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OPSOMMING 

'n Bestekopname van die Afrikaanse roman 1934-1939 in terugblik vanuit die 
negentigerjare 

Hierdie studie is 'n herskepping van die wereld van die Afrikaanse roman van 1934-1939. Al die 
romans is bekom en gelees. Die beskikbaarheid van hierdie romans word aangedui. 'n Sketsmatige 
beeld van elke roman word gegee, waarin die aard daarvan aangetoon word ten opsigte van die 
volgende aspekte: milieu, tema en konflik (moreel, religieus, maatskaplik, polities). Die lotgevalle 
van hierdie romans is nagegaan aan die hand van tydgenootlike resepsiegeskiedenis, sowel as die 
van die literatuurgeskiedskrywing tot op hede. Hieruit het dit geblyk dat sekere romans aanvanklik 
hoog aangeslaan is, maar nie in die kanon opgeneem is nie. Moontlike redes hiervoor word 
ondersoek. Na my oordeel verdien Die loutering van Petrus deur Ella Fischer en Die jare daarna 
deur Aletta Steyn 'n herbesoek. Albei romans is boeiend en interessant, die karakters "lewe" en dit 
wat hul beleef en ervaar, spreek steeds tot die leser van die negentigerjare. 



SUMMARY 

A Survey of the Afrikaans Novel from the Period 1934-1939 from a Nineties Perspective 

This study is a recreation of the world of the Afrikaans novel of 1934-1939. All the novels were 
obtained and read. The availability of these novels is indicated. A schematic account of each novel 
is given, in which the nature of each is explicated in respect of the following aspects: milieu, theme 
and conflict (moral, religious, social and political). The fate of these novels was researched in the 
context of their contemporary reception history and that of literary historiography to date. From 
the study it appears that certain novels were initially highly acclaimed, but were not included in the 
canon. Possible reasons for this are investigated. It is my opinion that Die loutering van Petrus by 
Ella Fischer and Die }are daarna by Aletta Steyn need to be re-evaluated. Both novels are 
absorbing and interesting, the characters are lifelike and their life experiences are still relevant to 
the reader of the nineties. 
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INLEIDING 

Die doel van die verhandeling is 'n herskepping van die wereld van die Afrikaanse roman van die 

jare 1934-1939 en om sekere vrae daaromtrent te vra vanuit 'n eietydse perspektief. 

Die keuse vir hierdie tydperk is in die eerste plek bepaal deur sentiment. Die meeste van hierdie 

romans was die gewaardeerde besit van my oorlede moeder, Mattie Botha (geb. Nothling). Agter 

die loodglasvenstertjies van die boekrak het hulle netjies regop gestaan saam met antler boeke soos 

Ou tante Langland, Langenhoven se Versamelde werke en Die huisdokter. Die meeste het nog hul 

stofomslae gehad. Die illustrasies daarop was vir my as kind altyd so mooi. Orion se omslag het 

my weemoedig gestem en na ver plekke laat verlang - in die middel is die sterre van die Orion in 'n 

blou naghemel, daarbo 'n sneeulandskap met 'n huisie waar lig uit die venstertjies skyn en 

onderkant die sterre van die Orion 'n swart Tafelbaai met die stad se ligspikkeltjies teen 'n blou 

see. Die illustrasie op Fyn en broos het ek vreemd gevind - 'n ouerige man hurk met die een knie 

op die grond en op die antler knie rus 'n ronde bak wat hy in sy hande vashou in 'n gebaar asofhy 

dit aanbied vir die dogterjie wat voor horn kniel. Agter hierdie twee figure is daar goue sonstrale 

wat ook aan hulle 'n goue glans gee. Van antler het die stofomslae nie meer bestaan nie en kon 

mens die growwe tekstuur van die linneband onder jou vingers voel, soos Kromburg en Sy kom 

met die Sekelmaan. Hierdie twee romans het eenders gelyk, roomkleurige skutblaaie en groter as 

die antler romans. Daar was ook rooies - Vonnie, Die eksentrieke Essie en Haar beproewing - die 

het ek eerste gelees. Dan was daar ook groenes, soos Katrientjie en bloues soos Ou Boland, 

Geluksvlei en Die loutering van Petrus. Die bruines het vir my so oninteressant gelyk - onder 

andere Laat vrugte, Wording en Stryd en oorwinning. Ek onthou ook die reuk van hierdie boeke 

wanneer 'n mens die boekkas oopgemaak het, 'n reuk wat tot vandag nog aan hierdie boeke kleef. 

