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OPSOMMING 

Spanning tussen stad en platteland is 'n belangrike 

tema in die oeuvre van S.J. Pretorius. In sy digkuns 

vergestalt hy en kom die ontwortelde, oorwegend lande

like Afrikaanssprekende na die depressie en oorlogsjare 

aan die woord. 

Voortdurend word beelde van die "heerlike, gesonde" 

platteland gevolg deur beelde van die "bedrukkende" 

stad met al sy sleur en ellendes en die negatiewe 

uitwerking wat dit op sy inwoners het. As gevolg van 

die skrille kontraste groei die spanning in 

intensiteit. 

Sedert 1953 vind daar 'n mate van houdingsverandering 

plaas by die sprekers in Pretorius se poesie. Die 

digter aanvaar in die periode die stad as deel van die 

Afrikaner se aardse bestel en ontdek die landelike in 

die stad. vanaf 1963 word nie meer op nostalgiese wyse 

ge1dealiseer nie, maar word dit gemeld om aan te toon 

dat die Christelike heilsboodskap hol klink midde die 

ellende wat in die stad heers. 



SUMMARY 

The tension that exists between country and city is a 

characteristic theme of the poetry of S.J. Pretorius. 

In particular, he deals with the "physical-concrete" 

destiny of the Afrikaans speaking people of the platte

land in the city, Johannesburg. 

Images of a "beautiful and healthy" countryside are 

contrasted with the "dejected" city, full of tedium and 

misery. The negative portrayal of the latter serves 

to heighten the tension between the two. 

The year 1953 marks a slight change in attitude. From 

then on the poet accepts the city as part of the 

Afrikaner identity and strives to find the country 

within the city. The former is no longer idealized in 

a nostalgic way. Instead, the poet exposes the hollow

ness of the Christian promise of salvation in the face 

of urban poverty and tribulation. 
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INLEIDING 

Vir die doeleindes van hierdie proefskrif behandel ek die 

spanning wat daar tussen stad en platteland bestaan in die 

poesie van S.J. Pretorius. 

Kenmerkend van die Afrikaanse letterkunde was die plek wat 

die plaas vir 'n lang tyd ingeneem bet. As tema bet dit 

die Afrikaanse letterkunde 'n lang tyd oorheers. Die plaas 

en alles wat daarmee saamgaan, is verheerlik en geidealiseer. 

Hierteenoor word die stad geminag. Hierdie houding van die 

digters is eienaardig as in ag geneem word dat die stad nie 

•n totale vreemde fenomeen vir die Afrikaner was nie. Van 

vroeg af reeds was die Afrikaner boer en dorpenaar, dus 

potensieel stedeling, en vorm die dorpslewe harmonies deel 

van die ervaringspatroon van die boere~ Dit was •n nood

saaklike skakel in die boer se lewe, desnieteenstaande, was 

daar 'n weersin teen die stad. 

Die verklaring vir hierdie eienaardige toedrag van sake was 

dat Kaapstad 'n stadiggroeiende stad was met •n landelike 

karakter. Hierteenoor was Johannesburg vanaf 1886 'n snel

groeiende 11 deurmekaar kompleks van geboue en mense van 

allerlei slag en soort" (Van Rensburg 1963: 23). 

Johannesburg was meteens daar met al die onaangenaamdhede 

van 'n mynstad. Van die begin af is Johannesburg gesien 

as die plek waar die Afrikaner se sedes en tradisies af-
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gebreek word. Totius het dan juis daarna verwys as die 

plek wat vir sy inwoners se sedelike ondergang verantwoor

delik is. Hy laat die pastorale oom Gert se: "Dit het 

die stad gedaan" (1965: 57). 

Van vroeg af reeds het die Afrikanerdigters 'n weersin teen 

die stad getoon. Die stand van sake is vererger met die 

depressie in 1933 en die groot droogte in die jare. Weens 

genoemde redes was die Afrikaner gedwing om •n heenkome in 

die stad te gaan vind en dit was teen die agtergrond wat die 

stad as spanningsteiken vir die dorp en plaas na vore getree 

het. Hierdie gemelde redes het daartoe aanleiding gegee 

dat die poisie gekenmerk is deur gedigte waarin gehunker word 

na die plaas. Gedurende die jare 1930-1940 kry genoemde 

motief klemmend gestalte. Skrywer na skrywer bestendig dit, 

en vir 'n lang tyd word die Afrikaanse letterkunde daardeur 

oorheers (vergelyk "Gee my", I.D. du Plessis; "Griekwa-

land wes", S.J. Pretorius; "Vakansiebrief", D.J. Opperman; 

ensovoorts in die verband). 

Die droefheid, seer en ongelukkigheid wat die stadsbestaan 

meegebring het, is begryplik gesien teen die omstandighede 

waaronder plase verlaat moes word en grondeienaars huur

linge geword het. Die kennismaking met die stad was iets 

rewolusioners. Die stad het nie geleidelik tot die Afri

kanerbewussyn toegetree nie, en die kennismaking was nie 

harmonies nie. Dorpenaar en plaasbewoner is met geweld 

in 'n wereld ingeruk waarvoor hy nie voorberei was nie. 
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Die stad self was ook besig om drasties te verander: 

industrialisasie het op alle vlakke van die stedelike 

samelewing plaasgevind. F.I.J. Van Rensburg beskryf hierdie 

industrialisasie waarmee die Afrikaners kennis gemaak het, 

as oorweldigend. Hy s~: "Die kontak was een van dubbele 

skerpte" (1963: 26). 

Die gevoelige oor het meteens midde-in •n oorverdowende 

lawaai gestaan, die gevoelige oog voor •n verblindende 

lig, aldus van Rensburg (1963: 26). Geen wonder dus dat 

die mens van die platteland die stad slegs as 'n tydelike 

verblyfplek gesien het nie. Vir hulle was dit net 'n plek 

om gertoeg geld te maak sodat hulle weer terug kon gaan plaas 

toe. Hierdie gevoelens word duidelik weerspieel in die dig

kuns van veral die veertigers. Vir hulle was die stad 'n 

steenwoestyn wat die lewenskiem doodsmoor. 

Teen die agtergrond het S.J. Pretorius as digter na vore 

getree. Gebore op Postmasburg was hy 'n boorling van 

die platteland. Na afloop van sy studies moes hy 

noodgedwonge na die stad gaan waar hy sy loopbaan as 

onderwyser begin het. Hier bet hy ook kennis gemaak met 

wat hy ervaar het as die geweld van die stad, en is hy 

getref deur die nostalgie. As digter kon hy die stad 

nooit werklik aanvaar nie. Die stad word in sy gedigte 

beskryf as •n onaangename leefruimte wat die mens 'n 

geestelike dood laat sterf; daarteenoor word die 

platteland verheerlik en geidealiseer. 
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In die verhandeling word daar gepoog om aan te toon in 

welke mate Pretorius die tema verruim het en of die 

spanning met die verloop van tyd uitgefasseer word of nie. 
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HOOFSTUK 1 

VROEGSTE SPANNINGE SOOS VERGESTALT IN VONKE 

1.1 Inleiding 

Die Verklarende woordeboek van die Afrikaans taal verklaar 

spanning as 'n "toestand of verhouding wat tot 'n breuk kan 

lei" (1986: 1037). In Pretorius se poesie word die toestand 

waarna verwys word, veroorsaak deur die digter se gevoel vir 

die landelike aan die een kant en die stad aan die ander kant. 

Stad se leksikale betekenis word aangedui as 'n groot, 

uitgebreide geheel van geboue met strate en pleine. 

Landelike staan hiermee in teenstelling. Die Verklarende 

woordeboek van die Afrikaanse taal vat dit as volg saam: 

"wat by die platteland hoort, by die natuur pas. Die lande

like stilte, rus en vrede" (1975: 657). Met sy landelike 

agtergrond is dit vanselfsprekend dat s.J. Pretorius 'n sterk 

voorliefde daarvoor sal h@. Die invloed van die ekonomies¢, 

maatskaplike en politieke omstandighede kan ook nie buite 

rekening gelaat word nie. Wat die liter@re stand van sake 

betref, is daar in hierdie periode (voor, gedurende en na die 

Tweede w@reldoorlog) ook 'n verandering. Die Standard ency

clopedia stel dit duidelik dat daar in die periode nie net 

oor die mooi fasette gedig word nie, maar dat die digters nie 

skroom om negatiewe elemente te meld nie: "The professional 

attitude towards the art of writing poetry was still evident, 
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the awareness that writing poetry was no longer merely a plea

sant past time, but the fanatical desire to create literature, 

the declared resolve to create something beautiful with 

delicate and pure words, became less important. Poetry 

became inclusive; more and more the poet busied himself 

with "ugly" things too" (1970: 152). 

Die jare 1939-1945 het ingrypend tot die gevoelige gees 

gespreek. Aan die een kant was die oorlog 'n verbysterende 

ervaring, selfs al was dit van 'n afstand af meegemaak. 

F.I.J. van Rensburg s@ in diA verband: "Dit was jare van 

ontgogeling en van 'n wrang lewensbesef. En tog was dit op 

sy wyse 'n verbreding van die Afrikaanse digter se horison" 

(1979: 51). 

Aan die ander kant het in hierdie tydvak die stedelike 

bestel ook verander. Dit het verander van 'n meer lande

like bestel in die vroee dertigerjare na 'n meer tegniese 

w~reld van industriee, fabrieke en intensiewer mynontgin

ning as vroeer. Ingrypende sosio-ekonomiese veranderinge 

het plaasgevind wat tot gevolg gehad het dat die Afrikaner 

weggedryf het van die ou tradisies. Verder is die Afrikaner 

as gevolg van die industrialisasie vastigheid ontneem. 

Hulle is onderploeg deur irnmigrasie van mense afkomstig 

uit alle dele van die w~reld af, aldus F.I.J.van Rensburg 

(1963: 51). Verstedeling het in die stadium op groot skaal 

plaasgevind - op so 'n skaal soos die Afrikaner nog nooit 

voorheen ervaar het nie. Die stad doen sy intrede in die 

Afrikanerskrywer se bewussyn op verskillende terreine: 
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onder andere sy w@reldvisie, houding teenoor ander volkere . . 

binne en buite sy landsgrense, en standpunt teenoor indus-

trialisasie. Van Rensburg s@ dat die verskuiwing van die 

land na die stad die Afrikaner "met die geweld van •n byna 

apokaliptiese verskynsel" getref bet. Die Afrikaner word 

'n gesplete wese: "Hy word gespalk tussen twee werklikhede; 

tussen verlede en hede, tussen platteland en stad" (1979: 51). 

S.J. Pretorius was •n deel van hierdie tyd, en die genoem-

de realiteite kan nie buite rekening gelaat word by die 

ontleding van sy poesie nie. H.J. Schutte s@ dat ons in 

S.J. Pretorius se poesie en meer spesifiek die rubrise-

ring "Liedere" en "Landskappe en figure" 'n tweeslagtigheid 

sal teekom in sy belewing van sy omw@reld wat gekarakteriseer 

word deur 'n "subjektiewe en objektiewe instelling, 

met dikwels 'n verstrengeling van die twee" (1982: 3). 

Die titel van Pretorius se eerste bundel wat in die jare 

ontstaan bet, Vonke, beteken volgens Die Verklarende woor-

deboek van die Afrikaanse taal "vuursprankie wat ontstaan 

deur wrywing" (1984: 1305). Die wrywing waarna verwys word, 

bet ontstaan as gevolg van Pretorius se houding ten opsigte 

van die stad en die land (vergelyk "Nostalgia" en "Twee 

doodsverse" in die verband). Dit l@ die basis vir die 

spanning wat ontstaan het tussen die stedelike en die 

landelike. Vonke kan as •n aarselende begin gesien word; 

die fondasie vir wat verder uitgebou sou word as tema in 

die daarop volgende bundels. 
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1.2 Gerigtheid op die landelike 

Ten einde die siening van S.J. Pretorius in verband met 

die stad en die landelike binne die korrekte perspektief 

te plaas, is dit noodsaaklik dat Vonke gesien moet word 

teen die agtergrond van veral die gedigte wat die lig ge

sien het gedurende die jare 1936/37. 

1.2.1 Situasie voor die Tweede w@reldoorlog 

Twee temas was baie popul@r gedurende die tydvak 1900-1917. 

Dit was aan die een kant die land as sodanig; met ander 

woorde "die geslag digters is nasionaal in die wydste sin 

van die woord" (Lindenberg 1973: 29). Naas die oorlogsge

digte en vererings van volkshelde, is die tweede groot 

tema die Suid-Afrikaanse natuur. Die digter het tot die 

ontdekking gekom dat sy "vernederde en armoedige land" 

(Lindenberg 1973: 29) groot rykdom in sy natuurskoon besit 

en dat hierdie natuurskoon bestendig moet word. 

Die digters het met groot entoesiasme oor die natuur ge

dig. "Die soms wrede en harde Suid-Afrikaanse veld" word 

'n 11 blomtuin vol van kleure" (Lindenberg 1973: 30). 

Die digters wat veral vermelding verdien, is Jan F.E. 

Celliers, Totius en c. Louis Leipoldt. Laasgenoemde twee 

kan in dieselfde asem genoem word omdat beide 'n "gemeen

skaplike gehegtheid aan die idilliese lewe" (Lindenberg 

1973: 60) van die landelike voor die koms van die stad en 
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industrialisasie gekoester bet. Lindenberg s~ dan ook 

tereg in die verband: "Die nuwe lewe van industrie en 

stad met alles waarvoor dit staan en alles wat dit saam

gebring bet, bet hulle met agterdog en diep-innerlike 

ontsteltenis beskou" (1973: 60). 

Beide getuig van die idillies-landelike in hulle werk. 

Die idilliese is gerig op die mens van die platteland. 

Celliers skets •n byna idilliese toneeltjie uit Martjie: 

Oom Kootjie sit voor ope raam te lees, 

die Bybel-blaaie hel verlig, 

en volgend met sy vinger elke reel: 

met vrome aandag nog 'n keer die woord, 

die skone woord herhalend wat vir horn 

getref bet toe by flus vir almal saam, 

die aand-diens bet gelei. 

En by die tafel ook, met hoof gebuie 

in stilte, oor die handwerk wat sy doen, 

boor ou tant' Mieta aan 

(1961: 19). 

Totius is egter baie direkter in sy siening as Celliers 

in die opsig dat elemente van die landelike soos byvoor

beeld die koring en grassaad pertinent vermeld word. 

Vergelyk die volgende gedeelte uit Trekkerswee: 
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so half~verlee, asof bespied, 

laat sy haar hande strelend gly 

oor halme wat in volle saad 

hul hooghef aan haar wedersy, 

en saai •n handvol grassaad heen, 

denkend so in verbygaan dat 

by seeninge van wind en reen, 

'n enkle wel sal wortel vat 

(1965: 6). 

Dit is nie net die mense van die platteland wat geideali

seer word nie, maar ook die natuur self. Volgens Linden

berg gee Jan F.E. Celliers vir ons met sy bree skildering 

van die Afrikaanse vlakte soos gesien op verskillende tye 

van die dag en met wisselende weersomstandighede •n ver

heerliking van die landelike (1973: 30). "Ondogmaties 

sieri hy die natuur as 'Gods Tempel' wat hy in sy skoonheid 

die nederige mens tot aanbidding van die Skepper dwing" 

(Lindenberg 1973: 30). 

Leipoldt dig ook oor die mens op die platteland. Daar is 

die ongeletterde oom Gert met "sy naiwe en deursigtige 

pogings om sy gevoelens te verberg" (Lindenberg 1973: 34). 

Hy beeld die "diep-bewoe, verskeurde menslike gemoed", van 

die Afrikaner uit. Maar dit is met sy natuurgedigte dat 

Leipoldt tref, veel meer so as Celliers. Hy jubel in die 

natuur. Lindenberg s@ dis asof hy bedwelm raak deur die 
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oorstelpte rykdom van "kleure, geure, vorme, soet name" 

(1973: 35). Hy s@ dat Leipoldt "soos 'n kind in kinderlike 

vervoering raak" (1973: 78): 

Viooltjies in die voorhuis 

Viooltjies blou en rooi! 

Viooltjies oral op die veld, 

En orals, ai, so mooi! 

(1961: 45). 

Dit was veral sy geboortestreek wat hy bo alles liefge

had het - van Beaufort tot De Aar. Vir Leipoldt was die 

land sy "volk". Dit was die bron van genieting, "dit was 

die toevlugsoord as die w@reld en sy volk horn druk, dit 

was byna •n beleefbare persoonlikheid" (Van Rensburg 

1963: 94). 

Eugene Marais dig nie so intens oor die landelike self nie, 

maar in "Waar Tebes in die stil woestyn" vind ons die in

tense verlange na •n rustige natuuromgewing wat "horn sal 

voorberei op die ewige stilte van die dood" {Lindenberg 

1973: 39). Uit Dwaalstories (1937) vind ons in die gedig 

"Dans van die reen" die beskrywing van die koms van 'n 

donderstorm soos die inwoners van die woestyngebiede dit 

ervaar. In hierdie gedig tref ons die verheerliking van 

die natuur aan: 
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Sy vertel die winde van die dans 

en sy nooi hulle uit, want die werf is wyd en die bruilof groot 

(1957: 17). 

Die Twintigers bou voort op die verheerliking van die 

landelike. Theo Wassenaar besing die natuur en hou dit 

voor as die ideale: 

Geliefde, soet en heilig is die uur, 

As om ons heen die magtige natuur 

In swye l~; dan gaan die Lewe leef 

(1938: 13). 

Toon van den Heever verheerlik die Hoeveldse vlaktes met 

sy oop ruimtes en groen grasvelde as •n plek 11 [w]aar •n 

mens nog vry kan asemhaal en aan •n God kan glo" 

(1961: 66). 

Beide bogenoemde digters idealiseer die landelike met die 

alomteenwoordigheid van die Skepper. 

Hoewel daar •n redelike tydsverloop tussen s. Ign. Mocke, 

Totius en Celliers is, idealiseer Mocke net soos hulle die 

landelike omgewing. Vergelyk "Die Vrystaat" waar hy net soos 

Celliers die oop vlaktes meld met die verskil dat sy vlaktes 

verskroei is en hier stem hy ooreen met Leipoldt wat graag 

oor sy geboortestreek gedig het. In aansluiting hiermee 

kan ek nie nalaat om I.D. du Plessis te noem nie. Hy 
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besing net soos Leipoldt die kaal Karoo en sien in die barre 

en harde Suid-Afrikaanse natuur, in aansluiting by sy voor

gangers, 'n verruklike blomtuin: 

Gee my 'n koppie in die kaal Karoo 

Waar aalwees waghou oor die as-vaal veld 

Totdat die droogte breek, en teen die hang 

die vygies juig in groot kleur-gesang 

(1957: 8). 

N.P. van Wyk Louw besing ook die natuur soos sy voorgangers; 

die skoonheid daarvan tref hom diep. Dat hy nie geisoleerd 

in sy siening van die natuur is nie, blyk duidelik uit die 

aanvangsreels van sy gedig "En as ek dood is": 

En as ek dood is, sal alles nog so mooi wees? ••• 

die ylrooi bloeisels smorens blink aan die perskeboom, 

wit wolke torings bou daar bo die verste berge, 

die kalwers langs die kraalmuur smiddags l@ en droom? 

(1971: 26). 

Al hierdie genoemde digters is gerig op die landelike; 

Van Wyk Louw miskien in 'n mindere mate. Elkeen sien dit 

vanuit sy eie gesigspunt. Die slotreels van "Gee my" 

(I.D. du Plessis) kan as samevatting dien: 

Neem alles van my weg; maar o, 

Gee my die grootse gees van die Karoo! 

(1957: 9). 
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1.2.2 'n Vergelyking tussen S.J. Pretorius en sy voor

gangers ten opsigte van die landelike 

1.2.2.1 Gebondenheid aan die aardse 

Komende van die platteland en meer spesifiek Postmasburg 

in die Karoo, is dit verstaanbaar dat s.J. Pretorius 'n 

besonderse voorliefde vir en lojaliteit teenoor die landelike 

sal h@. Pretorius het homself so gebonde aan die lande-

like gevoel, dat hy die indruk geskep het dat hy homself 

nie daarvan kon losmaak nie. Hy s@: "rou realisme is my 

gebondenheid aan die aardse waaraan die gees ruk" 

(Pretorius 1970: 2). 

Hier verskil Pretorius aansienlik van die digters soos 

Celliers, Totius en Leipoldt, wat die natuur sien as 'n 

"blomtuin vol van kleur" (Lindenberg 1973: 30), maar wat 

tog nie 'n eensydige verbondenheid daaraan toon nie. Die 

natuur herinner bogenoemde digters bloat daaraan dat daar 

ook mooi dinge in die lewe is, terwyl dit vir Pretorius 

die enigste plek van sinvolle voortbestaan is. Ons vind 

by Pretorius 'n byna krampagtige gryp na die aardse soos 

dit blyk uit "Aan die aarde" en "Na die dood". Dit ,is vir 

Pretorius asof sy hart 'n noodkreet uitspreek - 'n noodkreet 

om te "verwyl aan kuile blink en blou" (1943: 10). Pretorius 

gaan selfs so ver deur in "Na die dood" te s@ dat hy 

alleenlik bereid is om te sterf, as die hemel lyk soos 

wat dit op sy geliefde platteland lyk. Volgens horn sal sy 
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"siel dan alleen gelukkig wees" (Pretorius 1943: 12). Die 

herhaling van die noodkreet, "0 God, hoe sal ek ooit kan 

skei van al die skoonheid rondom my?" (1943: 11), in die 

gedig "Dood", onderstreep Pretorius se gebondenheid aan 

die aardse. 

In aansluiting hierby se Pretoius dat hy nooit sal kan 

afskeid neem van die "aardse stof" nie (1943: 11). Boge

noemde gedagte stem ooreen met I.D. Du Plessis se woorde 

in die gedig "Gee my" wanneer hy ook die wens uitspreek 

dat alles van hom weggeneem kan word, net nie sy geliefde 

Karoo nie: 

Neem alles van my weg; maar o, 

Gee my die grootse gees van die Karoo! 

(1957: 9). 

Pretorius se liefde vir die natuur is dus nie geisolleerd 

nie. 

1.2.2.2 Heimwee na die landelike 

Die verlange na die landelike het onstaan as gevolg van 

onder andere die feit dat Pretorius gedwing was, weens 

werksomstandighede, om in die stad te woon. Die gebon

denheid aan die aardse, die feit dat hy homself nie kan 

losmaak van die skoonheid van die landelike nie, moet as 

rede vir die heimwee gesien word. Verder moet in gedagte 
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gehou word dat industrialisasie •n toetrede gemaak het, en 

dat die stad noodgedwonge •n toetrede tot die Afrikaner se 

bewussyn gemaak het. Die stad het verander in 'n plek met 

hoe geboue, en gepaardgaande daarmee het die mense ook ver

ander na ongevoelige, ontredderde mense; dit was mense wie 

se lewe oorheers was deur industrialisasie wat plaasgevind het. 

Pretorius was erg geskok in die stadslewe en verlang dikwels 

na die landelikheid wat hy ken. Die verlange gee noodgedwonge 

daartoe aanleiding dat Pretorius troos vind in die herinne

ringe aan die platteland. So byvoorbeeld kry ons die immer 

winkende "ewige vertes" wat die digter troos as hy "soms 

smart-verblind" is (1943: 9). Ten spyte van sy oorheersende 

verlange na die landelikheid, kan hy tog •n liriese gedig 

soos "Dagbreek" skryf en word sy gedagtew@reld gevul met 

beelde van die natuur waaraan hy geheg is: 

Uit wat verward 

was groei daar berg en bos en boom: 

gedagtes van herinnering 

wat deur my stille wese sing 

(1943: 13). 

