike in die dagboek versluier. 
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Hy sal nie openlik kan bieg nie, maar neem horn voor om ook nie te 

lieg nie. Ter wille van sy gewete en "goeie Afrikaner"-fatsoen= 

likheid ontwerp hy 'n "soort geheimtaal" waarmee hy vir sy latere 

self wat gaan terugkyk sy persoonlike "smart en vrees" beskryf 

(Botha 1987a: 116) 

Om na te speur wat X, "wat homself nie mag verraai ..• deur te 

lieg nie; en tog horn.self moet verraai ... as hy nie wil lieg nie" 

in die geval doen, moet 'n mens die "spoor van verraad" deur die 

dagboek volg en daarby bedag bly op die persoonlike belydenisse 

wat in hierdie persoonlikste van alle geskrifte - want dit is 'n 

persoonlike dagboek - neerslag vind. Botha wys gevolglik hoe 

verraad en private ache d.m.v. die kanker-beeld bymekaar uitkom: 

Uit 'n heldedagtoespraak kom die gemeenplaas: "die kanker van 

verraad" (9) en wanneer X dit 'n bietjie later onder dieselfde 

inskrywing het oor wat 'n goeie Afrikaner betaam (14-15), praat 

hy van 'n "Achilles-hie!" wat 'n mens "onverbiddelik streng (kan) 

weg-konsentreer"; 'n "Achilles-hartstog" wat - "as jy dit nie met 

wortel en tak uitroei nie" - soos dr. Johannes van Schalkwyk oor 

kanker skryf in sy Raad in tyd van siekte - alles in sy pad "ver= 

dring en verwoes" (1-5). Op bladsy 3 word verraad van die eie-ek 

d.m.v. die leuen in vergelykbare terme beskryf: "hy teel aan soos 

populieropslaggies in 'n swartvleigrond" (Botha 1987a: 117). 

Wat hierdie Achilles-hartstog is, moet nog agterhaal word. 

X vind dit moeilik om horn emosioneel oor menslike verhoudinge uit 

te druk. Selfs sy verhouding en huwelikslewe met Christa begin 

en verloop sonder die hartstog wat 'n mens sou verwag. Die begin 

daarvan word beskryf - "tussen twee hakies" - onder die inskryw= 

ing van 15 Julie (46). Hy vat dit saam deur dit '"n volwasse 

huwelik van nugterheid en verstandigheid" te noem. Botha vestig 

die aandag daarop dat hierdie mededeling deel vorm van 'n stuk 

teks wat 11verraai 11 dat hy in sy Bloemfonteinse dae wou selfmoord 

pleeg omdat die int1miteit van sy vriendskap met Anton verander 
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het nadat Anton aan Marina verloof geraak het. Die mededeling 

tussen hakies meld ook hoe sy eie huwelik voltrek is voordat hy . 
kon hoor dat Anton en Marina se verhouding tot niet was. Daarop 

"verraai" hy sy aard deur eers te verklaar dat die oujongskap 

deur sy familie net so afgekeur word soos die joinerskap: "jy 

vermy selfs die woord", en dan in die daaropvolgende paragraaf 

waar hy sy huwelik as opoffering ter wille van volk en vaderland 

sien met as slotgedagte: "Hoe 'skoon' is dit om vir volk en 

vaderland op te offer: in die loopgraaf, die wetenskap, die bed, 

die sterfbed. Ook s6 offer jy op. Met bitter eerlikheid weet 

''n mens' dat wat beh66rt te wees, dan maar m6et wees" (46; Botha 

1987a: 117-118). 

X wil nie die onbetaamlike doen, verraad teen sy familie se op= 

vattinge pleeg deur oujongkerel te bly nie, maar deur sy huwelik 

met Christa verraai hy sy eie aard - sy aard waarvolgens dit horn 

eerder betaam om oujongkerel te bly. Maar na die inskrywing van 

15 Julie bly die "Achilles-hartstog", hierdie besondere populier= 

opslaggies van verraad maar gedurig kopuitsteek. Botha noem as 

voorbeelde sy gevoelvolle weergawe van Anton en Adele se woorde= 

lose liefdesverklaring op bl. 74 en sy versugting wat tussen 

hakies daarop volg: "(Maar om so 'n heerlikheid te kon geken het, 

lank, lank, terug)" (71; Botha 1987a: 118). Hierdie woorde getuig 

van iets wat hyself ervaar het en waarvan Christa geen deel was 

nie. Die beskrywing van Anton se laaste oomblikke suggereer dat 

Anton die tweede party in hierdie ervaring was: "S6 het daardie 

oe geglimlag, eenmaal, lank gelede" (112; Botha 1987a: 118). 

Op 9 September (106). erken hy dat hy homself met sy dagboek ver= 

raai het. Botha toon duidelik aan hoe hy deur die vermeerdering 

van die leuen - sy rapportering van die foutiewe berig oor die 

rede vir Anton se selfmoord, sy "vernederende halwe waarheid" 

daaroor aan 'n joernalis (113-114) en sy verduideliking dat Anton 

"die slagoffer was van iemand wat horn in die steek gelaat het", 
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dat daar 'n liefdesverhouding was (123) - nie net homself verraai 

nie, maar ook die dieperliggende rede gee waarom hy Anton verraai 

het (118; Botha 1987a: 118). 

Die Achilles-Patroklus-verwysing - die klassieke Dawid-en-Jonatan 

verhouding - op bladsye 118 en 123 bevestig aan die einde die 

dagboek "kan niks meer verraai nie" (120; Botha 1987a: 119). Deur 

die geheimtaal - die versluierde verwysings, die opsetlike ver= 

swygings - word die verhaal van "de liefde die vriendschap heet" 

gekonstitueer (Botha 1987a: 119). 

Die sentrum waarom die drie konsentriese bane van die teks, nl. 

"die essayistiese behandeling van die Suid-Afrikaanse gegewe", 

"die motief van die tipies-weifelende intellektueel" en "die 

liefdesgeskiedenis", draai, is "die liefde vir volk en taal", en 

hoe hierdie liefde op verskeie maniere deur die liefde van 'n man 

verraai word (Botha 1987a: 119). 

5.2 Vormqewende verbande 

Vergelyk ens hierdie teks vlugtig met die tekste van steyn wat 

dit voorafgegaan het, word dit gou duidelik dat daar ongetwyfeld 

sterk relasies met vroeere tekste gehandhaaf word. Botha noem Op 

pad na die grens "'n soort 'sensitiwiteitsopleiding' vir die 

leser van Dagboek" en dan nie alleen vanwee die "letterlike voor= 

skou op die Dagboek-tema in 'By 'n sterfbed van 'n mislukkeling'" 

nie (1987a: 114). Die dagboekvorm is nie die enigste rede waarom 

sy "Na 'n gesprek oor apartheid" uitsonder as voorbeeld vir haar 

argument nie. Die "meervoudige gerigtheid" daarvan - "didakties 

en belydend" - is eienskappe wat ook in Dagboek voorkom. Hierdie 

meervoudige gerigtheid kan in die doelstellings waarmee die on= 

derskeie dagboekskry~ers hulle dagboeke begin, teruggevind word: 

ten eerste wil hulle stof versamel vir 'n historiese werk oor die 

gebeurtenisse van hulle tyd en land en ten tweede wil hulle bely 

sender om te openlik met die persoonlike om te gaan. 

211 



Die didaktiese verantwoord waarom in albei tekste veral gekonsen= 

treer word op die sosio-politieke vraagstukke wat so kenmerkend 

is van die besondere tydsgewrig waarin die dagboekskrywers leef, 

en dit het ook die akademiese toon tot gevolg waarin hulle dit 

rapporteer. 

Vormgewend van aard in die verband is - wat Botha "die essayisme 

van hierdie teks" noem (1987a: 115) - die byna obsessionele op= 

weeg van "argumente wat vir albei rigtings aangevoer kan word" 

soos dit in die motto vir die boek uit Van Wyk Louw lui: argu= 

mente wat ondersteun word deur "kontroleerbare dokumentasie vir 

die verskillende standpunte". Daarby sluit die ontleding van die 

geskiedenis aan om vas te stel watter parallelle prosesse in die 

Suid-Afrika van die sewentigerjare werksaam is (Botha 1987a: 115). 

In "Skuldige" is hierdie uitkansellerende argumente teenwoordig 

in die beskuldigings wat Hermanus en Jan afwisselend teenoor 

mekaar maak en weerle. In Op pad hou dit hoofsaaklik verband met 

die apartheidspolitiek soos ons dit aantref in "Op pad", "Die 

meide", "Na 'n gesprek", "By die sterfbed", "Ontmoetinge" en "Die 

dag". Meestal is daar opponerende karakters wat die onderskeie 

gedagterigtings voorstaan, soms konvergeer dit, soos in "Om ver= 

gewe te word", "By d.ie sterfbed" en Dagboek, in een persoon. Om= 

dat hierdie argumente die ewewig bly bewaar, eindig die tekste 

selde waar een argument 'n besliste oorhand oor 'n ander kry. 

In Dagboek lei die essayisme dikwels tot beskouende gedeeltes 

waarin X sekere gedagtes of gebeurtenisse in essayistiese sketse 

of verhale breer wil uitwerk, homself wil oortuig en didaktiese 

verbande wil aantoon. Vergelyk in die verband paragraaf 5.3.4 

waarin ek in 'n ander verband op van hierdie "essays" ingaan. 

Voorbeelde wat ek kan noem is die Maya-tekste (34-38), "'Die sin 

van mislukking'; 'Die ongewildheid van die profeet'" 'n "hoofstuk 

van die memoires-skrywer" wat strek van bl. 25 tot bl. 27, en die 
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toespraak van die Nederlandse futuroloog op ble. 94-95. Iets 

soortgelyk en ook didakties van aard is in "Ontmoetinge in 'n 

voorvaderland" terug te vind wat as teks in geheel nader aan die 

essay as die kortverhaal staan (Steyn 1976: 132-146). 

Die belydende gerigtheid behels dat die dagboekskrywers van "Na 

'n gesprek" en Dagboek d.m.v. opsetlike verswygings en versluier= 

ings elk 'n geheimtaal ontwerp waardeur hy oor 'n persoonliker, 

'n intiemer saak vir homself alleen kan dagboek hou. Hulle 

didaktiese doelstellings word later deur die persoonlike proble= 

matiek verdring en die rustige akademiese toon meet plek maak vir 

emosioneler ontboesemings wat van persoonlike onrus getuig. In 

elke geval gaan die dagboekskrywer a.g.v. sy eie aard ten gronde 

(Botha 1987a: 114). Op die geheimtaal kom ek later weer terug. 

Wanneer De Vries in sy resensie van Dagboek se dat die boek "'n 

trieste beeld van 'n Afrikaner-intellektueel" skep (ek kursiveer) 

en Botha iets emblematies daarin sien, sodat die dagboekskrywer 

sinnebeeld word van "die universele verskynsel van die intellek= 

tueel wat homself ontkrag" deur argumente vir albei rigtings aan 

te veer (Botha 1987a: 115-116), wys hulle op nog 'n vormgewende 

verband, die emblematiese, waaraan Steyn al voorheen in sy oeuvre 

gestalte gegee het. In "Die meide" en "Op pad na die grens" het 

Steyn volgens Botha "feitlik sinnebeelde van ons tyd geskep, op 

die wyse van die Middeleeuse moraliteite, waar jy in die gestal= 

tes en die segswyses en die denkbeelde, die algemene en die ver= 

teenwoordigende - verskillende aspekte van die Afrikaanse elcker= 

lijc - kan herken". Die ander tekste in die bundel het die 

emblematiese indruk van Op pad versterk (Botha in Cloete 1980: 

547). Aan die aspek in Op pad het ek in die vorige hoofstuk 

heelwat aandag gegee. Die emblematiese in steyn se tekste kom 

tot stand deurdat die karakters verteenwoordigers, sinnebeelde is 

van die Afrikaanse elckerlijc. In Dagboek het ons weer met 'n 

dwarsdeursnee van die Afrikaanse gemeenskap te make. Soos wat X 
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sinnebeeld is van die weifelende intellektueel, so is sy ouers, 

Herman en Christa sinnebeelde van die Afrikaner nasionalis, Gert 

van die geheime agent en Anton van die teoloog-liberalis. Selfs 

die mindere karakters is op kleiner skaal emblematiese verteen= 

woordigers van groter groeperinge van ander gedagterigtings; in 

die verband dink ek aan Lucy, Snoopy en ook aan die Nederlandse 

futuroloog. 

5.3 Die hoofstrominge van Dagboek van 'n verraaier 

Uit die voorafgaande blyk dat ons weer, soos in Die grammatika en 

Op pad, duidelik tussen 'n nasionale en 'n persoonlike problema= 

tiek kan onderskei. Hoewel die twee hoofstrominge in die afson= 

derlike tekste in die dig- en die prosabundels nie totaal geYso= 

leerd van mekaar voorkom nie, vgl. "Op pad" en "By die sterfbed", . 
word dit in Dagboek, soos ek gaan probeer aantoon, volkome 

geYntegreer. 

5.3.1 Die nasionale problematiek 

In die trant van "Op pad na die grens" sit steyn in Dagboek sy 

argumente random die sosio-politieke vraagstukke van suid-Afrika 

van die sewentigerjare voort. Sy blik op die vraagstukke is in 

Dagboek aansienlik breer as wat dit in Die grammatika en Op pad 

die geval was. In Die grammatika is die bedreiging nog vaag en 

ongedefinieer. In die kortverhale word elke keer op net enkele 

aspekte van die Afrikaanse politieke vraagstukke gefokus. Voor= 

beelde daarvan is die volgende: in "Op pad" die onmenslike op= 

trede van die polisi.e teenoor swartes; in "Die meide" die vraag= 

stuk random gesamentlike aanbidding en Christelike optrede teen= 

oor hulle; in "Na 'n gesprek" menslikheid, die Ontugwet en wrok= 

kigheid tussen rassegroepe; in "By die sterfbed" die verwydering 

tussen verskillende groepe Afrikaanssprekendes; in "Ontmoetinge" 

die behandeling en lone van plaaswerkers asook die ondergang van 

volke en in "Die dag" oor verraad en die Afrikaner se optrede 
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teenoor ander in 'n veranderende wereld. 

In Dagboek word voortdurend en vanuit verskillende standpunte, 

met die aanhaal van 'n groot aantal kenners, die saak van ver= 

skeie kante belig. Ten eerste is daar Anton wat as teoloog die 

sosio-politieke vraagstukke vanuit 'n liberaal-Christelike stand= 

punt benader. Hy is egter nie altyd ewewigtig in sy oordele nie, 

omdat hy Adele se dood direk wyt aan die Ontugwet (asook ander 

apartheidswette). Op die wyse verteenwoordig sy wrokkigheid 'n 

emosioneler sienswyse van die Suid-Afrikaanse wereld van die 

sewentigerjare. As volkekundige, as akademikus, iemand met 'n 

deeglike kennis van taalkunde - vergelyk sy verwysings na die 

werk van prof. E.B. van Wyk (3 en 78) na prof. A.J.B.N. Reichling 

(76), sy kennis van die "uniek Oud Germaanse g" (23) en sy be= 

langstelling in die sosiolinguistiek (38-39) - en as intellek= 

tueel, !ewer X standpunte met verwysings uit die kerk-, die 

antieke, die Europes~ en die Afrikaanse geskiedenis, die argeo= 

logie, die letterkunde, die mitologie, die sielkunde, politieke 

uitsprake ens. As intellektueel en persoon op die grens tussen 

twee f aksies kom hy met argumente vir die liberales om kort daar= 

na die saak weer vanuit 'n behoudende se kant te belig. Dan 

!ewer Gert as geheime agent nog 'n bydrae met sy kennis van revo= 

lusies, geskiedenis en teoriee oor uitgestorwe beskawings. Ver= 

gelyk in Gert se geval sy lys, "Lotgevalle van ander" en sy ken= 

nis i.v.m. die "Black poetry" wat Amerika in Soweto versprei (91 

en 97 onderskeidelik). 

5.3.2 Die persoonlike problematiek 

Ten spyte van die oorweldigende oorwig na die kant van die sosio

pol i tiek toe, behoort dit teen die tyd mee~ as duidelik te wees 

dat Dagboek nie net oor die voortbestaan van Afrikaans en die 

Afrikaner handel nie. Dit gaan ook wel deeglik oor wat Elize 

Botha, na aanleiding van Albert Verwey, "de liefde die vriend= 
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schap heet", noem. 

X se liefde vir Anton bepaal in 'n baie groot mate sy optrede 

teenoor alle mense en sy politieke houding soos dit in die groot= 

ste deel van Dagboek tot uiting kom. Die verwaarlosing van sy 

gesin, en in die besonder van Christa, is 'n direkte uitvloeisel 

daarvan. Teenoor die vrouens in Anton se lewe is hy in sy dag= 

boek openlik vyandig: Anton se gewese verloofde is "daardie skaap 

van 'n Marina". Wanneer Anton hom aan Lucy wil voorstel, wil hy 

dadelik weet of sy 'n nuwe verloofde is (83). Hy dink nie veel 

van Anton se vrouesmaak nie en hy hou nie van Lucy nie, nie omdat 

sy onnetjies is nie, bree heupe en dik dye het, of net Engels 

praat nie, maar omdat sy, soos Marina, 'n mededinger is: 

En daardie vroumens? Wat sou hy in haar sien? Nes aan daar= 
die Adele van hom. Aangehou met haar, selfs nadat hy agter= 
gekom het sy is ... of liewer dat 'n huwelik volgens wet on= 
moontlik sou wees. 
( ... ) 
Is hy te vertrou, en met so 'n vrou? 
Ek vertrou haar van g'n kant nie - 'n verraaister, uit-ge
knip. (84). 

Hier betrek hy ook Adele. Wanneer Anton aan hom sy storie van 

Adele vertel en hy dit in sy dagboek oorskryf, is dit vir hom 

belangrik om te weet dat hulle in hulle verhouding die heiligheid 

van die huwelik gehandhaaf het: "En hulle het mos nie SOOS 

die Ontugwet oortree nie? Waarom moet dit my dan hinder? 

sou dit om watter rede ook al hinder, dis mos alles verby? 

kan nie meer in ons pad staan, ek bedoel nou II (73) • . . . 

X se houding teenoo~ Anton se vrouens is tipies die van 'n 

jaloerse minnaar/minnares. 

hy s~ 

En al 

Dit 

Sy vooroordeel teenoor sy broer wat hy as tipiese uitbuiter van 

sy plaasarbeiders voorhou, is nog 'n voorbeeld van hoe sy houding 

en oordeel deur sy begeerte om naby Anton te wees en hom te help, 

beYnvloed word. 
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5.3.3 van liefde tot politiek 

om nog 'n duideliker beeld van die twee hoofstrominge van Dagboek 

te kry, moet ons die drade effe uitlig en dit kan ons bereik deur 

'n paar aktansiele modelle op te stel. 

Die eerste model kan ons op die volgende doelstelling baseer: 

Anton wil die onderdrukte swartes van die onderdrukking van 

apartheid bevry. Die subjek, Anton, strewe dus na die objek, die 

bevryding van onderdrukking, vir die begunstigdes, die onderdruk= 

tes. om die doel te bereik, kan X 'n helper wees deur aan die 

verset teen die regering saam met die begunstiger, die Peanuts

groep, deel te neem, terwyl die regering soos beliggaam deur 

Gert, en X se liefde vir Afrikaans en die Afrikaner hierin teen= 

standers is. Hierin staan X alleen aan die kant van die subjek 

in die mate wat Anton hom be1nvloed en aanmoedig om deel te wees 

van die rewolusie. 

Op dieselfde vlak kan ons 'n model opstel waarin X die subjek is. 

Sy doelstellings kan vereenvoudig word tot: X soek na morele 

gronde wat verset teen die regering regverdig. In die model sal 

die begunstiger al die tekste wees (tekste hier in die wydste sin 

van die woord), alles waarna hy kan verwys, terwyl die beguns= 

tigdes weer die onderdruktes is. Sy helpers in hierdie geval is 

alle argumente wat hy ten gunste van rewolusie kan aanvoer en dit 

word ondersteun deur sy begeerte om Anton se guns te wen. Die 

teenstanders sluit alle tekste in wat daarteen argumenteer en sy 

liefde vir Afrikaans en die Afrikaner. Die volgende aanhaling 

uit die teks gee 'n ~oeie voorbeeld van hoe die helper en die 

teenstander in hierdie geval, omdat dit van die subjek self af= 

komstig is, mekaar ontkrag: 

Kom in verset ter wille van die reg. Pasop vir verset, want 
dit kan onreg bring. Korn in opstand anders bly die volk in 
'n gevaarsituasie. Oppas vir opstand, want dit kan volk en 
taal in gevaar bring. Moenie laat ons ondergaan nie. Moenie 
dat ons onreg pleeg nie. Moenie lat moenie lat (99). 
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Hieruit behoort dit duidelik te wees dat X ten opsigte van verset 

geen oorheersende rol speel nie en op die beste 'n helper kan 

wees. 

. 
Ons kan met X as subjek 'n tweede sosio-politieke model opstel 

waarin sy doel 'n begeerte sal wees dat Afrikaans en die Afri= 

kaner moet voortbestaan. In hierdie model is Gert, iemand waar= 

van hy baie min hou, sy helper, terwyl Anton, vir wie hy lief is, 

sy teenstander is. 

Op die vlak van die persoonlike problematiek lyk die prentjie 

heelwat anders. Hierin speel Anton 'n ondergeskikte rol en is X 

die subjek: X wil Anton se liefde wen/behou. Anton is die begun= 

stiger en X die begunstigde. Sy besluit om mee te doen aan die 

beplande verset is 'n helper, terwyl sy besef van wat 'n Afri= 

kaner behoort te doen, d.w.s. sy waardesisteem, Christa en Anton 

se "vroumense" as teenstanders optree. Sy selfgesentreerdheid 

word deur hierdie aKtansiele model duidelik uitgelig. 

En soos voorheen is die twee hoof strominge in Dagboek volkome 

geYntegreer: X se liefde vir Anton aan die een kant en sy liefde 

vir Afrikaans en die Afrikaner aan die ander kant is in 'n voort= 

durende konflik. Daarby is hy die "swart engel van homself, die 

ewig-universele mens", die intellektueel wat te staan kom voor 

"die waagspel van die keuse, die volkome ewewig van die argumente 

wat vir albei rigtings aangevoer kan word, 'n ewewig wat deur 

geen redelike oortuiging verander kan word nie" soos dit in die 

eerste motto vir die boek lui (Louw 1986; 99). Hy is die intel= 

lektueel vir wie die "onseker spel van die rede, van die opweeg 

van argument teen argument en die swewende balans wat vry van die 

keuse en die handeli.ng en die bitterheid bly" die belangrikste is 

(Louw 1986: 99). Louw wys in sy opstel, "Die ewige trek" uit 

Lojale verset, dat rede nie altyd die oorhand kry waar argument 

teen argument te staan kom nie. As voorbeeld gebruik hy die 

Kaapse rebelle in die Anglo-Boereoorlog (1899-1902) by wie ons 
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kan sien "hoe pynlik die plig van trou aan die wettige staatsge= 

sag bots teen die nuwe, maar nog half-besefte plig van trou teen= 

oor die volk" (Louw 1986: 100). Vir 'n persoon wat net intellek= 

tueel na die sake kyk, sou 'n keuse makliker gewees het, selfs 

vir iemand soos 'n Kaapse rebel wat tussen twee botsende regte 

moet kies, maar vir X wat intellektueel oordeel en t.o.v. albei 

rigtings emosioneel betrokke is, is die keuse soveel moeiliker: 

sy liefde vir Anton vereis dat hy versetstryder bly; sy liefde 

vir Afrikaans weerhoU hom daarvan; anders gestel: om Afrikaans te 

behou, moet hy Anton verraai, of hy moet Afrikaans prys gee ter 

wille van sy liefde vir Anton. 

Duideliker kan X se motivering vir sy deelname aan An.ton se ver= 

set seker nie verwoord word as die aanhaling van T.E. Lawrence 

nie: "I liked a particular Arab and I thought that freedom for 

the race would be an acceptable present" (118; aangehaal in Rowse 

1977: 258). Rowse verwys na die liefdesgedig deur middel waarvan 

Lawrence sy Seven Pillars of Wisdom opdra aan "S.A." (Salim Ahmed 

of Dahoum soos hy ook bekend gestaan het - 'n jong Arabier met 

wie hy bevriend was). Hy noem ook (ongelukkig gee Rowse geen 

aanduiding waaruit hy aanhaal nie) dat Lawrence tydens die Vredes 

Konf erensie toe aan hom gevra is wat sy motiewe met die bevry= 

dingstryd van die Arabiere was, geantwoord het: "Personal" (Rowse 

1977: 257-258). Direk daarop volg sy verduideliking - die sin 

wat X in sy smart oor Anton se dood aanhaal. Hiermee erken X 

self dat sy belang in die versetstryd persoonlik was. 

Met ons kennis van X soos ons hom uit die teks leer ken en soos 

ek aan die hand van sy dryfvere met die aktansiele modelle pro= 

beer uiteensit het, is dit haas ondenkbaar dat hy by Anton se 

versetgroep betrokke sou raak, het hy nie tot Anton aangetrokke 

gevoel nie. 
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5.4 Verwysings 

Dagboek van 'n verraaier is 'n verwikkelde teks waarin daar 'n 

groot aantal verwysings voorkom. Soos in al sy tekste en soos 

tot dusver in hierdie hoof stuk duidelik na vore kom, haal Steyn 

weer vrylik en in besondere groot mate uit allerhande geskrifte 

aan en dan is dit in hoofsaak Anton en X wat dit doen om hulle 

argumente vir en teen rewolusie te motiveer. In ander gevalle is 

dit X wat daardeur poog om perspektief oor een of ander probleem= 

situasie te bekom. Daar is egter ook gevalle - die uitsonderings 

- waar die interteks X se geheimtaal word waarin hy bieg, die 

taal waarmee hy dit yir horn moontlik maak om nie vir homself te 

lieg nie. 

Hierdie verwysings verteenwoordig weer 'n verskeidenheid weten= 

skappe en byna elke moontlike vorm waarin die mens horn in woorde 

kultureel kan uitdruk: so kry ons in hierdie teks 'n reklame= 

spreuk waarmee mense destyds na Rhodesie gelok is (38); 'n banale 

politieke grap (58-59) en daarnaas iets so wetenskaplik soos die 

beskrywing van die vernietigende werking van kanker (15 en 58). 

Argeologiese kennis oor die verlore beskawings van die Maya word 

verwerk in twee skets-verhale (34-38). Daar word vrylik verwys 

na tekste uit die letterkunde o.a. N.P. van Wyk Louw (1,2 en 

ander plekke), C. Louis Leipoldt (2), Jan F. E. Celliers (30), 

D.J. Opperman (38 en 42); en na teoloe bv. Dietrich Bonhoeffer . 
(16, 26), J.P. Postma, Thomas van Aquino, Johannes Calvyn, John 

Knox, Karl Barth, Martin Luther (26) en Abraham Kuyper (51). 