Ek dra dus hierdie verhandeling op aan my moeder wat vir my 'n liefde vir lees en 'n boekrak vol 

boeke nagelaat het. 

'n Ander rede waaromjuis die romans uit hierdie tydperk as studie-objek gekies is, is bloot omdat 

daar oor die meeste romans van die periode min oorgebly het in die annale van die Afiikaanse 

literatuurgeskiedenis. Dit laat interessante vrae ontstaan soos waarom hierdie romans vergete 

geraak het en of daar vandag nog iets oor hulle te se is. In hierdie studie word onder andere na die 

redes vir die "vergete raak" of die niekanonisering van sekere romans gekyk (vgl. 4.4). Die 

relevansie van hierdie romans verg 'n afsonderlike studie, wat kan lei tot interessante 

perspektiewe. In hierdie verband verwys ek na 'n onlangse artikel van Elize Botha (1995:7, 8) 
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waarin Suzanne uit Wrede grense van Sophie Roux (1935) saam met Karolina Ferreira van Lettie 

Viljoen (1994) lewendig word en so al dansende in die droe loop van die spruit 'n belangrike 

boodskap aan ons oordra. 

Die meeste van hierdie romans word vermeld in die Bibliografie van Afrikaanse boeke Deel 1 van 

P.J. Nienaber (1956). Van die bestaan van ander het ek eers bewus geword tydens my speurtog na 

tydgenootlike resensies oor romans in koerante en tydskrifte uit die dertigerjare. 

Daar kon met redelike sekerheid vasgestel word dat een-en-sestig romans tussen 1934-1939 

verskyn het. Speurromans (onder andere van Hans Rompel, S.H. Skaife en J. van der Post) is in 

hierdie ondersoek buite rekening gelaat, ook avontuurverhale ( onder andere van Mikro, J. 

Wapenaar en Karl Kielblock) en jeugromans (onder andere van Stella Blakemore). Sekere 

"avontuurromans", soos Vonnie van D.P. du Toit en "jeugromans'', soos Die lewe roep van Marie 

Malherbe het deur die net geglip en is ook in die ondersoek opgeneem. Al een-en-sestig romans is 

bekom, gelees en verslag word daaroor gelewer in die verhandeling. 

In my ondersoek het ek ook die fisiese beskikbaarheid van hierdie romans probeer bepaal. Met die 

uitsondering van 'n paar ou bekendes, het die meeste van hulle lank gelede reeds van die rakke van 

openbare biblioteke verdwyn. Omdat dit bykans 'n onmoontlike taak is om by elke biblioteek in 

die land - en selfs buite die landsgrense - navraag hieroor te doen, is gebruik gemaak van die 

dienste van die Suid-Afrikaanse Bibliografiese Inligtingsnetwerk (Sabinet). Dit bring mee dat 

inligting verkry is slegs van die biblioteke wat by Sabinet ingeskakel is. Die bestaan van sekere van 

hierdie romans in ander biblioteke word dus nie uitgesluit nie. 'n Lys van die romans waarop 

aangdui word by watter biblioteke hulle beskikbaar is, word in 'n addendum aangeheg. Daarin 

word herdrukke of heruitgawes van romans ook aangedui. 