Midde-in die stad se gewoel is dit vir Pretorius asof die 

natuur met sy skoonheid nie meer lank binne bereik sal 

wees nie en spreek die gedig "Bioskoop" van •n byna des

perate gryp na die landelike. Terselftertyd vind ons •n 

idealisering van die landelike wat ook by digters soos 

Celliers, Totius, Leipoldt en andere voorkom~ Die verskil 
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l~ egter daarin dat Pretorius die natuur as die absolute 

ideale sien. Deur middel van die Engelse aanhaling as 

motto van die gedig "Bioskoop" beklemtoon Pretorius dat die 

dinge random horn wat so mooi is, die pragtige natuurskoon 

soos hy dit ervaar, aan die verdwyn is en dat dit wat nog 

daarvan oor is, aan vasgegryp moet word: "Look thy last 

look on all things beautiful ..• " (1943: 15). 

Pretorius kon of wou nie die realiteit van die stad aan

vaar nie, en dit het sy heimwee na die landelike vergroot. 

Sodanig was die heimwee, dat hy deur middel van drome en 

skimbeelde die lewenswerklikheid ontvlug het om na aan sy 

geliefde platteland te wees soos byvoorbeeld: "Drome en 

werklikheid" waarin hy erken dat hy "in stiltes diep en 

lank die lewenswerklikheid ontvlug in drome" (1943: 16}. 

Bedags spat hierdie drome uitmekaar en word Pretorius ge

konfronteer met die harde werklikheid en is hy volgens horn 

vasgevang daarin en voel dit vir horn asof hy deur algehele 

donkerte omhul word. Maar dan vind die digter troos in die 

tasbare herinneringe aan die landelike. 

Daar is die "wolke soos wit seile aan die mas", 'n blaar 

wat "in die najaar met 'n draai,/ 'n swaai/ geveeg het om 

die huis se hoek" (1943: 20), en talle herinneringe soos 

blyk uit die gedig "Skoonheidstroos". Vir Pretorius is 

die herinneringe soos manna vir 'n honger siel. 
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Hy voel alleen en eensaam in die stad ten spyte van dui

sende mense wat oral teenwoordig is. Hy voel homself sen

der vriende wat opreg is, en vind in die natuur sy enigste 

ware vriend: 

Dit is die vriende wat ek het: 

die lug, diepblou by nag en met 

ster-trane bedrup; die wind 

wat met sy hande soos •n kind 

s'n sag my slape streel; 'n blom 

wat tussen blare hang: vir hom 

gee slegs te leef, tevredenheid! 

(1943: 18). 

Die subjektiewe instelling van die digter blyk baie dui

delik uit bogenoemde aanhaling; dit is asof hy nie iets 

mooi of goed in die stad wil vind nie. 

Die heimwee na die landelike word •n meer spesifieke en 

gerigte heimwee in die afdeling "Landskappe en figure". 

In die afdeling word die geboortestreek van die digter 

geidentifiseer: dit is Griekwaland-Wes in die Karoo. In 

die aanvangreils van "Nostalgia" spreek die mate van heim

wee na die w@relddeel: 
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As ek hier in die Stad van Goud met sy newels sit 

en sug, 

dan fluister my hart: hier moet ek weg, na Griek

waland moet ek t•rug 

(1943: 31)~ 

Die wekroep na sy geboortestreek word 'n alleroorheersende 

gedagte by die digter: 

O die roep van my land, - my land, is te sterk en ek 

kan dit nie verloen 

(1943: 31). 

Die landelike verteenwoordig alles wat vry, ongerep en on

gekunsteld is, aldus Pretorius. In die gedig "Steenbokkie" 

beskryf hy hierdie vryheid met verwysing na die steen

bokkie wat volkome vry in die natuur beweeg. Pretorius 

beklemtoon dat hierdie rustigheid en vryheid alleen 

verkry kan word "verweg van die woel van die w@reld,/ aan 

die voet van die haakbosrant" (1943: 34). 

Sy heimwee na die landelike loop deur tot die tekening 

van karakters afkomstig uit die platteland. Gedagtig 

aan die stadmens wat afhanklik is van die stad en wat 

daardeur gevorm is en dus hard en koud geword het, 

laat horn onwillekeurig dink aan die mense van die 

platteland wat volkome vry is. So 'n figuur is 11 Dan

ster11 in wie die geluk en sorgloosheid sterk na vore 
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kom: 

Doemela brom bier die bak langs sy blad, 

en sy voete trap maat in die maanlig-pad 

(1943: 36). 

Ou Danster is gelukkig en dit is byna asof die 

digter horn dit beny. Hiervan getuig die slotreels: 

agteroor met sy kop in die maanlig tevoet, 

en 'n bont tarentaalveer in sy hoed 

(1943: 36). 

Vasgekeer in die stad, is dit veral herinneringe aan die 

plaaslewe wat neerslag vind in Pretorius se poesie. Die ge

dig "Plaasvryer" is •n goeie voorbeeld van hoe •n landelike 

figuur gestalte kry in Pretorius se poesie. Veral in die 

figuur se belewing van vryheid en geluk soos in die vol

gende reels: 

En die vonke staan daar soos die perdehoef slaan 

en die kloppe praat minnaar se taal! 

(1943: 42). 

Deur middel van die "Twee doodsverse" bereik hierdie ge

deel te •n klimaks. Reeds in die aanvangsreels blyk 

Pretorius se afhanklikheid van die landelike en stel by 

dit onomwonde dat sy siel alleenlik tevrede gestel kan 
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word as hy in die oop velde is, want volgens horn is daar 

geen tekens van pyn en smart en skryn nie: 

daar sal in my oplaas geen skryn, 

geen snik, gehoor word meer van smart! 

(1943: 25). 

1.3 Siening van die stedelike 

Ten einde Pretorius se negatiewe siening van die stedelike 

ten volle te begryp, moet daar teruggekyk word na die 

poesie van voor die Tweede w@reldoorlog. 

1.3.1 Die tydperk 1900-1937 

Die algemene houding van die digters van hierdie periode 

ten opsigte van die stad was gekenmerk deur 'n sekere 

weersin teen die stad. Hierdie weersin kan nie ten volle 

verklaar word nie, aangesien die stad nie •n onbekende 

faktor vir die Afrikanerdigter was nie en omdat dit 'n 

plek was "waar hy nes op enige ander plek sy prestasies 

kan behaal" (Van Rensburg 1963: 22). Verder was die stad 

tog net •n voortbouing op die reeds bekende dorpe waaraan 

almal gewoond was. Dit was asof die digters nie die 

stadskultuur wou erken bet nie (Van Rensburg 1963: 22). 

Die stad as motief is feitlik geheel en al geignoreer en 

hierdie stilswye kan vertolk word as 'n afkeer van die 

stedelike. 
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Volgens van Rensburg le die verklaring daarin dat kort na 

die ontstaan van die Afrikaanse letterkunde, Johannesburg 

as snelgroeiende stad met 'n deurmekaar kompleks van ge

boue en mense na vore getree het. Die stad het nie gelei

delik tot 'n groot stad ontwikkel nie. Nee, Johannesburg 

was meteens daar met sy onaangenaamhede en onmenslikhede. 

Vir baie Afrikaners was Johannesburg sinoniem met bande

loosheid en onsedelikheid. So byvoorbeeld se Totius 

pertinent dat die stad die hoofrede was waarom die mense 

die landelike omgewing verlaat het, want hulle het geglo 

dat daar greener "weivelde" daar te vinde was en dan het 

hulle geskonde van die stad af teruggekeer. So byvoor

beeld lewer oom Gert kommentaar oor sy dogter Dina, wat 

geskonde na horn terugkeer: 

Dit het die stad gedaan 

(1965: 57). 

Dit stad het van vroeg af 'n negatiewe gevoel by die 

Afrikaner van die platteland wakker gemaak en die nega

tiewe beeld is ook by die skrywers en digters vasgele. 

Die stad is as het ware gebrandmerk. 

Totius gaan egter verder. Dit is nie alleen die invloed 

van die stad wat horn hinder nie, maar ook die milieu: 
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Oom Gert bet so iets nooit gesien: 

die suiwer lug is troebel-vuil, 

en helder stroompies van weleer 

dam nou in donker modderkuil. 

Die grond voorheen so skoon en rooi 

is nou met steenkool-as bestrooi 

(1965: 42). 

Volgens Totius bet die koms van die stad vernietiging ge

bring; vernietiging nie alleen van waardes en sedes nie, 

maar ook van die skoonheid van die land. 

Theo Wassenaar bou gedurende die jare 1920-1930 voort op 

die negatiewe siening wat Totius van die stad gegee bet. 

Deur middel van die teenstellende beelde in "Op die 

toring II" dui die digter aan dat waar die landskap eers 

'n stille ontroering was, dit nou gekenmerk word deur la

waai, rook en die bose wat seevier: 

Donkere stad daar ginds in rookdamp, 

Rasende w@reld, om goud en om eer; 

Vredige aandgloed bier op die water, 

swarte voels vlieg been en weer 

(1938: 25). 

Eitemal se tekening van die stad verskil nie veel van ge

noemde digters nie. Hy teken die stad as 'n onooglike 

plek en hy vergelyk die opstapeling van die huise met 
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"rou-beklede Moeders wat groot verlies beween" (1928: 35). 

Hy gaan egter verder deur te verwys na die noodkreet wat 

daar vanuit die stad opstyg en stel dit metafories voor as 

'n pikswart toring wat uitstaan in die aandlug. 

1.3.2 Pretorius se siening van die stad 

Gesien teen ~ierdie agtergrond is.dit duidelik dat S.J. 

Pretorius se siening van die stad in die gees van die tyd 

was. Tog moet onthou word dat gebeure in die dertigerjare 

veral tot sy negatiewe gevoel jeens die stad aanleiding 

gegee het. Dit was die jare van droogte en depressie. Net 

toe dit wou lyk of die Afrikaner die stad meer aanvaarbaar 

gevind het, het die droogte en die depressie die situasie 

weer eens verander. Die Afrikaner is gedwing om die plat

teland te verlaat en 'n heertkome in die stad te gaan vind. 

Dit gee daartoe aanleiding dat die stad weer opnuut en 

intenser na vore tree as spanningsteehanger van die plaas 

en dorp. 

Die twee openingsgedigte van die afdeling "Landskappe en 

figure" is rigtingwysers vir Pretorius se siening van die 

stad. Dit word gou duidelik dat die digter geen sielerus 

in die stad ervaar nie en sy siening waarna verwys word, 

is dat die stad 'n plek is waar die mens 'n geestelike 

dood sterf. Die aanvangreels van die gedig "Nostalgia" 

is byna 'n sug: 
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dan fluister my hart: hier moet ek weg 

(1943: 31). 

Die woorde "hier moet ek weg" weergalm as het ware dwarsdeur 

die afdeling en dit word duideliker dat Pretorius se nega

tiewiteit jeens die stad groei in intensiteit. Die mens 

was volgens Pretorius 'n "gevangene" in die stad en hier

die gedagte aan die vryheid wat die steenbokkie in die na

tuur ervaar en veral dat die dier nie die stad nodig het 

vir sy voortbestaan nie, laat •n wrang smaak by die digter: 

verweg van die woel van die w@reld, 

aan die voet van die haakbosrant, 

l@ hy in die skaduwee-koelte 

van 'n haakbossie en slaap 

(1943: 34). 

Volgens Pretorius, oorspronklik self komende van die plat

teland, hoort die Afrikaner nie in die stad nie, want die 

negatiewe invloed maak die mense bedruk en uitsigloos. 

Die stedelike Afrikaner verarm geestelik sowel as liggaam

lik. Deur die naasmekaarplasing van die gedigte van die 

mense van die stad en die platteland, beklemtoon die dig

ter bogenoemde stelling. So byvoorbeeld plaas Pretorius 

"Danster" naas "Ou bedelaar". Hiermee beklemtoon Pretorius 

die negatiewe uitwerking van die stad op die mens. Die ou 

bedelaar gaan gebuk onder die laste wat die stad op hom l@: 
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Sy skouertjies is kromgebuig, 

dit lyk of hy die w@reld dra! 

Hierteenoor is Danster gelukkig en sorgvry: 

Doemela brom hier die bak langs sy blad, 

en sy voete trap maat in die maanlig-pad 

en veral 

(1943: 37). 

agteroor met sy kop in die maanlig te voet, 

en 'n bont tarentaalveer in sy hoed 

(1943: 36). 

Pretorius beskou hierdie verworpelinge van die maatskappy 

met deernis, maar terselfdertyd beklemtoom hy die feit dat 

die mens in die stad ook 'n eensame mens is, 'n mens aan 

homself oorgelaat: 

So verlate dat ek vir myself moet s@, "My God dat 

hier mense moet bly!" 

(1943: 31). 

Gedigte in die afdeling "Landskappe en figure" pro

gresseer in die sin dat die toon saakliker word, meer op 

die man af. Die spreker se afkeer van die stedelike neem 

toe en die kritiek op die stad word feller. Hierdie feite 
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kom baie duidelik na vore in die gedig "Blommeverkoper -

Malvern Johannesburg". Met die keuse van die seisoen, 

winter, word Pretorius se gemoedstoestand in hierdie 

periode gesimboliseer. Daar is nie plek vir hitte of 

sonskyn nie. Sy siening van die blommeverkoper is hard 

en ongenaakbaar. Dit illustreer hoe hierdie verskoppeling 

van die maatskappy lyk - 'n resultaat van die eise wat die 

stad aan die mens stel. Vir Pretorius versinnebeeld hier

die persoon die algemene toestand van die mens in die 

periode van oorlog, broedertwis en industrialisering en 

die nasleep van 'n armblankedom: 

Dit was een wintermiddag laat 

toe by bier afkom met die straat: 

voor horn stoat by sy blommewa 

en kaalvoet kom by agterna. 

Sy baadjie was 'n goiingsak: 

die moue-gate skouerhoog 

waar arms uitsteek, dun en droog 

(1943: 47). 

Pretorius wil sy lesers skok en dit is presies wat ge

beur. Hy wil aantoon dat die stad die "Skuldige" is. 

Die klimaks is egter in die laaste vier versreels waar die 

digter die teenstellende beeld bet van blomme teenoor 

"kole in die as". Wanneer daar van naderby na die stad 
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gekyk word, verdwyn die skoonheid. 

Dit raak nou duideliker dat Pretorius nie soseer iets teen 

die stad self het nie, maar teen die invloed wat dit op 

die mens het. Deur middel van die gedig "Stakers" word 

die invloed van die stad duidelik geillustreer. Hier word 

die ellende van die Afrikanerarbeiders uitgebeeld. Die 

mense moes ongewoon lang ure werk. Werksomstandighede_ 

was haglik. Die fabriek word gekenmerk deur geweldige hoe 

mure met baie klein venstertjies waardeur baie min sonlig 

val. Verder stel die digter dit duidelik dat die arbeiders 

•n baie streng roetine moes volg. Die invloede het daartoe 

aanleiding gegee dat die arbeiders geestelik afgestomp ge

raak het: 

Party rook, ander sit so suf: 

bier's 'n gesig, glimmend en wit, 

nerveus gespanne, oe fel; 

intelligent en fyn van snit 

(1943: 49). 

Pretorius was nie bang om die werksomstandighede van die 

mense te meld nie, want vir hom was dit swa~r om te aan

vaar dat sy mense van die platteland wat oop velde ge

woond is, nou moet werk in •n fabriek met die minimum 

vensters waardeur lig val: 
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.•. Die lig val kil 

bo by die hoe vensters in 

(1943: 49). 

Dit was onder andere as gevolg van hierdie haglike omstan

dighede dat die Afrikaner wat in die stad gaan woon het, 

volgens Pretorius, 'n geestelike dood gesterf het. 

Pretorius s@ self in die verband: "Ek het gevoel wat dit 

was om nie meer te lewe en tog nie dood te wees nie" 

(1951: 118). 

Hierdie gevoel word weerspieel in die gedig "Arm arbei

ders". Die ideale van 'n beter lewe is slegs drome; die 

realiteit is dat die mense se geesteskrag reeds lankal ge

kwyn het en dat hulle liggame •n langsame dood sterf. 

Dit alles kan volgens Pretorius toegeskryf word aan die 

uitwerking van die stad en die geweldige eise van die tyd: 

Die horison wat om ons denke vlam, 

van elke droom die vuur'ge grens: 

die son-omgloorde berge-kam 

tussen vervulling en ons diepste wens, 

is elke dag se worsteling en nood 

om maar 'n droe bate te verwerf 

as bitter troos van siele wat reeds dood 

is en van liggame wat langsaam sterf 
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Die eensaamheid en alleenheid van die stadmens het die 

digter diep geraak. Hier kyk Pretorius heelwat dieper na 

die stad as sy voorgangers. Ten spyte van 'n teenwoordig

heid van mense om horn is die enkeling in wese eensaam en 

alleen. In die gedig "Ou Koelie" is Abdoel bewus van die 

gewemel van die mense in die strate. Bedags is sy winkel

tjie vol mense, maar saans is hy aan homself oorgelaat 

sander enige ware vriende en voel hy eensaam en alleen, 

selfs teneergedruk, soos ons kan aflei uit die versreels: 

en jy op ou paraffienblik sit, 

en eentonig op jou tom-tom dreun ... 

(1943: 52). 

Die eensaamheid van die mens word ook in die gedig "Ou 

bedelaar" uitgebeeld. Hier word dit duidelik gestel dat 

die stadsmens geheel en al aan homself oorgelaat is as 

gevolg van die ongevoeligheid wat die stadsbestel by 

die mense "gekweek" het. Die verwysing na mense wat niks 

hoor nie illustreer dit baie duidelik. 

Pretorius se misnoee teen die stad het nie gekwyn nie. Die 

metaforiese verwysing na die myn se "swarte klag" (1943: 

48) is in der waarheid die uitbeelding van die spreker se 

gevoel jeens die stad. Saans, wanneer hy alleen is, tref 

die werklikheid horn. Dan is dit asof daar 'n "swarte 

klag" uit verrys van die werklikheid waarvandaan hy wil 

ontvlug, maar nie kan nie: 
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Bedags dan swyg jou stemgekreun 

wanneer die stadsrumoere dreun. 

Asof ter ruste neergedaal, 

verneem mens nie jou dieptetaal. 

Maar in die middel van die nag, 

dan boor ek daar jou swarte klag 

wat oprys uit die aarde-skoot 

(1943: 48). 

1.4 Die rol van verstegnieke in die uitbouing van die 

tema: spanning tussen stad en platteland 

1.4.1 Tyd en ruimte in Pretorius se poesie 

1.4.1.1 Tyd 

Die tema van •n gedig word deur Brooks en Warren beskryf 

as: "The attitude towards life that grows out of the 

little drama - the evaluation of human experience, but 

valuation in relation to the intensities of human 

experience" (1976: 269). 

Hierdie "evaluation of human experience" word sterk na vore 

gebring deur die aanwending van tyd as een van die manife

stasievorme van die gedig, byvoorbeeld die aanhoudende teen

woordige tyd of die verskuiwing van die hede na verlede. 
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Kontraste, om klem te le, kan byvoorbeeld bewerkstellig 

word deur oor te slaan van die hede na die verlede toe. Op 

hierdie wyse kan die kontras tussen die skoonheid van die 

·1andelike en die hardheid van die gemeganiseerde wereld 

beklemtoon word deur oor te skakel na die verlede en selfs 

deur middel van toekomsverwysings. 

In die eerste gedeelte van die bundel Vonke, naamlik "Lie

dere", vind ons dat Pretorius meestal van die teenwoordige 

tyd gebruik maak. Hierdeur skep hy die suggestie dat hy 

steeds in die platteland woonagtig is en word die skoon

heid van die landelike sodanig beklemtoon. Tereg vra die 

digter dan: "0 God, hoe sal ek ooit kan skei/ van al die 

skoonheid rondom my?" (1943: 11). 

Dit is duidelik dat Pretorius in die gedeelte die teenwoor

dige tyd as tydlose eenheid aanbied. H.S.L. Potgieter se: 

"In Afrikaans, waar tempus meestal as •n deiktiese verskyn

sel gespreks- of tekstueel gebonde is, tree daar heel .dikwels 

'n tydloosheid in, wat hede en verlede in •n tydlose eenheid 

insluit" (1987: 250). 

In die gedig "Drome en werklikheid" vind ons •n noue aan

sluiting by bogenoemde waar visioene en werklike gebeure 

teenoor mekaar gestel word in 'n tydlose sfeer. Sodoende 

word deur die digter beklemtoon dat die drome maar net 'n 

tydelike ontsnapping van sy ongelukkige lewe in die stad 

is, maar dat dit nooit weer •n realiteit sal wees nie. 
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Die stad is slegs 'n leefbare ruimte wanneer jy nie die 

realiteite kan raaksien nie. Hy s@: 

wyk alle waan en was ek weer 

gevange in die werklikheid, 

wat met sy smart my gees omgrens 

(1943: 16). 

Vroeer is reeds gesuggereer dat Pretorius baie na aan die 

natuur leef, dat hy selfs in 'n persoonlike verhouding tot 

die natuur staan. In die "Twee doodsverse" kry ons weer 

eens oorwegend teenwoordige tyd, maar die teenwoordige tyd 

is reeds vanaf die eerste strofe prominent wanneer die 

spreker wensend peins: 

Ek dink ek sal maar net kan rus 

aan daardie verre newel-kus 

( 1943: 25) • 

In die volgende afdeling, 11 Landskappe en figure", vind ons 

dat die verskuiwing van die hede na die toekomende redelik 

sterk staan. Die digter woon nou in die stad, is baie on

gelukkig daar en verlang intens na die platteland, meer 

spesifiek na Griekwaland-Wes, sy geboortestreek. Deur mid

del van die tydsgebruik word die noodkreet feller belig: 
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As ek bier in die Stad van Goud met sy newels sit 

en sug, 

dan fluister my hart: bier moet ek weg, na Grie

kwaland moet ek t'rug ••. 

(1943: 31). 

Wanneer dit om die beskrywing van die landelike gaan, wat

ter aspek daarvan ook al, is die teenwoordige tyd oorheer

send. Daar is "Danster", "Ploegtyd", "Die steenbokkie" 

en ander gedigte. Alma! is in die teenwoordige tyd ge

skryf. 

Pretorius wend egter die teenwoordige tyd ook aan om die 

haglike toestand van die stadslewe uit te beeld. Vir horn 

is dit 'n probleem wat nooit die wyk sal neem nie. Dit 

was vir horn veral die afgestompdheid van die stadsmens 

wat 'n besondere kenmerk was. Deur middel van die teen

woordige tyd word die selfsug van die stadsmens aktueel: 

Soms steek by hande uit en praat 

met mense wat Niks boor ••. 

(1943: 37). 

Die kilheid en ongenaakbaarheid van die stad was sinoniem 

met die haglike toestande wat geheers bet en Pretorius kan 

dit nie genoeg vermeld nie. Deur die verskuiwing van die 

verlede terug na die hede word die punt onder die aandag van 

die leser gebring en dit word ge111ustreer in "Blommever-
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koper - Malvern Johannesburg": 

Dit was een wintermiddag laat 

toe hy hier afkom met die straat 

(1943: 47). 