Selfs 'n strokiesverhaaltjie wat daagliks in Beeld verskyn -

"Peanuts" - word op vernuftige wyse in die teks betrek (106). 

My doel is nie om hier 'n inventaris te gee van wie alma! en wat 

alles d.m.v. verwysing in Dagboek 'n rol speel nie, maar uit 

hierdie paar voorbeelde kan ons 'n idee kry van die wye spektrum 

waaruit die tekste kom waarvan Steyn gebruik gemaak het. 
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5.4.1 Interteks en a!gument 

Waar die verwysings in byvoorbeeld die verhaal "Op pad na die 

grens" gebruik word om die draagwydte van die teks te vergroot, 

le die funksie van die oorgrote meerderheid tekste in Dagboek op 

'n ander vlak: Baie van die tekste waarna X verwys, is tekste wat 

veral hy, Anton en Gert aanhaal om argumente rondom die morele 

gronde vir burgerlike verset en rewolusie te motiveer. Vergelyk 

byvoorbeeld X se verwysings na Dietrich Bonhoeffer, Thomas van 

Aquino, Johannes Calvyn e.a. op bl. 26 waar hy hulle uitsprake 

byroep ter ondersteuning van verset teen onmenslike oorheersing. 

Of waar Gert na Abraham Kuyper verwys om die etniese verskeiden= 

heid te beklemtoon waardeur die voortbestaan van af sonderlike 

volke, en dus apartheid, verdedig kan word en wat X aanvul met . 
aanhalings van Raymond Dart, Ronald Fisher, C.D. Darlington en 

een van sy oorlede ou professore (86-87). 

Die Maya-tekste is 'n goeie voorbeeld van hoe kennis uit die 

argeologie as argument tot opstand aangevoer word. 

Dis net soms, soos o.a. in die geval waar rewolusie en kanker in 

samehang gesien word, dat die verwysing die draagwydte vergroot 

en X se werklike houding teenoor rewolusie verklap; iets wat hy 

beswaarlik in sy dagboek teenoor homself wou herken. Hierop kom 

ek later weer terug. 

'n Verdere voorbeeld van 'n teks wat nie ter wille van 'n argu= 

ment bygeroep word nie en tog duidelik met die nasionale sowel as 

die persoonlike prob~ematiek verband hou, is die Peanuts-verwys= 

ing. 

Op bl. 106 gee X (soos hy vir Gert beduie het) 'n tipiese toneel= 

tjie uit 'n Peanuts-strokie weer: Lucy is "daardie meisietjie by 

Charlie Brown wat altyd sy bal stel en horn uitdaag om te skop, 

maar as hy aangehardloop kom, dan ruk sy dit weg dat hy op die 

naat van sy rug te lande kom. En Snoopy is weer die hondjie wat 
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eintlik sy basie se baas is, dis die ironie." Volgens Anton is 

sy eie skuilnaam in die Peanuts-groep Charlie Brown, die Engelse 

vroumensie is Lucy (~3), 'n kameraad is Snoopy en Xis Linus 

(100). Die analogie is duidelik: Anton word oorheers deur Snoopy 

wat die swart versetstryders verteenwoordig en X is die 

intellektueel wat alles logies moet verantwoord. Die bal wat 

Lucy vir Charlie Brown stel, is die pamfletbom. Volgens X se 

weergawe van die strokie moet dit Lucy wees wat die bal wegruk en 

Charlie Brown op sy rug laat beland, maar in werklikheid doen hy 

dit self in Lucy se plek en laat Anton letterlik op sy rug 

beland. Hier neem X, soos hy altyd wou, die plek van een van 

Anton se vroumense in. Die ironie is egter dat hy nie socs die 

strokieskarakter daaroor kan goed voel nie omdat hy homself in 

die proses vernietig. 

Wanneer Anton X sy s.kuilnaam gee, twyfel hy of dit die regte is: 

"'Linus? Maar miskien is dit meer gepas vir my?'" X meld ook 

dat die naam in die Bybel voorkom (100). Mijnhardt gee die teks 

aan (2 Tim. 4: 21) en verklaar dat "linus" net beteken (1986: 

623). Anton kon probeer het om X en die Afrikaners in sy net te 

vang, maar dit is uiteindelik X wat vir horn en die Peanuts 'n net 

gespan het. 

Wanneer X sy twyfel oor Lucy uitspreek, weet hy nog nie dat hy 

Anton gaan verraai nie, en wanneer hy die Peanuts-strokie aan 

Gert verduidelik, is hy volkome bewus van die gewaande ooreen= 

komste in die verhoudings tussen die strokiekarakters en die ver= 

houding binne die versetgroep. Wanneer hy die een is wat Anton 

verraai, het die teks na die terrein van die abstrakte auteur . 
verskuif en is die ironie van die situasie vir horn verlore. 

5.4.2 "Di twe frinde" - qeheimtaal en interteks 

In die geheimtaal speel die verwysing 'n baie grater rel. Soos 

ek sal probeer uitwys, is dit die medium waarmee X teenoor horn= 
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self sy liefde vir Anton bely. 

Wanneer X op 29 Junie van sy Achilles-hiel, sy Achilles-hartstog 

praat (15), weet hy beslis wat hy daarmee bedoel, terwyl die 

leser aan 'n swakpunt in die algemeen dink. Wanneer hy op 11 

Augustus na Achilles se "hartstog vir Patroklus" verwys, begin 

die besondere verwysing 'n meer bepaalde vorm aan te neem. Die 

geskiedenisboeke rondom die val van Troje meld dat Achilles en 

Patroklus onafskeidbare vriende was (Graves 1955: 281); hulle 

verhouding was soos die van Dawid en Jonatan. Wanneer Patroklus 

deur Hektor gedood word en Achilles die droewige nuus verneem, 

"het 'n wolk van droefheid (horn) swart oordek. ( ... ) En hy het 

self groot en groots in die stof uitgestrek gele, en sy hare met 

sy dierbare hande geskend en geskeur" (Homerus s.j.: 287). 

Achilles se hartstog vir Patroklus behels dus meer as net blote 

vriendskap en hiermee word X se Achilles-hartstog nader omskryf. 

Na Anton se dood kom daar weer verwysings na Achilles voor: Op 14 

September - "(Achilles wat vanwee sy liefde ten slotte tot die 

stryd bereid was)" (118) en op 20 September - "('Maar Achilles 

het gehuil, terwyl hy sy vriend onthou')" (123). Op hierdie 

stadium kan die leser nie meer twyfel dat Achilles en Patroklus 

die medium is waarmee hy sy hartstog vir Anton bely nie. 

Wat hierdie verwysing so voortreflik maak, is dat X se Achilles

hartstog vir horn 'n Achilles-hiel bly, 'n kwesplek, 'n swak plek . 
waardeur hy blootgestel en vernietig kan word. 

Die rede vir sy verraad van die volk en die taal (soos ek vroeer 

verduidelik het) gee hy eweneens in geheimtaal weer waar hy T.E. 

Lawrence aanhaal: "I liked a particular Arab and I thought that 

freedom for the race would be an acceptable present" (1~8; Rowse 

1977: 258). 

Wanneer X die ou stylfiguur, die getalletrap, gebruik om die ek= 

stase wat hy ervaar na hy besluit het om vir Anton die pamflet te 
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help bewoord, is hy besig om in geheirntaal iets vir hornself te 

s~: 

Orie ekstases is dit wat vir my wonderlik is, ja, vier wat ek 
nie begryp nie: die weg van die geliefde by die berninde, die 
weg van die bekeerde uit die dieptes van ellende, die weg van 
die rebel as hy die onreg gaan vernietig of die vryheid gaan 
herstel en ..• rniskien is daar 'n vierde ook" (48). 

Dit is die laaste trap in die getalletrap waaroor dit gewoonlik 

vir die skrywer gaan, die eerstes is gewoonlik van ondergeskikte 

belang en help net om die laaste te aksentueer (Grove 1978: 98-

99). Maar bier ontbreek die laaste. X kan die laaste verswyg 

orndat dit iets persoonlik is en net die blote suggestie in die 

rigting vir horn genaeg is om die spesifieke ekstase op te roep. 

Dit kan ook wees dat X die aksent bier verplaas en die dinge noern 

wat vir horn van belang is en daarorn die laaste verswyg. Die 

rnoontlikheid dat hy al drie ekstases op dieselfde vlak plaas, is 

nie uitgesluit nie, of dat hulle in volgorde van belangrikheid 

genoern word. Die leser kan nie hier met sekerheid 'n afleiding 

rnaak nie, behalwe dat al drie ekstases met Anton verband hou. 

Wanneer X op 14 September, na Anton se dood, in sy dagboek net 

"flardes van sinne" skryf, skryf hy 'n flarde van 'n getalletrap 

ook neer: 

"··· en vier wat ek nie begryp nie: die weg van die enkeling, 
die weg van die nietigling, die walgeling, die verwerpeling 
in die hart van die volk in die donker nag van die siel" 
( 118) . 

In hierdie beeld is daar 'n duidelike oploop van die enkeling na 

die uitgeworpene. Teenoor die ekstase van vroeer het die droefe= 

nis korn staan en waar die beeld van die eerste getalletrap vol op 

sy verhouding met Anton gefokus het, is die beeld nou totaal 

weggekeer van horn na die hart van die volk wat tussen die engtes 

ingedryf word. Dat hy hornself sien as 'n walglike uitgeworpene 

hou nie alleen verband met die verraad wat hy teenoor die volk 

gepleeg het nie, of orndat hy sy boesernvriend verraai het nie, 

rnaar ook daarrnee dat hy enkeling is. Sy enkelingskap hou hier 
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verband met sy homo-.erotiese neiging waardeur hy "walgeling en 

verwerpeling" word en moeilik vir hom 'n plek in die hart van die 

volk kan verwerf. 

Voor ek hiervan afstap.wil ek graag die aandag op 'n ander stuk= 

kie geheimtaal vestig. Op 11 September, bl. 114, skryf X oor die 

Patriotvereniging se Volkskuns uit die eerste tydperk wat hy aan 

Anton vir sy verjaarsdag gegee het. En hy verwys na 'n verhaal, 

"Di twe frinde" wat daarin opgeneem is. Dit is die verhaal van 

Piet v. J. en Roland B. wat 'n "frindskapferband fer ewig en al= 

tyd" sluit en mekaar trou sweer tot in die dood. Om dit te be= 

vestig, gee hulle mekaar soos "twe ferloofde ... di hand". Hulle 

is boesemvriende soos "David en Jonathan". Orie jaar na die 

plegtige verbond vertrek Piet om ver van Roland af in 'n fabriek 

te gaan werk. Wanneer die korrespondensie tussen hulle van 

Roland se kant af onderbreek word, moet Piet uitvind dat Roland 

- om die eensaamheid sonder sy vriend tee te werk - besluit het 

om te trou. Omdat die liefde ontbreek, sou die huwelik nie slaag 

nie, maar Roland het beloftes teenoor die meisie gemaak wat hom 

verplig om voort te gaan met die huwelik. Die bruid wou ook nie 

daarvan afsien nie. Roland het geweet dat Piet sy dwaasheid sou 

afkeur en daarom het hy opgehou om aan hom te skryf. 

Wanneer Roland Piet weer sien en besef hoe hy sy eie ongelukkig= 

heid bewerk het, word hy siek en sterf vier maande daarna. 

Roland se dood is vir Piet "'n bittere slag wat hy nooit sal fer= 

geet ni" (Hattingh en Rautenbach 1942: 42-44). 

X haal uit die verhaal aan: 

"Di een kon op die ander reken fer gehymhouding en getrouhyd, 
soos 'n geslote graf, wat syn dode bewaar tot die jongste 
dag" (Hatting en Rautenbach 1942: 42). 

Direk hierop volg 'n ander aanhaling: 

"want een hart blijft thuis en een hart gaat op reis 
maar geen van twee vindt het Paradijs". 
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Oppervlakkig en in haas kan 'n leser aanneem dat die aanhalings 

uit dieselfde teks afkomstig is. 'n Oplettende leser sal egter 

gou agterkom dat hier twee tekste in die gedrang is. Die tweede 

aanhaling is die slotstrof e van Hendrik Marsman se gedig "Twee 

vrienden": 

De maan maakt de.n nacht tot een sneeuwwit veld. 
een man heeft zijn vriend van zijn leven verteld: 

er is door dit spreken een wonder gebeurd: 
hun harten zijn zozeer eender gekleurd 

dat de een als hij soms naar den ander ziet 
bij zichzelven zegt: maar ben ik dat niet? 

een vrouw; nog een vrouw; een verterend gemis. 
het is alsof alles ten einde is: 

want een hart blijft thuis en een hart gaat op reis 
maar geen van twee vindt het Paradijs. 

(Marsman 1967: 54). 

In die naas mekaar plaas van die aanhalings kan duidelik die hand 

van die abstrakte outeur gesien word: hierdeur word die twee tek= 

ste oormekaar geskuif sodat hulle in 'n nuwe verband en as deel 

van X se geheimtaal die liefdesgeskiedenis waaroor hy nie mag 

lieg nie, vir homseff verwoord. 

Die gedig en die verhaal saam bevat die essensie van X en Anton 

se verhaal: Die twee vriende wat mekaar s6 besonder lief het, 

soos Dawid en Jonatan, wat alles vir mekaar veil het, totdat "een 

vrouw" en "nog een vrouw" die verhouding kom vertroebel en daar 

afstand tussen hulle kom, waardeur 'n gemis ontstaan wat soos 'n 

einde voel. Die breuk wat noodwendig hierop volg kan nie weer 

geheel word nie. Soos "Di twe frinde" eindig Dagboek met die 

dood van een vriend. Die gedig vat alles saam met die mededeling 

dat nie een van die twee die Paradys gevind het nie. 

5.5 Terugkerende motiewe 

Tipies in die trant ~an die Steyn-tematiek handel Dagboek oor 'n 

enkeling wat eerstens mens is en daarna produk van 'n maatskappy; 
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'n mens wat slagoffer word van die lojaliteite en die tyd-ruimte 

waaraan hy uitgelewer is. X is, soos ander karakters uit Op pad, 

die enkeling vasgevang in 'n wereld van paradoksale teenstel= 

lings. Soos "Na 'n gesprek" en in die gees van P.J. Bouman se 

Revolusie van die eensames (vgl. par. 4.5) bestaan Dagboek uit 'n 

reeks momente van leed, geestelike ontreddering en verwarring in 

die lewens van 'n paar enkelinge in wie verskillende aspekte van 

die Afrikaanse elckerlijc, teen die grater en wyer historiese ag= 

tergrond van die sewentigerjare in suid-Afrika, herken kan word. 

Sekere motiewe kom met so 'n reelmaat in steyn se tekste voor dat 

ons hulle as onveranderlikes kan omskryf. In die geval van Dag= 

boek hou dit, soos elders in Steyn se oeuvre, ook met 'n nasio= 

nale en 'n persoonlike problematiek verband, en socs in Op pad, 

kan dit onderskei, maar nie geskei word nie. 

Die sosio-politieke motief vertoon soos elders in Steyn se oeuvre 

twee kante : 'n konserwatiewe en 'n liberale kant. Hierby hoort 

die newemotief: die liefde vir volk en taal. Dit is hierdie 

liefde van X vir sy volk en veral vir Afrikaans aan die een kant, . 
en aan die ander kant, die eis van liberales - verteenwoordig 

deur Anton - dat reg en geregtigheid gehandhaaf meet word, wat 

aanleiding gee tot verset teen die regering. Hieruit vloei seker 

die belangrikste motief in die teks, nl. verraad. Nou verbonde 

en ondergeskik aan die verraadmotief is die motief van ondergang; 

nie net die ondergang van volke en tale nie, maar ook van die 

enkeling. Die motief van ondergang en dood gaan vanself oor in 

die motief van verlorenheid wat weer nou skakel met die liefdes= 

motief, of anders gestel: die Achilles-Patroklus-motief. 

Verbandhoudend met die nasionale problematiek is die historiese 

motief waardeur Steyn, miskien nie so doelbewus soos in Op pad 

nie, voortgaan op die pad van Suid-Afrika wat hy ingeslaan het. 

Hierdie motiewe wat almal hulle voorlopers in die vroeere tekste 
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van Steyn het, verstewig die verbande in Steyn se oeuvre net 

verder. 

5.5.1 Die verraadmotief 

Die verraadmotief is die opvallendste van die verbande. Verraad 

teenoor volk en vaderland, politieke verset of rebellie in een of 

ander vorm kom nie net ter sprake in sommige van die vroeere tek= 

ste nie, maar is in baie gevalle 'n belangrike motief daarin: so 

le 'n skaduwee van politieke onrus oor die laaste verse uit Die 

grammatika van liefhe, "Die meide" en "Na 'n gesprek oor apart= 

heid"; terwyl verraad teen die regering as belangrike motief 

teenwoordig is in "Op pad na die grens", "Om vergewe te word", 

"By die sterfbed van 'n mislukkeling", "Ontmoetinge in 'n voor= 

vaderland" en "Die dag toe ons agtergekom het dis oorlog". 

Waar die troueloosheid in hierdie tekste hoofsaaklik verband hou 

met verraad teenoor die magte wat oor die mens gestel is, is dit 

net in die opsomming van "'n Sinvolle daad" in "By die sterfbed" 

waarin die leser van Steyn se oeuvre voorberei word dat daar ook 

ander vorme van verraad is waarmee hy rekening moet hou. Hierdie 

vorme van verraad is hierbo in die opsomming van die teks self en 

in die oorsigte van Van der Merwe en Botha se besprekings daarvan . 
aangeraak. Hier wil ek kortliks daarop ingaan omdat iets soort= 

gelyk weer in Die verlore vader teruggevind word: 

X is nie net besig met hoogverraad wanneer hy besluit om mee te 

werk aan Anton se pamfletbom en sy ander projekte nie, maar 

daardeur verraai hy sy volk, sy voorgeslagte - "die geeste van ou 

Corns", en sy familie vir wie volk en taal net so belangrik is. 

Hy verraai hulle deur in sy naiwiteit te glo dat hulle wakker 

geskud moet word deur iets soos die pamf letbom; deur armoedige 

strooise en verwaarloosde kinders af te neem, maar geen melding 

te maak of foto's te neem van die verbeteringe wat die boere vir 

hulle plaaswerkers ·aangebring het nie; deur hulle voor te hou as 
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onderdrukkers van die swartes sonder om die ander kant van die 

saak ook in berekening te bring. Dit is opmerklik dat X, vir wie 

"die volkome ewewig van argumente" dwarsdeur sy dagboek so swaar 

weeg, die teenargument wat die ewewig sou bewaar, in die geval 

waar sy f amilie sinnebeeldig die plek van die deursnee Afrikaner 

inneem, aanvanklik skromelik negeer. Na sy ommekeer, het die 

teenargument tog begin saampraat en 'n belangrike rol in sy ver= 

raad teenoor Anton gespeel. 

Sy verraad teenoor Christa het ook meer as een kant: ten eerste 

is hy ontrou teenoor haar omdat hy haar nie liefhet nie en slegs 

gerieflikheidshalwe met haar getrou het, ten tweede is sy huwelik 

met haar 'n poging van horn om trou volgens Afrikanerfatsoenlik= 

heid teenoor sy familie op te tree en in die proses is hy, ten 

derde, ontrou aan homself, want om te lieg, is om "verraad te 

pleeg teen jouself" (3). Qmdat opponerende "lojaliteite" op sy 

trou aanspraak maak, bevind X horn in 'n besonder benarde posisie 

waaruit hy op geen manier eervol kan kom nie: daar word van horn 

verwag om te trou en kinders te he - so hoort dit - maar dit is 

teen sy aard omdat hy van nature nie in staat is om veel emosie 

te toon nie en veel eerder in 'n Achilles-Patroklus-verhouding 

met Anton belangstel. Watter kant toe hy ook al besluit, iets of 

iemand meet hy verr~ai. 

Voordat hy Anton se bedrywighede teenoor Gert verklap, is hy ook 

nie teenoor Anton so opreg socs wat 'n mens in die geval van so 

'n hegte vriendskap sou verwag nie. Hy wantrou Anton en probeer 

op oneerlike wyse agterkom of Anton en die Peanuts nie erger 

dinge beplan nie; verder kan hy nie sover kom om die onsekerheid 

oor sy deelname openlik met Anton te bespreek nie. Hierdie vorm 

van verraad het eweneens twee kante: dis nie net hy wat Anton nie 

vertrou nie, maar Anton is ook oneerlik teenoor horn deur horn in 

die duister te hou, die bewoording van die pamflet te verander en 

sy film en foto's te gebruik op 'n manier wat hy nooit sou geed= 
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keur nie. Van die "gehymhouding en getrouhyd" tussen die 11 twe 

frinde" waarna hy op bl. 114 verwys, is daar weinig sprake. 

Teenoor die verraad wat hy pleeg, word hy ook verraai: Deur mid= 

del van eerlike uitsprake in die geval van sy familie en geheim= 

taal waar dit homself betref - want hy mag nie lieg nie - verraai 

die dagboek die werklike aard van sy verhouding met die mense in 

sy lewe. Boonop lei die blote bestaan van die dagboek en die 

vermoede dat Gert dit kon sien en daardeur van die Peanuts se 

bedrywighede bewus geword het tot die openbaarmaking daarvan, 

waardeur hy nie net Anton en die Peanuts nie, maar ook sy eie 

aandeel in hulle verset verklap. 

Wanneer X met die aanvang van sy dagboek op 29 Junie worstel met 

die probleem of hy horn moet verset teen die regering of nie, roep 

hy horn een van sy eerste logikalesse in die gedagte. Dit het 

gehandel oor die vraag: "('In welke van zijn beide betekenissen 

komt het woord "of" voor in de volzin: twee wegen stonden voor 

hem open: zijn vaderland te verraden of te sterven?'): Dames en 

Heren, het is niet zo, ... dat je verrader bent en dat je niet 

verrader bent.'" Hierteenoor - waar daar net twee moontlikhede 

oop is - huldig hy, na aanleiding van L.E.J. Brouwer (vader van 

die IntuYsionisme in die Wiskunde) die mening dat - waar die 

aantal moontlikhede eindig is - 'n derde weg wel bestaan, dat 

daar nie so iets is nie as "die uitgeslote derde", of soos dit in 

Engels lui: the excluded middle (14-15; Eves . 
s. J. : 302-303). 

Hiervolgens sou hy nog teenoor die regering, volk en vaderland 

nog teenoor die geregtigheid ontrou wees. Dit sou vir horn selfs 

moontlik wees om niks en niemand te verraai nie. Die aansprake 

op sy liefde en lojaliteit is egter van so 'n aard dat hy almal -

homself ingesluit - en alles, selfs dit waarvoor hy die liefste 

is - volk en taal - verraai. 
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5.5.2 Die kankermotief 

In haar aanvulling wys Elize Botha hoe verraad en private ache 

d.m.v. die kankerbeeld bymekaar uitkom. Haar uitgangspunt is die 

verwysing na X se Achilleshiel aan die einde van die eerste 

inskrywing: 

Die soort skrywery verafsku ek, net soos ek dankbaar is jy 
kan 'n verkeerde gevoel of hartstog weg-dink, onverbiddelik 
streng weg-konsentreer, veral as dit jou Achilles-hie! is. 'n 
Achilles-hartstog kan naamlik, as jy dit nie met wortel en 
tak uitroei nie, werk soos dr. Johannes van Schalkwyk beduie 
het: "Die groeikrag is een van die wonderlikste verskynsels 
van kanker; die gewas verdring, verwoes alles in sy pad. As 
stukkies losraak, begin hulle te groei net so gou hulle 'n 
leplek kan kry" (15). 

Hiermee saam dink sy ook nog aan 'n gemeenplaas uit 'n heldedag= 

toespraak wat X uit sy jeug onthou, "die kanker van verraad" (9), 

en 'n beeld waarin hy die groeikrag van die verraad wat 'n mens 

deur die leuen teenoor die eie-ek pleeg, vergelyk met die onbe= 

heerste groei van "populieropslaggies in 'n swartgrondvlei" (3). 

Sy wys dan dat sy Achilles-hie!, sy liefde vir Anton, in verge= 

lykbare terme met Achilles se "hartstog vir Patroklus" (64) be= 

skou kan word, hoe dit kankerend werk tot hy "vanwee sy liefde 

( .•• ) tot die stryd bereid was" en hoe alles wat in die pad daar= 

van kom, as gevolg aaarvan vernietig word (Botha 1987a: 117-119). 

Maar daar is ander kankerverwysings in die teks wat nie met X se 

Achilles-hartstog verband hou nie. Die eerste hiervan is die 

mededeling van sy kinderlike af sku vir die kankerlyf van hulle 

sieklike buurman, oom Piet Joubert (19). Op 9 Augustus, wanneer 

hy die strekking van 'n gesprek met sy swaer, Gert, probeer peil, 

wonder hy oor die verband tussen gebeurtenisse: 

Toeval is 'n sprong en 'n sprong is 'n verbreking van Leibniz 
se wet van die kontinuYteit: alles in die wereld gebeur met 
heel klein, seer klein - tot nul naderende - sprongetjies en 
veranderingetjies. Alles is aan mekaar verbind, alles stroom 
aaneen; egte verskille, spronge, bestaan nie. Welnu, soos 
die Hollanders sou se, welnu, my spring-val van die vullis= 
blik af was dus seker onbedoeld 'n revolusie, 'n soort 
mutasie as 't ware. Nuwe plant- en diersoorte, se Hugo de 
Vries, grondlegger van die mutasieteorie, "ontstaan uit die 
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vroeeres sonder sigbare voorbereiding, sonder oorgang". Kan= 
ker is volgens Bauer die gevolg van 'n sprongsgewyse ver= 
andering van 'n liggaamsel. "Die kwaadaardige nieuwvorming 
van weefsel het nou 'n geheel buite hierdie sinvolle ordening 
van die liggaamselle, op sigself staande, 'egoYstiese vyand' 
van die geordende 'staat' van liggaamselle geword" (58). 

Hierin word mutasies, spronggewyse veranderinge met kanker gelyk= 

gestel en kanker vergelyk met 'n egoYstiese vyand van die geor= 

dende staat waardeur 'n duidelike verband tussen kanker en revo= 

lusie gele word. 

So kwesbaar soos die beste winterveld en "die room van die voer-

oes, die koeie se hawer", was toe X en sy broer, Herman, af:! kin= 

ders vir sy pa - met die beste bedoelinge - voorbrande wou maak 

(78-79), so kwesbaar is 'n land wat besig is om te hervorm (89). 