Die verslag wat oor hierdie romans gelewer word, neem die volgende vorm aan: in hoofstuk een 

word 'n geannoteerde lys van hierdie romans gegee - die tema, motiewe, die milieu/ruimte en die 

tydsgewrig van elke roman kom hierin ter sprake. In hoofstuk twee word die aard van die 

tydgenootlike resepsie van die romans nagegaan. Hoofstuk drie behels 'n beskrywing van die 

kanoniseringsproses van hierdie romans aan die hand van al die belangrikste 

literatuurgeskiedenisse in Afrikaans. In hoofstuk vier kom twee romans onder die soeklig wat 

mettertyd vergete geraak het en na my mening verdien om uit die st of uit op te staan. 
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HOOFSTUKl 

Die wereld van die Afrikaanse roman 

Die doel van hierdie hoofstuk is om 'n sketsmatige heeld van elke roman uit die jare 1934-1939 te 

gee. Geen evaluering word gedoen nie. Die aard van elke roman word aangetoon ten opsigte van 

die volgende aspekte: milieu, tema en konflik (moreel, religieus, maatskaplik, polities). Die romans 

word onder jaar van puhlikasie alfaheties volgens skrywer hehandel. 

De Waal, J.H.H. 1934. Die eksentrieke Essie. (2de druk 1936 uitgehrei en verander.) 

Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die tema is romantiese liefde in "die ewige driehoek". Die verhaal speel af in 1908. Die agtergrond 

is die sorgelose lewe van jongmense op vakansie in die Strand. Botsings op fisiese vlak ontstaan 

tussen die edele held en die lae skurk, wat alhei meeding om Essie, - 'n "leliehlanke dogter" met 

"skitterende, hemelhlou kykers", "liefgevormde, glimlaggende lippies" en "'n vlugwerkende 

verstand, gepaard met 'n fyngevoelige siel" (p. 23). 

Botha, P.W. 1934. Joggie. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Kindermishandeling vorm 'n helangrike tema in die verhaal. Joggie, 'n tingerige seun, word na sy 

ouers se dood in die sorg van sy oom en tante geplaas. Hy word emosioneel sowel as fisies deur 

hul mishandel. Hierdie omstandighede vorm 'n skrille kontras met die van sy afkoms as "sterk" en 

"gesonde" eersgehorene v~n 'n hoer en sy vrou op 'n "vrughare" en "rustige" plaas (p.1). Hierdie 

"rustigheid" word verhreek deur die uithreek van die Tweede Anglo-Boereoorlog wat direk 

verantwoordelik is vir die ellende in die lewe van Jaggie. Teenoor die optrede van die wrede 

pleegouers is daar ook die simpatieke aanvaarding van ander, soos die swart plaasarheider en 'n 

latere werkgewer, 'n hoer. 

Die verhaal speel af teen die agtergrond van die plaas en die "vry veld, die oop veld" (p. 138). 
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Godsdiens speel 'n belangrike rol - aan die einde van die verhaal vind Joggie "sy God, sy Sterkte 

en sy lied" (p.138). 

Jonker, Abr. H. 1934. Die trekboer. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die verarming en ontaarding van die plattelandse Afrikaner tydens die dertigerjare vorm die 

hooftema van die roman. Die handeling vind plaas teen die agtergrond van droogte, ekonomiese 

depressie en haglike sosiale omstandighede soos dit deur die karakters beleef word in hul trek deur 

die Karoo, hul verblyf op die diamantvelde naby Hopetown en hul uiteindelike bestemming in die 

armbuurt van 'n klein Onderveldse dorpie. 

Die hooffiguur, Antonie Reys, ondergaan 'n verwordingsproses, nie net as gevolg van hierdie 

omstandighede nie, maar ook as gevolg van sy eie tekortkominge en uitbuiting deur antler. 

Alhoewel daar in die roman sprake is van 'n godsdienssin en 'n sosiale bewuswees van die ellende 

van die armblanke, word geen oplossing vir die probleme aangebied nie. 

Mikro. 1934. Toiings. (22ste druk 1962.) Pretoria: Van Schaik. 

Die hooftema is die verhouding tussen Toiings, 'n bruin skaapwagter, en sy mentor, Fanie Naude, 

'n blanke hoer. 

Die plaas en die dorpslokasie word deur Toiings, die hooffiguur, beleef as ruimtes wat teenoor 

mekaar staan: die plaas word vir horn 'n plek van vrede, lief de en behoudendheid, terwyl die 

dorpslokasie 'n plek word van eensaamheid, liefdeloosheid en sedelike verval. 