Die digter gaan dan voort om die blommeverkoper te be

skryf - steeds in die verlede tyd. Wanneer hy egter op 

die uiterlike skoonheid van die blomme wys wat soos "kole 

in die as!" is, gebruik hy die teenwoordige tyd. Deur 

middel van die tydsverandering dui die digter aan dat daar 

in die stad niks is met blywende skoonheid nie en word sy 

eensydige en subjektiewe instelling ten opsigte van die 

stad uitgelig. 

Tyd is as struktuurelement belangrik binne die raamwerk 

omdat die lesers nou tot insig kom waarom daar 'n spanning 

tussen stad en platteland ontstaan het. 

Hannemieke Postma s@ die volgende in verband met tyd as 

struktuuraspek: 

Het is daarom mogelijk om, zoals bij 

de lyrishe situasie gebeurde ten 

aanzien van de presentasie, algemeen 

uitspraken over de tijd in poezie te 

doen, of om eengesloten theoretische 

indeling van de mogelijkheden in het 
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gebruik van de struktuurelement te maken 

(1977: 393-394). 

Dit wil met ander woorde voorkom asof die poesie van S.J. 

Pretorius nie altyd in duidelike afgebakende tempuseenhede 

ingedeel kan word nie. Tog wil dit lyk of die teenwoordige 

tyd meestal aangewend word. Dit kan dan op die aktualiteit 

van die probleme in die stad dui, wat soos in die verlede, 

steeds voorkom. 

1.4.1.2 Ruimtesuggestie 

Die digter maak van verskillende soorte ruimte-indikasies ge

bruik om die ruimte in sy gedigte aan te dui, of implise

rend te omlyn. 

a. Lokatiewe uitdrukkings 

Lokatiewe uitdrukkings kan in 'n verskeidenheid sintaktiese 

verbande optree, byvoorbeeld deur middel van voorsetsel

groepe kan ruimtelikheid uitgewys word. Pretorius maak van 

hierdie konsep gebruik in "Nostalgia" waar hy die stad as 

'n morbiede lewensruimte ervaar as hy s@: "As ek hier in 

die Stad van Goud met sy newels sit/ en sug" (1943: 31). 
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Die teenoorgestelde gevoellens van die digter word uitge

beeld in "Dood". Hier straal die geluk van die digter 

uit wanneer hy in die natuur kan wees, en vra die gedig

spreker hoe hy horn ooit sal kan skei "van al die skoonheid" 

(1943: 11) rondom horn. 

Ook die bywoord van plek speel 'n rol in die ruimtelike 

ervaring van die digter. So teken die digter deur middel 

van die bywoord "hier" in "Skemeraand by die see" die 

idilliese, die plek waar hy volkome sielerus kan ervaar: 

Nou skemer hier geen son of maan, 

hier sluimer slegs volmaakte rus •.. 

(1943: 28). 

Die bywoord van plek kan ook in die negatiewe sin aange

wend word. In die hoedanigheid dui dit die digter se ge

voel jeens die stad as ruimte duidelik aan, wanneer "hier" 

telkens gebruik word om aan te toon dat hy van die stad af 

moet wegkom. 

b. Ruimteprojeksies 

Ruimte in die poesie kan sowel fisies as psigies ervaar 

word. Mitchell s@ in die verband: "It may be a crucial 

aspect of the fiction •.• or it may be negligible, so far 

into the background that it scarcely draws attention" 

(1980: 551). 
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Hier dink ons veral aan die herinneringsruimte uit S.J. 

Pretorius se lewe. Die lewenservaring van Pretorius as

ook die ruimte waarin dit plaasgevind het, vind neerslag 

in sy poesie as •n lewende kern waaruit die gedig ontstaan. 

Hier is dit veral die rol van die tydruimtelike wat van 

belang is. Die ervaring van Pretorius se lewe, en die 

ruimte waarin dit plaasgevind het, vind neerslag in sy 

poesie. So byvoorbeeld word die aardse skoonheid· as 

herinneringsruimte uit die platteland nie net aangewend as 

uiterlike beeld van die aardse skoonheid nie, maar beeld 

dit in der waarheid die digter se gebondenheid daaraan uit: 

Nee! Ek kan nimmer afskeid neem, 

my siel van aardse stof vervreem, 

dit is te diep in my verstand 

en hart en siel en gees gebrand! 

(1943: 11). 

Herinneringsruimtes uit die digter se jeugjare kom sterk 

na vore in die tweede gedeelte van die bundel, naamlik 

"Landskappe en figure". Wanneer die. digter in die stad 

sit, onthou hy die veld en die sand en die vaalbosse en 

kalkplate van Griekwaland-Wes, die landstreek waar hy 

groot geword het. Hy ervaar weer die streek soos hy dit 

onthou uit sy kinder- en jeugjare. Hy verlang terug: 
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na die veld en die sand en die vaalbosse en kalk

bankplate, wit, 

waar die son oor die luglyn beef en die meerkat by 

sy sonsambreeltjie sit! 

(1943: 31). 

Hy onthou die veldruimte waar die steenbokkie nog vrylik 

kan asemhaal en waar dit nog rustig en stil is en die ge

woel en gewerfskaf van die stad afwesig is. Die bokkie 

ervaar volkome rustigheid waar hy onder die haakbossie 

l@ en slaap (1943: 34). 

Sy herinneringe aan die dorpsruimte beklemtoon die sorg

loosheid van die inwoners. Danster loop in die pad met sy 

kop agteroor en 'n tarentaalveer in sy hoed. Die herinne

ring aan die plaasruimte beeld die genot van die dagtaak 

uit: 

Witlumier! Rooidag! 

Aankeer! Aankeer! 

Wakkerstaan, Tattas, Wakkerstaan! 

(1943: 38). 

Al die herinneringe aan die platteland dra daartoe by dat 

die skrille kontras wat daar tussen stad en platteland 

bestaan skerper uitstaan. 

1.4.2 Die rol van implikasie 
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Die woordeboek van die Afrikaanse taal definieer implika

sie as volg: "'n stilswyende gevolgtrekking, vanself

sprekende feit wat nie direk (duidelik) uitgedruk is nie, 

iets wat veronderstel is, of opgesluit le in iets anders, 

iets wat nie direk gese word nie, maar uit iets anders 

afgelei word" (1985: 433). 

Bogenoemde impliseer die betekenis en dit wat ,daarin op

gesluit le. Dit illustreer die omvattende betekenisveld 

van die enkelwoord wat volgens P. Werth 'n eienskap van 

die poisie is, naamlik: "the need to express as much as 

meaning as possible using as few words as possible"(1978: 

67). 

In die tweede van die "Twee doodsverse" uit die afdeling 

"Liedere" word die werksvermoi van die 11 moeder 11 (natuur) 

as volg beskryf: 

Omhels my sag, o kom, 

jy moeder, ek jou kind 

(1943: 25). 

In hierdie twee versreils le baie meer opgesluit as net 

die blote beeld van •n moeder en 'n kind. Ons vind hier 

die verwysing na die natuur as die moederf iguur en die 

digter as haar kind. Sodoende word die verhouding uit

gebeeld waarin die digter tot die natuur staan. 
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Hieruit is dit duidelik dat die betekenis van 'n woord of 

woorde nooit staties is nie, maar "referensie na referen-

sie oproep" (Potgieter 1987: 8) na vore tree. Dit is dan 

ook die geval in die "Twee doodsverse" uit die afdeling 

"Liedere". 

1. 4. 2 • 1 Klank 

Klank as struktuurelement in die poesie vorm deel van die 

kommunikasieproses van die gedig, net soos alle ander ele-

mente (Hugo 1985: 143). Die bekendste klankvorm is rym 

wat berus op die beginsel van herhaling en die funksie 

is om by te dra tot die kommunikasie van die gedig - dit 

wil s@ tot dit wat die gedig vir die leser wil s@. 

So byvoorbeeld wend Pretorius alliterasie aan om sy 

liefde vir die natuur te beklemtoon. Alliterasie kom 

veral voor in die gedig 11 Dood 11 met onderskeidelik die 

herhaling van die [ f J en die [ 1]: 

Van hierdie liefde van die land 

(1943: 11) • 

Pretorius se gebondenheid aan die aarde met sy skoonheid 

word ook beklemtoon deur middel van alliterasie. Hier is 

dit veral die herhaling van die[ n], die [.m] en in 'n 

mindere mate die [ f J en die [sJ wat tref: 
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Nee! Ek kan nimmer afskeid !!.eem, 

my ~iel yan aardse stof yervreem 

(1943: 11). 

Pretorius is geneig om in ekstase oor die natuur te raak. 

Die ekstase blyk duidelik uit die allitererende [w] in die 

gedig "Dit is die vriende " . . . . Hy idealiseer die natuur: 

_liit _liOlke in lug-oneindigheid, 

en ,liilgerstamme _liat roerloos droom 

by stille ster-w1t _liaterstroom 

(1943: 18). 

As gevolg van 'n subjektiewe liefde wat in die verse weer

spieel word, is dit byna vanselfsprekend dat die digter s@ 

dat hy alleen maar kan afskeid neem van die skoonheid 

bier op aarde as hy weet dat dit ook so in die hemel lyk of 

as hy ook na aan die natuur kan lewe. Dan alleen s@ die 

digter sal hy sielerus ervaar. 

Teenoor Pretorius se liefde vir die landelike en alles wat 

daarmee saamgaan, is daar die geweldige negatiewe gevoel 

wat die digter teenoor die stad bet. Die negatiewe asso-

siasies met die stad word deur middel van alliterasie 

uitgelig. So is daar die herhaling van die [b] in die 

"Ou bedelaar" om die uiterlike van die bedelaar te skryf: 

Sy baard hang oor sy boesem ruig 

(1943: 37). 
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In aansluiting hierby vind ons die herhaling van konsonan

te soos die [kj, [d] en die [h] om die verwesen- en ver

slaenheid van die blommeverkoper te beskryf: 

r4 en kaalvoet kom hy agterna 

rlO waar arms uitsteek, dun en droog 

r12 met hande vaal en hardgeryp ••• 

(1943: 47). 

Die algemene geestestoestand van die mense van die stad het 

die digter baie na aan die hart gele. Vir horn was hulle 

geestelik dood as gevolg van die eise van die stad. Hy 

poog om die sutheid van die mense deur middel van allite

rasie te beklemtoon: 

Party rook, ander sit so suf 

(1943: 49). 

1.4.2.2 Beeldspraak 

A.P. Grove se dat die beelde wat deur 'n digter aangewend 

word, saamhang met sy agtergrond en milieu waarin hy op

gegroei het en waarin hy sy ervaring geput het (1980: 94). 

Dit is om die rede dat die geidealiseerde beelde van die 

landelike onder andere verband hou met die landelike omge

wing waarvandaan hy afkomstig is en dat sy stadsbeelde 

negatiewe betekenis dra. Hierdie verskynsel manifesteer 

veral by assosiatiewe beelding. Dit is waar daar 'n same-
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binding van woorde en begrippe in •n teks plaasvind wat 

mekaar nie alleen ondersteun nie, maar wat ook uitreik na 

ander referensiele waardes wat aan •n woord gekoppel kan 

word, byvoorbeeld die gebruik van 11vrind 11 in verwysing na 

die natuur. Pretorius staan in •n persoonlike verhouding 

tot die natuur. Hy kan en wil homself nie daarvan losmaak 

nie. "Vrind" is veel meer as net •n selfstandige naamwoord 

en dra al die eienskappe van die natuur: skoonheid, rustig-

heid, stilte, geluk en sielerus. Soos Pretorius dit er-

vaar, simboliseer dit die digter se verhouding tot die natuur 

(vergelyk 11 Dit is die vriende ••• 11
; 

11 Dood 11 in die verband). 

1.4.2.2.1 Vergelyking 

Dit is die bekendste en mees voor-die-hand-liggende vorm 

van beeldspraak. Pretorius wend d"ie vergelyking aan om 

die skoonheid van die natuur te beskryf. So byvoor-

beeld vergelyk hy die vlei soos hy dit onthou met oor-
~, 

heersende kleur wat hom herinner aan die melkweg in die 

volgende reels: 

van 'n lente-vlei, 

wit, soos sterrenagte 

(1943: 15). 

In aansluiting by die beeld van die hemelruim, vind ons ook 

•n gereelde verwysing na die wolke. Vir Pretorius was daar 

niks mooiers as die wit wolke in die blou lug nie en herin-
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ner dit horn aan die wit seile van 'n seilboot: 

As dit nie was 

dat ek somtyds wolke 

soos wit seile aan die mas, 

deur die diep-blou kolke 

in die lug-see heen sien vaar 

(1943: 20). 

Die sterrebeeld kom telkemale voor en word gepersonif ieer 

deur middel van 'n vergelyking: 

waar sterre, dromend toegevou 
.. 

soos oe, rus in eewge blou! 

(1943: 25). 

Die bekoring van die natuur blyk duidelik uit die beelde 

daaroor. Die wind word geassosieer met die sagte hande 

van 'n kind wat sy slape streel: 

die wind 

wat met sy hande soos 'n kind 

s'n sag my slape streel ... 

(1943: 18). 

Die herinnering aan die wind is ingebed in die hart net 

soos 'n onvergeetlike pyn: 
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En winde soos verstilde pyn 

rus in die ewigheid se hart 

(1943: 25). 

Selfs in die hittestrale wat oor die vlaktes beef, sien 

Pretorius iets moois. Hy sien daarin perderuiters wat oor 

die rante ry, en die berge wat afgeets teen die blou lug 

staan, laat horn aan die see dink. Maar daar is ook die ne

gatiewe, die stad, wat hy aan die hand van die vergelyking 

beskryf. Daar is die mense, die inwoners van die stad, 

soos byvoorbeeld die ou bedelaar wat verslete en verwaar

loos daar uitsien. Let op hoe Pretorius gebruik maak van 

beelde uit die natuur om klem te l@ op die negatiewe ele

mente van die stad: 

Sy vel is vaal soos koue as, 

sy hare hard soos wintergras, 

sy hemp is soos 'n skilpaddop 

(1943: 37). 

Die kilheid en gevoelloosheid van die stad word ook deur 

middel van vergelyking aangedui: 

dit sny die vel soos vlae vuur! 

(1943: 47). 

Maar dit was veral die oorheersing van die gemeganiseerde 

w@reld wat Pretorius verontrus het en hy sien die stad as 
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'n bedreiging vir die mens: 

••• En die masjinerie 

staan rondom, glimmend-swart en groot 

soos donker diere stug en stom 

wat slaap ••• stil soos die dood 

(1943: 50). 

Weer eens word die natuur aangewend om die negatiewe 

elemente van die industriee te beskryf. 

1.4.2.2.2 Metafoor 

Volgens Findlater reik die woord "metafoor" etimologies 

terug na die Griekse woord "metaphora": 

meta: over phora: to carry 

(1929: 315). 

I.A. Richards s~ in 1936 die volgende oor die metafoor: 

"In the simplest formulation when we use a metaphor we 

have two thoughts supported by a single word or phrase 

whose meaning is a result of their interaction" (1936: 93). 

Die metafoorgebruik in S.J.Pretorius se poesie word aan

gewend om die skoonheid van die natuur te besing; verder 

word dit gebruik om die negatiewe van die stad te belig. 
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Deur middel van die metafoor beklemtoon Pretorius sekere 

fasette van die landelike lewe. Die skoonheid van die 

plantegroei was vir horn 'n lafenis vir die moee siel. 

Dit was veral die aande op die platteland wat vir Pretorius 

onvergeetlik was: 

Aan maanblou kuile van die nag 

waar duistre struike rank en blank 

uitbloei in skoonste sterreprag 

(1943: 16). 

Die bekende eienskap van "maanblou" word metafories oorge

dra op die kuile - met ander woorde die romantiese atmos

feer wat die aarde op die platteland vir die digter inhou, 

word vergelykenderwys op die leser oorgedra. Die idil

liese van die landelike word aangedui deur middel van die 

metaforiese verwysing na "maanblou 11 • 

In aansluiting by bogenoemde moet verwys word na die rol 

van die maan in Pretorius se besondere voorliefde vir die 

landelike. Die hemelruim in die platteland lyk vir die 

digter anders as in die stad. Deur middel van'n metafo

riese verwysing na die maan as 'n 11 wit kanoe" word die ro

mantiek uitgebeeld wat aan die maan geheg word. Die beeld 

dra ook by tot die skep van •n atmosfeer wat van rustigheid 

getuig: 
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Deur die dieptes seil 

nou sy wit kanoe, 

oor die nag se kuil 

na die weste toe! 

Teen die dag kom hy sag 

waar die rotse staan 

en die hemels wag 

in sy Hawe aan! 

(1943: 17). 

Pretorius wend ook die metafoor aan om die negatiewe van 

die stad te beskryf; om te beklemtoon hoe hy oor die stad 

gevoel het. Hy verwys dan ook tereg na Johannesburg as 'n 

"Stad van Goud". Hierdie metaforiese verwysing vertel die 

leser baie omtrent die stad en weet hy onmiddellik dat die 

digter Johannesburg bedoel. Dit was byna logies dat as 

daar na 'n "Stad van Goud" verwys word, daar industriali

sasie moes plaasvind. Die masjien het die "lewensbron" 

van die stadsmens geword. Vir Pretorius het dit die hele 

bestaanswese van die mens bedreig: 

••. En die masjinerie 

staan rondom, glimmend-swart en groot 

( 1943: 50) • 

In aansluiting hierby was die skoonheid wat in die stad 

teenwoordig was vir die digter slegs •n bolaag. As jy 
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dieper kyk, sal jy sien dat die skoonheid geen plek in die 

stad gehad het nie. Hierdie gedagte word geillustreer deur 

middel van die metafoor in 11 Bl01nmeverkoper - Malvern 

Johannesburg": 

En voor hom staan sy blompies, mooi, 

van wit tot roos en helderrooi, 

die lug teen - kole in die as! -

c. Personifikasie 

(1943: 47). 

'n Ander vorm van figuurlike taalgebruik waarvan Pretorius 

heelwat gebruik maak is personifikasie. Volgens A.P. Grove 

kan hierdie stylfiguur nie altyd van die vergelyking of 

metafoor losgemaak word nie (1980: 97). Personifikasie 

vind plaas wanneer daar aan dooie "dinge" lewende eienskap

pe gegee word. "Die digter kom so onder die indruk van die 

natuur, dat hy dit met die eienskappe van •n lewende wese 

beklee" (Grove 1980: 97). 

Bogenoemde stelling van A.P. Grove is direk op Pretorius 

van toepassing. Hy is so algeheel onder die indruk van 

die natuur dat hy selfs so ver gaan om die natuur as •n 

persoon, •n natuurwese te sien. So byvoorbeeld sien hy 

die natuur as sy moeder en homself as die kind. Later is 

hy die bruid en die natuur die bruidegom. So word die 

persoonlike verhouding wat die digter self geskep het, 
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duidelik geillustreer: 

Ombels my sag, o kom, 

jy moeder, ek jou kind, 

ek bruid, jy bruidegom: 

ombels my teerbemind 

(1943: 25). 

In die gedig "Dit is die vriende ... " word die natuur be

skryf as die enigste ware vriend wat die digter bet en in 

"Aan die aarde" en "Aand" word deur middel van personi

fikasie en meer spesifiek die persoonlike voornaamwoord 

"jou" menslike eienskappe aan die natuur gegee. So word 

die persoonlike verbouding tussen die digter en die natuur 

geillustreer: 

Ek bet jou Skoonbeid nie aanskou 

(1943: 10). 

Die digter wend personifikasie_verder aan om die "lyding" 

van 'n myn te beskryf. Hierdeur beklemtoon by sy teenkan

ting teen moderne mynbou wat die aarde skend: 

Bedags dan swyg jou stemgekreun 

Maar in die middel van die nag, 

dan boor ek daar jou swarte klag 

wat oprys uit die aarde-skoot 
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Personifikasie word deur Pretorius oorwegend aangewend om 

sy spesiale verhouding tot en met die natuur te beskryf, 

maar ook om sy afkeer van die menslike vernietiging daarvan 

aan te dui. 

1.5 Slotsom 

Na aanleiding van Vonke is dit duidelik dat Pretorius nog 

na aan sy voorgangers staan, maar dat hy meer subjektief 

in sy siening van die platteland en die stad is. 

Hoewel daar reeds sprake van afkeer van die stedelike is, 

is dit nog nie alleroorheersend nie. Vonke kan as die 

aarselende begin gesien word van 'n tema wat uitgebou sal 

word in die volgende bundel: Die arbeider en ander gedig

te. 
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HOOFSTUK 2 

'n KERNBEELD: DIE ARBEIDER EN ANDER GEDIGTE 

2.1 Inleiding 

Met die verskyning van die bundel Die arbeider en ander 

gedigte in 1945 bereik die tema, spanning tussen stad en 

platteland, 'n hoogtepunt. Die vriendelikheid wat nog in 

Vonke bestaan het, verdwyn hier en die ontredderde mens 

word gekonfronteer met die ongevoeligheid van die stad. 

W.J. du P. Erlank s@ in die verband: "Die mooie van die 

eerste bundel het deur breer, meer sosiaal gerigte mens

likheid, mooier geword (1946: 85). 

Hierdie stand van sake moet teen die agtergrond van die 

oorlogsjare, 1939-1945, gesien word. Hoewel Afrikaners tuis 

nie die oorlog ervaar het nie, was hulle wel betrokke. Die 

oorlog was •n verbysterende ervaring, selfs al was dit op 

'n afstand meegemaak. Dit was jare wat baie hard tot die 

gevoelige gees gespreek het. Dit was jare van ontgogeling 

en •n wrang lewensbesef het hand oor hand toegeneem. En 

tog was die oorlog op sy beurt •n verbreding van die Afri

kaanse digter se horison. Die Afrikaner het met lewensas

pekte, volkereverhoudinge en ideologiee kennis gemaak wat 

vir horn vroeer onbekend was. F.I.J. van Rensburg s@ in 

die verband: "Hy is ingeruk in 'n tegniese w@reld wat horn 

met skrik, maar ook met verwondering getref het" (1979: 51). 
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As gevolg van werksgeleenthede het meer en meer mense 

vanaf die platteland na die stad gekom. Die Afrikaner het 

hier in die stad materialistiese vervlakking in die oog 

gestaar. Dieselfde lewenstandaarde van die platteland 

kon nie in die stad gehandhaaf word nie. Dit was as 

gevolg van hierdie gebeure dat die Afrikaanse digter 

met skok moes ervaar hoe sy volk in hierdie jare in 

die engtes beland het. Sy mense is verguis en beledig. 

"Hulle is bedreig met onderploeging - deur immigrasie, on

derwyswetgewing, stemregmanipulasies" (Van Rensburg 1979: 

51). As gevolg van die verstedeliking wat plaasgevind het, 

het die stad sy intrede tot die bewussyn van die Afrikaner

skrywer gedoen. Die Afrikaner word •n gesplete wese. "Hy 

word gespalk tussen twee werklikhede: tussen verlede en hede, 

tussen platteland en stad" (Van Rensburg 1979: 51). Dit 

was teen die agtergrond wat Die arbeider en ander gedigte 

die lig gesien het. 

2.2 Die arbeider en ander gedigte 

As gevolg van Pretorius se gehegtheid aan die landelike 

(hy het groot geword en opgegroei in die Karoo) en sy af

keer van die stedelike, het die gespletenheid stad/land 

sterk na vore getree. Geen ander digter dui die verskille 

so intens as juis Pretorius_aan nie. Pretorius was nooit 

gelukkig in die stad nie, en dit was die hoofrede waarom 

hy die stad in terme van die landelike gesien het. 
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In die volgende bespreking word aangedui in watter mate 

S.J. Pretorius die verskille tussen stad en platteland 

ervaar het. 