So beskou hy op 'n stadium hulle pamflet as 'n voorbrand wat 

rewolusie kan voorkom (32), maar raak later bekommerd oor die on= 

verwagte, die onbeheerde sprong van iets klein wat groot ver= 

nietiging tot gevolg kan he (92), 'n vonk in 'n kruitvat, "'n 

vonk wat kan lei tot ondergarig" (93-94). Dit bevestig X se 

assosiasie van rewolusie met kanker net verder, daarby kom sy 

sterk afwysende houding van kanker a.g.v. sy ervaring daarvan as 

kind en sy ondervinding met 'n onbeheersde vonk wat alles wat 

waardevol is, kan vernietig. Dit is baie duidelik dat X hier 

assosiatief 'n proses van evolusie voorstaan en dit nie net teen= 

oor Snoopy verdedig nie (100), maar in beginsel lankal ten gunste 

daarvan besluit het en dat hy net vanwee die liefde vir sy vriend 

"tot die stryd bereid was". 

Die kankermotief het 'n voorloper in "By die sterfbed". In die 

kortverhaal beweer Piet, die mislukkeling, dat "bepaalde aspekte 

van apartheid •.. naderhand kankeragtig word, die hele liggaam 

oorneem" (Steyn 1976: 124), maar vir die verteller van die ver= 

haal word Piet se gesanik daaroor net so kankeragtig; vergelyk sy 

negatiewe houding daarteenoor op bl. 125. Piet staan in navolg= 

ing van Alexandr Solzjenitsyn betrokkenheid in die letterkunde 
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voor, terwyl die verteller met Vladimir Nabokof horn teen die 

"social comment-racket" uitspreek. Wanneer die karakter, Klaas 

Waarzegger-vriend, in Piet se drama, "'n sinvolle daad", die tra= 

gedie wat in ons land afspeel minder literer wil beskryf, gebruik 

hy kankerterme daarvoor. In hierdie voorloper van Dagboek word 

die kankerbeeld ook al in die vooruitsig gestel, maar hier dan 

hoofsaaklik om die onopsigtelike wyse waarop dit deur die hele 

liggaam versprei voordat mens dit agterkom (Steyn 1976: 127). Dis 

nie net Piet wat aan kanker sterf nie, dis ook sy literere 

loopbaan wat, a.g.v. die kanker van apartheid waaraan hy in sy 

tekste gedienstig w11 wees, 'n vroee dood sterf. Dis eers met 

die verhaal waarin die private ache voorop staan en die "social 

comment-racket" 'n mindere plek inneem wat die verteller horn 

geluk kan wens met sy skryfwerk. 

Die kankermotief het van "By die sterfbed" tot in Dagboek 'n 

klemverskuiwing ondergaan. Wat egter vooropstaan en wat dit vir 

Steyn so bruikbaar maak, is dat dit so negatief ervaar word, so 

ongemerk posvat, versprei en so totaal vernietigend werk. 

Soos in ander gevalle het ons hier weer 'n duidelike voorbeeld 

van hoe motiewe in Steyn se tekste vervleg is. Van die eng 

persoonlike - wat in geheimtaal weergegee moet word - tot by 

rewolusie word in die kankermotief saamgetrek. Ons kan onder= 

skei, ja, maar skei? Beswaarlik. 

5.5.3 Die ondergangmotief 

Besonder sterk verteenwoordig in Dagboek is die Maya-tekste. Die 

eerste verwysing na die Maya-geskiedenis kom voor onder die in= 

skrywing van 13 Julie. In hierdie gedeelte poog X om aan die 

hand van die geskiedenis as boodskapper van die verlede, 'n toe= 

komsblik op die lot van die Afrikaner en Afrikaans te kry. Uit= 

gewekenes hou "ballingskapreilnies" en lees "die ongereeld ver= 

skynende emigre-blad Ons eie" (33). Hierin verskyn 'n verhaal= 
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. 
tjie "oor die geheim van die binnetoe-ekspansie van die Maya-

ryk". X "haal" hierdie verhaal en die begeleidende teks daarvan 

volledig in sy dagboek "aan". Die meeste van die besonderhede 

wat in die twee tekste, "By die bron" en "Eerste liefde" (34-38) 

verwerk word, asook besonderhede o.a. dat die laaste Maya-stad, 

"Mani", "Dit is verby" beteken (31) en dat die Chichemeke barbare 

was (34), kom uit c.w. Ceram se Gode, grafte en geleerdes, pp. 

238-350. 

Sonder om verdere verbande met Ceram se teks aan te toon of om in 

te gaan op die manier en die omvang van die verwerking van die 

besonderhede, wil ek eerder die intertekstuele verband van die 

twee tekste met die dagboek probeer aantoon. 

Die fokalisator van "By die bron" is 'n Maya, 'n verbitterde man 

van by die veertig jaar, "'n uitgeworpene onder die adel van Chi= 

chen Izta" (33). Hy keer terug na die volk se offerplek, die 

heilige bron, om 'n boodskap aan die mense van die toekoms tussen 

die Priesters se geskrifte in die tempel te bere. By die bron 

belewe hy in sy gees weer die dag waarop sy geliefde aan 'n onbe= 

staande god as offer in die bron gegooi is. Niks het daarna meer 

saak gemaak nie en hy het openlik sy verset teen die uitgediende 

gebruike verwoord. Dinge waarteen hy en ander in opstand gekom 

het, was: "die uitgediende primitiewe godsdiens", hulle "ver= 

steende klassestruktuur en die versteende tydsmentaliteit", 'n 

belastingstelsel waar die volk twee derdes van hulle mielie-oes 

aan die adellikes en die priesters moes afstaan en swak landbou= 

metodes. Baie van die dinge het aanleiding gegee tot verraad wat 

die bedreiging van buite wesenliker gemaak het. 

Sy boodskap aan die mense van die toekoms, "Eerste liefde", is 

ook in verhaalvorm: 'n Ou man keer terug na 'n verlate stad wat 

reeds die eerste tekens van verval toon en weer deur die oerwoud 

ingeneem word .. Hy het kom afskeid neem en dink terug aan die 

brandende vrae wat die volksverhuising voorafgegaan het: die 
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sterre of die mielies? Vir horn is die intellektuele van des= 

tyds die verraaiers, omdat hulle hulle plig versuim het en nie 

die werklike gevare wat die volk se voortbestaan bedreig het, wou 

raaksien nie. 'n Mens moes hulle mentaliteit wat hulle aan 'n 

uitgediende godsdiens diensbaar gehou het, kon vernietig. 

Hierdie twee tekste is duidelik van X se hand: Die vorm wat "By 

die bron" aanneem - die eindelose tweegesprek tussen die verbit= 

terde en sy spesialis-vriend - stem ooreen met die eindelose ar= 

gumente waarmee X en Anton in Dagboek besig is. Die taalspel 

waarmee "By die bron" aanvang ("Se dit weer, en weer 'verhewe', 

soos onse priesters: 'heilieg'. 'Hei-lieg!'") dra die stempel 

van die woordspelige dagboekskrywer wat sy "skottelgoed-apart= 

heidsproklamasie" kon formuleer (1-2). Teen die einde van "Eer= 

ste liefde" kom daar 'n sin voor wat aan N.P. van Wyk Louw se 

gedig, "Miskien salons ook sterwe", herinner: "'Miskien,' het 

iemand bitter opgemerk, 'miskien sal niemand later enigiets 

anders van ons weet nie ... '" (37). Die verband wat hierdeur met 

Van Wyk Louw se gedig gele word, is nie toevallig nie. Soos Louw 

se gedig handel die twee Maya-tekste oor 'n volk wat bedreig word 

en tot niet kan gaan - in so 'n mate dat daar baie min kennis, en 

dan net die negatiewe dinge, oor hulle in die toekoms behoue kan 

bly. 

Waar dit aanvanklik lyk of X hier met die Mayas wegbeweeg van die 

Afrikaner en sy sosfo-politieke probleme, is hy eintlik aan die 

nader beweeg. Sy belangstelling in die Mayas is geprikkel deur 

die parallelle wat hy tussen hulle en die Afrikaners raaksien en 

wat hier in hierdie verh~al oor die "binnetoe-ekspansie van die 

Maya-ryk" saamgevat word. Dit is die beste voorbeeld van 'n 

kultuur wat minder as 500 jaar gelede nog lewenskragtig was en 

binne enkele jare so vernietig is dat van 'n ryk en geskakeerde 

kulturele lewe slegs drie manuskripte en verlate ru1nes behoue 

gebly het (Ceram 1958: 320-321). 
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Waar die uitgediend~ godsdiens ten grondslag van die Mayas se 

ondergang le - die binnetoe-ekspansie behels dat hulle net op 

godsdienstige vlak ontwikkel het en nie op ander gebiede voor= 

uitgang probeer maak het nie - is die verstarde politieke bestel 

die Afrikaner se ondergang. Ook hy groei net na binnetoe deurdat 

hy hom van ander volke afsonder. Onderdrukking, 'n "versteende 

klassestruktuur" en 'n ontevrede werkersklas is aspekte van die 

Maya-kultuur wat X ook in die Afrikanersamelewing opmerk. Maar 

dit is nie waar dit eindig nie: as die Afrikaner nie tot inkeer 

kom nie, stel hy vir hom 'n soortgelyke uiteinde as die wat die 

Mayas te beurt geval het in die vooruitsig. Aanvullend hierby is 

X se uiteensetting van die oorsake van die ondergang van die 

Maya-beskawing aan 'n paar studente op ble. 116-117 waar hy die 

agteruitgang van di~ godsdiens en verraad tussen die verskillende 

volkere as van die hoofoorsake voorhou. Die prentjie wat X vir 

die Afrikaner voorhou, is inderdaad 'n donker een. 

Die twee Maya-tekste kom voor in 'n beskouende gedeelte van die 

dagboek waarin X dit veral het oor die tot niet gaan van tale. 

Daar kom meer beskouende gedeeltes in die teks voor. Hierin 

bepeins hy die verband tussen dinge, beplan en skryf selfs aan 

sketse waarin hy gebeurtenisse uit die geskiedenis en aan die 

hand daarvan volgens Bouman se Revolusie van die eensames op die 

huidige Suid-Afrikaanse situasie kan betrek. Op die manier word 

o.a. spottenderwys 'n reklamespreuk wat mense na die destydse 

Rhodesie moes lok deur die omruil van die name met ironiese be= 

tekenis gelaai: "Kom na Zimbabwe en kyk na die Rhodesie-ruYnes" 

(33). In hierdie bespieelende gedeeltes konsentreer X op voor= 

beelde wat vir hom iets vertel van die lotgevalle van volke en 

tale, iets wat vir hom lig kan werp op die moontlike uiteinde van 

Afrikaans en die Afrikaner. Voorbeelde van die sketse waaraan hy 

dink, is "Die getemde Noorman" aan die hand van die twee Afri= 

kaanssprekende Indiers en 'n jong witman verby wie hy gereeld op 
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pad werk toe stap (21-22), of die storie oor die man wat 'n swart 

engel van homself is waarin hy assosiatief a.g.v. 'n druppel 

water in 'n plastiekglas op 'n trein in die Vrystaat, van Nineve 

tot by Lenin op pad ~a die rewolusie, alles saamdink en weer by 

twee Indiers en 'n jong witman uitkom wat loop en Afrikaans praat 

en wie se voorouers duisende jare gelede in dieselfde gebied ge= 

woon het, dieselfde oertaal gepraat het en toe deur eeue en kon= 

tinente en klankverskuiwings geskei geraak het tot hulle hier aan 

die suidpunt van Afrika kon vriende word (22-23). Of die skets 

van 'n besoeker uit die toekoms soos Otto III aan die gestorwe 

Karel die Grote II waarin X homself in die plek van Karel die 

Grote plaas en die besoeker hom kom beskuldig en verwyt omdat hy 

niks gedoen het "aan die lyding van die jongste Germaanse taal" 

nie (30). Of "Die ballinge" - soos die Maya-tekste 'n voltooide 

skets - waarin toekomstige ballinge terugkyk en spekuleer oor wat 

hulle kon doen om nie ballinge hoef te wees nie, om te voorkom 

dat Afrikaans sou uitsterf (41-43); of "'Die verloorders' op die 

wysie van 'Die ballinge'" (92-93), of "Die hervormers", "Die 

sukkelaars" of "Die hopers of hopelinge" (119). 

Aansluitend by hierdie sketse, verhale en gedagtes oor sketse is 

die verwysings na Atlantis, nog 'n verlore beskawing, so verlore 

dat na bewyse vir sy bestaan gesoek word. In die skets "Die bal= 

linge" kom 'n verwysing daarna voor, via 'n aanhaling uit Peter 

Blum se gedig oor die "Oorlewendes" van Atlantis: "O, daardie 

land, daardie versonke land! Duisende myle hiervandaan skuim 

dit!" (41; Blum 1971:28). In die dagboek rapporteer X Gert se 

teorie oor Atlantis en die invloed wat daarvandaan na die beska= 

wings van die Ou en Nuwe Wereld uitgegaan het (60-61) • 

. 
Dit is nie die eerste keer wat in Steyn se werk na Atlantis ver= 

wys word nie, selfs nie die eerste keer wat "Oorlewendes" van 

Blum ter sprake kom nie. In die gedig, "'n Boer groet sy plaas" 

word "Oorlewendes" as interteks gebruik om die "vernietiging" van 
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die vaderland en die ellende en die gestadigde afsterwe van alles 

wat met die vaderland en die verwoeste kultuur verband hou op te 

roep (vgl. Steyn 1975: 45-46). In "Ontmoetinge in 'n voorvader= 

land" droom die fokalisator, Jan Visser, oor Atlantis - die land 

wat bedreig word deur ondergang, wat moet ondergaan sodat Wes

Europa kan leef (Steyn 1976: 139-140). 

Hierdie intertekste dra almal by om die gedagte van ondergang -

een van die sentrale motiewe in Dagboek - sterk te benadruk. 

Ondergang en dood is verwante motiewe wat soos 'n draad deur 

Steyn se oeuvre loop: van die beeindiging van 'n gesin se voort= 

bestaan op 'n erfplaas in "Skuldige", deur Die grammatika van 

liefhe met sy pref igurasies van ondergang en dood, deur Op pad na 

die grens waarin die dodedans gestalte kry en die karakters, die 

volk en die taal betrek word, tot hier, in Dagboek waar die 

ondergang, nie net deur hierdie voltooide en halfvoltooide sketse 

en verhale nie, maar ook deur die verraad en die dreigende revo= 

lusie, 'n sterk meesleurende onderstroom word. 

X bring Anton se naam ook met Atlantis in verband wanneer hy oor 

Gert se teorie nadink: "··· hoekom Atlantis? Hoekom ANT? Dis 

toevallig Anton se l.etters ook?" (61). Moet Anton, omdat hy 'n 

"Atlantier" is soos Atlantis tot niet gemaak word? Soos in ver= 

skeie van die kortverhale loop hierdie teks ook uit op die dood 

van een van die karakters en op die vernietiging van ander se 

lewens. 

5.5.4 Verlorenheid as motief 

Die verlorenheid sluit baie sterk by die ondergangmotief aan, 

trouens, dit vloei daaruit voort, want die karakter wat onder= 

gaan, wie se lewe in duie stort, is verlore. Die verlorenheid 

wat in "Op pad", "Om vergewe" en veral "Na 'n gesprek" sterk tot 

uiting kom, word hier in X saamgetrek, want ongeag die keuse wat 
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hy maak - hy bly gedoem. Soos in vroeer tekste van Steyn hou die 

verlorenheid hier verband met die Afrikanerpolitiek, met vader= 

landstrou en onderdanigheid teenoor die regering, maar soos in 

"Skuldige" al, ook met "de liefde die vriendschap heet". 

5.5.5 Die historiese motief 

In Dagboek is die historiese motief eff e na die agtergrond ver= 

skuif en 'n bietjie anders verteenwoordig as wat dit tot dusver 

in Steyn se werk voorkom. Waar die pad van Suid-Afrika 'n op= 

vallende aspek van die historiese motief in veral Op pad is, oor= 

heers die familiegeskiedenis in Dagboek. 

X se belangstelling in sy f amiliegeskiedenis staan in noue ver= 

band met die motief van verraad: Sy oom Herman is "verhef tot on= 

sterf like held van die familie" omdat hy in die Rebellie doodge= 

skiet is (10); sy groot-oom Koos was 'n Kaapse rebel tydens die 

Anglo-Boereoorlog en is daarvoor gefusilleer (12). Sy oupa

grootjie se broer het met sy gesin in die Dorsland gaan uitsterf 

eerder as om onder 'n Engelse regering te moet lewe (12-13) en 

"die kleine Annie", 'n groottante van sy ma, het 'n pak slae gekry 

omdat sy hardop gedink het Piet Retief is "mal" om die Zoeloes te 

vertrou (13). Sy eie pa is gedurende die Tweede Wereldoorlog in 

die Koffiefonteinse kamp aangehou omdat hy 'n Stormjaer was (18). 

Hierdie bloedlyn sou hy wou terugvoer na 'n vroee en vae verlede, 

na die opstandelinge van Graaff-Reinet en Swellendam, na die 

"Geuse of Beeldestormers" van 1566, na 'n moontlike verre 

voorouer "in die kerk op Oudenaerde toe regeringsoldate tydens 

die preek op die volk geskiet het". Hy sou wou he dat een van sy 

voorouers die nag van 29 September 1563 "'n anonieme dreigbrief 

aan die regeerders van Valenciennes by die Lakenhal aangeplak 

het" (14). Die familielede wat X in die gedagte roep, is rebelle 

en opstandelinge, mense wat hulle op een of ander manier teen die 

regering wat oor hulle gestel is, verset het. 
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Dis die Boerebloed Wpt hy in sy are voel bruis wanneer hy opge= 

wonde raak oor sy en Anton se beplande verset (vgl. o.a. pp. 11, 

14, 48 en 62). 

Aan die begin van sy dagboek se hy: "as die geskiedenis ons iets 

leer van trou wees aan die Boerebloed, dan is dit dat die ge= 

troues die Rebelle was wat geveg het vir vryheid en geregtigheid" 

(15). X wil trou bly aan hierdie Boerebloed en in Afrikaner= 

tradisie voortleef: Hy trou en verwek kinders, want dit is wat 

tradisioneel van horn verwag word - wat beh66rt te wees m6et dan 

wees (46). Dit is volgens hierdie tradisie wat hy sy kinders 

vernoem, "die oudste genoem na die oupa aan vaderskant, die 

tweede na die oupa aan moederskant en die derde na die oudste 

broer van die vader" (126). Maar dit is uit hierdie selfde 

tradisie wat hy vermaan word om nie in opstand te kom teen die 

wetlike gesag nie; eers deur herinner te word aan "Paulus se 

voorskrifte vir gesagsgetrouheid" uit Romeine 13 (11), en daar= 

na deur "die grootmoederlike sterfbedwoorde: 'My kind ... jy sal 

baiekeer in jou lewe sal jy nie mooi weet wat om te doen nie, jy 

sal nie altyd weet of is iets reg of verkeerd nie, maar dan sal 

jy tog weet: 'n goeie Afrikaner maak nie so nie of hy doen dit 

juis.'" En ook "'Moet nooit 'n Hanskakie word nie, moenie dat 

jou kinders eendag klein Ingelsmantjies word nie'" (31; vgl. ook 

94). 'n Dag of wat na Herman se begrafnis besoek hy weer die 

graftekampie en dan raak dit horn dat Afrikaners binne een geslag 

vergete kan raak, en een daarvan die held van die familie - oom 

Herman! (77). 

Met hierdie motief hou Dagboek verband met "Skuldige" waarin Jan 

die kinderlose sal bly en Hermanus se geslag, soos Eli s'n voor 

horn, gaan uitsterf (Steyn 1974: 26) asook met die gedig "Dooie 

punt": 

'n bloedstroom wat my eeue lank voortgeplant het, 
afstamming van rebelle, voortrekkers, vryburgers, 
... daarop sit ek dubbel en dwars 'n punt ... (Steyn 1975: 30). 

240 



lets daarvan vind ons ook in "Op pad na die grens" waar Paul van 

der Merwe wil he sy .bloed moet in 'n ander mens vloei "soos die 

bloed van my pa-hulle en oupa-hulle en al die vorige grootjies in 

my" (Steyn 1976: 22). 

Aan die een kant staan hierdie motief in noue verband met verraad 

en aan die ander kant is dit - met die geslagte wat vergete raak, 

met die tradisie wat verdwyn en met die bloedlyn wat doodloop -

net so deeglik geYntegreer by die ondergangmotief. 

Al lyk dit of die pad van Suid-Afrika hier wil doodloop, is daar 

tog iets hoopvol in die wete dat X die Boerebloed self nie kon 

verraai nie, dat dit sy Boerebloed is wat horn eerder sy eie 

troueloosheid laat verraai het en dat daar tog drie seuntjies is 

wat volgens Afrikanertradisie vernoem is en iets daarvan met 

hulle op die pad van die toekoms gaan saamneem. 

5.5.6 Die homo-erotiek 

Die homo-erotiek was nog altyd op een of ander manier in Steyn se 

werk teenwoordig. Reeds in "Skuldige" het dit 'n prominente plek 

ingeneem. In gedigte soos "Elisie", "Trans-Atlantiese trans= 

formasie", "Ontheemde", "Die grammatika van liefhe" en "Tussen 

ons die stilte", en in verhale soos "Ek verklaar liefde" en "Die 

dood van 'n onopvallende man" steek dit in Die grammatika en Op 

pad soos populieropslaggies kop uit. En in Dagboek is dit, soos 

wat met die aktansiele modelle (vgl. paragraaf 5.3.3) duidelik 

na vore kom, een van die vernaamste dryfvere in X se lewe. 

In paragraaf 5.3.2 ~aar ek oor die persoonlike problematiek han= 

del en in paragraaf 5.4.2 waar ek dit oor die geheimtaal in die 

teks het, het ek,taamlik uitvoerig daaraan aandag gegee. 

'n Besondere kenmerk van die homo-erotiek in Steyn se werk is 

dat, hoewel dit altyd teenwoordig is, dit altyd op een of ander 
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manier versluier word: In "Skuldige" is dit teenwoordig in Jan 

se verwysing na "David en Jonathan" (Steyn 1974: 19) en sy vae 

verwyte teenoor God wat hom straf sodat hy eensaam moet wees en 

deur ander mense verstoot word (Steyn 1974: 22); in die gedigte 

word dit gesuggereer, deur die spel met die taal bef loers en in 

Dagboek word dit in verwysings opgeneem en deur die geheimtaal 

verhul. 

Daar is altyd die besef dat dit van die norm afwyk, dat dit 

Bybels as teennatuurlik veroordeel word en dat "'n goeie 

Af 0 k ' ( k) ' II ri aner ..• nie so maa nie. Die feit dat dit in Dagboek in 

kankerterme beskryf word, hou ook hiermee verband. 

Soos in Jan se geval in "Skuldige" is daar by X in Dagboek 'n 

voortdurende spanning tussen sy persoonlike behoefte en wat in 

terme van die Afrikaner se maatskaplike waardesisteem as die norm 

aanvaar word. En soos "Skuldige" is Dagboek 'n voorbeeld van hoe 

vernietigend sulke kragte in die lewe van die enkeling kan wees. 

5.6 samevatting 

Ten slotte wil ek eerder as om alles te herhaal wat ek reeds in 

hierdie hoofstuk gese het graag vir 'n oomblik by die didaktiese 

van die teks stilstaan. 

Met Dagboek van 'n verraaier het ons weer met 'n tipiese steyn

teks te make: met die tipiese dualistiese problematiek en 'n 

karakter wat in geval van elk van die probleemgebiede voor 'n 

keuse geplaas word waar hy moet besluit tussen 'n persoonlike 

voorkeur en die maatskaplik-religieuse aanvaarbare norm. 

Die dagboekskrywer bevind hom, soos so vele van Steyn se prosa= 

karakters op 'n grens: hy huiwer tussen woord en daad - hy is n6g 

opstandeling, n6g iemand wat hoogverraad teen die regering kan 

pleeg - en in sy persoonlike lewe voel hy homo-eroties aangetrok= 

ke tot Anton, terwyl hy sy familie se waardes ook wil respekteer. 
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Maar heeltemal daadloos en op die grens bly hy nie, want hy maak 

keuses, hoe moeilik hulle ook al vir horn is. Soos in die geval 

van sy huwelik waar hy, soos hy dit sien, die moreel regte ding 

doen en trou, kinders verwek en hulle volgens tradisie vernoem 

omdat dit so hoort, kies hy in die geval van die politieke vraag= 

stuk die uitweg wat volgens sy insig in Afrikanernorme die aan= 

vaarbare is. 

Hierdie teks sou maklik gelees kan word as 'n pleidooi vir verset 

teen die regering, dat daar met woord en daad teen die oorheer= 

sing van die minderheid oor die meerderheid opgetree moet word. 

Maar op didaktiese vlak praat hierdie teks opstand teen die 

regering nie goed nie, nie omdat die magte oor die mens deur God 

daargestel is nie, 66k nie omdat enigiemand in die teks beweer 

dat reg en geregtigheid deur die apartheidswette verseker sal 

word nie. Inteendeel, daar word ernstig daarteen geargumenteer 

sonder dat die argumente weerle word. Maar omdat volkstrou op 'n 

ander vlak le en bo die trou en gehoorsaamheid aan 'n politieke 

party of aan politieke leiers uitstyg, en die volk se voort= . 
bestaan deur volksverraad bedreig word, word dit juis afgekeur. 

'n Goeie voorbeeld van volkstrou uit die teks - en dit is 'n ge= 

val waar opstand teen die leiers juis die volk se voortbestaan 

wil verseker - is die opstandige Maya wat horn teen sy leiers 

verset omdat hulle die volk se voortbestaan in die gedrang bring. 

Die teks spreek horn veral uit teen Afrikaners wat aandadig is aan 

die krisis waarin die volk verkeer, dat die volk blootgestel 

word, kwesbaar gemaak word deur hulle ontrou. 

'n Eksplisiete uitspraak in die verband moet ons nie verwag nie. 