Die godsdiensmotief speel 'n belangrike rol, dit bepaal die uiteindelike keuse van Toiings: hy keer 

terug tot die vertroude landelike omgewing en die lief de van 'n vrou, terwyl hy die rug keer op die 

dorpslokasie met al sy booshede en versoekings. 

Pienaar, T.C. 1934. Die duister sluier. Pretoria: Afrikaanse Pers. 

Die roman het as milieu die verarming en verslegting van blankes na die Tweede Anglo

Boereoorlog en speel af in Wes-Transvaal beurtelings op die plaas, die delwerye en 'n klein 
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dorpie. Die platteland gee 'n beeld van verarmde bywoners, maar ook van die meer gegoedes soos 

die onderwyser. Die dorp gee 'n beeld van ekonomiese voorspoed en die delwerye van sedelike 

verval. 

Die roman handel hoofsaaklik oor die lewe van Hettie, 'n talentvolle jong meisie uit 'n arm 

bywonersgesin. Alhoewel sy aan die haglike omstandighede ontsnap as gevolg van sosiale 

opheffingswerk en 'n huwelik met iemand uit 'n gegoede hoer stand, voer sy steeds 'n stryd teen 

haar atkoms en 'n gevoel van pligsbesef teenoor haar ouers. Dit lei tot misverstande en gevolglike 

huweliksprobleme. 

Sita. 1934. Uit Juffrou se dagboek. Kaapstad: Nasionale Pers. 

In 1932 verskyn die verhaal as 'n vervolgverhaal in Die Huisgenoot en word in 1934 in boekvorm 

uitgegee. 

Dit is 'n dagboekroman - aan die woord is 'n jong onderwyseres wat in 1921 in haar eerste pos 

aangestel word aan 'n eenmanskooltjie erens op die platteland. Juffrou Bleriot se teoretiese kennis 

en ideale maak haar nie weerbaar teen probleme in die praktyk nie: gebrekkige hulpmiddels, maar 

veral die agterlikheid en onkunde van die ouers en die leerlinge. Haar aanvanklike teleurstelling 

met Bloemendal en sy mense maak egter plek vir aanvaarding daarvan en die besef dat sy deel van 

die plek en sy mense geword het. 

Van Bruggen, Jochem. 1934. Haar beproewing. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die roman is gesitueer binne die twintiger- of dertigerjare in ons onderwysgeskiedenis toe 

inwonende onderwyseresse, selfs sonder kwalifikasies (p. 5), deur 'n boer aangestel kon word. 

Die tema is die "beproewing" wat Elsie, 'n jong onderwyseres, deurmaak in haar stryd om 

weerstand te bied teen seksuele uitbuiting. Op 'n afgesonderde plaas wat bykans van die 

buitewereld afgesny is, kom sy te staan teen 'n sedelose "bobbejaanmens" (p. 19), naamlik die 

onontwikkelde boer Bromberg. 

Die godsdiensmotief figureer sterk: in die oplossing van haar probleem ontkom sy aan sy luste 

deur 'n innerlike krag en geloof in God. 
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'n Verdere belangrike tema in die roman is die armblankevraagstuk: Elsie bevind haar te midde van 

armoede en agterlikheid. Die bietjie aandag en simpatie wat sy gee aan die mishandelde, versufte 

vrou van Bromberg, laat die enigsins ontdooi en skep die belofte van ontwikkeling ten opsigte van 

haar persoonlikheid. 

1935 

Conradie, Maarten E. 1935. Die ondergang van 'n medemens. Pretoria: Van Schaik. 

Die armblankevraagstuk vorm die hooftema van die roman. 

In 'n milieu van werkskaarste, afdankings en broodgebrek tydens die depressiejare word die 

handeling voltrek binne 'n dorpsgemeenskap waar weinig simpatie betoon word. Selfs die 

maatskaplike werkers staan byna apaties teenoor die ondergang van 'n eens gegoede amptenaar, 

Van Ravenstein, wat 'n hopelose stryd voer teen die ellende van werkloosheid. Ironies genoeg 

kom die grootste belangstelling van 'n sielkundige wat horn, wanneer hy later in 'n inrigting vir 

sielsiekes beland, as 'n interessante geval sien vir 'n "dissertasie van ('n) doktorsgraad" (p. 97). 