2.2.1 Van landheer tot arbeider 

Depressie en droogte het die boer en dorpenaar met geweld 

ingeruk in 'n milieu waarvoor hy nie voorbereid of geskool 

was nie. Die stadsmilieu was juis gedurende die jare be

sig om drasties te verander: dit was jare van indus

trialisasie op •n geweldige groat skaal. Die kontak was 

een van dubbele skerpte. "Die gevoelige oar het meteens mid

de-in 'n oorverdowende lawaai" (Van Rensburg 1979: 51), 

gestaan. Dit was dus geen wonder dat die Afrikaner, die 

eertydse plaasbewoner en dorpenaar, so oorbluf en oordonder 

was nie. Die Afrikaner het die stad beskou as •n tydelike 

verblyfplek waar hy moet werk en bly om genoeg geld in te 

samel sodat hy kan terugkeer na die platteland om sy plaas te 

kan terugkoop van die bank af. 

'n Deel van die Afrikaners was voor die periode van indus

trialisasie trotse grondeienaars. Met liefde het hy geboer 

en met trots het hy sy handewerk aanskou. In "Die arbeider" 

se aanvangsreels gee Pretorius 'n beeld van hierdie idilliese 

toestand: 
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Graanlande het wyd voor .horn gewuif 

en vroeg-voordag het hy by duif

gekoer oor volle boorde in bloei 

gekyk waar skemer kimme gloei; 

die skaap hoor bl@r en gras hoor suis; 

die bloulug het •n lied gesing 

van vreugde wat die lewe bring 

(1945: 11). 

Pretorius wend tipiese plaastonele aan om die gedagte van 

geluk en rustigheid uit te dra. Daar is die geil graan

lande, boorde wat bloei en skape wat bl@r. Die allite

rende [gJ en [bJ ondersteun die tekening van 'n plaasto

neel waar "vrede" heers. 

Let op die rol van die enjambament. Die vrede en plaas

geluk van oom Gawie as boorling van die platteland kom 

baie duidelik na vore in die volgende gedeelte: 

en dit het horn tevredenheid en groat geluk 

verskaf 

wanneer hy duime onder die kruisbande 

gehaak 

saans op sy agterstoep sit en die groot-rooi son 

sien sink 

agter die silwer populiere teen die lug 

in die klofie van die ou klipkoppie 

vir die soveelste keer 
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Deur die een versreel te laat enjambeer in die ander, bou 

die digter die persoonlike geluk op tot 'n klimaks waar hy 

s@ dat oom Gawie elke dag die skoonheid van die natuur kan 

aanskou, maar: "Toe het hy na die stad verhuis, na mense 

en geraas van die groot glimmend-swart masjinerie" (1945: 

1 1 ) • 

Deur middel van die adjektiewe "groot glimmend-swart" word 

klem gel~ op die meganisasie wat plaasgevind het. Die on

vriendelike omgewing waarin die arbeider hom bevind het, 

word deur middel van die adjektiewe "verroeste" en "grou" 

beskryf. 

Ten spyte van hierdie onaangename werksomstandighede het 

al hoe meer Afrikaners die platteland verlaat en 'n heen-

kome in -die stad gaan soek. Van die eens trotse grond

eienaars het die Afrikaners verander in blote arbeiders. 

Die verledetydsvorm "was" en die teenwoordige tyd 11 is 11
, 

dui die posisie van die mense duidelik aan: 

Eens voor die eeu ~ hul grootland-besitters, 

met sluheid nou onterf uit vadersgrond, 

is hul van rooidag tot die straatlig-stond 

asryers, pikslaners en vuilvoor-spitters 

(1945: 19). 

As gevolg van die Afrikanerarbeider se posisie in die 

stad is hulle ontneem van hulle eertydse posisie as eienaar 
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en opdraggewer. Baie het hulle selfrespek verloor en 

daarmee saam ook hul trots. 'n Groot deel van die Afri-

kaners se bestaansnood het verander; hulle het hulle siele 

verloor. Hulle het geleef, maar was geestelik dood. 

Pretorius vertolk die geestestoestand van die mense soos 

volg: 

Sy oe voorheen blink en fier 

word troebel, twyflend soos •n dier s•n 

(1945: 11). 

Hierdie een spesif ieke voorbeeld kan veralgemeen word ten 

opsigte van die arbeiders, as voorbeeld van hulle geestelike 

verval. 

Die teneergeslaenheid van die Afrikaner blyk duidelik uit 

die tweede strofe van "Sonnet - uit Malvern": 

die koppe stug asof haas suf gedink, 

kosblikke in die growwe werkershande; 

onder ou gryspet en slap hoederande 

oe wat vinnig uitloer, bang en blink 

(1945: 19). 

Pretorius probeer om die leser daarop te wys dat die Afri

kaners wat tradisievas en trots was, verander het in mense 

wat hul identiteit verloor het. 
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2.2.2 Perspektiewe op mens en dier 

a Die stadsmens 

Reeds in die gedig "Stakers", uit die bundel Vonke gee 

Pretorius vorm aan die arbeidsproblematiek van die stad. 

Die gedig beklemtoon veral die feit dat die Afrikaner in 

die gemeganiseerde w@reld •n "masjienmens" geword het en 

dat die masjinerie •n bedreiging vir sy voortbestaan is: 

•.• En die masjinerie 

staan rondom, glimmend-swart en groot 

soos donker diere stug en stom 

wat slaap .•• stil soos die dood 

(1943: 50). 

Deur middel van die vergelyking "soos diere stug en stom" 

word die bedreiding deur die masjien duidelik aangetoon. 

In "Stakers" het Pretorius die fondasie gel~ vir die hele 

kwessie van die arbeidsproblematiek wat in sy latere ge

digte gemanifesteer het, aldus H.J. Schutte (1982: 4). 

Vanwee sy Afrikaanse agtergrond trek Pretorius hom die lot 

van die verarmde Afrikaners aan wat noodgedwonge na die 

stad verhuis het. Dit is veral die mense se pyn en ont

nugtering wat hom na aan die hart l@. 

Deur middel van die titelgedig "Die arbeider" in die afde-
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ling "Stad", beeld Pretorius op treffende wyse die weemoed 

en die verdwasing van die Boere-arbeiders uit. Sy hart 

en drome is tussen die graanlande, die boorde en die veld, 

maar deur bestaansnood is hulle "aan ratte en wiele vasge

bind" (1945: 14). Die digter rangskik die gebeure chrono

logies om sodoende •n logiese gang in sy gedig te bewerk

stellig. Die gedig beeld die lewe van •n "plaaskind wat 

arbeider in die stad geword het, wat sy vrou en geloof 

daar verloor en self verstar het tot masjienmens, met net 

af en toe 'n opwelling en onuithoudbare verlange na die 

platteland, totdat die dood horn by die masjien vind" 

(Burgers 1946: 55). 

Dit was ook die eensaamheid van die stadsmens wat die dig

ter diep getref het. In die sin "toe by •n ope graf ge

ween/ en doelloos rondgedool alleen" in "Die arbeider" 

word die sintaksis se pragmatiese orde soms versteur om 

sodoende 'n nuwe referensie met die omgekeerde woordorde 

op te roep. Afrikaans is volgens Ponelis (1979: 526-530) 

•n nukleus-satelliettaal waar die nukleus van die sin in 

die aanvangsposisie staan, hierna volg die satelliet as •n 

aanhangsel in die tweede posisie. Indien daar •n veran

dering in hierdie volgorde is, is daar •n rede voor, by

voorbeeld: om klem te 1@ op sekere elemente. In die 

pragmatiese Afrikaans, as daar gepredikeer word dat iemand 

alleen is, is die sinskonstruksie as volg: 
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dwool alleen doelloos rend. 

Pretorius verander die sinskonstruksie in "Die arbeider": 

en doelloos rondgedwool, alleen 

(1945: 11). 

Die bywoord "alleen", word deur Pretorius aan die einde van 

die sin geplaas en sodoende beklemtoon hy die eensaamheid 

wat die Afrikaner ervaar het in die stad na 'n gelukkige 

samesyn in die platteland. Dit was dan juis as gevolg van 

hierdie omstandighede dat die Afrikaner selfs God verwyt 

het vir sy lot. Deur middel van die adjektiwiese metafoor 

"met vlymskerp lot" word die bitterheid van die Afrikaner 

geillustreer~ Dit is asof die digter eintlik meer namens 

homself praat; asof dit hy is wat God verwyt vir sy eie 

werksomstandighede. Hy gebruik die arbeider as spreekbuis. 

As gevolg van die droogte en depressie wat hy op die plat

teland ervaar het, het die Afrikaner die stad as simbool 

van geluk en welgesteldheid gesien. Gou egter het hulle 

houding verander en die stad het hul vyand geword. 

Pretorius maak van metaforiese beelde gebruik om die gedag

te uit te dra. By taalgebruik met metafore vind daar 'n 

wisselwerking tussen die referensievelde plaas. Hierdie 

wisselwerking word deur verskillende taalkundiges vertolk 

en deur ander bevraagteken. I.A. Richards is veral 'n 

sterk voorstander van die interaksie-teorie wat plaas-
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vind (1936: 61). Later het M. Black hierdie teorie on

dersteun. Volgens hom vind interaksie binne die metafo

riese verband plaas: "In the context of a particular 

metaphorical statement the two subjects "interact" in the 

following ways: 

a) the presence of the primary subject 

incites the hearer to select some 

of the secondary subject's properties: 

and 

b) invites him to construct a parallel 

implication-complex that can fit 

the primary subject; and 

c) reciprocally induces parellel 

changes in the secondary subject" 

(1981: 29). 

Indien mens die betekenisvlakke van die fokus en raamwerk 

in "'n draak rys uit 'n plas" (1945: 13), in oenskou neem, 

is "draak" •n selfstandige naamwoord wat gebruik word om 

•n ondier wat vuur spoeg te benoem. Die verklarende woord

boek van die Afrikaanse taal s@ "'n draak is •n mitiese 

monster, dikwels voorgestel as •n vuurspuwende slang" 

(1985: 172). "Plas", daarenteen, is •n kuil of kol water. 

Die twee betekenisvlakke van "draak" en "plas" word deur 

wisselwerking ineengestrengel sodat die idee van 'n monster 

wat uit die water tevoorskyn kom, vereenselwig kan word met 

'n stad wat besig is om te verrys. Deur middel van hierdie 
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metaforiese beeld, beeld die digter nie alleen die ver

rysing van die stad uit nie, maar word daar ook 'n gevoel 

van vrees of afkeer vir die stad uitgebeeld. 

Pretorius bou voort op hierdie metaforiese beeld ten einde 

die aard van die stad uit te beeld. Die draak is gesien 

as 'n reptiel, daarom koudbloedig, kil en koud. Pretorius 

gebruik hierdie gedagte om uit te beeld dat die koudheid 

en die kilheid van die stad sinoniem met die bleed van 

die draak is: 

.•. Heen 

en weer stroom koudswart monsterbloed 

se ysterselle; .•• 

(1945: 13). 

Vir Pretorius was dit skielik of die arbeiders, die mense 

wat vanaf die platteland gekom het om 'n heenkome 

in die stad te seek, so gebonde aan die stad was, dat 

hulle nie meer kon loskom nie. Vir horn was hulle socs slawe 

van die stad: 

••. en aan sy voet 

is werkers in fabrieke -

(1945: 13). 

Ten einde te beklemtoon dat die arbeiders in haglike om

standighede gewerk het, maak die digter van teenstelling 
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gebruik. Die verklarende woordeboek van die Afrikaanse 

taal definieer teenstelling as volg: "Twee dinge wat die 

omgekeerde van mekaar is" (1985: 1136). In "Die arbeider" 

skets Pretorius deur middel van die metafoor die stad wat 

hom aan die een kant herinner aan 'n verryssende draak en 

aan die ander kant skets hy die rykmanswoonbuurte met die 

mooi teeldakke. 

As gevolg van al die swaarkry en haglike werksomstandighede 

het die arbeider se oe oopgegaan. Die stad wat hy aanvank

lik geidealiseer het, het nou verander in 'n plek waar hy 

nie meer wil bly nie. Weer eens word die teenstellende 

beeld gebruik om die arbeider se gevoel van afkeer uit te 

beeld: 

••• die stad is prag, 

is heerlikheid van gloed en lag 

waar die terrasse kleurig val, 

maar in die buurt stink soos 'n stal 

waar kinders huil en vrouens skel 

agter krotdeure, is dit hel •.• 

(1945: 14). 

Ten spyte van sy afkeer van die stad kan hy homself nie 

losmaak daarvan nie. Pretorius stel die mens in die stad 

voor as 'n gevangene wat nie van die stad kan vlug nie, 

want hy is omring deur die betonmure van die stad en die 

staalstrukture van die fabrieke. Die stadsmens is simbo-
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lies gebonde aan die stad en dit wat daarmee saamgaan: 

Nee, nee, die mens 

kan bier nie vlug, by is begrens 

met staal; beton; van binne blind, 

aan ratte en wiele vasgebind 

(1945: 14). 

Die arbeider se aanvanklike vreugde in die stad bet veran

der in vrees. Die metaforiese beeld dui die vrees as volg 

aan: 

••. Vrees 

styg in sy hart ten top as swaar 

by weer die seekoei van metaal gewaar 

(1945: 14). 

Alles draai soos die ratte van 'n wiel en aangename herin

neringe verander net so skielik in nare realiteite "(nes 

die swart masjien se ratte) in sy hart" (1945: 15). 

Volgens Pretorius bet die mens in die stad van •n rustige, 

gebalanseerde mens verander in •n masjienmens. Sy hele 

lewe bet verander in vaste eenhede; die reelmaat van die 

masjien bet deel van sy lewe geword: 
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die grootste en die kleinste rat 

het hy geolie, deur die stad 

sy fiets getrap, sy maal geeet 

en in sy slaap geheel vergeet 

van als 

(1945: 15). 

Pretorius beklemtoon in "Die arbeider" dat die arbeiders 

'n geestelike dood gesterf het as gevolg van die eise 

van die industrialisasie. Die afsterwe van die arbeider 

illustreer bogenoemde stelling duidelik. Soos hy gelewe 

het, so het hy gesterwe. Vir die fabriek was hy nou 

nutteloos: 

want vir masjiene was hy dood 

(1945: 17). 

Bogenoemde gedig was die voorloper vir wat sou volg: die 

deernis met die minder gegoede en versukkelde mense. Dit 

gaan nie slegs om fisiese armoede nie, maar ook geestelike 

armoede. vergelyk byvoorbeeld "Stadsarme" in die verband. 

Hier beeld Pretorius "'n moedverlore man" in "namelose 

pyn" (1945: 29) uit. Die man was eens dalk •n trotse grond

eienaar, maar nou het hy niks nie; hy gaan gebuk onder 

die laste van die stadslewe. Die gedig is beeldend van 

die swaarkry van die stadsmens. Brooke-Rose se beginsels 

van die werkwoord as metafoordraer nl.: "When a verb is 

metaphoric, its adaptability to the noun is so great that 
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its relationship to it is direct and much stronger than 

its relationship to the action it is replacing" (1965: 

20) word deur Pretorius aangewend om die lyding van 

die stadmens uit te beeld: 

met skouers krom en moeg 

en wange hol, gegroef 

deur namelose pyn ••. 

(1945: 29). 

Die deernis met die verarmdes en die versukkeldes kom 

sterker na vore in "Sonnet - uit Malvern". Die asryers, 

pikslaners en vuilvoorspitters stap in die stadsrook tydens 

skemer weg huis toe. Volgens Burgers het die gedig sy 

"evokasiekrag te danke deels aan die skerp realistiese 

siening en deels aan die besef dat die werkers Afrikaners 

is wat vroeer grondeienaars was" (1946: 55). 

Volgens Pretorius is die Afrikaner •n vreemdeling in die 

stad. Sy kultuur en taal verskil van die meerderheid 

stadsbewoners wat Engelstalig is. Daarom is dit nie eien

aardig dat die arbeiders juis oor die weer in Afrikaans 

praat nie: 

en mompel oor die weer in Afrikaans 

(1945: 19). 

In die bundel word die eerste keer direk na een van die 
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redes vir die trek na die stad verwys, naamlik die droogte. 

H.J. Schutte s@ "dat daar 'dan in Afrikaans• oor die weer 

gepraat word, maak die situasie skrynend. En dat hulle bier 

sag praat, •mompel', maak die situasie des te meer skrynend, 

wat dui op die terneergeslaenheid van die •groot figure•, 

soos ons dit veral in die tweede strofe merk" (1982: 5). 

Volgens Pretorius het van die Afrikaners hulle identiteit 

in die stad verloor. waar hy •n mens in eie reg op die 

platteland was, het hy nou deel van die menigtes geword. 

Pretorius dra die gedagte oor deur middel van die werkwoord 

as metafoordraer. Die werkwoord "dans" het •n magiese 

invloed op die hele sinsomgewing waarbinne dit fungeer: 

Die mpoulas dans en laat die skadus spook 

hul raak verlore tussen huise en rook .•. 

(1945: 19}. 

In aansluiting hierby moet "Bedelaars in die koue reen

weer" genoem word. Hier blyk die hulpeloosheid en doel

loosheid van die ontwortelde stadsbewoner se bestaan: 

Gewoonlik dwaal hul deur die stad se strate 

(soos lope wat •n verre monding soek 

deur woestenye, wyd en droog-verlate} 

(1945: 20}. 

Deur middel van die vergelyking, 11 berustend soos borne en 
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geboue", toon die digter aan dat die stadsmense hul lot 

gelate aanvaar het en nie meer daarteen stry nie. Hierdie 

beeld vind noue aansluiting by die gedagte van lope wat in 

die sand die hoofstroom soek en nie vind nie, en die digter 

gebruik hierdie gedagte om by sy lesers tuis te bring dat 

die stadsmens voortdurend na geluk soek, maar dit nie vind 

nie. 

Die digter bou voort op die beeld van die soeke na geluk 

wat nie te vinde is nie in "Munisipale Kafferarbeiders 

(Johannesburg)". Pretorius beeld die werkers wat in die 

vullis rondsoek na wat hulle kan vind - hetsy dit kos of 

iets kosbaars is. Die werkers word in hulle soeke in die 

vullis beeld van die stadsmens wat soek na geluk wat hulle 

nie kan vind nie. Hierdie gedagte word aan die leser oor

gedra deur middel van die selfstandige naamwoord wat 

metafories aangewend word. Die selfstandige naamwoord "as" 

beteken volgens Die verklarende woordeboek van die Afri

kaanse taal die oorblyfsel van verbranding. Hierdie bete

kenis word weergegee aan die hand van sintuiglike waarneming. 

Hierdie sintuiglike waarneming word oorgeplaas na 'n denk

beeldige w@reld, maar die naamwoord neem sy definierende 

eienskappe met horn saam: die selfstandige naamwoord "as" 

word gebruik om dit wat nie meer bestaan nie, te beskryf: 
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..• verder net as, 

as van die lewe waar hy trap 

en diepin met sy laarse trap 

van reen nat en laaggebuk, 

na wat hy nooit sal vind: Geluk 

(1945: 18). 

Die gedig "Newclare, Johannesburg" het •n indringende 

emosionele inslag. Met die beeld van die koelietjies en 

die bastertjies wat langs die ou watersloot speel, en 

die ou vrou wat op die pondokstoep sit en daaragter die 

"blom-suiwer stapelwolk" (1945: 30), "is daar iets skry

nends, iets ironies en tog ook blymoedigs in die raaksien 

van die kontrasterende skoonheid" (Burgers 1946: 55). 

Pretorius het reeds in vorige gedigte gemeld dat die stads

mens geestelik dood is, en in hierdie gedig noem hy dit 

weer: 

haar oe is verdwaas, is dowwe waterpoele 

waar 

die slyk halfgroen oor vorm wat niks weer

spieelend staar -

(1945: 30). 

Deur die herhaalde verwysing na oe wat of niksseggend of 

verdwaas staar, word dit duidelik dat Pretorius dit maar 

net nie kan nalaat om te noem dat die stad •n negatiewe 
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uitwerking, volgens horn, op die geestelike lewe van die 

Afrikanerarbeiders gehad het nie. Volgens Pretorius is 

dit tiperend van die stadsmens. 

Die feit dat die stadsmens vasgevang is in die stedelike 

bestel, l~ so na aan die hart van Pretorius dat hy dit 

herhaaldelik meld (vergelyk "Die arbeider"; "Stads-arme"; 

"Agterbuurt-bewoner"). Telkens word melding gemaak van 

die stad wat begrens word met beton. So ook word herhaal

delik melding gemaak dat die mens 'n masjienmens geword 

het: vasgebind "aan ratte en wiele" (1945: 14). 

Wat vir die digter die ergste is, is dat die stadsmens sy 

lot gelate aanvaar het; hy probeer nie eers om van die 

stad af weg te kom nie. Hierdie gedagte word aangetoon 

deur middel van die vergelyking: 

berustend soos die borne en geboue 

in die onvermydelike lot, 

eensaam en verlate 

(1945: 20). 

Wat duidelik uit hierdie bespreking blyk, is dat die Afri

kaner wat in die stad woonagtig is, soontoe gedwing is deur 

ekonomiese omstandighede en waar hy aanvanklik oordonder 

is deur die stad, is hy vir sy voortbestaan daarvan afhank

lik en kan hy horn daarvan nie losmaak nie. Hier is hy 

nou blootgestel aan •n totale onsimpatieke bestel. 
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b Die mens van die platteland 

Die afdeling "Land" in die bundel staan in skrille kontras 

met die afdeling "Stad" wat die kenmerke van die stad 

noem. Die afdeling "Land" open met 'n langerige gedig 

met 'n figuur as sentrale fokus. Net soos die arbeider 

verteenwoordigend van die stadsmens is, net so is oom 

Gawie verteenwoordigend van die platteland. Hy is 'n 

goedige mens wat ten spyte van probleme altyd 'n lied in 

die hart het. Hy, as verteenwoordiger van die platteland, 

was heeltemal tevrede met sy leefruimte: 

en dit het horn tevredenheid en groot geluk 

verskaf 

wanneer hy duime onder die kruisbande 

gehaak 

saans op sy agterstoep sit en die groot-rooi son 

sien sink 

(1945: 40). 

Anders as die arbeiders van die stad, put oom Gawie groot 

genot uit sy werk op die plaas. Die gedig is in vrye 

versvorm geskryf en dit gee daartoe aanleiding dat dit 

minder trefkrag het wat geaktiveer is deur konvensionele 

digterlike middele soos byvoorbeeld rym. Tog kom die 

boodskap van werksgeluk duidelik na vore: 
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meestal is hy oom Gawie wat vroeg, 

douvoordag 

wanneer die morester nog helder is 

en op die kim skaars nog 'n pereling van 

ligskyn is, 

sy emmers en sy riem neem om sy bees te 

melk 

(1945: 40-41). 

Die negatiewe uitkyk van die mense van die stad maak plek 

vir oe wat vol lewe is, wat getuig van •n gesonde siel. 

Hier maak die digter van vergelyking gebruik om die uit-

drukking in oom Gawie se oe te beskryf. Die waarde van 

die naamwoord, weerlig, le in die feit dat dit suggereer dat 

oom Gawie se oe "lewendig" is; oe wat geluk weerspieel: 

.. 
kan soms sy oe opvlam soos die weerlig uit 

die kim 

en die vrolike hedonis se hart ontbloot 

(1945: 36). 

Die rol van die verteller of gedigspreker is insiggewend. 

Hy gebruik oom Gawie as sy spreekbuis en sy model van 'n 

mens komende van die platteland: gelukkig, sorgvry en 

geestelik gesond. 