Wanneer X op 22 Augustus van die graftekampie af op die familie= 

plaas deur die super-agt lens van sy kamera na die plaaswerf kyk, 

sien hy hoe 'n hen met 'n bebloede vlerk deur 'n klompie hoenders 

in 'n hok gejaag word: "Moontlik het sy self na ietsie op die 
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vlerk gepik of 'n veertjie uitgepluk, en toe die ander die bloed= 

druppels gewaar, het hulle haar begin rondjaag. 'n Paar opge= 

skote kuikens jag saam - miskien nog haar eie kroos" (78). Wan= 

neer X in sy droefheid en verwyt na Anton se selfmoord net 

flardes van sinne kan skryf, skryf hy van die nukkerige profeet 

wat die volk vloek omdat sy profesie nie vervul word nie "··· en 

'n hen word gejaag deur haar kuikens en hy jag saam ter wille van 

die jag en hy jag die springbokke en hulle stort die see in en 

die stad moet sterwe sodat die prof esie mag lewe en die volk word 

vermoor deur my en my en my en" (118-119). Hier kom die tweede 

motto duidelik ter sprake: "'Die voels van die hemel kry 'n kans 

om in vrede te broei, maar die arme Boer kan altyd gejag word'" 

(Aucamp 1973: 2 - 3). 'n Terloopse waarneming het uitgegroei tot 

'n beeld met sterk simboliese waarde. 
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HOOFSTUK 6 - DIE VERLORE VADER 

6.1 Inleidend 

Met die volledige titel van Steyn se dokumente-roman, Die verlore 

vader; Dokumente van die politikus Pieter van den Berg, versorg, 

in enkele gevalle vertaal, en ingelei deur J.C. Steyn (1985) word 

die leser onmiddellik midde in 'n wereld geplaas met sy proble= 

matiek wat kenmerkend is van Steyn se prosa: verlorenheid en ver= 

wantskap, politiek en dokument. 

Die titel wek die verwagting dat ons met 'n verhaal soortgelyk 

aan die gelykenis van die Verlore Seun uit Lukas 15 te make gaan 

kry waarin die vaderfiguur die verlorene sal wees, maar ook iets 

van 'n familiegeskiedenis met ontreddering as een van die ver= 

naamste elemente daarin. 

Uit die staanspoor kan die leser ook verseker wees dat hy met 'n 

gedefiksionaliseerde teks te doen gaan he; dat die tekstuele 

werklikheid en die buite-tekstuele werklikheid, in so 'n groot 

mate as moontlik met mekaar gaan ooreenstem. 

Alhoewel Steyn die kopiereg op die tekste wat in Vader opgeneem 

is, hou (vgl. die verso van die titelblad), ontken die volledige 

titel sy outeurskap en word hy gereduseer tot die versorger daar= 

van, die vertaler van enkele van die stukke en hoogstens die 

skrywer van die aantekeninge soos die "Voorwoord en dankbetuig= 

ings". Op bladsye 4 en 44 noem hy homself die samesteller. 

Ofskoon die illusie van die outeurskap deels in die "Erkennings" 

(213) waarin die samesteller inligting verskaf oor die bronne 

waaruit die gegewens vir sommige van die dokumente ontleen is, en 

die "Opmerkings" (214/5) waarin hy "op versoek van die uitgewer 

( •.• ) oor die outentisiteit van die dokumente" skryf, en waaruit 

blyk dat uit die brqnne aangehaal is, daarop gesteun is, daarvan 

gebruik gemaak is, weer teruggaan op Steyn, hef dit nie die aan= 
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vanklike aanbod as synde "die dokumente van ..• Pieter van den 

Berg" op nie. Die leser - gekondisioneer deur 'n lang tradisie 

waarin hy bereid was om met die opneem van 'n roman die aan= 

gebode werklikheid as fiktief te aanvaar en om selfs, voorberei 

deur 'n boek soos D.J. Opperman se Komas uit 'n bamboesstok, die 

titelblad as deel van die artistieke aanbod en dus as fiksie op 

te neem - sal die titelblad en die outeurskapaanduidings in die . 
voorwoord as deel van die f iktiewe wereld wat hier opgeroep word, 

beskou. 

Hiermee verkry die konkrete outeur 'n besondere afstand van die 

boek as 'n geheel, maak hy horn los daarvan en word sy werksaam= 

hede beperk tot die redigeer daarvan. Sommige van hierdie tekste 

is op 'n vroeer stadium onder die skuilnaam "Pieter van den Berg" 

gepubliseer: in Tydskrif vir Letterkunde jaargang XVI nr. 4 Karel 

se "Tydsdokumente" II en III en in jaargang XIX nr. 1 van die= 

selfde tydskrif, Faan se "Leonardo". (Ander gedigte uit dieself= 

de tydperk is onder dieselfde naam in dieselfde tydskrif gepubli= 

seer, maar is nie in die boek opgeneem nie; vgl. jaargang XIX nr. 

2 en jaargang XX nr. 3). Vir die leser word die outentisiteit 

van die tekste hierdeur verhoog en word die f iktiewe stukke op 

dieselfde vlak geplaas as die wat volkome outentiek is (vgl. die 

opmerkings in verband met die outentisiteit van die tekste op bl. 

214). Die gevolg is dat die tekste vir die leser 'n besondere 

onmiddellik- en betrokkenheid verkry; 'n egtheid waardeur die 

hedendaagse leser van Afrikaanse romans in 'n baie groter mate en 

veel meer direk aangespreek word as byvoorbeeld deur Karel Schoe= 

man se By fakkellig waarin die Suid-Afrikaanse problematiek in 

terme van 'n ander tyd en 'n ander ruimte behandel word. Die 

kwessie van def iksionalisering word weer in die laaste hoofstuk 

aangeraak. 

In die "Voorwoord en dankbetuigings" se die "samesteller" wat hy 

met die "dokumente" .beoog het: "om 'n aantal dokumente oor ons 
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tyd en verwante tye byeen te bring" en dat dit in die besonder 

die "wedervarings en indrukke" van 'n "gewese apartheidsvoor= 

stander en -politikus" is. 

Vir die betekenis van die teks is dit nodig om "ons tyd" nader te 

omskryf, om die teks histories te plaas: Vader verskyn in die 

middel van die tagtigerjare, in die tyd van oorlog in Suidwes

Afrika/Namibie, internasionale sanksies, swart opstande en hals= 

snoermoorde (Muller 1992:9), minder as tien jaar na die begin van 

die Soweto-onluste o,p 16 Junie 1976, drie jaar na die stigting 

van die Konserwatiewe Party op 20 Maart 1982 (Treurnicht s.j.: 4) 

en twee jaar nadat die regering op 2 November 1983 'n mandaat van 

die kiesers ontvang het om die kleurlinge en die Indiers polities 

in 'n driekamerparlement te akkommodeer. Dit verskyn byna gelyk= 

tydig met president P.W. Botha se Rubicon-toespraak by die Natal= 

se N.P.-kongres op 15 Augustus 1985 (Insig Junie 1992: 11) waarin 

hy o.a. verklaar het "dat die N.P. oorheersing van een groep oor 

'n ander verwerp; ( ... ) dat met die swartmense oor die grondwet= 

like toekoms van die land onderhandel sal word" en minder as vyf 

jaar voor president F.W. de Klerk op 2 Februarie 1990 die A.N.C., 

die S.A.K.P. en die P.A.C. ontban het en verskeie politieke lei= 

ers, waaronder Nelson Mandela, vrygelaat het. 'n Tydperk dus 

waarin apartheidsporitiek skerp in fokus gebring en bevraagteken 

word. 

Die dokumente word in twee groepe verdeel: die eerste groep wat 

volgens die voorwoord 'n persoonliker inslag het, word as fami= 

liedokumente getipeer en onder die titel, "My 31ste Meie", as die 

eerste afdeling van die teks aangebied, en die politieke doku= 

mente wat onder die titel, "Indertyd", versamel is en die tweede 

afdeling van die teks uitmaak. 

In die "Voorwoord en dankbetuigings" gee die samesteller besonder 

belangrike inligting vir die leser deur: Hierin (en in die "Op= 
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merking van die samesteller" by "Wat beteken 'n mens tog?"; 44) 

verstrek hy die herkoms en ontstaan van elke teks in "My 31ste 

Meie" en word die belangrikste karakters in die "verhaal" bekend= 

gestel, elkeen se p~ek binne die familie aangetoon en verduide= 

lik wie vir watter geskrifte verantwoordelik is. Aldus weet ons 

dat Pieter van den Berg drie seuns gehad het: Jaco, die oudste 

wat in die V.S.A. studeer het en aan wie Pieter die eerste drie 

"briewe" geskryf het; Karel die tweede oudste wat verantwoordelik 

is vir "Wat wil jy meer he?" en "Wat beteken 'n mens tog?" en 

Faan, die jongste wie se "Kladboek van 'n ongeluksvoel" hierin 

opgeneem is. Van sy skoonseun Peet, wat met sy dogter Magriet 

getroud is, is die verslag, "Eendag". In die voorwoord word ook 

vir die eerste keer na sy neef Willem Greyling verwys. 

Ander belangrike inligting wat die teks se interpreteerbaarheids= 

graad vergemaklik, is die bietjie agtergrond i.v.m. die familie= 

lede se lewens, soos o.a. dat Pieter van den Berg in 'n ongeluk . 
sterf kort na sy neef Willem Greyling wat aan sy hart dood is, en 

ook die wyse waarop die samesteller die tekste versorg het. 

Maar hierdie "teks" is hibridies van aard - hibridies in die sin 

dat die dokumente duidelik in twee kategoriee verdeel kan word: 

die waaruit ons die geskiedenis van die Van den Berg-familie kan 

aflei en die wat duidelik uit 'n polities-historiese perspektief 

op "ons tyd" van toepassing gemaak kan word. Wat die saak nog 

verder bemoeilik, is dat nie al die tekste in "My 31ste Meie" 

deel uitmaak van die familiegeskiedenis nie, en dat die familie= 

dokumente nie almal verband hou met die politiek nie, dat beson= 

der persoonlike sake daarin beslag kry. In die verband dink ek 

byvoorbeeld aan "Eendag" wat, alhoewel dit met die politiek ver= 

band hou en van Jannie, Peet se broer, vertel, nie direk verband 

hou met die Van den Berg-familie se verlorenheid nie. Ander 

voorbeelde is Karel se gedigte, "Tydsdokumente", en sy kulturele 

artikel, "Die hoogste liefde", wat buite die sfeer van die fami= 
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liegeskiedenis val, of een van Faan se tekste, "Zeg niet: Zijn 

leven is mislukt", wat in hoofsaak oor sy homo-erotiese neigings 

handel. DiA hibridiese aard van die "teks" - wat nie net beperk 

is tot die verskillende afdelings nie - maak dit vir die onder= 

soeker moeilik om nie net die volledige teks nie, maar ook die 

eerste afdeling as 'n eenheid te lees. (Vergelyk in diA verband 

Bisschoff 1988: 67-73 wat in haar bepaling van die "interpreteer= 

baarheidgraad" van Vader met dieselfde probleem te kampe het en 

daarom haar ondersoek net tot die eerste afdeling van die "roman" 

beperk). 

In my bespreking gaan ek hoofsaaklik op die verhalende aspekte 

van die teks konsentreer. Ek gaan so ver dit moontlik is die 

onderskeie "hoof stukke" as eenhede bespreek en probeer om die 

onderlinge verbande aan te toon waardeur die grotere "roman"

verband tot stand kom. 

6.2 "My 31ste Meie" 

Die titel kom uit Pieter van den Berg se "hoofstuk", "Weg van 

apartheid", waarin hy dit as besondere titel beskou "vir 'n op= 

stel met 'die betekenisvolle datum' as tema", 'n datum met 'n 

geskiedenis. Hierin wys hy dat die datum nie net sy negatiewe 

kant het nie, maar ook 'n positiewe kant. In 'n boek met 'n 

titel waarin die verlorenheid so 'n prominente plek inneem, moet 

die leser egter nie verwag dat op die positiewe aspekte gekonsen= 

treer sal word nie; en dan verkry hierdie datum die betekenis van 

verlies, verloor, van '"n vrede van vereeniging" (114; 117); en 

'n 31ste Mei word dan elke dag 

"waarop 'n volk iets van sy vryheid verloor, van sy grond= 
gebied prysgee, van sy mense afstaan; waarop die totale getal 
sinne wat in sy taal gepraat en geskryf word, weer eens met 
nog 'n paar verminder; of waarop 'n epidemie van onverskil= 
ligheid ( ..• ) verder versprei. .. " ( 84) . 

Pieter van den Berg ~e 31ste Meie is dus die verhaal van sy ver= 

liese as Vader en politikus, en deur hom as "volksvader" (114 
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e.v.) die van die Afrikaner as volk. 

6.2.1 "'We are good friends now!'" 

Die teks is 'n brief van Pieter van den Berg aan sy oudste seun 

Jaco, wat met 'n Engelssprekende meisie, Joan, getroud is, in 

Amerika 'n doktorsgraad behaal het en horn daarna in Durban vestig 

waar hy 'n hoe pos beklee. Die brief handel oor 'n besoek van 

Pieter, sy vrou en seun, Karel, aan Jaco-hulle en dan veral oor 

die twee ou borde wa"t "ouma Maggie" as "'n waardevolle agterstal= 

lige trougeskenk" vir hulle saamgestuur het en deur een van Jaco 

se seuntjies van die tafel afgetrek is sodat dit flenters op die 

vloer beland. Die brief is 'n poging van Pieter om sy seun se 

"siel te red", om die breuk wat tussen hulle ontstaan het, te 

heel. Die breuk het volgens die brief ontstaan oor Pieter-hul= 

le Jaco-hulle nie eerder besoek het na hulle uit Amerika terug= 

gekom het nie; oor 'n brief wat Joan, na hulle enigste besoek wat 

hulle in Transvaal afgele het, aan Pieter-hulle geskryf het en 

Jaco se naskrif daarby oor die Boere-oorlog. Ons kan aanneem 

dat dit veel vroeer, met die huwelik al moes ontstaan het, omdat 

dit in Amerika plaasgevind het, vgl. die voorwoord (2), en die 

huwelik met 'n Amerikaanse meisie, teen die verwagtings sou wees 

van ouers met so 'n nasionale bewussyn soos Pieter-hulle. 

Die feit dat Joan min Afrikaans ken en hulle dit glad nie in die 

huis praat nie, dat Jaco sy kinders Engels grootmaak, dat Afri= 

kaans 'n taal is wat die Afrikaners in ander se kele wil afdruk, 

en die Afrikaner se verlede, selfs iets so onskuldig soos die 

geskiedenis van die twee ou borde, "die Boere-oorlog" is wat nog 

steeds geveg word, is die eintlike sake wat die familie van me= 

kaar vervreem. Dat Joan meer aandag aan haar voorkoms bestee as 

aan haar kinders en haar huis, en onverskillig staan teenoor haar 

skoonouers se sedelike norme, sou vergewe word, selfs verduur 

word, was sy nie so giftig teenoor alles wat Afrikaans is nie. 
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Die teks is 'n goeie voorbeeld van taalverplasing binne 'n gesin 

waar die ouers uit verskillende taalgemeenskappe afkomstig is. 

Pieter van den Berg is geen taalsosioloog nie, maar wanneer hy 

met Leipoldt as voorbeeld '"n ou liedjie op 'n ou deuntjie" sing: 

"Siembamba, jy wat my hoop was, 
Siembamba, ons nasie se hoop was, 
Ruk sy tong uit, gooi horn in die sloot, 
Ons moet horn mis, ons smoor horn maar dood." (9); 

en Nehemia 13: 23-27 aanhaal: 

"In die dae het ek ook Jode gesien wat Asdodiese, Ammoni= 
tiese, Moabitiese vroue getrou het. En van hulle kinders het 
die helfte Asdodies gepraat, of die taal van watter volk ook 
al; maar hulle kon geen Joods praat nie. Daarom het ek met 
hulle getwis en hulle gevloek, en sommige van hulle geslaan 
en die hare uitgepluk en hulle by God besweer: Julle mag 
julle dogters nie aan hulle seuns gee, en julle mag nie van 
hulle dogters vir julle seuns of vir julleself neem nie!" (9); 

verwoord hy sy vrees oor die verlies van Afrikaans en die Afri= 

kaner wat hy a.g.v. 'n negatiewe taalhouding, sonder dat hy dit 

wetenskaplik kan benoem, hier in die huis van sy oudste seun 

ervaar. Vir Pieter is Jaco se woorde na die borde geval het 

- "Moet tog nie vir Ouma se nie" - 'n strooihalm waaraan hy soos 

'n drenkeling vasklou, want dit dui vir horn daarop dat Jaco nie 

totaal vir Afrikaans en die Afrikaner verlore is nie, en dit gee 

horn die moed om op sy taalgetrouheid, die bietjie wat nog oor is, 

'n beroep te doen sodat hy sy houding teenoor Afrikaans kan 

verander. 

Wat die situasie vir Pieter nog erger maak, is dat sy nageslag 

- Jimmy kan byvoorbeeld op geen manier na horn vernoem wees nie -

wat "ons nasie se hoop" moes wees, hulle veel eerder met die 

Engelse gaan identifiseer. 

Die titel is afkomstig uit Die vrede van Vereeniging - 'n film= 

drama van Jan Scholtz wat op 19 Oktober 1981 op televisie uitge= 

saai is (vergelyk die voorwoord deur J.C. Steyn in Scholtz 1982) 

en is die woorde van Kitchener na die vredesondertekening aan die 

Boere afgevaardigdes (Scholtz 1982: 53). Dit is besonder iro= 
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nies: Oat dit in Engels is, wys op die afloop van die episode in 

die familiegeskiedenis - volgens die voorwoord het Pieter na die 

brief nie weer aan sy seun geskryf nie en het Jaco-hulle min ken= 

tak met die res van die familie gehad. Joan se kommentaar daarop 

- "famous last words" - dui op die leegheid daarvan en is ook 

geldig vir die verhouding tussen die twee gesinne. Daar is geen 

sprake van vriendskap tussen hulle nie, en die familieband slaag 

skaars daarin om di~ kommunikasiekanale cop te hou. 

6.2.2 "Ten tyde van die stryd teen apartheid" 

Die tweede familiedokument in die versameling, "Ten tyde van die 

stryd teen apartheid", vertel die geskiedenis van die dood van 

Pieter van den Berg se kleinkind, Pietie, die seuntjie van sy 

dogter, Magriet en haar man, Peet. Die gebeurtenis speel af 

tydens die onluste wat oor die land opgevlam het na die begin van 

die Soweto-opstand op 16 Junie 1976. Sewe lede van die Van den 

Berg-familie het vir 'n naweek iewers in Noord-Transvaal by oupa 

Stefaans-hulle gaan kuier. Met die terugkomslag moes hulle, 

omdat Faan die motor se ligte onbewustelik aangeskakel en aan 

gelos het toe hy die reenveers wou af skakel en die motor se 

battery afgeloop het, met oupa stefaans se Ranchero-bakkie ry. 

Pieter se vrou en die oudste seun van Magriet moes agterbly. Vir 

die ander wat almal moes gaan werk of klas toe gaan, was daar 

darem plek voor in die bree bakkie. Op die pad het 'n klomp 

jeugdiges motors met klippe en bottels bestook. Pieter-hulle het 

Faan, wat by die deur gesit het, gevra om die rewolwer gereed te 

hou en toe die bakkie oor 'n klip in die pad ry, het die skoot 

afgegaan en die kind noodlottig getref. Hy het by die hospitaal 

gesterf. 

Die besondere dokument is ook 'n brief waarin Pieter aan Jaco, 

wat toe nog in Amerika was, die omstandighede rondom die kind se 

dood verduidelik. 
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Die sentrale karakter in die teks is Faan, die ongeluksvoel in 

die gesin. Faan beskou homself as "'n moderne Midas wat alles 

waarmee hy in aanraking kom, in ongeluk en mislukking laat 

verander" (15). 

Ook die teks vertel van 'n verlies en nederlaag wat Pieter ly. 

Dis nie net die kleinkind wat na horn vernoem is wat sterf nie, 

maar 'n intelligente en sensitiewe seun van horn word deur 'n 

wrede noodlotshand - "die gretige swart vingertjies wat so vol 

haat klippe en bottels opgeraap het?" - in die swart put van 

selfveragting ingestamp waaruit hy moeilik en alleen met veel 

aanmoediging en ondersteuning van mense wat verstaan, kan kom. 

Waaruit hy m6et kom - die alternatief is vernietiging. 

En so, sonder dat hy of enigeen van hulle enige beheer daaroor 

gehad het, het die dag en hierdie gebeurtenis vir Pieter van den 

Berg 'n 31ste Mei geword. 

6.2.3 "Weg van ongeluk" 

Die verhaal van Pieter van den Berg se nederlae word in "Weg van 

ongeluk" voortgesit. Soos die eerste twee tekste is dit ook 'n 

brief - eintlik 'n "familiefeiterelaas wat hy nooit aan Jaco ge= 

pos het nie" - wat "op uitdruklike versoek" van Jaco geskryf is 

(2). Dit vertel van wat Karel en Faan, soos Jaco dit teenoor sy 

vader uitdruk, "gelaat oorkom is" (17). 

Karel is op 4 Januarie 1976, in die begindae van die grensoorlog, 

in die operasionele gebied gewond. Onverwagte kouevuur het sy 

toestand laat versleg en hy moes geopereer word. Hoewel hy daar= 

na met 'n hink stap, herstel hy redelik goed daarvan. Daar is 

egter 'n ander verwonding waarvan die skade ongeneeslik is. Wat 

hierdie verwonding werklik is, skryf Pieter nie, dit kan geeste= 

lik wees, maar die feit dat Karel sy verhouding daarna met sy 

vriendin, Betsie, verbreek (18) dui daarop dat hy deur die wond 

of die kouevuur daarna ontman is. 
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Faan se "weg van ongeluk" het veel meer fasette, hou verband met 

sy lewenslot, sy persoonlikheid waardeur sy politieke houding en 

sy optrede teenoor sy ouers bepaal word. Dit begin met Karel se 

verwonding: om 'n herhaling van Karel se geval te voorkom, en 

seker omdat almal horn as 'n "saftie" aangesien het, het Pieter 

toegelaat dat Faan kan aansoek doen om uitstel van militere diens 

en eers universiteit toe gaan. Op universiteit maak Faan met die 

"verkeerde" mense vriende. Nie een van die familie keur sy 

vriendskap met die van huis uit Engels en ouer Eugene Thomas goed 

nie. Ten spyte van al die pogings deur Karel, Peet en Pieter om 

'n einde aan die vriendskap te maak, word dit net hegter. Faan 

en Thomas gee oor en weer vir mekaar duur geskenke. Dis veral 

Faan se vriende wat na die ongeluk met Pietie hulle oor horn ont= 

f erm en horn deur sy neerslagtigheid help en sy menswaardigheid 

herstel. Faan se liberale politieke siening - aangevuur deur sy 

vriende en wat lynreg van sy vader-hulle s'n verskil - het nie 

juis bygedra om die kloof tussen hulle te vernou nie. Verskeie 

voorvalle - sommige daarvan duidelik vooraf beplan - geskille 

en kwetsende opmerkings tussen Faan en sy vriende aan die een 

kant en sy vader, Karel en Peet aan die ander kant, dryf Faan net 

nog verder van hulle af. Van die belangrikste voorvalle is: 

"operasie aan die kaak stel" en die af loop daarvan toe Karel en 

Peet Faan se Britannicas aan Thomas gaan teruggee en Peet in die 

argument daarna Faan verwyt oor Pietie se dood (25-27); Karel se 

aanranding van Thomas en die daaropvolgende hofsaak (30-32) en 

Pieter se "naargeestige toespeling" op Faan se lewenslot (36). 

Die uiteinde van Faan se weg van ongeluk is dat hy militere diens 

weier en daardeur sy vader se politieke loopbaan vernietig. Hy 
. 

moes verhoor word, maar het voor die tyd saam met Thomas na 

Londen uitgewyk. 

Twee aspekte van hierdie verhaal verdien ons aandag: Faan se 

lewenslot en Pieter se onvermoe om Faan teen te gaan, om horn tot 
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ander insigte te bring. 

Soos ons gewoond is in Steyn se werk, kry ons nooit met blatante 

homoseksualisme te doen nie. Ook nie in hierdie geval nie. 

Wanneer Faan in sy Matriekjaar fanaties sy liggaam begin oefen, 

doen hy dit voor 'n ~pieel, maar die ritueel hinder Pieter: "die 

kykery in die spieel wat gepaard gaan met 'n bewondering van die 

gelaatstrekke, 'n geregdrukkery van die hare of, ydelik, aan die 

sportbroek" (21). Op verskeie plekke word daar gesinspeel dat 

daar in die kommune waar Faan se vriende bly, en later hy ook, 

verkeerde dinge, "'n gekonkel en knoeiery" aangaan sender dat dit 

nader gespesifiseer word (vgl. 24 en 30). Wanneer Karel na die 

kommune is om met Eugene Thomas te gaan praat, bars hy Thomas se 

kamer binne sender om te klop. Daarop volg die aanranding. Faan 

se verweer was dat hulle soos "beskaafde mense" gesels het, waar= 

op Karel gevra het of dit net by gesels bly (30). Daarby lyk 

Karel se weiering om in die hof te se waarom hy Thomas geslaan 

het, of hy Faan op 'n manier beskerm: "'Daar is dinge wat 'n mens . 
nie voor die hele wereld kan oopvlek nie'" (31). Later verwyt 

Karel Faan dat hy en sy vriende wou wraak neem en dan noem hy 

hulle "'aasvoels' ... 'Met 'n er in die aas'" (32). Ook Pieter 

se "naargeestige toespeling" was in die rigting van die homo

erotiek met woorde soos "'voelvry' en 'tronkvoel' en 'net staan, 

en agter'" (36). Nerens word Faan se homoseksauliteit openlik 

genoem nie, maar in die voorbeelde waarna ek hier verwys, word 

meer as net daarop gesinspeel. 

Pieter se onvermoe om Faan op die regte pad te hou, kom ook op 

verskeie plekke in die teks ter sprake: Pieter is verlig wan= 

neer "die verantwoordelikheid om die regte besluite" vir Faan te 

neem van sy skouers af is (20). Na Pietie se dood, ontferm Faan 

se vriende hulle oor horn. Pieter voel dat hulle Faan stadig van 

die familie afrokkel, maar maak homself wys dat die redders aan= 
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spraak het op die mens wat hulle gered het (23). Hoewel hy daar 

teen is dat Faan die Encyclopedia Britannica van Thomas as 

geskenk aanneem, gaan gee hy dit nie terug soos hy wou nie (23-

24). Na "operasie aan die kaak stel" was Pieter op die ergste 

net sarkasties teenoor Faan sender dat hy horn ernstig teregwys. 

En wanneer Thomas oor opruiende pamf lette in hegtenis geneem 

word, oorreed Faan Pieter om vir horn in te tree, maar net daarna 

besluit hy, sender om sy ouers in ag te neem, om diensplig te 

weier. 

Karel vermaan Pieter oor sy onvermoe om Faan te hanteer met 'n 

verwysing na Eli en sy seuns uit I Sam. 2: 4a: "Dit moenie wees 

nie, my seuns, want dit is geen goeie gerugte wat ek hoor nie" 

(24). Maar Pieter verweer horn deur te skryf dat 'n harde heel= 

meester dikwels net bloeiende wonde maak, en verder niks genees 

nie (25). Karel wil nie in sy broer se geval Gods water oor Gods 

akker laat loop nie, waarop Pieter sy skynbaar apatiese houding 

verdedig deur te se dat "Gods water meestal onkeerbaar is" (31). 