Die sentrale gedagte wat uit die gedigte van die afdeling 

"Land" na vore tree, is dat die mense van die platteland 
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'n lewensvreugde uitstraal. Hulle is tevrede met die een

voudige dinge van die lewe. Die ou Griekwa-skaapwagter was 

gelukkig ten spyte van sy eenvoudige bestaan: 

en die onuitspreeklikheid van vreugde in sy 

siel 

oor die dofverligte rietmuur, die grasdak, 

die ou bliktrommeltjie in die hoek 

en die dun karos waarop hy hom kon strek 

(1945: 42). 

Die eerste twee versreels van bogenoemde aanhaling moet 

gesien word teenoor die eerste gedeelte wat oor die stad 

handel. In teenstelling met die benouenis wat die mure 

op die stadsmens het (vergelyk "Die arbeider", 11 Agter

buurtbewoner11, en "In die stad 11 ), is die 11 rietmuur 11 in 

hierdie gedig deel van die vreedsame atmosfeer waarvoor 

die ou skaapwagter so lief is (vergelyk "0 God laat my 

een uur .•• "; "Sonsopgang"; "0 Stof dat geest word ••. "). 

Die vreugde wat die volwassenes ervaar, word oorgedra op 

die kinders. Die gedagte wat Pretorius wil tuisbring, is 

dat die kinders van die platteland nog die voorreg het om 

sorgloos te speel en dat die natuur deel van hulle pret is: 
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Een ligrooi rose-handjie 

le op die mosbedekte klip, 

die ander draai 'n krans 

van blare en helder blomme 

(1945: 48). 

Die adjektiewe "ligrooi" en "helder" skilder 'n prentjie 

van 'n idilliese lewe. Die idilliese beeld word in die 

eerste twee reels van die laaste strafe versteur. 

Pretorius voel dat hierdie geluk van die twee dogtertjies 

dalk kortstondig kan wees, want as hulle die dag volwas

se is, sal hulle blootgestel word aan die eise van die 

tyd. Dit suggureer in die geval van Pretorius heel waar

skynlik die stad: "Hoe gou moet hulle tog weer ontruk 

word aan di6 kinderdrome" (1945: 49). 

Hierdie realiteit, voel Pretorius, het juis daartoe aanlei

ding gegee dat die Afrikaner moes "gely" het in die stad. 

In "Die arbeider" word hierdie situasie duidelik uitgebeeld. 

Die boer vol drome vir die toekoms, moes stad toe weens 

finansiele druk, en daar is al sy drome verpletter: hy 

het sy vrou verloor en saam daarmee die lus om te lewe. 

c Die diere 

Pretorius toon aan dat dit nie slegs die mens was wat vas-
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gevang is in die stad nie, maar ook die diere. Die gevoel 

word veral geprojekteer in voels en diere soos waargeneem 

in die stadsdieretuin. Pretorius het verby die idee van 

bewaring gekyk en horn blind gestaar teen die feit dat die 

diere in hokke aangehou word. 

In die gedig "Valk in die dieretuin (Johannesburg)", spreek 

die digter sy medelye uit met die valk wat vasgekeer sit 

agter tralies: 

Die Vryheids-dors, 

'n blink verdriet 

le in jou oe 

(1945: 22). 

Die trefkrag van die selfstandige naamwoord "Vryheids

dors" le daarin opgesluit dat die dors na vryheid nooit 

bewaarheid sal word nie. 

Pretorius maak gebruik van montage deur •n naasmekaar 

plasing van beelde. Montage is •n terminologie wat veral 

in die filmbedryf gebruik word wanneer daar "'n kreatiewe 

montering van beeldmateriaal plaasvind as fotobeelde uit 

verskillende tye en plekke in •n retrospektiewe verband 

langs mekaar geflits word om sekere perspektiewe verkla

rend te belig" (Potgieter 1987: 161). W.Y. Tindall ge

bruik montage ook as •n letterkundige termonologie vir •n 

soortgelyke proses in die letterkunde. Hy haal Sergei M. 
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Einstein aan wat s@: "two pieces of film placed together 

inevitably combine into a new concept, a new quality 

arising out of juxtaposition" (1955: 205). 

In die poesie word dieselfde naasmekaarplasing van beelde 

gebruik om sodoende 'n spesifieke gedagte tuis te bring. 

In "Valk in die dieretuin" is daar 'n verskuilde krag agter 

die skerp en skrynende kontraste; die aanskoue van die 

ingehokte voel is 'n teenstelling met die beeld van die 

grasieuse voel wat vry in die lug rondvlieg. 

Deur middel van die teenstellende beelde bring die digter 

'n simboliese betekenis na vore. Die valk kan as simbool 

gesien word van die mens wat net soos die valk vasgevang 

is - die valk agter tralies in die dieretuin; die mens 

vasgebind aan die ratte en wiele van die fabrieke. 

Die laaste twee versreels getuig van nugtere pates en be

klemtoon die benarde situasie waarin selfs die voel is: 

Nou bly jy in jou hoekie sit, 

jou oe asof jy bid ..• 

(1945: 23). 

"Stadsmuile" sluit hierby aan. Pretorius beskryf die 

lyding van die muile in die stad. Hulle moet swaar 

vragte deur die asfaltstrate trek. Die muile het geen 

beheer oor hulle lewensloop nie, want die mens het be-
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heer oar hulle lewens geneem. Deur middel van die teen

stellende beeld, 

God het hul pate 

net gemaak vir gate 

veld en rotse en slate -

(1945: 31), 

beklemtoon Pretorius dat die muile oak uit hulle natuur

like habitat geneem is en ondergeskik aan die mens gestel 

is. Daar word voortgebou op die montage (teenstellende 

beelde) in die laaste strafe. In teenstelling met die 

sukkelende en lydende stadsmuile, is hulle base glad nie 

bekommerd oar hulle welstand nie, maar oar hul ontvlug

ting. Hulle, die base, ervaar 'n volkome toestand van 

rus, terwyl die muile met angs hul taak verrig: 

Hul base, werk-ontkome, 

vind in die wyn Nirwanas 

( 1945: 31). 

Ten einde die kontras tussen stad en platteland aan te 

dui, beskryf Pretorius in die afdeling "Land" in twee 

gedigte diere wat in skrille kontras is met die van die 

stad. Die eerste gedig wat vermelding verdien, is "Gebed 

vir 'n transportryer". Die gedig staan in skerpe kontras 

met "Stadsmuile". Waar die base van die stadsmuile geen

sins bekommerd is oar die welstand van die muile nie, is 

80 



die transportryer wel bekommerd oor die welsyn van sy don

kies. Hy vra dat die Here genadig moet wees omdat hy goed 

gewerk het met sy donkies: 

wees tog genadig, want 

sy hart was teer, ag merk: 

hy het sy donkies liefgehad 

en goed met hul gewerk 

( 1945: 47). 

"By die gedagte dat die diere goed behandel is, word die 

digter emosioneel sterk ontroer" (Burgers 1946: 56). In 

"Stadsmuile" word die digter ook ontroer, maar die rede is 

die teenoorgestelde: die onnodige lyding van die muile in 

die stad. 

'n Geslaagder gedig is "Bleshoender-jag" waar Pretorius die 

pragtige voels beskryf wat tydens 'n jag geskiet word. 

Deur die 11 beheersde verswyging van die simpatie in die ob

j ektiewe beskrywing van die mooi voel wat geskiet word, 

word die leser ontroer" (Burgers 1946: 56) deur die lot 

wat die bleshoender tref. Die voel in vlug kontrasteer 

met die valk wat in die dieretuin aangehou word: 

81 



Slank soos die Argo of 'n galei 

van Perse of Troje 

of ou Fenisie seil sy, 

die wonder-sierlik mooie 

watervoel 

(1945: 54). 

Pretorius vergelyk die sierlike seil van die voel op die 

dam met •n galei wat die Grieke of Perse gebruik het en 

die geluidlose seil deur die water met die gondel wat 

hulle in Venesie gebruik. Die skoonheid van die water

voel is ook teenwoordig in sy sterwensuur. 

In teenstelling met die dramatiese skouspelagtige dood van 

die bleshoender, sal die valk in die dieretuin 'n stille 

dood sterf - sonder trots of skouspelagtigheid: 

Nou bly jy in jou hoekie sit, 

jou oe toe asof jy bid ••. 

2.3 Milieubelewing 

2.3.1 Die stad 

(1945: 23). 

Gedurende die jare wat Die arbeider en ander gedigte die 

lig gesien het, was die gevoel wat Pretorius vir die stad 
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gehad het baie negatief. Hy self se in die verband: 

"Hoedat ek in hierdie atmosfeer van oppervlakkige spot

praatj ies, ongure grappe, koerantpolitiek, nog daarin kon 

slaag om 'n flenter van die skoonheid met sy siel te red, 

bly vir my vandag nog 'n raaisel" (1951: 117). 

Hy gaan verder deur te se dat hy gevoel het wat dit was om 

nie meer te lewe en tog nie dood te wees nie. Vir Preto

rius was sy poesie •n uitlaatklep om presies te se hoe hy 

oor die stad gevoel het. 

As gevolg van genoemde redes is die digter se belewing van 

die stad intens en blyk sy gevoel jeens die stad baie dui

delik. Sy geweldige afkeer van die stad blyk baie duidelik 

uit die oorwegende negatiewe elemente wat in sy gedigte na 

vore tree. Dit was veral die omstandighede waaronder die 

arbeiders in die fabrieke moes werk wat die digter gehin

der het. Daar was die ewige tekort aan lig en die oor

heersende teenwoordigheid van masjinerie: 

en tuim'lend na die lig, gewaar 

die sirkel van die son: 'n ou 

verroeste yster-disk in grou 

van rook ••• 

(1945: 11). 

Pretorius kla oor die swak ventilasie wat veroorsaak dat 

die werkers in rookgevulde vertrekke moet werk. 
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Soos wat Pretorius se negatiewe gevoel jeens die stad ge

groei het, so ook het sy belewing van die milieu negatiewer 

geword. Wanneer die arbeider bo-op die koppie staan en op 

die stad afkyk, sien hy die digte rook wat daaroor hang: 

waar 

die digte rookformasies swaar 

oor skemerende bulte troep 

(1945: 13). 

Die swaar rookformasie herinner die digter aan 'n klomp 

soldate wat in gelid loop. "Troep", wat normaalweg 'n 

selfstandige naamwoord is, funksioneer bier as werkwoord 

met die doel om die effek van die besoedeling aan die 

leser oor te dra. 

Die huisies van die gewone man lyk soos kaias met sink

mure en platdakke. Dit is vir Pretorius 'n onaanvaarbare 

omgewing om in te woon. Weer eens maak Pretorius gebruik 

van twee teenstellende beelde om die kontras tussen die 

versukkeldes en die rykes aan te dui. Aan die een kant is 

daar armoede en aan die ander kant is daar rykdom: 

oor kaiadorpies, groep aan groep 

van sinkmuur, platdak: 
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teenoor: 

Maar ginds glans teelwit, dakrooi, skoon 

in buurtes waar die rykes woon 

(1945: 13). 

Deur middel van die manlike eindrym "skoon" en "woon", 

word klem verleen aan die gedagte van luuksheid en gemak. 

Vir Pretorius is die stad •n plek wat vuil en vol asfalt

stof is; •n plek wat volgens hom ongesond vir die mens

like voortbestaan is: 

Koeletjies en basterjies speel deurmekaar 

hier langs die sloot waar vuilgoed vaal vergaar 

(1945: 30). 

Verder ervaar die digter die stad as •n plek met hoe, on

persoonlike en koue geboue. Daar is reeds gewys op die 

magiese invloed wat die werkwoord het as metafoordraer in 

die konteks waarin dit fungeer. Hierdie metaforiese 

uitstraling wend Pretorius onder andere aan in die gedig 

"Vliegtuig oor Johannesburg": 
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en ver bo, oor die drade-strepe wat 

deur driehoek en trapesium groei 

tot reghoek-hokke en swart knope; 

en oor die blokke grys geboue 

wat hoog chaoties tuimel-val 

(1945: 21). 

Die werkwoord "groei" dui die onmeetbare afstand en steeds 

groeiende draadmassa aan in die vorm van elektriese krag

drade; "tuimel-val" sinspeel op die effek wat die geboue 

op 'n persoon het wat daarna kyk. Dit lyk vir hom asof 

die geboue wil omval. Hierdie beeld vul hom met vrees 

(omdat hy dit van •n ongewone posisie af beskou). 

Verder lyk die geboue vir Pretorius soos hokke: 11 regte

hoekhokke11. Hy ervaar dit as •n plek waarin die mens 

vasgekeer is. Die gebrek aan beweegruimte was vir die 

digter baie hinderlik. Die huisies het dig teen mekaar 

gestaan. Deur middel van die montage beklemtoon die 

digter die opmekaarstapeling van die huise: 

Dan agter oor die bruin 

kleimure en lae dak aan dak, verrys die kruin 

van 'n blom-suiwer stapelwolk 

en krul hoog oor die diepblou hemel-kolk! 

(1945: 30). 

Dit is dus duidelik dat Pretorius die stad intens negatief 
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ervaar. 

2.3.2 Die platteland 

Op grond van die digter se negatiewe houding teenoor die 

stad, volg dit byna vanselfsprekend dat die digter 'n 

voorkeur vir die landelike sal h@. 

Die platteland met sy oop ruimtes en pragtige natuurskoon 

word deur Pretorius geidealiseer. Hy ervaar die landelike 

omgewing as 'n wonder wat die stadsmens nie smaak nie. 

Daar is die vee wat in 'n streep aangestap kom na die werf 

toe; daar is die lawende koelte na •n warm dag en die 

pragtige helder sterre wat snags skitter. In die gedig 

"By die graf van 'n ou Griekwa-skaapwagter" word dit dan 

ook so voorgestel. Pretorius skilder 'n idilliese to

neeltjie hiervan: 

Hom was die wondere van die lewe ook 

bekend: 

die ylgroen aande waar die vee 

•n skuimstreep langs die heuwelhellings trek; 

die pers skadus van die kranse oor mos 

en die geel vlekke van die aandson oor doring

bome 

(1945: 42). 

Die "skuimstreep langs die heuwelhellings trek" in boge-
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noemde aanhaling suggereer dat die vee in •n lang ry 

stadig aangestap kom huis se kant toe. 

In teenstelling met die lawaai van die stad ervaar die 

digter rustigheid en stilte op die platteland. Hiervan 

getuig die ritseling in die blare wat duidelik gehoor kan 

word waar oom Gawie sit: 

dromend tussen wit en blou van die somermiddag 

en silwer ritsling van die blare 

( 1945: 35). 

"Ritsling" toon aan dat dit nog stil is op die platte

land. Dit is so stil dat mens, anders as in die stad 

waar motors en mense lawaai, die blare van die borne kan 

hoor ritsel. In die stad hoor jy "die geraas van die/ 

groot glimmend-swart masjiene" (1945: 11). 

Benewens die stilte van die platteland ervaar Pretorius 

die platteland ook as 'n plek waar volkome vrede heers. 

Die lug is rookvry en die mens kan nog vrylik asemhaal. 

Daar is baie insekte, volop sonskyn en baie sand. Verge

lyk in die verband "Griekwaland-Wes". 

Pretorius beskou die sonsopkoms in die platteland as •n 

unieke gebeurtenis: 
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Daar sal weer Vrede kom 

en 'k dwarsdeur slaap tot ses, 

wanneer die moreson 

wit opvlieg van sy nes 

(1945: 45). 

Die rustigheid wat die digter in sy drome van die platte

land ervaar, word versteur deur middel van 'n kontraste

rende beeld van lawaai wat in die stad heers. Juis deur 

middel van hierdie kontrasterende beeld beklemtoon die 

digter die een uitsonderlike kenmerk van die platteland, 

naamlik stilte: 

Die motorligte beef, 

'n lange stroom verkeer 

skiet snel met bandgekleef 

hier by my oor die teer •.• 

(1945: 45). 

Deur middel van die kruisrym 1@ Pretqrius klem op die la

waai van die stad, maar ook deur die werkwoord "beef" as 

metafoordraer. 

Pretorius ervaar die natuur as 'n plek waar die moee gees 

kan rus. Hy dra hierdie gedagte oor deur middel van 'n 

vergelyking: 
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..• die tyd verdroom 

tussen die rooi aalwyne en die bruin 

en geel sonwarm klippers soos 'n tuin 

van rus 

{1945: 50). 

"Rus" suggereer die vrede wat in die veld heers. 

Pretorius kan nie genoeg oor die hemelruim praat nie. 

Dwarsdeur die digwerk van Pretorius speel dit 'n belang

rike rol. Die lugruim van die platteland is volgens 

Pretorius 'n plek waar die voels kan rondvlieg - dit in 

teenstelling met die lugruim van die stad wat gevul is 

met rookformasies en elektriese drade {vergelyk "Die 

arbeider"): 

•.• dat ek mag le en opwaarts kyk 

waar swawels in spirale van die lug 

wegkring en duik-val en verder vlug 

{1945: 50). 

Pretorius se ervaring van die landelike is so intens, dat 

selfs 'n klim-op by •n gebou in die stad horn roer. Vir 

horn is die plant simbool van die landelike skoonheid wat 

probeer voortbestaan ten spyte van die aakligheid van die 

stad: 
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Deur somergloed en winterkou 

rank hy al om die ou kosyne, 

strooi helder blomme oor die grou 

van mure en strakke messellyn 

o, onvernietigbare Plant 

van Skoonheid wat onsigbaar rank, 

selfs oor die barste sielewand 

ontbloei jou blomme, rein en blank! 

(1945: 53). 

Die plant word as het ware simbool van Pretorius se siening 

en belewing van die landelike omgewing - •n skoonheid wat 

volgens hom ewigdurend is, maar dit verwys ook sinnebeel

dig op Christus. 

Pretorius sluit sy belewing van die landelike af met die 

gedagte dat die belewing so vreugdevol was, dat hy geluk

kig sal sterf, sonder enige verwyt: 

... o, ek sal eens rustig, rustig dood

gaan en my hart sal seker weer: die groot

ste vreugde het hy reeds geniet: 

want reen en klippers het ontwaak en stof 

en water in hom, tot •n eewge lof-

gesang: O, ek sal sterf, op my lippe •n lied! 

(1945: 55). 
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Deur middel van die herhaling van "rustig" word beklemtoon 

dat die digter as gevolg van sy belewing van die milieu op 

die platteland met gemoedsrus sal sterf. 

2.4 Gevolgtrekking 

Wat duidelik na aanleiding van die bespreking na vore ge

tree het, is dat Pretorius se siening van die stad en die 

platteland in skerpe kontras met mekaar staan - hy ervaar 

die stad as intens "sleg" en die platteland as intens 

"goed". Juis as gevolg van die ervaring bestaan en groei 

'n intense spanning tussen die belewing van stad en plat

teland. 
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HOOFSTUK 3 

DIE SITUASIE VANAF 1948-1953 

3.1 Inleiding 

Gedurende die periode, 1948-1953, vind daar 'n aksentver

skuiwing in die poesie van S.J. Pretorius plaas. Die 

meerderheid van die gedigte handel oor die digter se eie, 

persoonlike leed. Tog is daar 'n sporadiese wegbreek van 

die tema en word of die stad met sy negatiewe elemente 

beskryf, of die landelike met sy eenvoud besing. Die 

situasie is veral ter sprake in die bundels Inkeer (1948) 

en Die swyende God (1949). 

Met die verskyning van Grou mure (1953) tree die tema 

"spanning tussen stad en platteland", weer opnuut na vore. 

Hierdie lang epies-liriese werk sluit tematies aan by 

Die arbeider en ander gedigte (1945), tog is daar 'n klem

verskuiwing aan die einde: daar is sprake van versoening. 

In hierdie hoofstuk word daar gepoog om bogenoemde tenden

se te bespreek en om aan te dui hoe dit 'n bydrae lewer om 

die tema te bevorder. 

3.2 Stadservaring 

Die intense belewing van die stad as ongure lewensruimte 
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is kenmerkend van hierdie periode. 

Die stad word uitgebeeld as 'n ruimte vol siekteverskyn

sels, kenmerkende onherbergsaamhede en lee vermaak. Die 

noem van hierdie negatiewe elemente is geensins iets nuuts 

in die poesie van Pretorius nie. Dit stem ooreen met die 

siening van die vorige twee bundels. Tog l@ die verskil 

daarin dat dit intenser en selfs soms negatiewer is. 

3.2.1 Vasgevang in die "ratte" van die stadsbestel 

Die figure in Pretorius se gedigte is finansieel afhank

lik van die stad en word deel van die verstedelikingspro

ses. Hulle wil daarvan af wegkom, maar daar is geen ont-. 

vlugting nie. Die reisiger wat op Johannesburgstasie 

aankom, voel homself onmiddellik soos 'n gevangene, vasge

keer "··· bly hy nou staan tussen die twee groot blokke 

van graniet" (1948: 45). 

Die hoe mure voel vir die stadsmens soos 'n tronk en dit 

skep 'n gevoel van vrees: 

En baie voel hul klein en bang 

tussen die mure vasgevang 

(1953: 16). 

Hierdie gevoel van vasgekeerdheid word ook ervaar binne 

die werksruimtes van die stadsbewoners: 
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En menigeen soek bo die ruite 

verlangend na die land daarbuite 

(1953: 17). 

Deur die herhaalde verwysing na die "hoe mure" skep Preto

rius 'n negatiewe beeld van die stad en suggereer by ter

selfdertyd dat daar buite die stadsmure •n beter lewens

ruimte vir die mens is. 

Die vele werksomstandighede wat daar vir die stadsbewoner 

ontstaan bet, was die gevolg van die grootskaalse indus

trialisasie wat plaasgevind bet. Die mens was vir sy 

voortbestaan afhanklik van die "masjiene". Dit was egter 

die masjiene wat die stadsbewoner "geknak" bet. Hierin 

sien Pretorius 'n verslawing van die mens asook die kwy

ning van die Christelike geloof en opvatting: 

Maar bier gevang deur die masjien 

wat ons in slawerny moet dien, 

weet ons niks meer van God daarbuite 

agter die skemerende ruite, 

maar boor alleen, maand in maand uit 

die silwerlinge se geluid 

(1953: 7). 

Die negatiewe beeld van die stad word intenser en die stad 

word voorgestel as •n gewas wat voortdurend groei: 
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"In die soet vlees van die hoeveldsgras 

groei hierdie stad soos 'n gewas" ••. 

(1953: 5). 

Die 11 gewas 11 simboliseer die slegte en die beeld suggereer 

dat die stad met al sy negatiewe elemente in die mens as 

het ware groei en die mens van 'n gelukkige, sorgvrye wese 

verander na 'n ongelukkige, vereensaamde mens. Hy is let

terlik 'n "gevangene" van die stad, as gevolg van sy finan

siele afhanklikheid daarvan. 

3.2.2 Die uitwerking van die stad op die sprekers en fi

gure in Pretorius se poesie 

Die stad as sodanig kon Pretorius nog aanvaar het, maar 

die negatiewe invloed wat dit op die mens gehad het, was vir 

die figure in sy poesie onaanvaarbaar. 

3.2.2.1 Waarneming van buitestaanders 

Die negatiewe stadsbelewing van Pretorius kom na vore by 

monde van onder andere buitestaanders en vreemdelinge wat 

die stad waarneem en ervaar. In "Oggend voor Johannnes

burgstasie" (1948: 45) kom •n besoeker op die stasie aan. 

Hy word oorweldig deur die hoe geboue en voel homself vas

gedruk daardeur en word getref deur die eensaamheid wat 

hom oorweldig ten spyte van die duisende mense om hom: 
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Die lande van die nag het hy deurkruis 

en na sy lang reis deur die duisternis 

bly hy nou staan 

tussen die twee groat blokke van graniet 

waar al die mense kom en gaan 

met doelgerigte voete en 
.. 

oe .•. 

koersloos, alleen, 

tussen .die hoe 

grys blokke van verdriet 

(1948: 45). 

Die wandelaar wat deur die strate in Kimberley loop, be-

wonder die eenvoud en geluk van die plattelandse dorp en 

sy mense, maar wanneer hy by die ou uitgediende diamant-

myn kom, word hy herinner aan die onaangenaamhede van die . 

stad: 

Die wandelaar, verskrik, wil wegvlug, want 

hy sien na sy klein wandeling, sy pad 

hier onverbid'lik afstort in die Gat 

3.2.2.2 Die eerstepersoonverteller 

(1948: 8). 

Die verteller se indrukke van die stad kom baie duidelik na 

vore. Dit was veral die eensaamheid van die stadsmens wat 

die digter diep getref het. In "Winterreen" uit Swyqende 

God (1949: 34) word die eensaamheid van die mens deur die 
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spreker uitgebeeld. Die gevoel van alleenheid lei dan 

daartoe dat die stadsmens die een weg kies: die belewenis 

van die natuur in die stad: 

voel ek skielik weer bitter 

my verarming 

en die ou beklemming 

van die eensaamheid 

en weet: daar is alleen 

een weg: t•rug in die reen 

t•rug in die nat, verlate, 

koue, danker, oggendstrate 

(1949: 34). 

As gevolg van die eensaamheid wat die spreker ervaar, is 

daar tekens van opstand teen die stadsbestel. Die opstand 

kom duidelik na vore in "Vroee rit" (1948: 44) waar die 

spreker s@: 

Dit is verdriet: 

tot aan my mond rys op die swart verdriet 

(1948: 44). 

Die negatiewe siening van die spreker word versterk deur 

die talle adjektiewe wat hy aanwend om die karaktertrekke 

van die stad te beskryf. Opvallend is die gebruik van 

"swart"; die kleur wat dikwels sinoniem aan die dood ge

bruik word. Op die wyse word klem gel@ op die spreker se 
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afkeer en opinie van die stad. 

3.2.2.3 Siening van die arbeider(s) 

Die arbeider verteenwoordig die meerderheid mense met wie 

Pretorius hom vereenselwig. Hulle is die mense wat hoof-

saaklik van die platteland afkomstig is en wat hul heen-

kome in die stad kom seek het. 

Die arbeider skets sy agtergrond duidelik. Hy s@ in Grou 

~ dat hy afkomstig is van die platteland en dat hy •n 

trotse grondeienaar was, maar as gevolg van die droogte en 

depressie was hy gedwing om •n heenkome in die stad te 

vind: 

jaag U met droe donderweer 
.. 

my uit u vroeer vlaktes, Heer ••• 

(1953: 1). 

As boorling van die platteland met sy oop vlaktes, word die 

spreker oorweldig deur die hoe geboue, elektriese drade en 

meganisasie: 
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En later toe hy boontoe klim 

het hy gesien oor die swart glim 

van teer, verdwergde mensfigure 

teen die ontsaglik-hoe mure 

en waar gespanne drade loop, 

hoe ystervoels met vlerke oop 

gesper, verstar kyk op die teer 

(1953: 1). 

Die stad word deur horn gesien as 'n wrede plek waar die 

mens agteruitgaan. Hy se dat die geestelike agteruitgang 

die skuld is van die gemeganiseerde wereld: 

"maar eindelik in hierdie stad 

breek hul ons siel op wiel en rat" •.. 

(1953: 25). 

Hy meld die slegte werksomstandighede - afgesonder, weg 

van die ooptes van die veld en heme!: 

afgesonder 

vir goed van God se hoe ligte, 

groen gras •.. blin~ plasse .•. vergesigte ..• 

(1953: 3). 

Al hierdie negatiewe elemente het bygedra tot die arbeider 

se ongeluk. Hy meld dat hy sy spontaneiteit verloor het 

en saam daarmee die !us om te !ewe. In die plek daarvan 
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het sinisme gekom. Die arbeider se: "dat Een hier heeldag 

sit met groot, /hol oekaste en star gryns" (1953: 5). Vol

gens Pretorius het geld alles regeer. Dit het die mens se 

denke geheel en al oorheers. Al wat hy heeldag hoor, is die 

"silwerlinge se geluid" (1953: 7). Die mens het volgens 

die arbeider die stad se slaaf geword om in diens van horn 

te staan. 

Hierdie omstandighede het volgens die spreker daartoe aan

leiding gegee dat die stadsbewoner eensaam geword het. Hy 

noem dit dan pertinent: 

Hoe eensaam is die wereldstad 

(1953: 2). 

Die eensaamheid het gelei tot opstand. Die arbeider sien 

die stad as 'n groeiende 11 gewas 11 (1953: 4) wat die mens se 

lewe oorneem en beskou dit as die direkte oorsaak van die 

geestelike vervlakking wat ingetree het. Die banale 

kroegtonele, wat hy in Grou mure beskryf, staaf sy denke. 

Vulgere grappe word vertel en geestelike oppervlakkigheid 

kom na vore: 
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Een met swaar kaak 

en besemhaar vertel met smaak 

vuil grappe binne in •n kring 

wat al hoe digter om hom dring: 

die koppe bymekaar kompleet 

soos torre •n vrot vruggie vreet 

(1953: 32). 

Die soeke na ongevinde geluk lei tot fisiese opstand 

teen die stadsbestel en as die opstand onderdruk word, 

word die arbeider maar weer deel van die menigtes wat 

"naamloos" bly. 

3.2.3 Natuurervaring in die stad 

Komende van die platteland, soek Pretorius voortdurend na 

iets daarvan in die stad. Tot sy teleurstelling is daar 

nie oop vlaktes, groen velde en bome nie. Die stad is •n 

kompleks van geboue met bitter min van die natuur daarin. 

3.2.3.1 Die sprekers se belewing van die diere in die stad 

Die sprekers ervaar die diere se lewenswyse en omstandig

hede as problematies. Telkemale word verwys na die feit 

dat die diere opgesluit is agter tralies en nie in hulle 

natuurlike habitat kan rondbeweeg nie. Klem word gel@ op 

die wreedheid van die stadsmens om die diere so ingehok te 

hou. Die arbeider meld in Grou mure: 
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Hoe wreed is hierdie wereldstad 

waar teen grys mure langs die pad 

die diere ingemessel sit: 

Die aap met ogies of hy bid 

die valk en arend wat ver tuur, 

die wolf in sy urinesuur 

(1953: 3). 

Dit is egter nie alleen die lot van die wilde diere wat 

die sprekers ontstel nie, maar ook die van die mak diere. 

Die perd word as voorbeeld gebruik. Deur die gebruikma

king van montage, word die lewe van •n stadsperd in ver

gelyking met die van 'n perd op die plaas uitgebeeld in 

die gedig "Stadsperd" uit die bundel Inkeer (1948: 30). 

Die gedig word in drie dele ingedeel. In die eerste ge

deelte word die perd voorgestel as nie alleen 'n edel dier 

nie, maar as 'n sierraad en model vir groot kunstenaars 

soos Donatello en andere. In die tweede gedeelte van die 

gedig word klem gele op die idilliese bestaan van die perd 

op die plaas en veral die vryheid van die dier word opval

lend vermeld. Die agt lettergrepige ritmiese struktuur, 

ondersteun deur 'n viervoetige jambiese versmaat beeld 

hierdie vryheid uit: 
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..; I I ...J I ,. v I I J I I 
Terwyl jy met jou maat die pas 

g~l~~w~g de~r{dfe vl~~t~ m~et/ 
./Jj·J '/ '-"' llv i/ sover die pad verblin/end oo~ 

di~ b~f;; a#.i;;'an hobg / da';.rv'oor/ 

glyk aa~ di~ swi~~e~s d~t/die s~ee~ 
op kr~is/:n fl~nk/b~g{n/t~ glim/ 

v I I v I L. \/ L( v' I It waar steil die pad fie ra.7~e klimµ 

(1949: 31). 

Die spreker beklemtoon die vryheid van die perd deur die 

perd te vergelyk met 'n kind wat sorgvry speel. Die werk-

woord "speel" suggereer juis die mate van vryheid van die 

dier. 

In die derde gedeelte wil die spreker die leser doelbewus 

skok om sodoende aan te toon hoe nadelig die stadsomstan-

dighede die perd getref het. Waar die perd •n sorglose 

bestaan op die plaas gevoer het, word sy bestaan in die 

vreemde stedelike omgewing gekenmerk deur patroonmatigheid 

en lyding. In stede van rondbaljaar op die oop vlaktes, 

moet die perd dag na dag die wasgoedwaentjie deur die 

strate trek. In stede van vry rondbeweeg, moet die perd die 

bevele van sy meester binne straatgrense gehoorsaam. 

Ten einde klem te le op bogenoemde feite gebruik die dig-

ter afwisselend die jambies-trogeiese versmaat: 

IV'-" I I\/ v i 
loop as hul skree, staan as hul trek. 
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Deur die heffing op "loop", "skree", "staan" en "trek" te 

plaas, word die lyding van die perd beklemtoon. 

Indirek verwys Pretorius bier na die lyding van die mis

plaastes van die maatskappy. Hulle lyding was soortgelyk 

aan die van die perd. 

3.2.3.2 Uitbeelding van die natuur 

Die sprekers soek na iets van die natuur in die stad, maar 

kan dit nie vind nie. In Grou mure vind hy wel 'n perske

en •n peerboom, maar hulle kan nie eers vergelyk word met 

die vrugtebome op die plaas nie. Hulle groei is belemmer 

deur die tekort aan sonlig. 

Die arbeider soek verder en vind 'n sierboom. Die boom 

groei uit die beton uit en is geheel en al misvorm: 

"en hierdie sierboom met sy strakke 

ontblaarde en verminkte takke 

is 'n gewrig met vingers krom 

wat uit beton en teer uitkom 

en bo die pale en die drade 

opgryp na God om sy Genade •.• " 

(1953: 4). 

Die natuurlike plantegroei het byna heeltemal verdwyn. Dit 

moes plek maak vir die hoe geboue van die stad. Al wat 
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daarvan oorgebly het, is herinneringe. In hul plek is nou 

steierpale en halfklaar geboue, soos uitgebeeld in Grou 

mure. 

3.3 Heimwee na die landelike 

3.3.1 Verlange na die natuurskoon in die platteland 

As inwoner van die stad ervaar die digter die stad as 'n 

plek met hoe geboue vol elektriese drade wat die blou lug 

ontsier. Dit laat die digter met verlange aan die lande

like dink, al is die herinneringe nie meer so duidelik 

nie: 

voor hierdie stad en al die grou, 

iets wat jy vaag-verlangend raai: 

'n skewe jakkals of 'n kraai, 

of valk met flentervlerke wat 

jou bo die grys terrasse vat 

na 'velde waar die berge gloei 

(1953: 4). 

Die gedigsprekers verlang intens na die stilte van die 

platteland waar hulle nog die galop van 'n perd kan hoor 

of selfs die geluide van die natuur. In Grou mure word 

die verlange openlik gemeld: 
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O die verlange, die verlange 

om terug te gaan na die vergange, 

die wye land wat agter rys 

van ons verlore paradys ••• 

(1953: 8). 

Die herinneringe aan die landelike skep 'n innerlike pyn. 

Daar is die verlange na die verlede toe die spreker nog 

self op die platteland woonagtig was; die herinneringe 

aan die plaasdam, die fontein en die vlaktes van die Karoo: 

O modderdam, kristalfontein, 

- om net te dink wek weer •n pyn 

(1953: 8). 

Hierdie uitroepe oor die natuur is sterk emosioneel en 

hierdie emosies spruit voort uit die heimwee wat die ar

beider ervaar. 

Die heimwee na die landelike lei tot die idealisering 

daarvan soos duidelik blyk uit "Oop myn ••• Kimberley" 

waar die Karoodorp geteken word as die ideale lewensruimte: 

Hier deur die dorpie stap die wandelaar 

al langs die helder rye huisies waar 

die goed versorgde tuintjies vlam in wit 

en rooi en mense op die stoepe sit 
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Ons vind ook telkens 'n verheerliking van die natuur. In 

die gedig "Vroee rit" maak die digter baie suksesvol van 

die sonnetvorm gebruik om die skoonheid van die natuur te 

besing. In die eerste agt versreels word die skoonheid 

van die veld beskryf: oop vlaktes, tortels wat sorgvry 

rondvlieg en hul vlerke wyd oop kan sprei. In die toe

passing, hier die laaste vier versreels, beeld die spreker sy 

negatiewe gevoel jeens die stad uit. Daar word metafories 

na die stad verwys as "swart verdriet". Die spreker se 

eie persoonlike ongeluk in die stad word sinoniem met die 

"haglike" omstandighede wat volgens horn in die stad beers. 

Deur middel van die rym skep die digter die atmosfeer van 

rustigheid en die natuurskoon wat daar is. D.J. Opperman 

se siening in Wiggelstok (1959: 99) is dat die "rym deur 

klankintegrasie verrykend werk". Wimsatt s~ die volgende 

in die verband: "(Rhyme) imposes a logical pattern of 

expressed argument: a kind of fixative implication" 

(1953: 164). 

Hierdie beginsel word deur Pretorius toegepas om 'n idil

liese lewensruimte te visualiseer. Dit geld veral vir die 

laaste agt versreels waar die digter deur middel van paar

rym die teenstelling tussen stad en platteland uitlig. 

Hy vergelyk 'n torte! op vlug in die ope blou lug met die 
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"Duisternis" waarin hy horn bevind - hy kan sy God nie meer 

vind in die stad nie. Die vreugde wat in die veld beers 

is die gedigspreker nie beskore nie omdat die stad met sy 

industrialisasie sy hele wese oorheers. 

3.3.2 Die mense van die platteland 

Die voorstelling van die mens op die platteland is baie 

positiewer as die van die mens in die stad. So word die 

boer in die gedig "Die boer" (1948: 72) voorgestel as 'n 

gelukkige mens sender die daaglikse probleme van die stads

mens. Hy, die boer, is doodtevrede met sy lewenslot: 

Agter die osse en die ploeg 

loop hy en dis genoeg 

(1948: 72). 

Die wete dat die mense van die platteland tevrede is met 

die lewensloop, vul die digter met heimwee as hy dink aan 

die lewenslot van die arbeiders in Grou mure: 

Hy sien tussen die rye ligte 

die wreed gepynigde gesigte 

(1953: 15). 

Hierteenoor voel die boer "geluk en sekerheid/ met die heel

al en ewigheid" (1948: 72). 
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3.4 Die gevoel van die digter jeens die stad 

Hy is ongelukkig daar en wil bitter graag weer in die ruim

te van die platteland wees waar mens en dier 'n gelukkige 

bestaan voer. 

Hierdie gevoel word saamgevat in die gedig "Gebed" (1949: 

52) w~ar die spreker s@ dat hy tevrede sal wees om te sterf 

as hy die voorreg kan h@ om nog net een maal die onsterf-

like skoonheid van die natuur te kan aanskou; 'n skoonheid 

wat volgens die spreker nie in die stad te vinde is nie: 

Net eenmaal die volmaakte Lied 

net eenmaal alles uit te giet 

in Skoonheid wat Onsterflik is 

laat kom dan maar die Duisternis 

3.5 Houdingsverandering 

Let op die volgende greep uit Grou mure: 

Van nou af aan sal ek nie meer 

slegs droom en my in wanhoop keer 

na die "verlore land", maar sterk 

my buig en in die aarde werk, 

totdat deur hierdie somber streek 

al suiwerder U wese breek 

111 

(1949: 53). 



as tussen mure hoog en blank 

opnuut die ware wynstok rank 

en bokant steen en teer gegroei 

die bloedrooi Christusdoring bloei .•• 

in al die hoekies grou en naak 

moet almal kruietuintjies maak 

dat eenling en geslag en volk 

ender die rook se donker wolk 

in tiemie en in roosmaryn 

genade vind vir al hul pyn 

(1953: 39-40). 

Die vraag wat na aanleiding van hierdie aanhaling na vore 

tree, is of daar sprake van 'n houdingsverandering is of 

nie. In Grou mure is daar veral sprake van allerlei sim

bole, soos byvoorbeeld die verwysing na die paradys en die 

tuin-motief wat tot verwesenliking in die gedig kom, maar 

dit gaan nie hierom in die eerste plek nie. Dit gaan wel 

om die beswering van •n eie w~reld in terme van sy beperk

te waardesisteem (Schutte 1982: 7). 

Die aangehaalde gedeelte, dit is die slot van die gedig, 

moet beoordeel word aan die hand van die volgende passasies: 

"hy is geen slaaf maar 'n God". Hier word die genesings

krag van die boererate geloof "as antwoord op sy krankste 

vrae" wat 'n verlossende inkantasie word, aldus Schutte 

(1982: 7) "Daar is genesing in die klein,/ (verborge weef-
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sels vir die pyn: /die belewenis ... en tiemie teen die 

pyn" (1953: 12). Die "kruietuintjies" wat in die stad 

aangel~ moet word, sou kan uitwys na die herstel van die 

Tuin van Eden, maar in die eerste plek, en miskien veral 

net dit, dui dit op die besef dat die stuk deur die waar

des van die plaasw~reld ervaar kan word. Volgens Schutte 

is dit weliswaar geen finale oplossing nie, maar dit is 

tog geloofwaardig op grond van die vorige waardesisteem 

(1982: 7). 

Dit is dus duidelik dat Pretorius die stad "aanvaar" in 

in terme in die landelike waardesisteem. 

3.6 Slotsom 

Hoe langer hoe duideliker word dit: Pretorius se liefde 

1~ op die plaas, sy ongelukkigheid 1~ in die stad. Die 

stad word epies verbeeld en die land word liries besing. 

Op die end is daar wel sprake van 'n moontlike versoening, 

maar of dit gehandhaaf sal word, word in die volgende 

hoofstuk aangetoon. 
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HOOFSTUK 4 

BERUSTING OF OPSTAND? (1963-1983) 

4.1 Inleiding 

Na •n swye van tien jaar sit Pretorius sy oeuvre voort met 

die verskyning van Die mummie en ander verse (1963), gevolg 

deur Argekrobaat (1969), Lemma (1974), Album (1976), •n keur 

uit sy poesie, Smartlap (1981), Serusiet (1983) en Anamnese 

(1991). 

Aan die einde van die vorige hoofstuk bet ons kennis ge

maak met die insig van die digter dat opstand teenoor die 

stad hom niks sal baat nie. Dit was asof die digter oor 

die grouheid van die stadsmure heengryp na enkele oorblyf

selfs van "die verlore paradys". Dit was asof Pretorius 

die land in die stad wou ontdek bet. Sy opvatting was dat 

as by hard genoeg soek, hy tog iets van die landelike in 

die stad sal ontdek. In 'n beredenering stel hy dit so: 

Van nou af aan sal ek nie meer 

slegs droom en wanhoop in my keer 

na die "verlore land", maar sterk 

my buig en in die aarde werk, 

totdat deur hierdie somber streek 

al suiwerder U wese breek 
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Die vraag wat in hierdie hoofstuk beantwoord moet word, is 

of die digter daarin geslaag het om hierdie konsep van 

versoening deur te voer al dan nie. 

4.2 Pessimisme oor die stadsbestaan 

Na die verskyning van Grou mure in 1953 is met verwagting 

uitgesien na die verskyning van die volgende bundel in 1963, 

naamlik Die mummie en ander verse. Daar is uitgesien na 'n 

meer versoenende houding teenoor die stad veral na die ver

skyning van eersgenoemde bundel. Die teendeel is egter 

steeds waar. Pretorius se pessimisme oor die stadsbestaan 

blyk steeds duidelik uit Die mummie en ander verse en latere 

digbundels. Steeds kan hy nie nalaat om op die negatiewe 

elemente van die stad te wys nie. 

4.2.1 Milieu-belewing in die stad 

Die stad word weer eens geteken as 'n vuil plek met "roet 

van treine wat die plek besmet" (1963: 12). Verder word ge

meld dat die masjiene van die moderne stadsbestaan orals 

teenwoordig is en word dit geteken as 'n bedreiging vir 

die menslike voortbestaan in die stad: 

terwyl die hyskraan agter rys, 

hoog soos 'n kruis? .•. 'n galg .•• ? 

(1963: 16). 
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Die effek van woorde soos "kruis" en "galg" is om te sin

speel op die dood - die masjien is die oorsaak van die 

geestelike dood van die mens. 

In die periode, jare na die verskyning van die eerste digbun

del, Vanke, is sy belewing van die stadsomgewing nog steeds 

dieselfde: ongure geure besmet die lug; die stad is •n 

ewige gewoel van menseskaar omring met blokke graniet en 

beton van die hoe geboue; die lawaai van die stad is oor

verdowend: 

Soos twintig jaar gelede 

druil •n viswalm steeds 

in Presidentstraat af 

en staar die ringoogvisse 

uit ysstrooisels 

na Kleurlingvroue, Indiermeisies met vlegsels, 

buskondukteurs ••• 

en langs die stadsaal onder die blokke beton 

voor die rytjie met konsertina en kitaar 

en 'n swart Bantoeskaar, 

dwarsdeur die rumoer van motors, toeters, toringblokke, 

(die meisie met die mini 

wat in die boudekepies knap onder haar broek se bolletjie 

piets 
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flits gou verbyl) 

donder ou baas Potgieter met sy boepens 

nog steeds: "Repent ye to the Lord my friends!" 

(1974: 13). 

Die agterbuurtes het ook nie verander nie. Die armoede 

en verval is nog steeds sinoniem met die ongure omgewings: 

.•• maar die plek 

is muur tot dak met skimmelgrou oordek, 

terwyl die ou waard, asof met yerwyt, 

my tafel met verslete eetgoed dek: 

hapborde, messe tot die rug verslyt 

en alle reuke meng in die vertrek, 

totdat die walging stry met my aptyt 

(1976: 100). 

Die stad word geteken as 'n wereld vir die sakeman - 'n 

wereld wat myle ver le van die kabbelende strome van die 

veld. Dit is 'n wereld waar geld die botoon voer: 

behalwe net die goue stroom van geld 

wat alles giftig doodskroei waar hy vloei 

(1976: 107). 

In aansluiting by die kilheid en koudheid van die stad in 

bundels soos Vonke, Die arbeider en ander gedigte en Grou 

~, word daar steeds daarop voortgeborduur in 1981. Die 
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metafoor word steeds aangewend om op die karaktertrek van 

die stadsomgewing klem te le: 

Straatmure 

waar skaduf igure 

gly, en die wind 

(hul lot) bitter en blind 

sny; danker slangbogte 

waardeur hartstogte, 

skuldige skadu's, kruip 

en sluip 

langs mure angs 

4.2.2 Die lewe van die stadsbewoners 

(1981: 43). 