Soos in "Skuldige" waarin daar ook na Eli en sy seuns verwys 

word, besef die vader dat hy mede-aandadig is aan Faan se ver= 

lorenheid: 

Jy moenie dink ek was tevrede met myself nie: die vader wat 
sy jongste kind toelaat, die vryheid verleen, om verlore te 
raak. Maar 'n mens gryp soms met die beste bedoelings in 'n 
lewenslot in, en jy vernietig 'n lewe. Wat ons - ek, Karel 
en Peet - geprobeer het, was 'n bedenklike ekwivalent van 
"social engineering" in die staatkunde; ons het 'n mens 
probeer manipuleer" (29). 

Ten spyte van die insig in sy eie tekortkominge, skeld hy Faan 

nie kwyt van sy aandeel in die vernietiging van die hele gesin 

nie en erken hy teenoor Jaco dat hy veel van Faan "opgevreet" 

het: "Ek was 'n bitter man. Faan het jou ma se gesondheid be= 

nadeel en my politieke loopbaan na sy maai gestuur" (36). 

Die titel van die stuk kan meerduidig ge1nterpreteer word: onge= 

luk kan 'n ramp, teespoed, leed, en ongelukkigheid beteken. Vir 
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Pieter stuur Faan se lewe op 'n ramp af. Faan daarentee glo dat 

hy, deur diensplig te weier en na Londen uit te wyk, die ongeluk 

in sy ouerhuis vermy, nog 'n ongeluk soos die met Pietie voorkom, 

dat hy die ramp waarheen Suid-Afrika op pad is, ontvlug, dat hy 

dus op meer as een manier verder van ongeluk af wegbeweeg. 

Hierdie teks vertoon nogal besondere ooreenkomste met "Die skul= 

dige": In altwee is 'n seun se homo-erotiese geneigdheid en die 

vader se onvermoe om die seun in die regte rigting te stuur ver= 

antwoordelik daarvoor dat 'n hele gesin verlore gaan. Waar die 

verlorenheid in die hoorspel hoof saaklik op die vlak van die 

ekonomie le, le dit in die teks hoofsaaklik op die vlak van die 

politiek. Soos in die hoorspel word daar weer heelwat oor en 

weer verwyt, maar in hierdie teks word dit verfyn deur die invoer 

van die derde persoon aan wie die "brief" gerig word, en is dit 

glad nie patroonmatig nie, minder direk, kronologies en heelwat 

beter met vertellings afgewissel. 

6.2.4 "Eendag" 

Hierdie teks vertel die verhaal van Peet se broer, Jannie, wat as 

atleet so goed presteer het dat hy maklik 'n Olimpiese medalje 

kon wen, maar as gevolg van die sportboikot nie aan die Olimpiese 

Spele mog deelneem nie. Peet probeer op verskeie maniere daar= 

voor kompenseer: Eerstens het hy dit bewerk dat Jannie hom in 

Wes-Duitsland gaan vestig sodat hy later burgerskap kan kry en . 
vir Wes-Duitsland op internasionale sportbyeenkomste kan meeding. 

Maar die poging het misluk, want 'n mens presteer nie net vir 

jouself nie, "maar ook vir jou mense en jou land". Die besondere 

aansporing het vir Jannie in Duitsland ontbreek (41). Daarop het 

Peet as troosprys Jannie se reis- en verblyfkoste na die Olim= 

piese Spele betaal. Ook dit kon nie die "pyn van verlies dat 

iets hom ontneem is wat hom regmatig toekom", verlig nie, inteen= 

deel, die aanskouing van die prestasies het dit net verskerp 
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(40). 'n Laaste poging was om hulle eie Olimpiese Spele op Peet 

se plaas te rekonstrueer om vas te stel of Jannie in staat was om 

die Olimpiese medaljeveroweraars te kon klop. Hulle was daarvoor 

ingerig met 'n baan en 'n elektroniese tydhou-apparaat. Jannie 

het die Olimpiese rekordhouer se rekord geslaan. Die paar teen= 

woordiges was oorstelp van vreugde. Maar die opgewondenheid oor 

die prestasie het gou bedaar, want dit het die besef dat 'n lewe 

as gevolg van dubbele standaarde (vgl. die motto's by die teks) 

verlore gegaan het, net verder vergroot. 

6.2.5 Die Karel-tekste 

Hierdie tekste behels "Wat wil jy meer he?" en "Wat beteken 'n 

mens tog?". Die eerste is 'n radio-onderhoud wat Betsie Ver= 

meulen, Karel se vriendin, vir die samesteller oorgetik het (2) 

wat vertel van 'n w~erman (heel moontlik nog Karel self) se ver= 

wonding aan die grens. Die tweede is 'n versameling "dokumente": 

'n artikel van Karel oor die Pole se stryd om die behoud van hul= 

le taal en kultuur, "'Die hoogste liefde'"i "Tydsdokumente", (wat 

bestaan uit) drie gedigte wat die dood van 'n paar weermanne aan 

die grens asook die terugkeer van krygsgevangenes uit Angola as 

onderwerp het, en uittreksels uit briewe van Karel aan Jaco en 

Betsie. Die afdeling word gevolg deur 'n voetnoot waarin belang= 

rike aanvullende inligting i.v.m. Karel verskaf word. 

In die eerste uittreksel, "Wat beteken 'n mens tog?, 3 11
, die 

enigste uit 'n brief aan Jaco, leer ons dat Pieter se party ag= 

teruitgaan. Karel skets ook aan Jaco 'n scenario van 'n Suid

Afrika waarin een-mens-een-stem aan die orde van die dag is. 

In die uittreksels van die briewe aan Betsie kom ons meer van 

Karel se lot te wete asook sy politiek, sy houding teenoor volk 

en taal, terroriste en liberale Afrikaners waarvan Willem Grey= 

ling en sy broer Faan verteenwoordigers is. 

In die eerste word bevestig dat Karel se verwonding horn op een of 
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ander manier ontman het. 

Hy gee ook verslag van 'n besoek wat hy en sy ouers aan Londen en 

Europa bring wat 'n besoek aan Faan en Eugene Thomas insluit; 

vertel van sy ma se siekte en begrafnis en hoe haar dood horn en 

veral sy pa geraak het. Die laaste brief vertel hoe sy lewe 

weggegooi is, dat h~ horn aan die polisie gaan oorgee nadat die 

polisie plofstof en wapens opgespoor het wat hy en 'n vriend op 

iemand anders se plaas begrawe het en die polisie die plaaseie= 

naar daarvan verdink. In 'n voetnota vermeld die samesteller dat 

Karel tot vyftien jaar tronkstraf gevonnis is op 'n aanklag 

kragtens die Wet op Terrorisme en die onwettige besit van wapens 

( 64) • 

Naas Jaco se verengelsing en Faan se "lewenslot" en opstandig= 

heid, wat in die vorige hoofstukke aan die orde was, word in 

hierdie uittreksels ander 31ste Meie, ander nederlae, ander 

vredes van vereeniging van die vader openbaar. 

Van sy neef Willem Greyling, die man wat horn aangemoedig het om 

tot die politiek toe te tree (95), ontvang hy teenstand in plaas 

van ondersteuning (57). En ten tye van sy vrou se siekte en dood 

moet hy verneem dat Faan in samewerking met sy vriend verantwoor= 

delik is vir 'n blaadjie wat hulle uit Engeland aan lotelinge 

stuur en hulle aanmoedig om te dros en militere diensplig te 

weier (60). 

As positiewe 31ste Mei sou 'n mens kon noem dat Karel - in teen= 

stelling met sy broers - polities soos sy vader dink, (terwyl 

Peet en Magriet nog konserwatiewer Afrikaans is as Karel). Die 

titel van hierdie "hoofstuk" kom uit 'n vraag wat Jopie Fourie 'n 

paar uur voor sy teregstelling in vertwyf eling gevra het en wat 

Karel, self in wanhoop, volledig in sy laaste brief aanhaal: "Wat 

beteken 'n mens tog ~s hy niks vir sy volk kan voel nie?" (62; De 

Wet s.j.: 138). Dit som Karel se gevoel op en sou vir sy pa 'n 
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besondere troos kon wees, maar ten spyte van sy liefde en toe= 

wyding vir volk en taal is sy lewe - soos die van sy broers - vir 

sy vader 'n nederlaag, want uit hom, "die laaste lojale Van den 

Berg" (20), sal daar geen nageslag vir Pieter van den Berg kom 

nie. Daarby word sy lojaliteit weggegooi, vernietig deur 'n on= 

sinnige optrede wat hom vir 15 jaar in die gevangenis gaan laat 

sit. 

Die feit dat Joan al goed Afrikaans praat (60), iets wat tog 'n 

oorwinning is, vergoed nie daarvoor dat hierdie ingrypende ge= 

beurtenisse in Karel se lewe, saam met al die ander teleurstel= 

lings, ook in die vader se lewe ingryp en hom elke keer nog 'n 

entjie verder op sy weg van verlorenheid aanhelp nie. 

6.2.6 "Kladboek van 'n ongeluksvoel" 

Bisschof f noem in haar ondersoek na die interpreteerbaarheid van 

Vader dat Faan se kladboek - soos "Wat beteken 'n mens tog?" en 

"Weg van apartheid" - nie samehang toon nie. Sy brei ongelukkig 

nie verder daarop uit nie met die gevolg dat 'n mens met haar 

saamstem, maar nie duidelikheid het op grond waarvan nie. 

Wanneer sy vra: "Waar pas 'Gotterdamerung' byvoorbeeld in?" is 

dit duidelik dat sy met die teks as onderdeel van Faan se 

kladboek 'n probleem het (1988: 73). Maar 'n kladboek salon= 

samehangende aantekeninge bevat, want in 'n. kladboek word voor= 

lopige of ru skryfwerk opgeteken. As Faan se kladwerk onsame= 

hangend is, is dit onsamehangend in die opsig dat Faan nie skryf 

oor "homoseksualisme en apartheid" of "Faan se weg van apartheid 

af" nie, of omdat die stukke uit verskillende invloedsfere af= 

komstig is: uit Duitsland teen die einde van die Tweede Wereld= 

oorlog, uit die I-Tjing en die werelde van Frederik die Grote en 

Leonardo da Vinci. Daarby bevat sy kladboek 'n geobjektiveerde 

vertelling van hoe hy die ongeluk waarin Pietie dood is, beleef 

asook sy weergawe van sy belydenis aan sy vader oor sy homosek= 
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sualisme en die se reaksie daarop. 

Ek het hierbo twee "alternatiewe titels" vir Faan se kladboek= 

stukke versin - nie om dowe neute nie, want dit is presies waar= 

oor Faan se kladboekstukke handel: oor homoseksualisme en apart= 

heid en hoe Faan al verder van apartheid af weggroei. Daarby 

moet ons in gedagte hou dat "klad" smet of oneer beteken of op 

iets dui wat 'n refleksie op iernand of 'n naarn werp. 

In "Gotterdammerung" projekteer Faan sy situasie op Duitsland 

tydens die laaste dae van die Tweede Wereldoorlog. Die parallel= 

le tussen die werelde van Georg en Elizabeth aan die een kant en 

Faan en Eugene aan die ander kant is te vanself sprekend om te 

ignoreer: Die nasionalisrne en "apartheid" teenoor die Jode van 

die vooroorlogse Duitsland vind ons terug in die Afrikan~r se 

strewe tot afsonderlikheid en eksklusiwiteit. Georg-hulle woon 

nes Faan-hulle in 'n klein kornrnune om van die "Nazi-terreur en 

die aandadigheid daaraan" te ontkom (67). Soos Elizabeth wat 

vroeer 'n vaderlander was en nou die Geallieerdes se koms afwag, 

sien Faan ook uit na die rnagte wat hulle kom bevry (67). En wan= 

neer Georg aan sy vader, "'n toegewyde partyman, feitlik 'n fana= 

tikus", dink, is dit Faan se gedagtes wat hy projekteer; dis Faan 

wat bly is "dat hy waarskynlik sonder nageslag sal sterwe" omdat 

hy nie wil he dat sy kinders horn met soveel bitterheid bejeen as 

hy sy vader nie. Hy sien neer op sy vader wat suiwerheid as 

ideaal het, "die Ariese ras, eugenetika, rasseleer, volksopvoed= 

ing" en hy voel gelukkig dat alles sterf: "Gerrnaanse ideale, 

Ariese arrogansie, Duitse dwepery. ( ... ) En ondanks hulleself 

voel Georg en Elizabeth (lees Faan en Eugene - W.P.v.d.M.) •.• 

in hulle hart 'n onuitspreeklike smart oor die komende ondergang, 

'n traanlose ween oor die sterwende vaderland, die verlore volk" 

(67-68). 

In hierdie kladboekstuk het Faan deur die maskers van Georg en 

Eizabeth sy gevoel oor die apartheidspolitiek en sy vader se 
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aandeel daarin beeldend geprojekteer. 

Die tweede kladboekstuk "Hemel en aarde" handel met verwysing na 

die I-Tjing oor die verhouding tussen die sogenaamde hoere mense, 

die heersende mense teenoor die laere mense, die volk. Dit is 

die "inwendige proletariaat" {Toynbee) wat die ondergang van 'n 

staat veroorsaak. 

Die teks lewer argumente vir eenheid tussen "ideaal en werklik= 

heid, kultuur en maatskappy, regering en volk" en pleit dat die 

blanke oorheersers se projeksie van die swartes in verskillende 

negatiewe psigiese vorme oorwin moet word {69). 

Faan se derde kladb~ekteks is ongetiteld en sou na analogie van 

nagmerrie met reg sy "gewetemerrie" of sy "gewete-ry-my-merrie" 

genoem kan word. Dit is 'n roerende relaas van hoe hy Pietie se 

dood ervaar het en dien terself dertyd as argument waarom hy so 

onwillig is om diensplig te doen: as hy 'n ongeluk kry en 'n eie 

makker moet doodskiet? 'n Herhaling van wat met Pietie gebeur 

het, wil hy nie weer belewe nie. 

Die laaste af deling van Faan se kladboek - die langste - met die 

titel "Zeg niet: Zijn leven is mislukt" afkomstig uit 'n teks van 

Jacob Israel de Haan word aangebied as 'n soort getuigskrif vir 

Faan. Hierin gee Faan twee gesprekke weer: die eerste tussen 

Faan, Peet en Magriet "oor die semantiek van die woord 'mooi'" 

waarin dit vir Faan duidelik word "dat die bewussyn dat die kwaad 

'die kwaad' is, ontkiem het, maar dat nog die kwaad nog die be= 

wussyn daarvan in die kiem gesmoor kon word" (71-73); en die 

tweede tussen Faan en sy vader oor sy mislukte lewe waarin hy 

teenoor sy vader bely dat hy "tot 'n minderheidsgroep in enige 

bevolking" behoort, m.a.w. dat hy homoseksueel is, dat "die 

kwaad" deel van sy aard is (73-76). 

Die teenstrydighede in hierdie deel van die teks is besonder op= 
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vallend: aan die een kant kry ons Faan se eie afsku vir wat hy 

is: "Faan van den Berg is 'n man wat my nie aanstaan nie. Ek het 

'n gesonde veragtin~ vir sy vernederende swakhede" (71); 'n afsku 

wat ook in die gedig "Leonardo", wat die afdeling afsluit, 'n 

weerklank vind: "Vervloek is so 'n hart/ en die weg van 'n man 

weg van" (81). En aan die ander kant het hy net so 'n veragting 

vir sy pa wat hy projekteer in Frederik Wilhelm I van Oostenryk, 

die vader van Frederik die Grote; die vader wat sy seun se vriend 

luitenant Von Katte laat onthoof het omdat hulle saam wou weg= 

loop, "die growwe, bekrompe huistiran, daardie primitiewe per= 

soonlikheid wat die idille wou skep van die regverdige vader van 

welopgevoede kinders en 'n sorgsame eggenoot" (78), 'n man wat sy 

seun se lewe in 'n rigting gedwing het, dit soos Pieter probeer 

vorm het soos hy dit wou (79). 

Faan het van sy pa simpatie en aanvaarding verwag. Sy eie onver= 

moe om medelye met sy vader te he, is seker daarvoor verantwoor= 

delik dat hy sy vader se aanmoediging om te verander, om "die 

verloor vir jouself aanneemliker te maak, veredel selfs" (67) en 

"die behandelingstegniek van Van den Aardweg" alleen te sien as 

die reaksie van 'n diep teleurgestelde politikus, "die rassuiwere 

stoere Boere-oerevader" (76). Wanneer sy pa aan horn verduidelik 

dat party dinge wat met 'n mens gebeur nie sy skuld is nie, maar 

sy lot, vra hy: "Sal hy soveel begrip vir my he? My, die swart 

engel, die parodie op sy lewe, sy fratsbeeld in 'n lagspieel? 

Alleen dit gee my 'n mate van simpatie met sy lewe en strewe: as 

dit by horn ook kom uit sy natuur" (78). 

In die voorwoord ve~duidelik die samesteller dat Pieter "blyk= 

baar" kommentaar by sekere gedeeltes van Faan se kladboek geskryf 

het; "blykbaar" omdat dit net sowel Faan se kommentaar op homself 

kon wees (vgl. 2 en 3). Hierdie kommentaar het die samesteller 

behou en verskyn in kursiewe druk op bladsye 78 en 79. Die eer= 

ste hiervan stem in 'n groot mate ooreen met Pieter se idee dat 
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die lyding wat iemand ly, veredel kan word. Daarin bely die kom= 

mentator dat die lyding wat iemand (Faan) aangedoen word vir die 

aandoener miskien hartverskeurender is. Hierdeur word Faan se 

onuitgesproke verwyt dat sy vader nie begrip vir sy probleem het 

nie - soos ook duidelik weerspreek in "Weg van ongeluk" - ver= 

keerd bewys. Die laaste is kommentaar op Faan se verwysing na 

Frederik die Grote en Von Katte. Vir die kommentator is die 

grootse van Frederik daarin gelee dat hy homself verander het, 

dat hy die weekheid .in horn gestaal het, dit doodgemaak het: "Deur 

die dood van iets waardeloos het iets van waarde nuwe lewe ge= 

kry. 11 Frederik die Grote kon die verligte filosowe beproef, maar 

het die goeie behou: "die voortreflike Christelike moraal". Vir 

hierdie Frederik het die kommentator respek, nie vir "Frikkie die 

Weke of Frekie die Tere nie" (79). 

Die kladboek sluit af met die ontroerende gedig "Leonardo" waarin 

die verleentheid van die homo-eroot aan die orde gestel word: aan 

die een kant sy vlugte van die brein, sy besondere indringende 

geestelike gawes terwyl hy aan die ander kant in die ban verkeer 

van sy "hart wat hartstarrig bemin/ teen alle willens, onwillig= 

ens in -/ g'n maagd, madonna of mona/ maar die klein Satan van 'n 

Salai/ wat lieg en ~teel en vreet soos 'n vark" (80-81). 

6.2.7 "Weg van apartheid" 

Die voorlaaste "hoofstuk" van "My 31ste Meie" is "Weg van apart= 

heid". Volgens die samesteller in die voorwoord is Pieter van 

den Berg dood voor hy dit kon voltooi, daarom is daar geen same= 

hang tussen die "episodes" nie, vertoon dit geen sluitende geheel 

nie. Dit bestaan inderdaad uit toesprake, vertellings, "verklar= 

ings van voorneme" en los gedagtes; verskillende uitdrukkings= 

vorme wat die samehang van die geheel kan versteur. Maar deur al 

die tekste loop die sentrale gedagte - "weg van apartheid" - soos 

'n helder draad. 
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Die eerste episode van di6 "hoofstuk" lyk soos 'n toespraak met 

31 Mei as tema. Die 31ste Meie in die Afrikaanse geskiedenis het 

hulle nederlae en oorwinnings, hulle vernederings en verwagtings, 

maar dit is veral 'n "verloordatum", want/en "het kan verkeren" 

(83). In die lig van al die nederlae lyk 31 Mei 1961 soos "die 

historiese ekwivalent van 'n ster waarvan die lig nog die aarde 

bereik miljoene jare nadat dit reeds gesterf het. 31 Mei 1961 

was alleen 'n mylpaal op pad na 31 Mei 1902 II" (82-83). Die 31 

Meie word alle datums waarop die geskiedenis van die Afrikaner 

bepaal word, soos 16 Junie 1976; en dit word 'n ramp as elke dag 

'n 3lste Mei word, 'n dag waarop die Afrikaner iets verloor, iets 

van sy vryheid en onafhanklikheid moet prysgee (84). 

Episodes 2, 3, en 4 is die weergawe van Pieter se ervaring as 'n 

jong man gedurende die laat dertiger- en vroee veertigerjare in 

die Randse agterbuurtes waar wittes, kleurlinge en Indiers in 

armoede saam moes woon, die gevolge van huwelike oor die kleurlyn 

en die diskriminasie van gekleurde ouers teenoor hulle gekleurde 

kinders ten gunste van hulle aangenome wit en eie witter kinders. 

Dit is alles argumente wat uit 'n humanitere oogpunt aangevoer 

kan word ten gunste van apartheid. Ook die taalregte vir die on= 

derskeie volke kom aan die orde (93). Dis nie definitiewe myl= 

pale op die pad van apartheid nie, maar beslis argumente wat die 

pad voorberei het. 

In episode vyf bespreek Pieter van den Berg die gedagtes random 

die tuislandbeleid wat, na Sharpeville en die probleme wat die 

blankes in die Belgiese Kongo na onafhanklikheidswording belewe 

het, met dringende noodsaak gevul is. As daar nie in suid-Afrika 

radikale skeiding kom nie - so was die gevoel - is daar net twee 

uiteindes vir die volk: "Vreedsaam verdwyn of gewelddadig ender= 

gaan" (94). Hy bring die Tomlinson-verslag van die jare vyftig 

ook ter sprake wat net twee wee vir Suid-Afrika oopgehou het: "of 

die weg van 'uiteindelike algehele integrasie (dit wil se een= 
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wording met die blankes}' of die weg van 'uiteindelike algehele 

apartheid' tussen die rasse" (95). Die regering verwerp die aan= 

beveling van die kommissie dat meer belastinggeld aan die tuis= 

lande bestee en dat blanke ondernemers in die tuislande toegelaat 

moes word. 

In die sesde episode staan Pieter 'n oomblik stil by die oorsake 

van die Soweto-opstand op 16 Junie 1976 - oor apartheid as die 

wortel van die kwaad, oor die opdring van Afrikaans as onderrig= 

medium naas Engels in hoerskole vir swart leerlinge, oor die 

"feite" wat nie die swartes se ware gevoel weerspieel het nie of 

nie bekombaar was voor dit te laat was nie. 

Die Afrikaner se onvermoe om sender swart arbeid klaar te kom of 

te wil klaarkom, is die onderwerp van die sewende episode, ter= 

wyl Stinkspruit se plakkersprobleem die onderwerp van die agste 

episode is. Hierin vertel Pieter hoe dit deur die liberale media 

en kerkorganisasies uitgebuit word en Pieter se weersin daarin 

dat sake moet hand-uit ruk horn sover kry dat hy 'n toegeefliker 

houding van die minister oor die saak af smeek en die status quo 

in Stinkspruit gehandhaaf word. Op die wyse het 'n politikus wat 

die swart stroom na die stede wou keer 'n ommekeer gemaak. 

Die "eiesoortige apartheid" wat apartheid skep, dat integrasie 

sy familie verdeel het, word in die negende episode behandel. 

Hoewel die episode veral handel oor 'n gesprek met Peet en Ma= 

griet wat 'n blanke tuisland voorstaan, noem hy dat sy oudste en 

jongste seuns skerp teen apartheid is. 

In die stuk argumenteer Peet dat die Afrikaner eers deur 'n be= 

paalde vorm van apartheid verstar is en die mislukking van die 

tuislandbeleid ons nou tot gedwonge integrasie verstar. Volgens 

horn is een van die grootste rampe wat die Afrikaner getref het 

dat die logika van voortbestaan vandag kettery is. 

Episode 10 sluit aan by episodes 2 en 3 waar 'n moeder van 'n 
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"geYntegreerde" gesin haar eie vorm van rassisme bedryf. 

Die teks sluit af met die relaas van 'n besoek van Pieter en Faan 

aan 'n "buffalo rally" waar hulle Eugene Thomas gaan haal het en 

waar Thomas die "volksvader", socs hy Pieter op die dag aange= 

spreek het, vir 'n rit agter op sy motorfiets neem. Hoewel die 

rit niks met die politiek te make het nie, groei dit uit tot 'n 

"plaaslike Tour de France, die Ronde van Suid-Afrika" en word dit 

'n simboliese rit deur 'n Suid-Afrika weg van apartheid. Dis 'n 

rit deur 'n dekadente wereld, 'n mikrokosmos van dongas, los 

klippe, bierblikke, bottels en mense sender klere; waar iemand 'n 

watersak, waarop "Pianet Earth" geverf is, opblaas tot dit bars; 

waar 'n bottel met water en droe ys in, in iemand, wat die prop 

met sy mond wil afdraai, se gesig ontplof; waar 'n naakte wit 

meisie en 'n naakte bruinman voor 'n "opgejaagde klein wereld" 

tot 'n "vrede van vereniging" kom. Die rit word "'n doderit, 'n 

dodedans, 'n doodloopstraat". Dit word ook 'n afskeid van 'n 

era, 'n eeu, en die tydperk van die Vis, die Timmerman, en 'n 

begroeting van die nuwe era van die Waterman, die New Age - die 

nuwe wereldorde (117). 

Op twee wyses word hierdie hoofstuk 'n weq van apartheid: dit gee 

in bree trekke die pad waarlangs die begrip van afsonderlikheid, 

van apartheid posgevat en ontwikkel het, maar dit beskryf ook hoe 

daar "weg van, verder weg van" apartheid af beweeg is; deur die 

regering wat nie die aanbevelings van die Tomlinson-verslag in 

verband met grater besteding en blanke ondernemers in die tuis= 

lande wou aanvaar nie; deur die Afrikaner self wat nie sender 

swart arbeid wou klaarkom nie; deur die politikus wat ender die 

druk van die liberales swig, toegewings maak en rigtings inslaan 

waarop hy nie kan terugdraai nie, deur "ordelike oorgawe, gekon= 

troleerde kapitulasie" (109). 

In hierdie hoofstuk word 'n pad van Suid-Afrika weergegee. In 
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hooftrekke is dit, aan die hand van "een apartheidsblanke se ge= . 
dagtes, ervarings en houding", die geskiedenis van die apart= 

heidspolitiek in Suid-Afrika, en met Pieter van den Berg as 

volksvader, van die Afrikaner se 3lste Meie, van sy verloordae. 