In Die arbeider en ander gedigte het ans veral kennis ge

maak met die digter se waarneming van die misdeeldes en 

versukkeldes van die stadsomgewing (vergelyk "Die arbei

der" en "Sonnet - uit Malvern"). Veertig jaar na Vanke, 

tot en met 1983, herhaal die tendens ham telkens in die 

poesie van S.J. Pretorius. Die enigste verskil le daarin 

dat die landelike mense nie meer as te,enpool geidealiseer 

word nie (vergelyk "Stadsboere" uit Lemma; "Drie sonet

te uit Griekwaland-Wes" uit Lemma; "Stadswyk" uit Die 

mummie). 
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Die beeld wat die digter voorhou, is dat die mens in die 

stad ongelukkig is - nie alleen ongelukkig nie, maar dat 

hulle ook baie swaar kry. In die poesie van s.J. Preto

rius kry ons meestal die liriese stem, die stem van die 

eksegeet, die stem van die verteller self. Die digter 

self vertel van die swaarkry van die stadsmens wat vas

gevang sit in die ratte van die industriele wereld wat 

horn van sy menslike waardigheid gestroop het. Die mens 

lewe in eensame verwarring, hulle het 'n geestelike dood 

gesterf. 

Die finansiele laste waaronder die arbeiders en hulle ge

sinne gebuk moes gaan, word uitgedruk in "Stadswyk". 

Pretorius maak gebruik van beeldmateriaal uit verskillende 

tye en plekke en plaas dit dan in retrospektiewe verband 

langs mekaar. In "Stadswyk" gebruik hy die konsep van 

montage of naasmekaarplasing om die verskil tussen die 

arbeiders en hulle gesinne en die ryk sakemanne aan te dui: 

'n Man sit soms met kruisbande en pet 

na hy die heelnag 'n masjien moes stock: 

net socs die asswart boompies klou hy ook 

nog aan die lewe met 'n stug verset. 

En langsaan rys die kerkhof, socs 'n woud 

van steen die Jodedeel ... 
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Die stadsmens word verder geteken as mense wat eensaam en 

gebroke is. Hulle het voor hulle tyd oud geword as gevolg 

van die eise van die stedelike bestel. 

In die poesie van s.J. Pretorius word gebruik gemaak van 

teleskopering - dit is waar beelde oor tyd en ruimte in 

mekaar skuif sodat die beelde mekaar ondersteun en ver

sterk. Die konsep kom onder andere in "Klerk" voor en die 

digter versterk sodoende die beeld van die tipiese stads

mens wat gebuk gaan onder die laste van die stedelike be

stel: 

Sal hy een middag van kantoor 

met skaamte en met skrik 

waar die straatspieel deur skemer gloor 

op sy gestalte blik: 

oor oumanskouers 'n krom baadjie, 

sy hare steenkoolas, 

nog altyd op dieselfde paadjie 

waar hy 'n jong man was 

(1963: 16). 

wanneer hy in die spieel kyk, sien hy homself soos wat hy 

is: vol "versoende walg". Eens was hy vol walging en 

opstand; nou het hy egter sy lewensomstandighede aanvaar. 

Die gedagte van "gebroke" stadsmense kom ook voor in "Skof-
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werkers oppad huis toe". Geestelik en liggaamlik vervalle, 

is die arbeiders se uiterlike toonbeelde daarvan: 

elkeen 'n man, gebroke en oorwin, 

die oe dowwe sade in hul doppe 

die afgesloofde hande bruin met knoppe 

( 1976: 31). 

Wanneer Pretorius die selfstandige naamwoord as metafoor

draer gebruik, word die naamwoord uit die w@reld van sin

tuiglike waarneming oorgeplaas na 'n denkbeeldige w@reld, 

maar die naamwoord neem sy definierende eienskappe met hom 

saam. "Oe" en "sade" dra die gedagte van die geestelike 

verval as gevolg van die eise van die stad aan die leser 

oor. Die idee van oe wat sien, maar ook nie sien nie, 

word ook in die raamwerk van die fokus "sade" opgeneem. 

'n Verdere faset van die stadsmens wat na vore tree, is 

dat hulle geteken word as gevoellose en harde mense. Ten 

spyte van die uitroepe om "hulp" gaan hulle daaglikse ak

tiwi tei te voort asof daar niks om hulle gebeur nie. In 

"Vrou in Pritchardstraat" word die vrou se eensaamheid en 

smart oorgedra deur middel van die musiek wat sy maak, maar 

niemand neem notisie van haar nie: 
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Jy strooi 

die pyn van alles eens so mooi, 

- menige lied en wals 

verslaan en voos en vals -

blikkerige-skriel 

vir •n verveelde skare 

(1963: 18). 

Insiggewend bier is om te let op die magiese invloed van 

die werkwoord "strooi" as metafoordraer. "Strooi" as 

werkwoord word ingespan om die boodskap van ellende en 

swaarkry aan die stadsbewoner oor te dra, maar dit val 

op dowe ore. 

"Stadsboere" in die bundel Lemma sluit aan by die gedag

te hierbo genoem. Die gedagte wat Pretorius wil uitdra, 

is dat die stadsmens gestroop is van alle menslike ge

voelens. Hier pas hy die beginsels van S.R. Levin in 

verband met die metafoor as affektiewe relasie toe. Levin 

s~ in die verband: "The poet in imagining his world is 

free to furnish that world with anything he chooses: with 

objects that do not exist in the real world. But the 

real-world objects are modulated in their transportation 

to the world that is imagined" (1977: 130). 

Deur die konkretisering van die abstrakte begrip dra Pre

tori us die gedagte aan die leser oor dat die mens in die 

geindustrialiseerde stad omring is deur masjinerie: 
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Al wat ons sien 

is die kuttelstiltes 

van staalverorberende kraaie 

en geharnaste voetgangers 

(1974: 14). 

Hierdie w@reld waarin die stadsmens woon, is die direkte 

oorsaak vir die gevoelloosheid van die stadsmense: 

In ons diepfriesharte hang 

bokant die reuk van saagsels 

karkasse bloedrou werklikhede 

(1974: 14). 

Vir die spreker 1@ alle hoop op die toekoms en die drome 

van 'n beter lewe in ~ie stad begrawe onder die roet van 

die stad. 

Pretorius teleskopeer hierdie vernietiging van toekoms

ideale aan die hand van natuurbeelde om so aan te toon dat 

die stadsmens net 'n skimbeeld is van wat hy vroeer was: 

Is hierdie ratelende skelet 

herinneringe aan kokkewiet- en keurboshelder water? 

(1974: 14). 

Sy ongelukkigheid in die stad lei noodwendig daartoe dat 

die stadsbewoner vergete en alleen voel. In "Kaartver-
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koopster, Florence" (Argekrobaat) kom 'n nuwe faset in 

die poesie van Pretorius na vore, naamlik dat hy 'n oumens 

in die stad beskryf en daarop dui dat die mense geheel en 

al aan hulself oorgelaat is - vergete deur die maatskappy. 

Aan die hand van die beskrywing van die ou· dame word haar 

eensaamheid uitgebeeld: 

met haar swart rok sonder kraag 

en haar stem wat krakend klaag 

(1969: 6). 

Selfs in Serusiet, word die bejaardes geteken as vergete 

deur die maatskappy. Hulle voel vergete, verwerp, bedrieg, 

totaal en al aan hulle self oorgelaat: 

Net wanneer als gesellig lyk en fyn, 

raak almal skielik weg, verdwyn 

SOOS diere VlUg Of voels vlieg 

en voel hy hom verwerp, bedrieg, 

eensaam gekluister aan sy stoel 

in 'n grys leegte sonder doel 

(1983: 12). 

Die ou mense wat die digter nou veertig jaar later meld, 

is jongmense in die bundel van 1943 en 1945. Hulle le

wensomstandighede het nie verander nie. As jongmense vol 

hoop vir die toekoms, het hulle verander in eensame en 

vergete oumense van die moderne stadsbestaan. 
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In "Beeld in Hillbrow" wend Pretorius transendentale beel

ding aan om aan te toon dat die stadsmens inherent geheel 

en al aan homself oorgelaat is; dat hy gestroop is van 

gevoelens, dat hy om hulp roep, maar niemand boor horn nie. 

Die beeld wat beskryf word, reik dan transendentaal uit 

na die tipiese stadsmens: 

Sy kop 'n doolhof grou verwarring -

van watter donker drome 

gevange in betonverstarring? 

Eensaamheidsepitome 

(1983: 38). 

Die gedagtes kom vroe~r voor in "Vrou in Pritchardstraat" 

waar sy haar lot bekla, maar niemand luister nie: 

vir 'n verveelde skare 

uit die verroeste snare 

van jou honky-tonk siel ••• 

(1963: 18). 

Die digter l~ die skuld van die stand van sake voor die 

deur van die stedelike bestel. Niks is belangriker as die 

maak van geld nie. Deur middel van die beginsel van 

taalimpak soos deur Wheeler beskryf: "Poetry withholds 

some undefinable remainder of its meaning, forcing us to 

come back to the language itself again and again. And 

when we do so, with full attention to the texture as well 
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as the import of what we read, we discover that even the 

area of meaning supposedly familiar appears fresh and new, 

miracuously reanimated •.. Language is a human achievement 

and in poetry is language triumphant" (1966: 81), beskryf 

Pretorius die belangrikheid van geld vir die stadsmens as 

hy praat van "goue strome van geld" (1976: 107). In "Sake

w@reld" uit Album word die negatiewe invloed wat geld op 

die mens kan h@ aan die hand van beelding beskryf: 

Hier klink geen stroom sy kabbels oor die veld 

behalwe net die goue stroom van geld 

wat alles giftig doodskroei waar hy vloei 

behalwe hebsug wat al hoer bloei 

(1976: 107). 

In aansluiting hierby meld die digter dat die le~e in die 

stad 'n proses van nimmereindigende bedrywigheid is. Die 

mens is die uitgeworpene van die stad. Hy stel dit aan 

die hand van assosiatiewe beelding soos volg voor: 

Vir een groot, honger mond gaan die verkeer 

met eet- en drinkgoed heeldag heen en weer. 

Die swaar gedrang stoot my deur kronkels voort 

en werp my uit met alles reeds verteer 

(1963: 28). 
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"Stadsimfonie" in Serusiet vat die gedeelte gepas saam. 

Die gedig se satire is indrukwekkend. Die stad bied •n 

oplossing vir elke moontlike probleem, wat dit ook mag 

wees, maar ten spyte daarvan is die stad gevul met een

same, gebroke mense wat •n geestelike dood gesterf het 

weens die eise van die maatskappy. 

4.2.3 Stadsdiere 

Vir Pretorius was die stad die plek wat mens en dier van 

sy vryheid beroof het. Dit was veral die ingehoktheid van 

die diere in die stad se dieretuin wat die digter met wal

ging gevul het. Die siening van Pretorius sluit ten nou

ste aan by sy siening van bykans 30 jaar gelede in Die 

arbeider en ander gedigte~ Vergelyk "Valk in die diere

tuin" in hierdie verband. 

4.2.3.1 "Harlekyn van die dieretuin" 

Die reaksie van die aap op die menigtes wat horn aanstaar, 

word in die gedig beskryf. Dit is 'n tipe van skuldaan

klag teen die mense wat horn van sy vryheid beroof het. Hy 

gaan wild te kere, maar as die mense lag, is hy skielik in 

homself gekeer en trek hy die sak oor sy oe. 

Deur middel van teleskopering skuif beelde van tyd en 

ruimte inmekaar sodat die herinneringe aan Job wat in sak 

en as gesit en treur het, die beeld van die smart van die 
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vasgekeerde dier versterk en ondersteun: 

maar as hul skater 

vat hy die sak en vou 

dit oor sy hoof; 

verlate op 'n ashoop rou 

hy oor wat hulle van horn roof: 

(1963: 51). 

Hy is 'n hopelose bondeltjie wat sy vryheid mis en dit is 

die skuld van die stadsmens: "hulle" (1963: 51) het sy 

vryheid van horn geroof. 

4.2.3.2 "Leeu in die dieretuin" 

In aansluiting by "Harlekyn van die dieretuin" word in die 

gedig verder uitgebrei op die dier se ellendige bestaan 

in die dieretuin. Die leeu word beskryf deur 'n 

dogtertjie wat die dieretuin besoek en die beeld wat voor

gehou word, is alles behalwe die trotse leeu wat wild in 

die veld rondloop: hy is vervalle - sy stert is stomp, so 

ook sy ore, en sy oi is leweloos. Die dogtertjie se sim

patie l@ by die leeu: 

hoe wreed om tussen mure ingeperk 

te ly ••• mens voel asof jy horn moet streel 

(1974: 12). 
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4.2.3.3 "Aasvoel in die dieretuin" 

Weer eens word •n boorling van die natuur beskryf wat nou 

agter tralies ingehok is. In plaas daarvan om in die lug 

rond te sweef, sit die aasvoel inmekaar gekrimp, •n grys 

bondel van verdriet. 

Hierdie gedig s@ egter heelwat meer oor die lot van die 

diere as die ander twee gedigte in hierdie afdeling. Die 

vasgekeerdheid wat telkens gemeld word, word in die gedig 

duidelik. Die diere is bloot simbole, instrumente om die 

digter se vasgekeerdheid in die stad te beskryf. Hy voel 

homself 'n balling in die stad, maar net SOOS die aasvoel 

vasgekeer is, net so is dit vir hom skynbaar onmoontlik 

om terug te keer na "vryheid". 

Die gedig stel verder die doel wat Pretorius homself op

gel@ het, naamlik om deur middel van sy gedigte die stad 

•n beter plek te maak: 

Was eenmaal my doel en taak 

om hierdie w@reld skoon te maak, 

na eie aard en eie oord, 

hooglewend enkel na die woord? 

4.3 Die platteland en sy mense 
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Vanaf 1963 met die verskyning van Die mummie en ander verse 

vind ons 'n verandering in die houding van S.J. Pretorius. 

Dit is weliswaar nie •n omkeer van die siening van die stad 

teenoor die land nie, maar sy doelstelling het verander. Die 

landelike word nou nie meer op nostalgiese wyse ge1deali

seer nie, maar word gebruik om aan te toon dat die Chris

telike heilsboodskap hol klink te midde van die sleur en 

ellende van die stad. 

So byvoorbeeld word daar in •n heel ander toonaard na die 

natuur van Griekwaland-Wes in Argekrobaat verwys. In die 

afdeling 11 0ersongeite 11 is daar veral een gedig wat oor die 

landelike handel, naamlik "Aan Griekwal~nd 11 • In die ge

digte word op die negatiewe elemente, die lelike, van die 

natuur gewys. Die geskroeide kaalverlate landskap word 

beskryf: 

Die eeue het die kranse uitgekerwe, 

meedoenlose kloue, wond op wond; 

die bosse swartverbrand en ongesond, 

die aarde met •n lykwit kleur geverwe 

(1969: 73). 

Die negatiewe elemente dui egter nie noodwendig daarop dat 

die landelike nou deur die digter as •n verlore paradys ge

sien word nie, maar hy wend dit juis aan om Gods ewige 

frons uit te druk. Hierdie gedagtes kom ook voor in die 

bundel Lemma wat in 1974 verskyn het. Vergelyk byvoor-
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beeld "Drie sonnette uit Griekwaland-Wes": 

hoe het die spieelings van vuur 

-
11 genade 11 wat 'n oomblik duur -

my onbegryplikheid bedrieg 

en dan in kaaltes van die dood 

Gods ewige frons ontbloot 

(1974: 24). 

Die klimaks ten opsigte van hierdie beskouing word bereik 

in die derde afdeling van die gedig, naamlik 11 Droogte 11
• 

Hier word absoluut gekonsentreer op die negatiewe en dit 

word juis gebruik om aan te toon dat God ontevrede is met 

die stand van sake in die stad: 

Die laaste lig syg uit die aandverskiet, 

die wind steek op, •n kreet skeur diep en rou, 

die nag word kaal tot aan die been gekna: 

die kransgeraamtes wat die hemel dra 

'n skrikbeeld swartgeboggel teen die grou ••• 

(1974: 26). 

Die uitbeelding van die dorpsgemeenskappe moet in dieself

de lig gesien word. Hier word veral verwys na "Wes-Trans

vaalse dorp" uit die bundel Lemma. Die banaliteit van 

die dorpsgemeenskap kom veral na vore: 
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Voor bioskoopplakkate 

(porvlek in die stopstrate: 

"Some girls do",) 

telkens enkele vlesige boeremeisies 

reusiggeheup met jeukerige puisies 

(1974: 35). 

Die banale toneel word aangewend om aan te toon dat God 

"wonder" oor die mense te midde van die steur en ellende 

in die stad. Met die verskyning van die volgende bundel 

in 1976 vind ons 'n terugkeer na die "ou" siening van die 

landelike teenoor die van die stad. 

Die landelike word weer eens geidealiseer as 'n plek van 

geluk en die digter spreek die wens uit dat hy graag weer 

daar wil wees. Herinneringe soos wat dit in sy jeug in 

die w@reld van Griekwaland-Wes was, bied hom vertroosting. 

"Pastorale", uit Album, beskryf hierdie heimwee na die 

landelike, maar terselftertyd teken dit die landelike as 

die ideale blyplek vir mens en dier. Die mens is tuis in 

die gesellige kombuis (r 39) en die diere in die veld 

(r 20-21). 

In aansluiting by die standpunt in Album, moet Smartlap 

wat in 1981 verskyn het, vermeld word. 

In skerp teenstelling met die toon in die bundels Argekro

baat en Lemma, word die landelike geidealiseer. In Lemma 
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en Argekrobaat word die landelike wel vermeld, maar nie as 

teenpool vir die stad nie; hier is dit wel die geval. 

Die boodskap wat Pretorius met die gedig "Aandblomme in 

Postmasburg" uitdra, is dat volkome geluk slegs op die 

platteland te vinde is. Die aandblomme is die simbole 

van die geluk: 

en in ons huise in gedra, om te straal 

en te geur, 'n onbegryplike, ongelooflike geluk 

(1981: 19). 

Die blom is verder simbool van die mense van die platte

land. Hulle is ongekunsteld, opreg en volkome gelukkig. 

Bogenoemde gedig-beeld dit dan ook uit. 

Die gedagte van geluk vir die mens se siel word ondersteun 

deur die gedig "Plaasherinnerings" waar dit telkens gemeld 

word dat die mense van die platteland •n lied in hulle 

hart het. 

4.4 "Aanvaarding" 

Onwillekeurig ontstaan die vraag of Pretorius ooit die stad 

aanvaar het of nie. Daar was sprake daarvan in Grau mure. 

Latere bundels.wat vanaf 1963 verskyn het, bou voort op die 

mate van aanvaarding wat sigbaar was in 1953. Pretorius 

besef dat dit vir sy eie voortbestaan noodsaaklik is om in 

die stad te bly woon, en dat hy hom onderwerp aan sy 
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"duistere grense" (1976: 99). Hierdie aanvaarding blyk 

uit die gedig "Papegaai" uit die bundel van 1963, nl. Die 

mummie en ander verse, maar moet met betrekking tot die 

papegaai (as masker vir die digter) gesien word: 

Soms word ek in plaaswerf 

vol landelike geluid, 

dan stedelike erf 

waar treine raas en fluit 

(1963: 37). 

Die "aanvaarding" beteken egter nie dat Pretorius nou sy 

oe gesluit het vir die negatiewe elemente van die stad nie. 

Hy noem hulle steeds en voel steeds die stedelike bestel 

aan soos duidelik getuig uit gedigte soos "Leeu in die 

dieretuin", "Stadsboere" (Lemma 1974), "Stofwerkers op pad 

huis toe", "Agterbuurtkafee met Jukebox" en "Sakew~reld" 

(Album 1976), "Aasvoel in 'n dieretuin" en "Nagstad" 

(Smartlap 1981). 

Tog sal sy lojaliteit teenoor die landelike nooit verdwyn 

nie. Hy sal die landelike nooit vergeet nie en weet dat 

die herinneringe aan die landelike horn die krag gee om 

voort te gaan, waar hy in die stad woon: 

134 



Hier waar ek woon in engtes steen en as, 

bly altyd nog my hart getrou jou kind. 

Waar ek my pad deur straatverwarrings vind, 

kom soms jou vroee vertes my verras 

en in •n lewe leeg van die gemis 

weet ek meteens weer diep wat liefde is 

(1983: 95). 
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HOOFSTUK 5 

DIE VEERTIGERS EN ANDER DIGTERS IN VERGELYKING MET 

S.J. PRETORIUS 

5.1 Inleiding 

Pretorius se siening van die stad teenoor die platteland 

kan nie geisoleerd gesien word nie. As ons na die ander 

Veertigers kyk, waarvan Pretorius ook deel was, dan sal 

ons sien dat hierdie na-oorlogse gees met sy wrangheid en 

verbystering, met sy afkeuring van die stad, ook in 

die ander Veertigers se gedigte na vore tree, maar met 

aksentverskille wat voorkom. Ons vind 'n gespletenheid 

tussen stad en platteland wat tot spanning lei. 

5.2 D.J. Opperman 

Van die na-oorlogse gees met sy verbystering en wrangheid, 

is die werk van D.J. Opperman die mees volkome weerklank. 

"Kontrak" uit die bundel Heilige beeste dien as gepaste in

leiding vir hierdie era: 

U het die w@reld oopgeskiet 

tot grot en gramadoela; 

toe die blaar en riet, 
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U arbeiders gestuur; wortels 

wat nederig werk, die mier 

wat stokkies dra 

en beitelpunt van die rivier. 

U droom met dinamiet 

en laat aan arbeiders 

die besonderhede en verdriet 

(1945: 4). 

Duidelik word die slawelewe van die Afrikanerarbeiders 

uitgebeeld in sy stryd om die bestaan, veral in die stad, 

"wat die gees so onontkombaar in beslag neem" (Dekker 1974: 

3). 

In a~nsluiting by di~ gedig moet "Vakansiebrief" uit die

selfde bundel genoem word~ Die gedigspreker bevind hom met 

vakansie op die platteland, maar hy kan die stad met sy on

aangenaamhede nie uit sy bewussyn kry nie. Volgens Van 

Rensburg bly dit "'n obsederende aanwesigheid" (1979: 51). 

Die stad, volgens Opperman, het die menslike bewussyn in 

so 'n mate in beslag geneem, dat hy dit nie uit sy denke 

kan ban nie: 

Die berg se donker lies, vars spore 

van die likkewaan en kuttels van •n bok 

roer iets in my van lank tevore; 
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maar die tarentaal sit stom 

op haar nes vol eiers - my hart broei 

oor die stad: glas, sink, beton 

(1945: 9). 

S.J. Pretorius se openingsgedig in Die arbeider en ander 

gedigte naamlik "Die arbeider" beeld dieselfde negatiewe 

ervarings van die stad uit. Die arbeider se lewe het ver

ander van 'n sorglose bestaan op die plaas na •n lewe ge

koppel aan masjiene. Dag in en dag uit moet die Afrikaner

arbeider ongenadiglike lang ure werk om aan die lewe te 

bly. Die stad het in so 'n mate die denke van die mens 

oorheers, dat die herinnering aan die platteland slegs 

vaag teenwoordig was: 

voor hierdie stad en al die grou, 

iets wat jy vaag-verlangend raai: 

'n skewe jakkals of •n kraai 

(1953: 4). 

Beide Opperman en Pretorius meen dus dat die stad die 

mense se gedagtes in so •n mate oorheers dat die herinne

ringe aan die landelike baie vaag is. 

Waar Pretorius die stad as •n groeiende gewas beskryf wat 

alles wat rein en mooi is vernietig, beskryf Opperman die 

stad as 'n ondier. In "Stad in die mis" teken Opperman 

die stad metafories as •n ondier wat rondsluip, •n dier 
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met pilare vir pote en kake van metaal: 

Met gespanne spier 

loop ek deur die mis 

want om my sluip 'n dier 

onder wit duisternis; 

ek hoor horn knor en in oop mote 

waggel sy pilare-pote 

en sy kantelende rug metaal; 

op hoeke van die strate blink 

sy oe bloedbelope, 

en met sy hap sluit staal op staal 

(1945: 7). 