6.2.8 "Die verloorder" 

Die laaste teks opgeneem in "My 3lste Meie" is 'n brief waarvan 

n6g die skrywer n6g die persoon aan wie dit geskryf is, bekend 

is. Bisschoff beweer dat die leser "gekondisioneer deur die 

vorige briewe" ten onregte mag dink dat Pieter van den Berg die 

skrywer daarvan is. "Die voorwoord" verklaar sy "voorkom so 'n 

interpretasiefout" (1988: 69). Sy beweer "die voorwoord se dat 

dit 'n getikte brief is waarvan die skrywer se identiteit nie 

vasgestel kan word nfe" (1988: 69), maar wat die voorwoord wel 

se, is dat dit netjies getik is, "sodat 'n mens nie van die hand= 

skrif sou kon aflei wie die skrywer was nie" (3; ek kursiveer). 

Ten spyte van die vaaghede random die ontstaan van die brief is 

die samesteller en Jaco seker daarvan dat die teks familiedoku= 

ment is. Die feit dat die samesteller Jaco se beskouing daarvan 

as "'n soort verbeeldingsvlug of 'n inbeeldingsvlug" nadruklik 

noem, wys daarop dat hy die familie, vir wie die hele aangeleent= 

heid 'n besondere gevoelige saak moet wees, in ag neem. Dit 

sluit egter nie die moontlikheid uit "dat dit 'n egte brief is 

oor iets wat werklik gebeur het" nie (3), en net so min sluit dit 

die moontlikheid uit dat die skrywer van die brief se identiteit 

vasgestel kan word. Inteendeel, daarsonder sal die teks heelwat 

betekenismoontlikhede inboet. Vir sowel die familie- as die 

politieke geskiedenis speel die vaaghede in hierdie teks 'n be= 

sonder funksionele rol. 

Die skrywer van die brief kan een van twee van die persone wat in 

"My 31ste Meie" voorkom, wees: 6f Pieter van den Berg 6f sy neef 

Willem Greyling. En afhangende van wie van hulle die skrywer is, 

sal die ander die persoon wees aan wie die brief gerig is. 
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Argumente wat daarop dui dat hulle die betrokke persone kan wees, 

is die feit dat hulle, ten spyte van hulle verskille, goed be= 

vriend was en die enigste persone in die teks wat self vaders is, 

nie broers is nie en 'n gemeenskaplike oupa kon he. Ook dat elk= 

een van hulle 'n gesiene openbare persoonlikheid was, "lid van 'n 

nie-onbekende politieke familie", maak die skande van die oor= 

treding s6 'n verleentheid dat dit vir die oortreder nodig was om 

dit deur selfmoord vir die agtergeblewenes ongedaan te maak. 

Daar is heelwat argumente wat aangevoer kan word om te bewys dat 

Pieter die skrywer van die brief is: Die manier waarop hy gesterf 

het, kan selfmoord wees wat op so 'n manier gepleeg is dat dit 

soos 'n ongeluk moes lyk - hy het skynbaar "diep ingedagte voor 

'n aankomende voertuig ingeloop" (3). Dat Willem kort voor horn 

gesterf het, kan as argument gebruik word om te bewys dat hy die 

skrywer van die brief is, maar Willem kon sterf voor Pieter die . 
brief by horn kon uitkry, wat dan verklaar waarom die brief tydens 

sy dood nog in sy besit was. As reservis sou hy maklik 'n kennis 

van die bevelvoerder van die polisiestasie kon wees (vgl. 119-

120), en daarby kan die leser seker wees dat Pieter 'n rewolwer 

gehad het waarmee hy beplan het om 'n "ongeluk te kry" (121). 

Maar daar is veel meer sake wat as motivering aangevoer kan word 

dat Willem Greyling die briefskrywer is, soos die besonder baie 

godsdienstige verwysings - na boeke van die Bybel, die Psalms en 

Gesange, die Kort Begrip - verwysings na predikante, preke en die 

tien gebooie; die taalgebruik wat die persoon karakteriseer as 

iemand wat na aan God leef. Selfs die manier waarop die brief= 

skrywer meen om selfmoord te pleeg stem ooreen met die oorsaak . 
van Willem se dood soos vermeld in die voorwoord (vgl. 121 en 3 

onderskeidelik). Ook die feit dat hy voor Pieter dood is en die 

brief tussen Pieter se geskrifte gevind is, dui eerder daarop dat 

hy die skrywer daarvan is. 
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Die vaaghede hou eg~er nie op met die skrywer en die persoon aan 

wie die brief geskryf is nie; ook die Lolita-agtige figuur word 

baie vaag geteken en wat ons van die persoon weet, kan alleen af= 

gelei word uit die besonder min wat die briefskrywer oor die per= 

soon wil se. Soos in "Ek verklaar liefde" word die geslag van 

die persoon nerens genoem nie en word daar net na "iemand", "die 

reisgenoot" en "die beskuldigde" verwys waaruit die leser min kan 

wys word. Die enigste leidraad wat 'n aanduiding kan wees, is 

die "klein skerppuntskoen" (119) wat moontlik daarop dui dat die 

persoon 'n vrou kan wees. Die "pragtige vel, glansend bruin" 

(118) dui daarop dat die persoon heel moontlik nie blank is nie. 

Maar n6g ten opsigte van die briefskrywer en die persoon aan wie 

hy geskryf het, n6g ten opsigte van die derde persoon is daar 

enige duidelikheid ~n die teks. Daar is weinig in die teks waar= 

van die leser seker kan wees. 

Die implikasies van al die vaaghede vir die interpretasie van die 

teks is van besondere belang: 

As Pieter die skrywer van die brief is en die betrokke derde par= 

ty is 'n bruinmeisie, het dit besondere implikasies vir sy poli= 

tieke oortuiging t.o.v. afsonderlikheid. Indien die persoon 'n 

man is en indien die man bruin is, raak dit nie net die politiek 

nie, maar begin dit ook sy houding teenoor Faan en sy opvattinge 

t.o.v. die homo-erotiek aan te sny, waardeur die verlorenheid van 

hierdie vader wat alma! op die regte pad wou hou des te deurslag= 

gewender ironies word. 

Met Willem Greyling as die briefskrywer slaan die verlorenheid na 

die geestelike vlak deur. As voorstander van 'n beleid van inte= 

grasie en iemand met 'n baie toegeefliker houding as Pieter teen= 

oor Faan en sy vriende en alles wat nuut en anders is, se dit nie 

veel vir sy oortuigings nie dat hy - ten spyte daarvan dat hy 'n 

professor in die teologie is en die oortreding van die sewende 
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gebod vir horn 'n ernstige saak is - die oortreding met 'n ge= 

kleurde persoon en die skande daaruit voortspruitende, s6 ernstig 

ag dat hy daaroor sy eie lewe wil neem. 

As geestelike leier, as geestelike volksvader, word met sy oor= 

treding van die sewende gebod, die oortreding van 'n apartheids= 

wet en sy daaropvolgende selfmoord, die verlorenheid van die Van 

den Berg-familie, van die Afrikaner as volk tot sy uiterste deur= 

gevoer. 

6.3 "Indertyd" 

Ofskoon sommige van die tekste in die "Indertyd"-afdeling, soos 

sommige van die in "My 31ste Meie", aan die vereistes van 'n 

kortverhaal voldoen en as sodanig beskou kan word, dra hierdie 

tekste glad nie by tot die familiegeskiedenis wat in die eerste 

afdeling so sterk op die voorgrond is nie. 

In die "Voorwoord eri dankbetuigings" meld die samesteller uit= 

druklik dat "Dokumente van Dertig" bedoel was as bylae by Pieter 

van den Berg se "Weg van apartheid" (1). Ons kan aanneem dat die 

dokumente in geheel - dokumente uit die verlede van verskeie vol= 

kere, oor plekke en tydperke waar verskillende volkere, verskil= 

lende taalgroepe en rasse in botsing kom, die een deur die ander 

in die engtes ingedryf word - vir Pieter van den Berg wapens in 

die politieke stryd was. 

Terselfdertyd word alles wat in Suid-Afrika gebeur het en nog aan 

die gebeur is in 'n historiese en wereldperspektief gestel. Ons 

het hier te doen met parallelle en teenstrydige situasies, argu= 

mente teen integrasie en swart oorheersing, uitroepe van wanhoop 

en waarskuwings teerr goedgelowigheid, asook grepe uit die verlede 

van hoe dit elders was. Dis die uitbeelding van die stryd van 

die klein onderdrukte volk om te oorleef, die wil, die reg en die 

argumente om homself te kan handhaaf. 
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Met die verskyning van die boek het die resensente daarop gewys 

dat die tekste in die tweede afdeling - omdat die storievlak in 

die middel van die boek afsluit - bloot "as bylaes aandoen" (Van 

Rensburg 1985), dat dit "inderdaad net byvoegsel, interessante 

wetenswaardigheid" word (Brink 1986), terwyl Gouws daarna as soms 

onnodig verwys ( 1985.) . 

Was dit nie vir die titel Die verlore vader nie, was die titel 

neutraler soos die newetitel, sou 'n mens 'n argument daarvoor 

kon uitmaak dat die familiedokumente toevallig 'n persoonlike kyk 

in die lewe van 'n politikus gee; hoe die politiek 'n familie, 'n 

gesin kan verdeel en die invloed wat dit op die persoonlike ver= 

houdinge van 'n mens kan he. 'n Mens sou kon redeneer dat dit 

maar net dokumente naas ander dokumente is met dieselfde onder= 

werp. Met die titel egter word die indiwiduele geval betrek 

en word dit meer as net 'n versameling dokumente. Die ordening 

van die dokumente in die eerste afdeling is ook sodanig dat dit 

duidelik - ten spyte van die fragmentariese aard daarvan en die 

talle afwykings - 'n sentrale storielyn handhaaf. En tussen 

storie en dokument val die boek deur. 

Maar daar is tog verbande, want in die "Indertyd"-stukke word van 

ander verlore vaders, seuns, families, volke en tye vertel; word 

die vraagstukke waarmee die Afrikaner worstel soos dit elders en 

op ander tye ontwikkel het aan die orde gestel: 

In die "Dokumente van Dertig" word die probleem, soos dit in 

Mosambiek ("Die krag en wysheid van Portugal") en HaYti ("Herin= 

neringe uit Haiti") ontwikkel het in bree trekke geskets voor 

Suid-Afrika se aarselende eerste tree op die pad na apartheid aan 

die beurt kom. In "Die krag en wysheid van Portugal" redeneer 

die artikelskrywer dat integrasie veiligheid vir die blankes mee= 

bring en dat Portuga.l se manier "die wysste weg", ook vir suid

Afrika kan wees om die rassevraagstuk op te los. Die feit dat 

baie van die blankes na onafhanklikheidwording (op 25 Junie 1975) 
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uit Mosambiek moes vlug, dui op die mistasting van hierdie sien= 

ing. 

"Herinneringe uit Hal.ti" skets die aan-, ver- en afloop van die 

Negeropstand van 1791 wat daarop uitloop dat al die blankes van 

die land, ten spyte van die beloftes aan hulle, in 1804 uitgemoor 

is en "HaYti 'n deur en deur swart nasie geword" het (132). 

swart regering het - uit 'n agternaperspektief van 1937 - nie 

juis vooruitgang vir die inwoners gebring nie. Rewolusies en 

staatsgrepe, met die wanorde en wetteloosheid wat daarmee ge= 

paardgaan, is aan die orde van die dag. Hierin, in "I LAASTE 

RAAD", word vaagweg gesuggereer dat diegene wat soos Leclerc, 

stamelend van die koors, met swak argumente tog gelyk het wan= 

neer hulle hul standpunt teen integrasie stel (130). 

In Pieter van den Berg se "Onderweg na apartheid" word iets van 

die agtergronde van apartheid gegee. Wat veral opval, is die 

nadelige invloed wat integrasie op die swart gemeenskappe gehad 

het, en die rassevyandskap wat as gevolg daarvan ontstaan het. 

Hierin word met voorbeelde gewys dat die Afrikaner elders, en 

veral in die V.S.A., na oplossings vir die rassevraagstuk gesoek 

het. 

"Die menslikheid van 'n mislukking" handel oor die faktore wat 

aanleiding gegee het tot die val van die Romeinse Ryk waarvan die 

sogenaamde rasseselfmoord as een van die vernaamste oorsake 

beskou kan word. 

Die sluipmoord op Walther Rathenau is die onderwerp van "Die dood 

van 'n Ariese Jood". Weer eens 'n verlorene, die Jood met sy be= 

wondering vir die Ariese ras: "Mt volk is die Duitse volk, my va= 

derland Duitsland, my godsdiens is die Germaanse geloof ••. " 

(161). Dis ironies dat hy, om sy Joodsheid, deur 'n Arier dood= 

geskiet word. 
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Die parallel tussen die Jode en die Afrikaners as volke sonder 'n 

eie tuiste is duidelik in "Pleidooi vir 'n tuisland" af te lei; 

terwyl in "Orie maal doodreg" die vyandskap tussen die drie be= 

langrikste groepe in Tjeggo-Slowakye van voor die Tweede Wereld= 

oorlog - die Tjegge, die Slowake en die Sudetenduitsers - vanuit 

elke groep se kant gemotiveer word. "'n Saak van eer" is 'n 

voorbeeld van 'n geval waar oorgawe aan die vyand geregverdig 

was. Daarentee grens die oorgawe van die hensopper/joiner van 

"Advies van 'n landseun aan 'n veroweraar" aan die veragtelike. 

Die mens se kortsigtigheid, sy onvermoe om die sin van die stryd 

in te sien wanneer dit nog aan die gang is, word in die brief 

"Agter die waterlinie" behandel. "Sonder laer" kan as 'n regver= 

diging vir die Afrikaner se laermentaliteit deurgaan, en "Maar 

verlos ons nie van die bitterheid nie" is 'n voorbeeld van die 

stryd teen die wanhoop in. In "Mens moet almelee veg" speel die 

moeder se klein opoff ering in die konsentrasiekamp ter wille van 

haar kinders teen die agtergrond van die volk se groter heroYeser 

oorlewingstryd af. Dis die klein dade van die gewone mens wat 

soms aan die geskiedenis sin gee. Die laaste teks, "Sonder om te 

weet hoekom", raak weer die kortsigtigheid van die mens te midde 

van die stryd aan, asook die gedagte dat die nie-intellektueel 

soms intuYtief meer korrek oordeel as die intellektueel wat al= 

ewig wik en weeg. 

In die voorwoord se die samesteller dat hy besluit het om die 

datums by sommige tekste weg te laat en dat die datums by party 

stukke nie werklik sin het nie. Dit is 'n duidelike poging van 

die abstrakte outeur om die outentisiteit van die outentieke tek= 

ste te verdoesel en om die fiktiewe tekste te defiksionaliseer. 

Hiermee wil die abstrakte outeur ook die aandag op die inhoud van 

die tekste vestig en die betekenis wat dit vir Pieter van den 

Berg het, aksentueer. 

Die tekste is nie alma! outentiek nie alhoewel die sentrale ge= 
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beurtenisse en die agtergronde histories verifieerbaar is. Ver= 

gelyk in die verband die "Opmerkings" op ble. 214 - 215 asook die 

voetnoot op bl. 215 waarin die samesteller die outentisiteit van 

die tekste toelig. 

As voorbeeld van die verwerking kan ons "Die dood van 'n Ariese 

Jood" neem. Hoewel die aforismes en die historiese gegewens ou= 

tentiek is, word die verhaal hoofsaaklik vanuit Walther Rathenau 

se gesigspunt aangebied enkele oomblikke voor hy vermoor word. 

Dieselfde prosedure word gevolg in die tekste in "Orie maal dood= 

reg", "'n Saak van eer" en die tekste wat op Suid-Afrika betrek= 

king het. Outentiek ja, maar ook duidelik gestileer, vervorm 

deur die persoonlikheid van die "geskiedskrywer" (voetnoot 215) 

waardeur hierdie tek.ste 'n grater verwantskap met die kortverhaal 

verraai as met die historiese dokument wat hulle voorgee om te 

wees. Ons het hier in werklikheid met 'n nuwe subgenre te doen, 

'n Boumaniaanse essay/kortverhaal waar die leed, verwarring en 

geestelike ontreddering van die enkeling teen die agtergrond van 

die grater historiese gebeurtenisse afspeel. Paradoksale tyd= 

ruimtes word hier uitgebeeld. Daar word gekonsentreer op die 

vereensaming van die enkeling, die verwildering van die indiwidu 

wat aan teenstrydige sosiaal-politieke invloede onderwerp word; 

'n vereensaming "wat in sy positiewe vorm 'n religieuse en kul= 

turele ftinksie kan vervul, maar wat ... (meestal) oorskadu word 

deur vorme van eensaamheid van 'n ander aard" (Bouman 1958: 

"Woord Vooraf"). 

6.4 Samevatting 

Die verbande tussen Vader en Steyn se vroeer tekste is baie 

duidelik: Hierdie teks is weer dualisties van aard - aan die een 

kant is daar die persoonlike en aan die ander kant die nasionale 

geskiedenis. Die een is verhalend-belydend van aard, die ander 

essayisties-didakties; die persoonlike wat weer met die homo

erotiek verband hou en die nasionale met die sosio-politieke 
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problematiek. Ten opsigte van die nasionale problematiek word 

die argumente van verskillende kante hier weer teen mekaar opge= 

weeg en die teks word 'n diepgaande besinning oor die voortbe= 

staan en die opsies wat vir die Afrikaner as volk oorbly om sy 

bestaan in die land te verseker. 

Soos in die Maya-tekste en ander essayistiese gedeeltes in Dag= 

boek wat daar as wapens in parallelle situasies vir die Suid

Afrikaanse probleme gedien het, word die hele "Indertyd"-afdeling 

asook verskeie tekste uit "My 31ste Meie", o.a. Karel se artikel 

"'Die hoogste liefde'", Faan se "Gotterdammerung" en "Hemel en 

aarde" en die meeste tekste van Pieter van den Berg se "Weg van 

apartheid" op omvangryker skaal as wapens in die politieke stryd 

gebruik. Hierdie essays en essayistiese tekste wat in die trant 

van P.J. Bouman se Revolusie van die eensames op die dade van die . 
enkeling in 'n krisissituasie konsentreer, "'n tyd van leed, ver= 

warring en geestelike ontreddering" weergee, het verre voorlopers 

in "Na 'n gesprek oor apartheid" en "Ontmoetinge in 'n voorvader= 

land" uit Op pad na die grens. Iets daarvan kom aarselend aan 

die bod in die essayistiese gedeeltes in Dagboek voor dit hier in 

die "Indertyd"-tekste as duidelike motivering vir die hooffiguur 

se politieke oortuiging en vir die spesifieke "ideologie" wat die 

boek wil "verkondig", aangebied word. 

Die geskiedenis wat ons hier uit die familiedokumente aflei, ver= 

tel die verhaal van Pieter van den Berg se nederlae - wat daartoe 

aanleiding gegee het dat hy as 'n belowende politikus van die to= 

neel verdwyn, hoe sy gesin deur die politiek verdeel en vernietig 

is, hoe hyself in dre proses ten gronde gaan. Maar as verhaal 

van die "volksvader" word "My 31ste Meie" die verhaal van die 

Afrikanervolk wat weer in die branding staan, word die karakters 

sinnebeelde van politieke groeperinge in die suid-Afrikaanse 

samelewing en speel die nasionale stryd in en om die Suid-Afri= 

kaanse politiek binne die klein kring van 'n familie af. 
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Dis die verhaal van die verlore seuns: Jaco wat deur sy huwelik 

vir die familie en die volk verlore raak, Karel deur 'n skietwond 

en terreurbedrywighede en Faan deur 'n lewenslot waarvan hy nie 

kan ontkom nie; van die vader wat teen sy verste, teen God, en sy 

naaste gesondig het (124), van 'n hele familie wat verlore raak, 

van die volk wat maar almelee moet veg om nie ten gronde te gaan 

nie. 

Hier word weer in die verlede teruggedelf, terug na die vroegste 

grondslae van die Germaanse volk, terug tot by Arminius, die ver= 

loopte Romeinse off isier wat drie Romeinse legioene in die slag by 

die Teutoburgerwoud in 9 n.c. verslaan het, 'n slag waardeur die 

Germaanse volke in staat gestel is om gevestig te raak en beslag 

te kry (58; Grote Winkler Prins Deel 2 1966: 460). Die vroee 

Afrikaanse geskiedenis word weer in herinnering geroep, die slag 

van Vegkop (1836), Bloukrans en Bloedrivier (200 - 202 en 82 on= 

derskeidelik), die laaste sitting van die Volksraad van die Zuid

Afrikaansche Republiek op 7 Mei 1900 (83), die Tweede Anglo-

Boere Oorlog (1899-1902), die Vrede van Vereeniging, Uniewording 

op 31 Mei 1910 en die moeilike jare tussen die twee Wereldoorloe. 

Dis weer 'n pad van suid-Afrika wat die teks afle. Die lyn word 

verder deurgetrek d~ur die Nasionale Party se oorwinning van 

1948, deur Republiekwording in 1961, deur die grensoorloe van die 

sewentigerjare, die Soweto-opstande van 1976 tot die huidige 

tydsgewrig waar die apartheidspolitiek as 'n mislukking beskou 

word en waar aan die een kant onderhandel word vir 'n geYnte= 

greerde regeringstelsel en aan die ander kant stemme opgaan vir 

'n wit tuisland. Dis die geskiedenis van die Afrikaner wat in 'n 

poging om homself te handhaaf in 'n doodloopstraat beland het. 
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HOOFSTUK 7 - HOEKE BOERSEUNS ONS WAS 

7.1 Inleidend 

Vir 'n navorser wat belangstel in die tekstuele verbande van J.C. 

Steyn se oeuvre, in sy private en minder private aches, ook in 

die verhaal of verhale wat hy, soos alle skrywers, nooit klaar= 

geskryf kry nie en wat hy op allerlei maniere, paradoksaal soos 

dit mag klink, verbloemend probeer onthul, vertel en opnuut ver= 

tel, is Hoeke Boerseuns ons was (1991) besonder insiggewend. 

Sonder om psigologisties daarmee te handel, kan 'n mens verskeie 

van die motiewe wat prominent in sy letterkundige werke aanwesig 

is hierin terugvind,· maar daarop kom ek later terug. 

Hoewel Steyn in die eerste stuk, "Dubbeld gebotterde brood" met 

sy voorgeskiedenis begin en vertel van sy ouers se ontmoeting, sy 

geboorte, en die laaste stuk, "Waarom wit 'n probleem is", eindig 

met sy terugkoms uit Nederland 29 jaar later, word 'n streng 

kronologiese volgorde nie in die boek gehandhaaf nie. Daarvoor 

is daar (sonder om dit as negatiewe kritiek te bedoel) te veel 

wetenswaardighede, te veel interpolasies wat binne asook tussen 

hoofstukke die kronologiese gang onderbreek. 

Die boek se elf hoofstukke bevat herinneringe - aangevul met 

wetenswaardighede uit ou koerante en tydskrifte en uit die erva= 

ringe van sy ouers, sy grootouers en ander lede van sy voorge= 

slagte - van sy vroegste gewaarwordinge tot en met sy tuiskoms 

uit Nederland waar hy in die jare sestig 'n doktorale eksamen 

afgele het. Maar outobiografies in die streng sin van die woord 

is die boek nie. Die hoofstukke wissel van die uiters persoon= 

like soos "Eerste liefde" en "'n Verloorder byt vas" - waarvan 

eersgenoemde met sy verhullende onthulling indirekte belydenis is 

- tot die "Gewaarwordings rondom 'n moordgeskiedenis" - wat op 

die periferie van die jeugherinnering le en veel meer deel van 

die geskiedenis van die distrik is as van J.C. Steyn. 
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Die gedagte aan 'n suiwer outobiografie word met die meervouds= 

vorme in die titel van die boek reeds ondermyn. Soos Cecile Cel= 

liers in haar resensie van die boek tereg opmerk, is Steyn se 

jeugherinneringe "innig verweef met die lot van die Afrikaner" en 

word dit eintlik "'n wrange opsomming van ons en ons toekoms" 

(Beeld, 3 Feb. 1992). 

7.2 'n Terugblik op verlore liefdes 

Maar die boek is eerstens 'n boek van vreugdes en liefde. 

Wat veral in hoofstuk na hoofstuk opval, is Steyn se besondere 

taalgevoeligheid wat in hoof saak in die aanleer van nuwe woorde 

tot uiting kom. El~e nuwe omgewing waarmee hy in aanraking kom, 

het 'n nuwe woordeskat wat hy moes baasraak. 

Op laerskool, 'n plaasskooltjie Omdraai-Suid-skool, moes die kin= 

ders se Afrikaans "ge- en beskaaf word": skierlik en tagtag/tag= 

gentag was verbode, terwyl die aandrang om more te gebruik vir 

horn nie 'n verbetering op die mooier klinkende more was nie. In 

die dorpskool en die koshuis vergroot hy sy woordeskat met nieks, 

ops, stiek (78), sieksie, pistens (79), ark, baik, aik, (83) 

voetjie jol en sussie (86) . Die woord ou se betekenisonderskei= 

ding word uitgebrei om 'n toegeneentheid teenoor diegene wat 

d~armee aangespreek word uit te druk (78). Dis ook hier waar hy 

die grammatika van sy eerste "liefhe" leer met woorde soos pro, 

kys en sek (80) wat die liefdesverklaring per brief, die verhou= 

ding en die verbreking daarvan onderskeidelik beteken. 

Die verskille tussen Nederlands en Afrikaans het horn tydens sy 

studiejare in Amsterdam 'n paar keer verlee laat staan, soos in 

die geval waar hy moes agterkom dat die Afrikaanse bedorwe in 

Nederlands "onwelriekend bederf" beteken en nie verwen nie (105). 

Jaap Steyn se herinneringe hou deurgaans op een of ander manier 
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verband met taal. Hoe grondboontjiebotter in sy persoonlike 

dialek rottebotter geword het, behels 'n hele stuk kultuur- en 

persoonlike geskiedenis wat rondom die builepesepidemie in die 

Vrystaat en 'n amperse noodlottige episode vir homself sentreer 

(31-33). Sy moeder se nimmereindigende oorlog teen die vliee 

roep die herinnering op van haar uitroep wanneer daar vier of vyf 

vliee in 'n vertrek is: "Vliegenskaar!" of haar ergste gekruide 

woord "wanneer sy hulle gewraakte swart stippeltjies gewaar 

( .•. ) : 'Orals sit julle beskuitsels ! "' ( 66) . 

Die eiesoortighede van die grootmense se taal het horn opgeval en 

bygebly: knoor wat 'n heel onheilspellende knor van 'n hond was; 

ok vir ook (alhoewel dit vir horn later begin plat klink het), 

houde vir houte, tein vir teen, leegte i.p.v. laagte, kliedjie of 

kliekie i.p.v. kleedjie en hiekel en jikkel in stede van hekel 

wat vir horn soveel meer se (vgl. 20-22). 

'n Vroee grap van sy oom wat die letterlike betekenis van die van 

Vermaak uitbuit, het as 'n eerste prikkel vir die spel met die 

taal 'n blywende indruk op sy ontvanklike jong gees gemaak (7). 