In die kwatryn, "Kleinboer", laat Opperman die skrynende 

teenstelling groei tot "'n lewensbeeld" (Dekker 1974: 4). 

Die swaarkry van die stadsmens word uitgebeeld en die ne

gatiewe gevoel jeens die stad duidelik aangetoon: 

Vroeg Saterdag as die koekoekhaan kraai, 

sing ek bo-op my karretjie gelaai 

met wortels en koolkoppe; maar swyg 

met bitter hart as ek saans huis toe draai 

(1945: 11). 

Opperman noem darem nie net die negatiewe elemente van 

die stad op nie. Telkens kry ons flitse van skoonheid wat 

horn met vreugde vul. Hy se: "verbind aan die lane/ 
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waar die kleibruin blare van die platane/ in stil berfs

middae stort;" (1947: 44). 

Die negatiewe gevoel teenoor die stad kom ook duidelik na 

vore in die poesie van s.J. Pretorius: 

Maar bier gevang deur die masjien 

wat ons in slawerny moet dien, 

weet ons niks meer van God daarbuite 

(1953: 7). 

Pretorius gaan egter verder en omskryf die rede vir die 

negatiewe gevoel jeens die stad: 

Die siel wat ons as uitverkore 

gewaan bet, gaan vir goed verlore: 

wie kan nog so vertroulik wees 

met die natuur, met daardie Gees 

wat bul bier vroeer kon ontdek? 

(1953: 26). 

Opperman se trefkrag l~ daarin dat by anders as Pretorius 

wat afsonderlik oor die stad en land dig (vergelyk Die 

arbeider en ander gedigte) die landskap gemengd met die 

die stadsbewussyn in sy gedigte aanbied bebalwe in die 

bundel Grou mure. So 'n gedig is "Vakansiebrief". Hier 

word Opperman se siening van die platteland gemeng met 

die feit dat by bewus is van die stad met sy beton, glas 
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en sink. Die aangename herinneringe aan die landelike is 

steeds teenwoordig, maar die strak en sobere beeld van die 

slawelewe van die mens in stad "wat die gees so onontkom

baar in beslag neem" (G. Dekker, 1974: 3) staan voorop. 

Die leed wat die stadsmens ervaar, word op deernisvolle 

wyse uitgebeeld in die periode. Net soos Pretorius dui 

Opperman aan dat die mens 'n geestelike dood gesterf het. 

In "Ballade van die grysland" sien Opperman die stad 

as die "grysland" waar die mens se gees "verstik" (1974: 

17). Hierdie konsep is reeds van melding gemaak in 

"Grootstad" waar hy s@: 

voel ons tussen heupe van haar skoot 

smoor ons as saad kunsmatig dood 

(1947: 3). 

In "Ballade van die grysland" dui Opperman duideliker as 

enige ander digter die geestelike verval van 'n stadsmens 

aan. Die stad word voorgestel as die "Grysland", waar 

mens se gees verstik. Dit vertel die verhaal van 'n 

jongman wat hom aan oneerlikheid skuldig maak om van die 

heerlikheid van die stad te kan geniet, maar wie se geluk 

deur die vrees van ontdekking bederf word, totdat hy uit

eindelik in die gestig beland. Die lewenslot van die jong

man word deur middel van beeld, wat soos die naderskote 

van 'n film verbysprin~ uitgebeeld. Dit begin met die 

beeld in die stad met sy dakke en skoorstene waarop die 
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son blink: "soos in 'n leeggeloopte dam op bottelskerwe en 

geroeste sink" (1958: 13), en, in slegs enkele woorde die 

daad aldus H.A. Mulder (1974: 23): 

Uiteindelik valse syfers neergekrap, 

kon ek uit vet van viskafees 

na 'n paradys ontsnap 

(1958: 13). 

So word die mens se vrese vir die stadsbestaan uitgebeeld. 

Volgens Opperman staan self die kind gevaar om onder die 

stad se negatiewe invlqed te kom. Die betowering van die 

stad se ligte sal onweerstaanbaar deur horn gevind word: 

saans sal die stad se ligte witter in jou donker siel 

bly skitter 

(1947: 26). 

Vir Pretorius was die invloed van die stad op die mens van 

groat belang. Hy bet nie soseer iets teen die stad self 

gehad as wat dit aan die mens gedoen bet nie. Vergelyk 

"Arm arbeiders" in die verband. 

In Joernaal van Jorik vra die joernaalskrywer homself af: 

waarom maak mens nog •n kind groat? watter wraak is daar 

dalk vir horn en sy volk bestem? Bitter is sy aanklag dat 

hy as nasiemens in sy menslikheid geskend en verneder 
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word: 

"Wag ek miskien alleen op die perron 

of stap ek van my werk snags langs die strate, 

dan gee ek vinnig pad, want hulle kom: 

Die Bruin, die Wit, die Swart Soldate. 

Hul pluk my eeufeesbaard en -snorhaar uit, 

hul klap my woord terug weer in my mond, 

hul breek my drukperse: masjien en ruit, 

ontslaan en tart my mense rond en bont" 

(1949: 34). 

Opperman bly egter nie negatief teenoor die stad nie. In 

"Jona" merk ons reeds 'n houdingsverandering. Hierdie By

belverhaal is geskep om die ontwikkelingsgang van die digter 

aan te toon - Opperman staan nou anders teenoor die stad. 

Aanvanklik wou hy die stad nie aanvaar nie, hy wou soos 

Jona sy lot as mens ontvlug het. Die vrou was die "bootjie" 

waarin hy dit gedoen het, maar sy sien wat die skipper is, 

roep horn tot verantwoording te midde van die storm, en hy 

kom tot nuwe aanvaarding van die stad (1974: 18): 

En op •n reenerige kus is ek een more 

voor 'n God-erbarmde Nineve herbore 

(1947: 48). 

Die walvis word simbool van die lewe wat Jona omsluit en na 
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'n onbekende eindbestemming voer. 

In die bundel Dolosse sien ons dat Opperman weg beweeg het 

van die dialektiese tweeheid wat merkbaar was in vorige bun

dels. Die leser word in die gedig "Dennebol" terug gevoer 

na die ou stad PompeI. Die stad word telkens voorgehou as 

'n bose stad: 

Waar is die bose stad gekrap uit die ashoop?-

(1963: 36). 

Opperman toon egter 'n duidelike progressie binne die dig

terlike spanningsmoment: ten spyte van die boosheid van 

die stad, is daar hoop vir die toekoms: 

Die denneboom se boonste takke sproei uiteen 

met groen vlammenaalde wat die rook deurprik 

(1963: 37). 

Opperman toon aan dat dit nie help om deur middel van her

inneringe aan die landelike die stad te probeer ontvlug 

nie. Wat nodig is, is 'n kaart of 'n ster "om veilig 

deur die grysland heen te reis" (1958: 27). Hier tref 

ons die Negester-oor-Nineve - motief aan waarvan die bun

del sy titel ontleen het (vergelyk gedigte soos "Negester 

en Stedelig" en "Moederstad"). Die ster wat die gedig

spreker vir sy kind wys, moet as rigtingwyser dien en 

helderder skyn as die ligte van die stad en dit op sy beurt 
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sluit aan by die gedagtes in Heilige Beeste nl. dat dit die 

mens se taak is om "goddelike te verlos uit die skepping 

waarin dit vasgevang is" (Mulder 1974: 24). 

Net soos Opperman gee Pretorius in Grou mure aanduiding 

van •n houdingsverandering. Hy s@ dat hy nie meer sal 

droom van 'n verlore land nie, maar dat hy sal werk om •n 

meer aanvaarbare lewensruimte van die stad te maak. Hier

die houdingsverandering word egter nie konstant gehand

haaf nie. Met die verskyning van Lemma in 1974 word al 

die ou spanninge van Die arbeider en ander gedigte weer 

na vore gebring en in "Beeld in Hillbrow" in die bundel 

Serusiet wat in 1983 verskyn, bet Pretorius nie veel hoop 

vir die toekoms nie. Hy s@ dat die mens steeds •n ge

vangene in die stad is, en dit lei tot "eenheidsepitome". 

5.3 Ernst van Heerden 

Die gespletenheid tussen stad en platteland kom ook voor 

in die poesie van Ernst van Heerden, alhoewel nie omvang

ryk nie. In sy vroegste werk vind ons •n byna reine lande

like fase, "sy dit as teenpool van die stad of as ver

langde verlore paradys" (Van Rensburg 1979: 53). In 

"Fusillade" met sy vrye versvorm word •n veroordeelde se 

"uitgeleide, feitlik mistieke waarneming van •n grondelose 

lig en oproep van geluksmomente uit •n landelike jeug ge

gee" (Kannemeyer 1988: 189). Die digter beeld 'n inven

taris van vreugdes en aardse skoonheid uit en dit word ge-
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regverdig as die veroordeelde se laaste gryp na dinge wat 

vir horn sinvol was. Hy onthou die kinders wat sorgvry 

speel, die voels en die borne in die son, die lande met 

goudgeel gerwe koring en helder waterstrome. Dit is asof 

die gevangene berusting vind in sy lot deur middel van 

die herinneringe aan die lewe op die plaas. 

Pretorius vind ook telkens troos in die herinneringe aan 

die landelike. Dit is asof hy opnuut krag uit die herin

neringe put. Vergelyk "Nostalgie" en "Griekwaland-Wes" in 

die verband. 

Vanaf Van Heerden se bundel Verklaarde nag, verander die 

toonaard. In "Klein vaderland" kom die gespletenheid 

tussen stad en platteland duidelik na vore. Die digter is 

van mening dat die mens alle vorms van naasteliefde kwyt

raak die moment wat hulle na die stad toe gaan: 

Saam met die Karoo-vertrek 

het ek die menseliefde kwytgeraak, 

en soek nou boetedoening 

in 'n onbekende, bitter plek 

(1975: 18). 

Hier stem Pretorius weer eens ooreen met Van Heerden. In 

Grou mure toon Pretorius duidelik aan hoe die stad die mens 

verander het in gevoellose stadbewoners: 
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weet ons niks meer van God daarbuite 

agter die skemerende ruite, 

maar hoor alleen, maand in maand uit 

die silwerlinge se geluid 

(1953: 7). 

Verder suggereer van Heerden 'n ingeperktheid wat in die 

stad ervaar word. Net soos Pretorius in "Harlekyn van die 

dieretuin" en "Aasvoil in die dieretuin" wys Van Heerden 

op die ingeperktheid van die papegaai. In die gedig "Die 

papagaai" (1946: 59) is daar sprake van die verkleining 

van "oerwoud" en "keerkringkruine" tot "kou" en "klein 

skoppelmaai", terwyl die voil binne in die "klein gevan

genis" tog die geur van die see en vars bries ervaar. 

Hierdie idee van ingeperktheid kom steeds voor in •n bun

del so laat as 1975. In "Klag van die wit renoster" word 

pertinent ges~ dat die dier beter daaraan toe sou gewees 

het in sy natuurlike habitat. Die renoster kan sinoniem 

met die gedigspreker gesien word. Hy hoort nie in die stad 

nie; hy voel homself 'n vreemdeling daar: 

beloer ek, nors en skrikkerig, 

verlangs neefs, die swart horingdiere, 

wat - so wil dit lyk -

met gryplip malser bossies vreet, 

potenter is as ek, 

tweeledig hulle sabels op my rig 
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Hier moet egter daarop gelet word dat Van Heerden reeds in 

die aanhaling sinspeel op die kleur-vraagstuk waar hy ver

wys na die "swart horingdiere". Dit verwys metafories heen 

na die swartman wat homself as 'n vreemdeling in die stad 

sien. 

Die stad word deur beide digters beleef as 'n bitter plek 

om in te wees. Van Heerden noem die stad 'n "onbekende 

bitter plek" (1975: 19), terwyl Pretorius die stad sien 

as 'n "groeiende gewas" (1953: 5). 

5.4 G.A. Watermeyer 

Die gespletenheid tussen stad en platteland blyk duidelik 

uit die debuutbundel van Watermeyer. Die titel Sekel en sim

baal karakteriseer die poesie van die Veertigers. Die 

bundel is in twee afdelings verdeel: Die "Sekel"-afde-

ling hou verband met die landelike en die geluk van die 

man, vrou en kind ("Reen in die voorwinter"), die vreugde 

in die arbeid ("Oestyd") en die drif by die diere ("Hings"). 

Kannemeyer vat die toonaard van die gedigte as volg saam: 

'"n Tipe vers wat die klankspel van Celliers, die jubeling 

van Leipoldt en die gewaagde assosiasie en gevatheid van 

Visser verbind met 'n gevoeliger en kompakter beeldspraak" 

(1987: 227). Die kleurvolheid van die poesie oor die 

landelike blyk duidelik uit "Reen in die voorwinter": 
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My bont koei l@ op die koringstrooi, 

my swart haan roep die dagbreek rooi 

(1948: 7). 

Die verlange na die plaaslewe word uitgebeeld in "Oestyd": 

Ek sal nie meer die snyers lei, 

soos water word my bloed, en lou 

maar as jy oor die akker stap 

dan sal jou regterhand onthou 

(1948: 9). 

Watermeyer se gebondenheid aan die natuur, sy heimwee 

daarna word op treffende wyse geillustreer in die gedig 

"Bitter hart" waarin die digter teenoor die verrukking 

van die natuurskoon stel die ingehoktheid van sy hart: 

gejuk aan elke tikslag van die klok 

(1948: 21). 

Die gebondenheid aan die landelike stem ooreen met S.J. 

Pretorius. In die gedig "Dood" vra hy dan ook hoe hy 

homself sal kan skei van al die skoonheid wat horn omring. 

In "Twee doodsverse" s@ Pretorius dat hy tevrede sal wees 

om te sterf as hy die skoonheid van die landelike kan 

aanskou. 

Die tweede afdeling van die bundel Sekel en simbaal het •n 
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totaal ander toon. Dit is asof daar 'n eggo van 'n sim

baalslag deur hierdie afdeling heen weergalm - 'n skelheid 

wat teenwoordig is. Die oorheersing van die gemaganiseer

de masjien word uitgebeeld in "Graafmasjien": 

Maar somtyds (dit mag toeval wees) 

gryp hy 'n bekvol bloed en vlees 

(1948: 42). 

Hier word verwys na die invloed wat die masjien op die 

mens het - die masjien het die mens se lewe oorheers. 

Hy self het soos 'n masjien begin lewe. 

Hierdie gedagte word ook telkens deur Pretorius genoem: 

Maar hier gevang deur die masjien 

wat ons in slawerny moet dien 

(1953: 7). 

Die swaarkry van die stadsmens word ook in die afdeling 

uitgebeeld. In "Ballade op die dronkparty" stel die dig

ter dit duidelik dat die mens wat van die platteland af na 

die stad toe gekom het om geluk te vind, net die teenoor

gestelde gekry het: 
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Een het my om haar lag verlei, 

een om haar trots versaak; 

en ek, tussen verwyt en leed, 

al dronker aan die drink geraak 

(1948: 33). 

Pretorius beeld die gedagte van geluk wat verlore gegaan 

het in die stad ook uit in "Die arbeider" waar by in 'n lang 

gedig die verhaal vertel van die Afrikanerarbeider wat na 

die stad gekom het om sy geluk te vind en in stede daarvan 

net ongeluk gekry het. 

Met die verskyning van Bitter brood in 1965 word die lan

delike steeds verheerlik. In "In die Sneeuberge" word die 

mens se geluk en tevredenheid op die plaas uitgebeeld. 

Klem word egter gel@ op die eensaamheid en ongeluk van die 

stadsmens. 

In "Yertevlug" s@ die digter pertinent dat hy die lus om 

te lewe in die stad verloor het en dat hy smag om weer in 

die ooptes van die veld te wees: 

My hart het sy gemoed verloor 

in katakombes van kantoor 

en wat nog kwartel in my fluit 

roep droewiger na ruimte uit 
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Hierdie verlange om weg te kom van die stad af bereik •n 

hoogtepunt in "Hand van my hart" waar die digter selfs be

reid is om sy siel te verruil vir "staanplek van wilger en 

water" (1965: 41). Hier toon Watermeyer 'n besliste oor

eenkoms met Pretorius - hy weet dat hy gedwonge in die 

stad moet bly, maar dit stuit nie sy heimwee na die lande

like nie. Vergelyk "Pastorale" in die verband asook 

"Voorspel" in Grou mure, waar die digter se verlange na 

die landelike duidelik uitgespel word: 

o die verlange, die verlange 

om terug te gaan na die vergange, 

die wye land wat agter rys 

van ons verlore paradys .•. 

5.5 Boerneef - r.w. van der Merwe 

(1953: 8). 

Hoewel Boerneef en Pretorius digters in hul eie reg is, is 

die ooreenkomste in hul siening van die stad teenoor die 

platteland opsigtelik. Net soos Pretorius moes Boerneef 

die plaas verlaat en na •n heenkome in die stad gaan soek 

het. As boorling van die platteland verlang hy intens na 

die plaas, maar anders as Pretorius idealiseer hy nie die 

plaaslewe nie, maar noem slegs die elemente van die plaas

lewe. Alhoewel Boerneef bewus is van die talle probleme 

wat die mense in die stad ervaar, meld hy niks daarvan in 

byvoorbeeld die bundel Krokos nie. Krokos handel hoof-
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saaklik oor die landelike lewe: "die mens se swaarkry, 

sy jolyt, sy baldadigheid" (1982: 441). Vergelyk gedigte 

soos "By Pramberg bl@r 'n mofram" en "Ek is die veewagter 

van Alkantrem". Die rede hiervoor is dat Boerneef op daar

die stadium nog op die platteland woonagtig was. 

Dit is egter met die verskyning van Palissandryne in 1964 dat 

die tweespalt, stad teenoor land, na vore tree. Ons kry 

in hierdie bundel die verslingerdheid tussen twee w@relde: 

die gekneldheid van die stad en die verlange na die plaas. 

Aanvanklik is dit •n betreklike eenvoudige kontras, maar 

die verwikkeldheid neem toe: 

Boplaas se berg staan spierwit toe van sneeu 

na dertig jaar sien ek hom weer 

in helder .skyn van vroee voordagmaan 

toe skakel Langpiet sy transistor aan 

en dreunborsdagbreekneuriesanger siaan 

tot ver in die ou Kalahari sy kitaar 

maar nee maar nee wie runnik so die jare deur 

dis Stokwil en Albani en die voshings Fleur 

al hoe onstuimiger en perdepote dreun 

en oordonder die ontstigtlikheid van die kitaar 

hier waar die berg so nors en spierwit staan 

( 1964: 3). 

Die knelling groei met die tyd. Dit is asof die digter al 

hoe meer van verskillende aspekte van die stad bewus raak. 
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Waar die versukkeldes en misdeeldes van die stad vir Pre

torius beeld van die tipiese stadsbestaan geword het, het 

die "skerries" en "morries" gaandeweg as simbool van die 

stad vir Boerneef gegroei: 

Varkleerbaadjie en klinknaelbroek 

ek is 'n baaiplek se skorriekoning 

(1962: 35). 

Pretorius het besondere deernis met die verskoppeling van 

die maatskappy (vergelyk "Blommeverkoper - Malvern Johan

nesburg", "Ou Koelie" en "Vrou in Prithard straat" in 

die verband). Boerneef toon deernis met die "skerries" 

en "morries", die lawaaimakers van die stad: "Gaandeweg 

voel hy ook hul eensaamheid agter hul lawaai aan, baas 

ongemerk groei daar deernis met hulle. Hy en hulle is op 

een of ander manier lotsgelykes" (F.I.J. van Rensburg 1982: 

442). 

Net soos Pretorius besef hy ook dat hy weens werknood die 

stad moet aanvaar. Pretorius s@ in Grou mure dat hy •n 

kruietuintjie wil aanl@. Later gaan hy verder en s@ per

tinent: 

onderwerp ek my aan my duister grense 

asem die rook in van die stad, goor, grou 
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Boerneef aanvaar ook sy lot - •n besef dat hy deel van die 

stad is en altyd sal wees en dat hy die beste daarvan moet 

maak, net soos die "skorries" en 11 morries 11
: 

rusplek soek vir die holte van jou voet 

duifie dis •n ding wat amlee t@re 

in Noag se tyd in ons twee se tyd 

rusplek soek vir die holte van jou voet 

duifie dit bly maar •n ding wat t@re 

5.6 Slotsom 

(1964: 123). 

Gaandeweg het die stad uitgegroei tot iets meer as net 

maar die pynigende "vernietigende teenpool van die waar

des 11 (Van Rensburg 1963: 29). Dit word nou aanvaar as 

iets wat nie ontkom kon word nie en ons vind dat die 

plaaslewe al hoe minder geidealiseer word. Die landelike 

natuurskoon en mense van die platteland word wel nog be

skryf, maar nou dien dit nie meer as teenpool vir die stad 

nie. Die stad is aanvaar as onwrikbare werklikheid. Vir 

alles en almal is daar plek om in te woon en te leef. 

Pretorius staan binne die periode van veertig nie alleen in 

sy siening van die stad teenoor die land nie. Net soos 

Pretorius is die ander genoemde digters se oe nie gesluit 

vir die negatiewe elemente van die stad nie, maar as tema 

het dit op die agtergrond geskuif, behalwe vir Pretorius 
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en Boerneef. Pretorius het die stad nooit werklik aanvaar 

nie. 
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SAMEVATTING 

Die belangrikheid van Pretorius se poesie l~ veral in die 

tematiese verruiming wat hy in die Afrikaanse letterkunde 

tot stand help bring het. Die spanning tussen stad en 

platteland betrek die arbeider en die problematiek daar

omheen. Sy bundels wat sedert 1963 verskyn het, dui groei 

aan in sy poesie. waar die landelike in bundels soos 

Vonke (1943), Die arbeider en ander gedigte (1945) en Grou 

~ (1953) 'n eensydige, subjektiewe beeld van die plat

teland gee, kyk Pretorius vanaf 1963 objektiewer na die stad 

met al sy probleme. Hy het die feit aanvaar dat hy in die 

stad sal moet bly. Tog het dit horn nie gekeer om steeds 

die negatiewe elemente van die stad raak te sien en te 

noem nie. Die landelike word steeds gemeld en die natuur

skoon steeds beskryf, maar nou word dit aangewend om aan 

te toon dat die Christelike heilsboodskap hol klink as 

daar gekyk word na al die sleur en ellende wat in die stad 

heers. Die landelike is nie meer 'n geidealiseerde teen

pool nie. 

Alles in ag genome, is die spanning wat tussen stad en 

platteland veral in die veertigerjare sy poesie oorheers 

het, steeds teenwoordig hoewel dit nie meer so prominent 

is as wat dit in die eerste klompie bundels die geval was 

nie. Die "aanvaarding" van die stad deur die digter op 

sigself impliseer spanning: 
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Met die ontelbare lewenddode mense 

onderwerp ek my aan my duister grense 

asem die rook in van die stad, goor, grou, 

trek toe my jaskraag teen die winterkou, 

sit op my kop my hoed teen reen en wind, 

slaaf daagliks dapper voort vir vrou en kind, 

buig onder die knopkiere van die orde 

van bloed my kop en roei saam met die horde 

geboei aan die roeirieme van die tyd 

in slaafsaanvaarding van die sinloosheid 

van die bestaan, die noodsaak van die lyding 

en die onmoontlikheid van die bevryding 
-

(1976: 99). 

In hierdie gedeelte vat Pretorius sy gevoel jeens die stad 

saam - hy aanvaar dit as sy lewenslot, maar die stad self 

kon hy nie aanvaar nie. 
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