Terwyl een van sy vroegste taalervarings terselfdertyd 'n rasse

insident was: hy het die "opwinding van 'n metafoor beleef" en 'n 

hand vol sand ("sand-gowwermentsuiker" of "gowwermentsand-sui= 

ker") oor die pap van 'n paar swart vroue om 'n pappot gestrooi 

en moes vroeg-vroeg agterkom dat gebare in Afrika "weliswaar 

grootser maar die gevolge van misverstande gevaarliker" is (5-6). 

Die eenvoudige familie-uitleg in "Dubbeld gebotterde brood" en 

hoe sy pa sy ma ontmoet het, hoe hy, teen die gebruik in, na sy 

pa en nie na sy oup~ vernoem is nie, dat hy uiteindelik Jacob 

Cornelius in plaas van Jacob Cornelis geregistreer is en ook die 

vermelding dat die J.C.-takke van die familie "'n onverbiddelike 

neiging getoon het om uit te sterf" (4), verraai op 'n persoon= 

liker vlak alreeds 'n tradisievastheid en 'n voorliefde vir die 

geskiedenis wat later so 'n belangrike rol in sy literere werke 

280 



sal speel. Aansluitend hierby is sy belangstelling van vroeg af 

in die gedenkuitgawes van Die Huisgenoot en Die Volksblad oor die 

Groot Trek, die oorlogsverklaring, verkiesingsuitslae, die twis 

tussen die Ossewabra.ndwag en die Nasionale Party - waarvan sy 

ouers koerantknipsels bewaar het - en in J.H.H. de Waal se My her= 

inneringe aan ons taalstryd en die Afrikaanse kinderensiklopedie. 

Sarah Raal se Met die Boere in die veld veroorsaak dat hy sy ou= 

pas, oumas, grootooms en -tantes as "helde uit 'n roemryke ver= 

lede" waardeer (53). Steyn se belangstelling in die Afrikaner se 

verlede kom sterk tot uiting in "Die kleinseun van die skoenmaker 

van De Wet", terwyl hy die leser 'n persoonlike blik gee op hoe 

hy sy eietydse geskiedenis soos die "Hongerwinter" in Nederland 

van 1944-45 (vgl. "Korsies"), die koninklike besoek van 1947, die 

verkiesing van 1948 (vgl. "Herinneringe aan ons tuisland") en die 

moord op dr. H.F. Verwoerd (in "Waarom wit 'n probleem is") naas 

persoonliker ervaringe uit die betrokke tye beleef het. 

Kinderverhale uit baie lande en die skrikwekkende illustrasies 

van John Bunyan se De heilige oorlog het 'n groot indruk op hom 

gemaak. Die wereld wat deur Gods meule langsaam ten gronde gaan 

(6) en die duiwels van De heilige oorlog is aspekte wat op 'n 

later stadium en in ander gedaantes in sy werk neerslag vind 

(vgl. pp. 167-168 van hierdie studie). 

Die persoonlikste stuk in die teks is, soos ek al by implikasie 

te kenne gegee het, "Eerste liefde". Oppervlakkig vertel Steyn 

die geskiedenis hoe hy op voorstel van 'n vriend, Willie, besluit 

het om saam-saam op Erika, "'n skoonheid", te pro. Om uit die 

dilemma te kom van twee "gelyk-gerigte" versoeke ·om te kys, het 

Erika besluit om 'n pennie op te skiet. Die lot het op Steyn 

geval. Toe die storie uitlek hoe die kys in sy guns beklink is, 

het hy besef dat sy eintlik in haar hart Willie gekies het (vgl. 

p. 194 van hierdie studie). Hy het haar gesek en sy vriendskap 

met Willie herstel. 
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Vir Aucamp bly die hoofstuk "te klein, te lokaal, te selfbewus om 

lewensvatbaarheid buite die persoonlike domein te he" (Die Bur= 

ger, 5 Nov. 1991). En tog se die teks soveel. Hier, soos in die 

geval van X van Dagboek, word weer in geheimtaal bely. Dit is 

die verhaal van 'n verlore liefde, maar die teks is onduidelik 

oor wie die geliefde is (vgl. ook in die verband p. 174 van hier= 

die studie). Van Erika lees ons dat sy "'n skoonheid met lang 

swart hare en donker o~" was (80). Van Willie lees ons iets 

meer: "hy was nie alleen atleties nie ( ... ) maar ook soos die 

kroniekskrywer in die 1933-Bybelvertaling van Saul meld: 'mooi 

geboud, geeneen mooier as hy nie'" (82; ek kursiveer). Wanneer 

die auteur in verband met Willie se voorstel om op Erika te pro 

retories vra: "En, wie kon Willie iets weier?" (81) het die on= 

uitgesproke antwoord duidelik op homself betrekking. En wanneer 

hy besef dat Erika in haar hart Willie bo horn gekies het, vra hy: 

"··· wie sou Willie nie kies bowie anders ook al nie?" (82-83). 

Die onuitgesproke antwoord hierop het duidelik nie net op Erika 

betrekking nie. 

Na hy en Willie saam-saam gepro het, het 'n nuwe verstandhouding 

tussen die twee "gelyk-gerigte verliefdes ontstaan, 'n ongewone 

intiemheid, 'n gedeelde gevoel van heerlike afwagting, pelle wat 

broers is in 'n salige verknorsing" (82). Sy skuldgevoel wanneer 

Erika horn eers kies en Willie se vernedering en sy afsydigheid 

teenoor horn en die vreugde wanneer die boesemvriendskap tussen 

hulle weer gered is, staan in duidelike kontras met sy verbasing, 

ongeloof en onbeholpenheid teenoor die skoonheid wat horn laat 

weet hulle kan kys. 

Daar spreek 'n sekere mate van berusting uit die skrywer se woor= 

de wanneer hy se: "Nou ja, dis al baie gese, maar ek eggo dit: 

die Bybel leer immers 'n luiperd kan nie sy vlekke verander, en 

'n Afrikaan sy velkleur nie" (81) . Die leser van Steyn se werk 

282 



kan, gedagtig aan Faan van Vader hieraan toevoeg: en die mens nie 

van sy aard nie. Daar is duidelik iets Jonatanagtigs uit die 

verhouding met Willie af te lees. 

Daar is baie vreugdes en lief de in hierdie boek waaraan aandag 

gegee word. Die vreugde van grondboontjiebotter op brood, die 

vreugde van 'n goeie oes en die vreugde daarvan om met diere op 

die plaas te werk; ~ok die genot van treinry. Daar is selfs die 

vreugde aan die herinneringe van die tye wat dit maar swaar ge= 

gaan het - van droogtes, koues en storms wat 'n hele jaar se 

moeitevolle arbeid kon vernietig. Maar ten spyte van die swaar 

en die teespoed, bly dit 'n boek van liefde. 

Die liefde wat in Boerseuns na vore kom, is 'n liefde vir die eie 

wat konsentries van die persoonlike af in altyd wyer wordende 

sirkels uitkring. Dit begin by 'n liefde vir die woonhuis, die 

plaas, die plaasskool, dan die kontrei, die provinsie, die vader= 

land tot by die voorvaderland. En dis in die verband wat die 

vertroude plekname van vroeer tekste weer hulle verskyning maak; 

name soos Omdraai-Noord, Joinershoek, Welgevonden, Riemland, 

Amsterdam. Maar daar kom ander by: Mara, Omdraai-Suid-skool, 

Petrus Steyn, Bloemfontein. En konsentries in noue verband met 

die liefde vir die bodem volg die liefde vir Afrikaans: die 

idiolek, die taal wat in die huis gepraat word, die taal van die 

distrik, van die Vrystaters, dit is 'n liefde wat verder reik as 

die grense van die land en wat ook die spreker van die taal in= 

sluit. Dis 'n liefdesband wat - soos Kaloemspruit van die aard= 

rykskundeles deur 'n netwerk van riviere hulle kontrei met die 

Atlantiese Oseaan verbind (14-15) - deurentyd die verwantskap 

met die eie bewaar. 

7.3 'n Terugblik op 'n tydperk 

Soos so vele van Steyn se literere tekste word hierdie boek ook 

deur 'n dubbele ger~gtheid gekenmerk: saam met die vreugde oor 
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die mooi en aangename dinge van die verlede wat in gedagte geroep 

word, klink die wanhoop oor 'n wereld wat stuk-stuk verlore gaan, 

oor 'n toekoms wat die kiem van vernietiging in hom saamdra: 

Steyn se vreugde oor die eerste metaf oor wat hy beleef toe hy die 

raakpunt tussen die suiker wat hulle gebruik en sand sien, maak 

hom bewus van die onheilspellende verskille tussen verskillende 

groepe mense (5-6); die kinderverhale wat hom "verruk" en die il= 

lustrasies van De heilige oorlog is aanleiding tot skrikwekkende 

nagmerries (6 en 12 onderskeidelik; vgl. ook pp 167-168 van 

hierdie studie). Dis met genoegdoening wat hy van ouma Maria en 

tant Jaat se vlug met hulle vee vir die Engelse tydens die Anglo

Boereoorlog vertel, maar die afloop was nie so goed nie. Hulle 

word 'n paar dae voor die vrede met vee en al gevang, en dan 

eindig hy sy vertelling met die opmerking dat die storie vir hom 

so al iets wil se "oor 'die Afrikaner' en sy lot" (57). In sy 

onskuldige kinderspel om damme met spoelsand te bou en "dan met 

welbehae die verwoesting van die skeppingswerk te aanskou" - in 

die spel van maak en breek - kom daar vir hom ook moontlik "iets 

van die aard van die Afrikaner tot uitdrukking" (68). Negentien 

agt-en-veertig is die jaar waarin die Nasionale Party aan bewind 

gekom het, maar "ons het in 1948 ('n komeet) gesien en nie geweet 

dat (hulle) rampe voorspel nie" (70) . "Daar was tog 'n slang in 

die paradys" (75). ~oos die plaasskooltjies in die veertigerjare 

begin verdwyn (28) en die einde van die tydvak van die platte= 

landse passasierstrein in die tagtigerjare aanbreek (102-103), 

gaan 'n groot deel van die Afrikaanse lewe verlore. 

Die slang in die paradys waarna steyn in "Herinneringe aan ons 

tuisland" verwys, hou nie net verband met sy weglopery op agt= 

jarige ouderdom nie, maar betrek ook die aard van al die Boer= 

seuns waarvan in hierdie stukke vir ons vertel word: 

Om in 1948 'n geldinsameling vir die plaasskool af te sluit, voer 

die skoolhoof en die bure A.J. Hanekom se toneelstuk, Die skeids= 
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muur, in 'n skuur op. Die jong held van die stuk, Albert, lewer 

'n vurige pleidooi teen die sosiale grense tussen die gegoede en 

armer Afrikaners. steyn verduidelik: "Hy het natuurlik goeie re= 

de gehad vir die deel van die pleidooi, die beginselvaste jonge= 

ling, want hy bet 'n diensmeisie liefgehad" (27). (Sou die jong 

held 'n vroee en verre model vir die "beginselvaste" X van 

Dagboek wees wat ook ter wille van die liefde tot die stryd be= 

reid was?) Behalwe vir steyn se plaasskooljare en die vakke wat 

hulle op skool moes leer, handel die hoofstuk ook oor die kinders 

en hoe die plaasskooltjie moes sluit omdat daar te min leerlinge 

was om hom staande te hou. 

Die titel van die hcrofstuk, "Hoeke Boerseuns hulle is" - die ti= 

tel van die boek dus inbegrepe - verwys nie net na die jong seuns 

waarvan Steyn vertel wat winters kaalvoet en sonder onderklere 

skool toe gegaan bet nie (17), dit sluit die "beginselvaste" held 

van Die skeidsmuur in asook die skoolkommissie wat soos ons Afri= 

kaners maar is, vuur en vlam is "om die sterfbedtoneel verby te 

kry" wanneer 'n sisteem sy einde nader (28). Die vermoende Koos 

Terblanche wat aan die gemeenskap 'n kerksaal skenk, bet nie veel 

daarvan gedink om van die mense uit dieselfde gemeenskap deur die 

streng toepassing van roukooptransaksies f inansieel te vernietig 

nie ("Gewaarwordings rondom 'n moordgeskiedenis"). Die skerp= 

skutter aan regeringskant wat gedurende die Rebellie van 1914 die 

opstandelinge uit sy kontrei by Mushroom Valley (op 12 November . 
1914) doodgeskiet bet (55), is ook een van "ons Boerseuns". Ook 

die Boerseuns wat alles in hulle vermoe doen om millitere diens 

vry te spring (101-102). 

Sonder om dit eksplisiet uit te spel, suggereer die teks dat die 

Afrikaner se ondergang, die vernietiging van dele van 'n Afri= 

kaanse kulturele lewe alreeds in die Afrikaner se aard aanwesig 

was, dat ons wereld om ons stuk-stuk verlore gaan, omdat ons 

sulke Boerseuns is, soos die wat hier vir ons voorgehou word. 
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Die meeste van Steyn se literere tekste hou met die Afrikaanse 

werklikheid verband. Die rol wat die Afrikaner binne die sosio

politieke situasie kon vervul, die plek wat hy daarbinne ingeneem 

het en sy toekoms irr die land is aspekte wat nog altyd 'n sen= 

trale plek in Steyn se geskrifte ingeneem het. Sy nie-literere 

tekste sluit honderd persent hierby aan, soos Tuiste in eie taal 

(1980) en Trouwe Afrikaners (1987) wat goeie voorbeelde hiervan 

is. 

Waar hy nou in 1991 met Boerseuns terugkyk na waar alles vir horn 

begin het, na sy eie beginpunte, na waar sy liefde vir Afrikaans 

en die Afrikaner begin het, die belangstelling in sy geskiedenis 

en sy eie verknogtheid aan die bodem, doen hy dit vanuit 'n tyd 

van groot veranderinge in die land en kyk hy terug "na 'n wereld 

wat (ons) al hoe verder agter (ons) laat, die 6u Afrikaanse we= 

reld wat besig is om verlore te gaan" (Steyn 1976: 155) . 

. 
Boerseuns oorspan 'n tydperk van 55 jaar: van 1936 tot 1991. Dit 

oorspan die tydperk waarin die Afrikanernasionalisme met die 

landswye Voortrekkereeufees van 1938 buitengewoon sterk gegroei 

het, waarin die Afrikaner met die Nasionale Party se oorwinning 

van 1948 die bewind oorgeneem het en Afrikanernasionalisme 'n 

hoogbloei bereik het met Republiekwording in 1961, maar dis ook 

die tyd van die begin van die einde daarvan met die sluipmoord op 

dr. H.F. Verwoerd in 1966. 'n Einde wat uit 'n agternaperspek= 

tief ironies-verdoemend vorentoe kyk na die tydsgewrig waarin die 

boek ontstaan het: "Dit was Desember 1967, en almal het geleef 

asof daar 'n toekoms was" (115). 

7.4 Boerseuns in oeuvre-verband 

Uit die voorafgaande blyk dit duidelik dat Boerseuns 'n groter 

digtheid het as wat 'n oppervlakkige lees van die tekste laat 

vermoed en daarby sluit dit nou aan by steyn se ander literere 

werk. 
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Oppervlakkig word hierin die oorspronklike gebeurtenisse beskryf 

waaruit 'n hele paar besonderhede kom wat in ander tekste van 

Steyn neerslag vind: 

- Reeds in "Skuldige" (1974: 6) verwys hy na die ou borde 

wat sy ouma &n haar suster tydens die Anglo-Boereoorlog 

in 'n ou ashoop begrawe het sodat hulle met hulle vee voor 

die Engelse kon uitvlug en wat hulle later ongeskonde 

teruggevind het (56). Die verhaal kom baie sterker terug 

in Vader waar dit 'n redelik sentrale plek in "'We are 

good friends now!"' inneem (1985: 7-10). 

- Die plaas wat getoor, wat "toegesit" is, (61) duik ook in 

"Skuldige" as een van die verwyte tussen Jan en Hermanus 

op ( 19 7 4 : 8 ) • 

- In die hoofstuk "Hartklop van die Hoeveld" vertel hy van 

die natuurrampe - droogtes, oorstromings en haelstorms -

wat hulle oeste vernietig het (vgl. o.a. 47); ervarings 

wat verwerk word in "Skuldige" en gedigte soos "Hoe= 

veld", "Die k'leurryke plaaslewe", "Verbitterde boerseun 

bid", "Vyeboom op die Hoeveld" en "'n Boer groet sy plaas" 

(1975b: 3, 23, 25, 32 en 45-46 onderskeidelik). In nou 

verband hiermee kom die name Hoeveld, Riemland en Omdraai

Noord in Steyn se tekste voor. 

- Redelik prominent as motief in Steyn se werk is die Rebel= 

lie van 1914 waarin die oudste broer van Steyn se vader op 

12 November 1914 deur 'n skerpskutter doodgeskiet is (55). 

Die detail hiervan is verwerk in "Op pad na die grens" 

waarin die spook uit die verlede, Sampie Viljoen, met wie 

Paul van der Merwe gekonfronteer word, 'n rebel is wat in 

die slag van Mushroom Valley deur 'n skerpskutter doodge= 

skiet is (1976: 9-28). Veral vind dit ook in Dagboek 

neerslag waar X sy oom Herman wat in die Rebellie doodge= 

skiet is, wat verhef is "tot onsterflike held van die 
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familie" (1978a: 10) vir homself voorhou as voorbeeld van 

die "bruisende Boerebloed" en as aansporing tot verset 

(1978a: 10 en 48). 

- Ons lees ook in Boerseuns van die Nederlandse vertaling 

van John Bunyan se The Holy War (12) waarmee Johan in "Na 

'n gesprek" in sy verwarring en vertwyfeling na hy aange= 

kla is vir oortreding van die Ontugwet, geteister word 

(96) . 

- Kanker en die gebruik van kankersalwe, veral die van mev. 

Hauptfleisch, en dr. A. van Schalkwyk se Raad in tyd van 

siekte, waarvan Steyn in verband met sy ma vertel (72-73) 

vind in "By die sterfbed" en Dagboek weer neerslag (1976: 

122-131 en 1978a: 19 en 58 onderskeidelik). 

- 'n Laaste oppervlakkige verband wat ek wil uitsonder, is 

die Willie-Erika-verhaal waarvan daar in "Eerste liefde" 

(78-83) vertel word en wat in "Die dag" (1976: 151) bykans 

net so voorkom. 

Hoewel ek hierdie verbande "oppervlakkig" noem, hou elkeen van 

hulle verband met een van die sentrale motiewe wat skering en 

inslag van Steyn se oeuvre vorm. 

Die ou borde en die Rebellie hou verband met die historiese 

motief en die motief van verlorenheid; die "toesit" van die plaas 

en die natuurrampe waarmee die boere beproef word, hou verband 

met die liefde vir die vaderland en ook met die religieuse 

motief; terwyl kanker - self 'n motief in "By die sterfbed" en 

Dagboek - en die Willie-Erika-verhaal relasies handhaaf met die 

homo-erotiek asook verlorenheid. Naas hierdie motiewe kom die 

liefde vir die taal, soos reeds vroeer aangetoon, in Boerseuns 

voor. 

Wat in die besonder in hierdie klein werkie van Steyn opval, is 

'n sekere dubbelslagtigheid waardeur dit jeugherinnering is, maar 
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ook meer word, waardeur die outeur verder gaan op die pad van 

Suid-Afrika wat hy ingeslaan het en dit nog duideliker uitstip= 

pel. 
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HOOFSTUK 8 - SLOTBESKOUING 

8.1 Intertekstualiteit in steyn se oeuvre 

Terugskouend kan in hooftrekke aangetoon word hoe die interteks= 

tuele verbande in Steyn se oeuvre gestalte kry. Die voor-die

hand-liggende voorbeeld wat ek gebruik het, is Steyn se voortset= 

ting van Langenhoven se pad van suid-Afrika. Alhoewel hy die lyn 

deurtrek vanwaar Langenhoven se pad eindig, gaan hy terug in die 

geskiedenis en betree juis daardie paadjies wat Langenhoven ver= 

kies het om te vermy, op s6 'n wyse dat die leser nou 'n totaal 

ander, 'n negatiewer siening van die pad van Suid-Afrika kry 

(vgl. paragrawe 4.1.2 en 4.11). Daarby hou Steyn se pad nie by 

"Op pad" of selfs by die verhale in Op pad op nie; hierdie motief 

word weer opgeneem in Dagboek waar dit neerslag vind in X se 

familiegeskiedenis (par. 5.5.5 ), terwyl dit in Vader sterk na 

vore kom in Pieter van den Berg se oorsig van die ontwikkeling 

van die apartheidspolitiek (paragrawe 6.2.7 en 6.4) en die lyn by 

wyse van implikasie in Boerseuns deurgetrek word tot 2 Februarie 

1990 (par. 7.3). M~ar steyn se siening van die pad van Suid

Afrika is duidelik be1nvloed deur ander bronne soos Sarah Raal se 

Met die Boere in die veld, Die Groot Trek / Gedenkuitgawe van Die 

Huisgenoot, die Afrikaanse Kinderensiklopedie en ander publika= 

sies en die familiegeskiedenisse waarvan hy in Boerseuns vertel 

(Steyn 1991: 3, 52-58). Steyn se pad van Suid-Afrika hou onge= 

twyfeld verband met Langenhoven s'n, maar dit is - soos ek pro= 

beer uitwys het - veel meer en anders as Langenhoven s'n. Dit is 

duidelik 'n "teks" wat 'n voorstelling van sy eie wortels gee, 

waarvan Langenhoven se pad moontlik as die penwortel beskou kan 

word, maar wat aangevul word deur 'n netwerk van ander wortels 

waarvan die oorspronge inderdaad moeilik aantoonbaar is. 

Iets soortgelyk kan t.o.v. die dodedansmotief aangetoon word wat 

sy oorsprong in 'n verwysing na Hans Holbein het (vgl. par. 
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4.1.3) en gou uitbrei tot 'n ondergangmotief wat nie net die 

ondergang en dood van die enkeling behels nie, maar ook die van 

volke en tale. 

'n Laaste voorbeeld wat Derrida se genealogiebegrip duidelik 

weerspieel, hoewel op 'n kleiner skaal as bogenoemde voorbeelde, 

is Steyn se "Winternag"-gedig, die eerste in die reeks "Tussen 

ons die stilte" wat ek op bladsye 64 - 70 bespreek. Hier het 

Steyn nie net voortgebou op Marais se gedig nie, maar ook die 

kritiek daarop in ag geneem en dit verbind met die uiterlike 

struktuur van D.J. Opperman se "Na 'n besoek aan die dieretuin" 

waardeur die teks deeglik rekenskap van sy wortels gee. 

Waar Steyn in "Woord en sin" die "begeerte" uitspreek om sy sinne, 

soos die verborge gange van myne deur geheimsinnige waters deur= 

sypel word, met ander se "ryk domeine" te verbind, is hy met 'n 

begrip van intertekstualiteit besig wat nie wesenlik van Derrida 

s'n verskil nie. 

8.2 Defiksionaliserinq in Steyn se oeuvre 

Waar ek in die bespreking van die indiwiduele werke op die terug= 

kerende motiewe in Steyn se oeuvre gekonsentreer het, wil ek ten 

slotte oorkoepelend tiie verbande wat deur die hoof strominge - die 

persoonlike en die nasionale problematiek - bewerkstellig word, 

nagaan. In hierdie proses speel defiksionalisering dwarsdeur 

Steyn se oeuvre 'n besondere rol. 

Def iksionalisering is, soos ek in hoofstuk 1 probeer uiteensit 

het, 'n poging om binne die literere werk die tekstuele werklik= 

heid en die buite-tekstuele werklikheid in so 'n groot mate as 

moontlik met mekaar te laat ooreenstem. 

Die funksie daarvan is in die meeste gevalle om aan die kunswerk 

'n groter betrokkenheid te gee en die aktualiteit daarvan te ver= 

hoog. In Steyn se werk het die defiksionalisering benewens hier= 
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die veraktualisering 'n ander funksie. 

In die praktyk kom def iksionalisering daarop neer dat die ele= 

mente in 'n verhaal wat met die aktuele werklikheid ooreenstem 

aan die ander elemente wat nie verif ieerbaar is nie 'n sekere 

werklikheidsgehalte gee. 

Wanneer F.I.J. van Rensburg in sy bespreking van Vader dit "'n 

goudmyn vir 'n studie van die omvormingsvermoe van literatuur" 

noem en van die plesier praat wat dit is "om masker na masker van 

die boek af te haal en uiteindelik by die laaste gesig uit te 

kom: nie die van die politikus Pieter van den Berg nie, maar die . 
van die skrywer J.C. Steyn" (1985) is hy baie na aan defiksio= 

nalisering en 'n formulering van die funksie daarvan in Steyn se 

werk. 

Met die ontleding van Boerseuns het geblyk dat baie besonderhede 

uit Steyn se persoonlike geskiedenis in sy literere tekste ver= 

werk is, dat die ervaringe en familiegeskiedenis van sommige van 

sy karakters en die van hulle skepper op sekere punte ooreenstem. 

Met die publikasie van Boerseuns het sekere sake uit Steyn se 

lewe en sy familiegeskiedenis kontroleerbare feite geword en dit 

het die leser in staat gestel om die omvang van die def iksionali= 

sering in Steyn se tekste nog nader te bepaal. Wanneer Steyn 

elemente uit die aktuele werklikheid gebruik om aan sy tekste 'n 

sekere werklikheidsgehalte te gee, verkry die karakters in die 

teks ook 'n sekere aktuele gestalte. En wanneer hierdie karak= 

ters se lewens op sekere punte met Steyn s'n ooreenkomste ver= 

toon, kan die leser nie verkwalik word as hy die karakters as 

maskers van Steyn beskou nie. 

Van Rensburg beweer dat die leser die maskers afhaal, maar Steyn 

het aan die begin van sy skrywersloopbaan in soveel woorde gese 

dat hy deur middel van sy kuns die masker wil afpluk: 
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Lewenskuns 

II. Fielefooitog 
Objektief 
wil ek die fenomeen aan 'n ondersoek onderwerp 
voor 'n spieel byvoorbeeld 
waar 'n mens klinies-koel oenskou 
onderneem - aangesig tot gesig, objek tot subjek. 
Al beveg ek hartstogtelik alle subjektiewe teerheid 
moet ek wetenskaplik-eerlik konstateer 
die beeld v66r raak leer ... 
nee halt! g'n soldaat wat hard, doelgerig 
voorwaarts marsjeer, aanle, skiet! 

Maar ek neem waar 
"behartig" en "observeer" 
die leer raak 
van sekere kliertjies en orgaantjies 
in die spieelharde beeld 
nou uit fokus voor. 

Ek wil weer sien 
die mombakkies meedoenloos koelbloedig 
afruk, al skeur uie velle saam 
en al drup daar bloedwarm soos trane 
iets uit: nie pyn, nie leegheid 
maar lawa, gloeiwarm, wat in harde woorde stol (1975b: 17). 

Dit is egter nie 'n blote geestesnaaklopery nie. Hierdie proses 

van onthulling volg die pad van die hoofstrominge in Steyn se 

oeuvre en bestaan daarin dat daar nie net maskers afgehaal word 

nie, maar dat daar ook maskers opgesit word, dat agter die mas= 

kers geskuil word. 

Deur die proses om te keer, soos in die geval van die ready made 

- waar die alledaagse gebruiksartikel of die dokument, die koe= 

rantberig, deur die ingryp van die kunstenaar kuns word - sit 

Steyn t.o.v. die persoonlikheid van die skrywer d.m.v. geheimtaal 

eerder maskers op as om hulle af te haal. Dis die kreatiewe 

leser wat bewus word van die maskers wat uiteindelik die gesig 

daaragter begin eien. 

Ten opsigte van die persoonlike problematiek bestaan die def ik= 

sionalisering in Steyn se tekste dus daarin dat elemente uit sy 

persoonlike lewe, sy ervaring, sy geskiedenis die verhaalwereld 
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binnegebring word sodat daardeur sekere gestaltes in sy oeuvre 

sekere kenmerke van J.C. Steyn begin vertoon. 

Uit "Fielefooitog" kan ons aflei dat die kunswerk vir hom die 

spieel is waarin hy homself aan 'n ondersoek kan onderwerp, en al 

bet hy 'n weersin in "alle subjektiewe teerheid" moet hy "weten= 

skaplik-eerlik konstateer" hoe hy hierdie teerheid "'behartig' en 

'observeer'"· Wanneer by die mombakkies wil afruk, wil hy bier= 

die weekheid in hom aan die wereld ontbloot; nie ter verontskul= 

diging nie, maar om daardeur soos deur bytsoda (vgl. "Lewenskuns 

II", "Die ware Jakob", waarin die bitterheid teen die weekheid 

byna alles verteer), gesuiwer te word. 

Ten opsigte van die ~asionale problematiek haal Steyn insgelyks 

maskers af. Deur die enkeling binne 'n historiese of 'n aktuele 

verband sinnebeeldig die Afrikaner te laat verteenwoordig en om 

sy swakhede aan die kaak te stel, vestig hy die aandag op die 

werklike gesig van die Afrikaner. Alhoewel hierdie proses eers 

in Boerseuns duidelik na vore kom, kan mens retrospektief vasstel 

dat dit 'n proses is wat, miskien nie so bewustelik geformuleer 

nie, maar tog van aanvang af in sy werk aan die gang was. 

Deur middel van def iksionalisering word ons bewus van die masker 

en deur die masker van die gesig wat daar agter verberg word. 

Reeds in "Skuldige" word sekere elemente uit Steyn se ervaring 

(die "toesit" van die plaas en voortspruitend daaruit, die jare 

Wat hy en sy Vader sonder arbeid op die plaas moes klaarkom asook 

die groot natuurrampe wat hulle oeste getref bet), episodes uit 

die familiegeskiedenis (die geskiedenis van die ou borde, die oom 

wat in die Rebellie van 1914 doodgeskiet is en die verlies van 

die plaas) asook verwysings na die Anglo-Boereoorlog en die 

Rebellie gebruik om die teks te defiksionaliseer. Met hierdie 

elemente uit die werklikheid op die agtergrond, kan die leser -

lank voor Boerseuns se publikasie - iets van die konkrete outeur 
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agter die masker van die opstandige Jan en sy Jonatan-agtige ver= 

houding met Hendrik van den Berg vermoed. In die karakter van 

Hendrik en die fami~ie wat grotendeels verantwoordelik was vir 

hulle ondergang, is daar reeds iets van die negatiewe eienskappe 

van die Afrikaner verteenwoordig wat vir sy ondergang as volk 

verantwoordelik is. 

Iets soortgelyk tref ons ook in Die grammatika aan of skoon die 

onthulling hierin meer direk is en daar minder agter maskers ge= 

skuil word. Die poesie bied aan die digter die geleentheid vir 

openlike belydenis - vgl. in die verband "Lewenskuns I" waarin 

ons met "Die ware Jakob" (lees Jacob/Jacobus/Jaap) te doen kry 

(1975b: 16) en II, "Fielefooitog'', wat ek hoer op aangehaal het. 

Ten spyte daarvan word selde so direk oor uiters persoonlike sake 

bely soos in "Selfverwyt" (1975b: 27), en "Dooiepunt" (1975b: 

30). Hoewel Steyn in Die grammatika nie veel daarvan gebruik 

maak nie, bied die liriese poesie die digter die geleentheid om 

agter die masker van 'n objektiewe gestalte te skuil - soos wat 

hy later in "Leonardo" in Vader (1985: 80-81) doen. Uit die aard 

daarvan, is die poesie vir die digter die aangewese plek om 

d.m.v. woordspel 'n tipe masker te skep. Van agter die masker 

uit kan hy suggereer hoe die gesig daaragter werklik lyk. Hier 

is veral gedigte socs "Elisie" (1975b: 6), "Trans-atlantiese 

transformasie" (1975b: 8), "Ontheemde" (1975b: 9) en "Die gramma= 

tika van liefhe" (1975b: 10) met hulle homo-erotiese ondertone 

goeie voorbeelde. 

Waar dit die Afrikaner en sy toekoms raak, skuif die woordspel op 

die agtergrond en pluk hy die Afrikaner se maskers meedoenloser 

af deur sy swakhede te ontbloot; vgl. gedigte soos "Grammatiese 

didaktiek", "Chronies diachronies", "Seur en kleur" en "Oos, wes, 

tuisland slegs" (1975b: 39-42). In "Germaanse rul.nes" (1975b: 

49) word gesuggereer dat die taal se ondergang reeds in sy verre 

verlede le. 
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Op dieselfde wyse as wat Jan met sy identiteits- en religieuse 

probleme in "Skuldige" masker word vir die skrywer, is die 

hoofkarakters van verhale in Op pad soos "Om vergewe", "Vrede", 

"Na 'n gesprek", "Ek verklaar", "Die dood", "By die sterfbed" en 

"Die dag" op een of .ander manier 'n masker van J.C. Steyn. 

Die dagboekskrywer, Johan, van "Na 'n gesprek" beweeg met die 

verwysing na John Bunyan se De Heilige oorlog (1976: 96), met sy 

voorletters en van wat met die van die skrywer ooreenstem (1976: 

99) en met die seksuele probleme wat by wyse van vae sinspeling 

betrek word, nader aan die van die konkrete auteur. 

Defiksionalisering, die skep van 'n masker, vind in "Ek verklaar" 

op 'n heel ander wyse plaas: Die besonderhede wat in die verhaal 

verwerk word, is voorheen in "Die grammatika van liefhe" en die 

gedigtereeks "Tussen ons die stilte" gebruik. Soos ek elders in 

hierdie studie betoog het, is die ek-spreker in die meeste gedig= 

te in Die grammatika en die digter een en dieselfde persoon (vgl. 

p. 21 van hierdie st~die). 'n Mens kan dus geredelik aanneem dat 

die brief skrywer van "Ek verklaar" een van Steyn se maskers is en 

dat die liefdesverklaring in die verhaal en die liefdesverklaring 

wat die verhaal self is 'n paging van hom is om die masker af te 

haal. Omdat die briefskrywer gelyk is aan Steyn, is die liefdes= 

verklaring syne. Die verhaal word nader aan die werklikheid ge= 

bring deurdat die briefskrywer, soos Steyn, 'n taalkundige is, 

lief vir aanhaal uit taalkundiges - veral Anton Reichling - se 

werk, iemand wat deur "oupa Steyn-hulle" (1991: 19-20) vertroud 

is met die Hollandse Bybel en vir wie daar 'n familieplaas in die 

Oos-Vrystaat is. 

Die "versie", "Tussen hemel en aarde", wat die "ek" in "Die dood" 

vir sy siniese "gesp.reksgenoot" opse, kon met gemak deel van die 

reeks, "Tussen ons die stilte" in Die grammatika uitmaak. Die 

dag waarop die persoon die "ek" se hand gevat het, geskied volg= 
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ens die verhaal (1976: 114) soos die sentrale gesprek in "Ek ver= 

klaar", op 'n berg op "'n stil middag, een April, ( ... ) in die 

Oos-Vrystaat" (1976: 106). Die besonderhede asook die aanhaling 

uit sy moeder se brief (1976: 115) en die feit dat die spreker, 

soos Johan van "Na 'n gesprek" en die konkrete outeur in Hillbrow 

woon (Steyn het destyds 'n woonstel in Hillbrow gehad) veroorsaak 

dat die leser in die eensaamheid van die karakter iets van Steyn 

se lewe in Hillbrow weerspieel sien. 

Die afstand tussen feit en fiksie word nog kleiner in "Ontmoet= 

inge" waar Jan Visser ('n moontlike verskrywing waar Jan as Jaap 

aangespreek word, verklein die gaping nog verder; 1976: 133) se 

ervaring van Nederland heel moontlik met Steyn s'n ooreenstem -

die talle verwysings na apartheid en die aanvalle op die "Zuid= 

afrikaanse regiem", die verwysing na prof. Anton Reichling, sy 

verbondenheid met die Afrikaner wat met sy vertrek uit Nederland 

en sy aankoms in Suid-Afrika duidelik na vore kom. Vergelyk ook 

in die verband die opwinding wanneer hy weer vir die eerste keer 

na 'n lang afwesigheid Afrikaans hoor in die verhaal en soos wat 

Steyn dit aan die einde van Boerseuns beskryf (1976: 146; 1991: 

155). Die brief wat Jan Visser van 'n ou oom van horn ontvang, 

blyk 'n stukkie ready made te wees - vgi. byvoorbeeld die verwys= 

ing daarin na sy oorlede Oupa wat nog nooit anders as nasionaal 

was nie, wat in die "Boere Oorlog" geveg het en sy oom wat in die 

rebellie dood is (1976: 137). Die motief van die afsterf van die 

liefde vir die Hoeveld en Amsterdam, van die liefde tussen mens en 

mens, van die godsdiens en die liefde vir die self en daarteenoor 

die hartstogtelike liefde vir Afrikaans, en die begeerte dat die 

taal moet bly voortbestaan soos dit verwoord is in die gedig 

"Laaste gebed", is motiewe wat in die besondere styl tuis hoort 

in Die grammatika (vgl. hoofstuk 4 p. 193 van hierdie studie). 

Met die verwysing na die berigte in Die Volksblad van 29 Novem= 

ber 1975 oor die Breyten Breytenbach-verhoor en suid-Afrika se 
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be.trokkenheid in Angola word "Die dag" binne die Afrikaanse aktu= 

aliteit van die einde van 1975 geplaas. Die M.A.-verhandeling 

waarmee Johan, die briefskrywer binne die verhaal, besig is en 

die Willie Hamman-storie waarvan die hooftrekke ooreenstem met 

die geskiedenis soos Steyn dit weergee in "Eerste liefde" in 

Boerseuns, is elemente uit Steyn se lewe wat die verhaal na sy 

kant toe verder def iksionaliseer en hom ontmasker as iemand wat 

nie daarin belangstel om te trou nie en wat intens bewus is van 

die 6u Afrikaanse wereld wat agtergelaat en 'n nuwe wat tegemoet 

gegaan word. 

In Op pad word die maskers van die Afrikaner nie doelbewus afge= 

ruk nie, maar ons kry tog in 'n groot mate met die negatiewe kant 

van die Afrikaner te doen: Die verraaiers en joiners in "Op pad" 

en "Om vergewe", die bittereinders in "Vrede" en die emigreerders 

na Argentinie in "Ontmoetinge" verteenwoordig kante van die Afri= 

kaner waarvan ons bewus gemaak word. Daar is eweneens in "Om 

vergewe" die hardvogtiges wat nie die joiners en hendsoppers van 

die Anglo-Boereoorlog kan vergewe nie, die kortsigtigheid van die 

rebelle wat in 1914 teen die regering en Engeland rebelleer en 

die bygelowiges van die Spaansegriepepidemie van 1918. Aan die 

orde van die dag is die Afrikaner se onmenslike optrede teenoor 

anderkleuriges in verhale soos "Op pad", "Die meide", "Na 'n ge= 

sprek", "Ontmoetinge" en "Die dag", terwyl die verraaier van die 

Afrikaner, die joiner en die hendsopper nog steeds met ons is in 

karakters soos Paul van der Merwe se broer in "Op pad", Jan en 

Piet in "Die meide", Johan in "Na 'n gesprek" en Jan Visser se 

vriend in "Ontmoetinge" wat hom probeer oorhaal om in Nederland 

te bly en vir 'n linksgesinde koerant te werk. 

Die proses van defiksionalisering word voortgesit in Dagboek. Op 

die elemente uit Steyn se familiegeskiedenis wat hierin neerslag 

vind (die Rebellie en kanker) , het ek alreeds gewys (vgl. pp. 287 

en 288 van hierdie studie). Die veranderende politieke situasie 
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en die oplaaiende verset van die tweede helfte van die sewentig= 

erjare verhoog die betrokkenheid van die werk nog verder. Deur X 

binne hierdie kontroleerbare tydruimte te laat optree, verhoog 

die moontlikheid dat hy as mens kan bestaan en bied Steyn die ge= 

leentheid om van agter die masker uit vir die leser wat noukeu= 

riger lees te laat verstaan dat die gesig wat agter die geheim= 

taal versteek word 'n gesig is waarop hy die aandag wil vestig. 

Maar Steyn se pogings om die masker af te haal, moet altyd in 

terme van "Fielefooitog" beoordeel word: dis byvoorbeeld nooit 'n 

verheerliking van die homo-erotiek nie, maar altyd 'n verbitterde 

belydenis oor die gebrokenheid waarmee hy homself nie kan versoen 

nie. 

C.N. van der Merwe het.in sy analise van Dagboek (Van der Merwe 

1978: 74-78) X se gedagte van die man wat die swart engel van 

homself is (Steyn 1978a: 22), gebruik om X se karakter te be= 

skryf. Wanneer ons in Vader lees dat Faan homself sien as "die 

swart engel, die parodie" op sy vader se lewe, "sy fratsbeeld in 

'n lagspieel" (1985: 77-78) en hy daarmee bedoel dat hy polities 

en ook moreel, en dan in die besonder t.o.v. die seksuele, pre= 

sies die teenoorgestelde voorstaan as sy vader, word die leser in 

staat gestel om 'n idee te vorm van die teenstrydighede wat X se 

lewe beheers: aan die een kant sy gevoelslewe wat totaal teen die 

aanvaarde norme ingaan en aan die ander kant 'n konserwatief

nasionale politieke houding wat op geen manier met sy tipe sek= 

suele geneigdheid versoen kan word nie. 

Hieruit volg dit byna vanself dat in Vader Faan ook 'n masker vir 

Steyn sal wees, en dan nie net Faan nie, maar ook Pieter, Karel 

en selfs iemand so konserwatief soos Peet. 

Die def iksionalisering van die "roman" is omvangryker as die in 

Steyn se vorige werke en geskied op'n heel besondere manier: 

Ten eerste word die teks aangebied as 'n versameling dokumente 
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waardeur dit aanspraak maak om volledig met die buite-tekstuele 

werklikheid ooreen te stem. Die feit dat sommige van die doku= 

mente "volledig outentiek" is waarnaas ons ander teekom waarvan 

"sommige onderdele" outentiek is en nog 'n groep wat "byna outen= 

tiek" is terwyl die meeste ander op "historiese feite" steun 

{Steyn 1985: 214-215), het tot gevolg dat werklikheid en fiksie 

in die roman besonder na aan mekaar kom. 

Ten tweede hou die def iksionalisering in Vader verband daarmee 

dat sommige van die tekste voorheen onder die outeur se eie naam 

en ander onder die naam Pieter van den Berg in veral Tydskrif 

vir Letterkunde gepubliseer is.* Hierdeur is Pieter van den Berg 

van voor die boek se publikasie al 'n masker vir J.C. Steyn, 'n 

aspek wat benadruk word deur die boek aan te bied as synde die 

dokumente van Pieter van den Berg. 

Die tydruimte waarbi"nne die gebeure van "My 31ste Meie" geplaas 

word, die tydsgewrig, "ons tyd", is vir die defiksionalisering 

van die "roman" besonder aktueel (vgl. die oorsig daarvan op 

p. 247, hoofstuk 6) omdat dit tesame met die ander elemente die 

werklikheidsgehalte van tekste net soveel verhoog. 

In Vader verskuif die klem, soos later ook in Boerseuns, in 'n 

* Onder Steyn se eie naam het die volgende tekste in Tydskrif 
vir Letterkunde verskyn: "Ten tyde van die stryd teen 'n onmens= 
like sisteem" ('n vroee versie van "Ten tyde van die stryd teen 
apartheid") in die uitgawe van Februarie 1978; onder die oorkoe= 
pelende titel "Indertyd" "Maar verlos ons nie van die bitterheid 
nie", "Agter die Waterlinie", "Maar 'n mens weet nie" (nie opge= 
neem nie) en "Sonder om te weet hoekom" in die uitgawe van Febru= 
arie 1979; onder dieselfde oorkoepelende titel verskyn "Gotter= 
dammerung", "'n Saak van eer", "Mit Gottern sich messen" (nie in= 
gesluit nie) en "Die dood van 'n Ariese Jood" in die uitgawe van 
Mei 1984. Onder die skuilnaam, Pieter van den Berg, verskyn 'n 
paar gedigte waaronder nommers II en III van Karel se "Tydsdoku= 
mente" (in die uitgawe van November 1978) en Faan se "Leonardo" 
(in die uitgawe van Februarie 1981). In die uitgawes van Mei 
1981 en Augustus 1982 het daar vier ander gedigte onder die naam 
Pieter van den Berg verskyn wat nie opgeneem is nie. 
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groot mate na die maskers van die Afrikaner, want ofskoon Faan se 

homoseksualisme 'n belangrike plek in die "roman" inneem, is 

Pieter van den Berg, die sentrale karakter, in die eerste plek 

Afrikaner. 

Die Afrikaner waarmee ons in Vader te doen kry, weerspieel alles= 

behalwe die standvastige, dapper, eerlike en manlike eienskappe 

wat 'n mens tradisioneel met horn verbind. Jaco, Faan en Willem 

Greyling openbaar 'n ongekende liberalisme wat eerder by die 

Afrikaner se opponente tuishoort, terwyl dit voorkom of Pieter 

voor sy dood a.g.v. te veel teenstand horn ook tot die liberalisme 

begin "bekeer" het. 

Nieteenstaande die feit dat die wereld wat Pieter se besoek saam 

met Faan aan die "buffalo rally" oproep geen algemene geldigheid 

besit nie, se dit veel vir die toekoms en vir die Afrikaner wat 

dit gaan bevolk, want volgens die teks is dit 'n wereld waarin 

alles gaan verwater en "die harde Natte sonder gewetenskwelling 

die geweekte" gaan word (1985: 117). 

Van al die homo-erotiese karakters in Steyn se tekste is Faan die 

openhartigste daaroor. Hy is die enigste wat 'n poging aanwend 

om dit openlik teenoor iemand anders te bely. En selfs dan is hy 

nie by magte om dit op die naam te noem nie en bely hy deur na 

bekende homoseksuele in die geskiedenis te verwys, soos Leonardo 

da Vinci, Andre Gide, Frederik die Grote en Lawrence van Arabie 

(1985: 74). 

'n Interessante aspek wat in Vader beslag kry, is dat die homo

eroot horn kan staal teen die weekheid en homself kan verander. 

Dit kom voor in die kommentaar wat Pieter of Faan self teenoor 

die geskiedenis van Frederik die Grote en luitenant Von Katte in . 
Faan se kladboek opteken (1985: 79). In die kornmentaar word op 

die grootse van Frederik gekonsentreer en daarop gewys dat die 

bittere ervarings van sy jeug horn geleer het om sy gevoelens weg 
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te dink. As daar iets in horn dood was, soos wat beweer word, het 

hy dit self doodgemaak. "Deur die dood van iets waardeloos het 

iets van waarde nuwe lewe gekry" redeneer die kommentaarskrywer 

(1985: 79). 

Dat die identiteit van die kommentaarskrywer vaag gehou word, dat 

dit een van hierdie twee belangrike maskers van Steyn m6et wees, 

wil daarop dui dat ~it iets van steyn se eie houding t.o.v. die 

homo-erotiek verraai. Hier is "Fielefooitog" waarin 'n soortge= 

lyke sentiment voorkom en die digter die begeerte uitspreek om 

die emosionele weekheid met harde woorde te vervang weer van toe= 

passing. Pieter se raad aan Faan betreffende die opofferinge wat 

hy in die verband moet maak, gee vir die leser dalk 'n idee van 

die houding waarvolgens Steyn van mening is dat die homo-eroot sy 

lewe moet rig: 

"'n Mens moet leer om jou hele lewe deur prys te gee, te ver= 
loor, afstand te doen. Die lewe is een groot verloor, jy 
word teleurgestel, ideale word nie verwesenlik nie, mens be= 
sef hoe walglik sleg jy is, maar jy kan die verloor vir jou= 
self aanneemliker maak, veredel selfs, jy kan met jou ver= 
loorderskap leer saamleef, mits jy luister na jou gewete!" 
(1985: 75-76). 

Die tekste van Boerseuns is suiwer anekdotiek. 

Die belang van hierdie anekdotes uit Steyn se lewe en omgewing is 

dat dit die def iksionalisering van sommige tekste kon vergroot. 

Besonderhede wat voorheen as f iksie deurgegaan het, het nou 

kontroleerbare feite geword. 

Dit spreek vanself dat waar die wereld van Steyn se jeug die on= 

derwerp is, hier nie karakters as maskers vir horn sal optree nie. 

In die twee persoonlikste sketse in Boerseuns "Eerste liefde" en 

"'n Verloorder byt vas" probeer hy om deur middel van onderbe= 

klemtoning in die geval van die eerste en deur 'n objektiewe ver= 

telhouding in die geval van die tweede agter 'n "masker" in te 

beweeg. 
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Boerseuns is nietemin, so het ons vasgestel, meer as 'n ver= 

sameling anekdotes uit Steyn se persoonlike lewe en sy omgewing. 

Hierin word af leidings gemaak wat op die Afrikaner in die alge= 

meen van toepassing is: dit vertel vir ons iets oor die lot van 

'n paar enkelinge, maar in die proses iets van die lot van die 

Afrikaner as 'n volk. 

Ten opsigte van def iksionalisering is die maskers wat van die 

Boerseuns in hierdie werkie afgehaal word, sodat die negatiewe 

eienskappe van die Afrikaner ook aan die lig kom, van besondere 

belang. Hierin word gesuggereer dat ons nie die Boerseuns is wat 

ons gedink het ons is nie - dat ons ook "dienspligontduikers" is 

en nie so. behoudend, toegeeflik en beginselvas is as wat ons 

gereken het nie. 

Waar die def iksionalisering die pad van die hoofstrominge van 

Steyn se oeuvre volg, spreek dit byna vanself dat dit relasies 

sal handhaaf met die terugkerende motiewe in Steyn se werk. Son= 

der om al die lyne van die motiewe weer deur te trek, wil ek 

vlugtig daarop wys dat hierdie proses van onthulling deur middel 

van def iksionalisering in geval van die persoonlike en nasionale 

problematiek, met die motiewe van verlorenheid en ondergang ver= 

band hou. Ek het uitgewys dat steyn se pad van suid-Afrika die 

lyn, vanwaar Langenhoven opgehou het, verder deurtrek, dat hy 'n 

deel af le waarlangs daar in die verlede liefs nie geloop is nie 

en dat die Afrikaner wat ons daarop teekom nie so navolgenswaar= 

dig is as Langenhoven s'n nie. In Vader word daar na aanleiding 

van die besoek aan die "buffalo rally" gesuggereer dat die 

Afrikaner die stryd verloor het en dat sy pad ender vreemde in= 

vloede - soos die slotsin van Boerseuns ook te kenne wil gee -

hier doodloop. 

Vir die voortbestaan van die bloedlyn is die homoseksualisme 'n 

doodlooppad. 

303 



Die homo-erotiese karakters in die tekste se lewens loop almal op 

een of ander manier op 'n mislukking uit: Jan in ''Skuldige" gaan 

saam met sy familie finansieel ten gronde, Johan van "Na 'n 

gesprek" se lewe eindig aan die galg, die sentrale karakter van 

Dagboek se lewe loop op berou en eensaamheid uit terwyl Faan 

vanuit Londen sy tyd en energie daaraan wy om jong Afrikaners 

teen die dienspligstelsel in opstand te bring. 

Met hierdie kort oorsig van die proses van def iksionalisering wou 

ek laat sien watter rol dit in Steyn se oeuvre vervul. Die oor= 

sig het laat blyk dat dit 'n belangrike rol speel in die "bood= 

skap" wat Steyn wil oordra. Die gesig wat gewoonlik agter 'n 

masker versteek word, is selde vleiend, in die meeste gevalle 

is dit ontstellend; dis gewoonlik 'n gesig wat liefs vir die 

openbare oog verberg moet word. steyn se afhaal van die maskers, 

sy eie en die van die Afrikaner, het 'n heilsame invloed: in sy 

eie geval werk die onthulling en die belydenis suiwerend, is dit 

die stukrag agter sy kuns. Met die spieelbeeld van die Afrikaner 

vervul hy die rol van die Afrikaner se kollektiewe gewete en wil 

hy ons bewus maak van hoe pateties ons is, dat daar niks is waar= 

op ons kan roem nie. 

Ofskoon ek in hierdie bespreking van die def iksionalisering in 

Steyn se tekste gevaarlik na aan die beoefening van die psigo= 

logisme gekom het, het die wens wat die digter in "Fielefooitog" 

uitgespreek het, my ftS leser as 't ware genooi, in werklikheid 

uitgedaag om die proses van onthulling wat met die afruk van die 

maskers gepaardgaan stap-vir-stap te volg. In die proses word 

die gesig van die konkrete outeur vir die ondersoeker al hoe dui= 

deliker. En hier aan die einde van my ondersoek kan ek konstateer 

dat dit nie die gesig van Japie die kleintjie of Japie die weke 

is nie, maar dis die gesig van J.C. Steyn, taalkundige en skry= 

wer, die outeur van verskeie boeke waaronder sulke beduidende 
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werke soos Die grammatika van liefhe, Op pad na die grens, Dag= 

boek van 'n verraaier en Tuiste in eie taal resorteer. Dis die 

gesig van 'n besondere mens, iemand vir wie 'n mens respek kan 

he. 

Alles is darem nie verlore nie en miskien kry die Afrikaner dit 

reg om na sy gewete te luister en om sy verloor soos Frederik die 

Grote vir homself aanneemliker te maak, selfs te veredel ... 

******************** 
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