Friedenthal, Julius M. 1935. Op die spoor van die gorilla. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die tema: die opwinding van jagervaringe en antler fantastiese avonture. 

Die tyd waarbinne die romangebeure plaasvind, is "na die Slagtersnekopstand" in 1816 en die 

agtergrond "die wilde woeste binneland van Afrika" (p. 15). Die handeling behels die fantastiese 

avonture van lede van drie Afrikanergesinne wat as uitgewekenes hul in die wildernis bevind as 

gevolg van 'n "onsimpatieke (Britse) owerheid, moordlustige Kosas (en) vreemde sendelinge" 

(p.15) in die Kaapkolonie. 

Groeneweg, J.J. 1935. Die huisgesin van Dawid Barinski. Pretoria: Van Schaik. 

Die tema is die vervolging van Jode en daarmee saam hulle getrouheid aan God en volk. Die Jode 

se inherente sterkte vorm 'n skerp kontras met die swakhede van die wat hul uitbuit en vervolg. 



7 

Die verhaal handel hoofsaaklik oor die lotgevalle van 'n Joodse gesin in Staroi, 'n klein dorpie in 

Rusland, en het as tydruimte die opkoms van die Bolsjewisme na 1914. 

Malherbe, D.F. 1935. Saul die worstelheld. (3de druk 1942.) Kaapstad: Nasionale Pers. 

Bybelgeskiedenis, en wel die optrede van die eerste lsraelse koning, Saul, vorm die agtergrond van 

die roman. 

In Saul word die stryd tussen God en die hose gevoer - dit vorm die hooftema van die roman. Die 

mens het hierin 'n keuse: gehoorsaamheid aan God of ongehoorsaamheid en opstand wat 

uiteindelik lei tot onafwendbare duisternis en ondergang. 

In die ontginning van die Bybelse geskiedenis kom daar ook 'n nasionale motief na vore: Saul 

word gesien as volksman met grootse nasionale ideale, maar wie se strewe op mislukking uitloop 

omdat hy sy voorvaderlike godsdiens en sedes verontagsaam. 

Meij, Trienie. 1935. Diep waters. Kaapstad: Nasionale Pers. 

In 'n voorwoord word die boek aangebied as "die samestelling in kronologiese volgorde van 

biografiese gegewens van die nog lewende ou moeder Fransiena van Graan, weduwee van wyle 

Kommandant Danie van Graan". Die skryfster doen dit dan "met 'n eie inkleding van 

gebeurtenisse en verhale soos dit deur Mevrou van Graan self vertel is", daarby st el sy dit baie 

duidelik dat sy geen "doelbewuste kwaadwilligheid" wil openbaar nie. 

Die eerste deel van die roman, naamlik vier hoofstukke, handel oor die vroeere lewe van die 

familie Van Graan tydens die Sekoekoenie- en Mapogoorloe, die Eerste Anglo-Boereoorlog en die 

ontdekking van goud in die Transvaal. Die tweede en omvangrykste deel, naamlik vier-en-twintig 

hoofstukke, handel hoofsaaklik oor die wedervaringe van Fraisiena wat tydens die Tweede Anglo

Boereoorlog nooit na 'n konsentrasiekamp gestuur is nie, omdat sy voortdurend voor die Britse 

soldate uit gevlug het. 

In die roman word die dialoog van Britse soldate in Engels weergegee. 
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Mikro. 1935. Pelgrims. (5de druk 1954.) Pretoria: Van Schaik. 

Pelgrims, die vervolg op Toiings, het as hooftema weer eens die verhouding tussen bruin 

werknemer en blanke werkgewer. Hierdie verhouding word gekenmerk deur die onderdanigheid 

van Toiings teenoor die beskermende houding van Baas Fanie. 

Stryd ontstaan by Toiings tussen die neiging tot sonde en die wil tot die goeie. Hierin speel 

godsdiens 'n belangrike rol, want daardeur kom hy versoekinge te bowe. 

Toiings beleef dit alles in 'n ruimte waar die plaaslewe vir horn vryheid, ruimheid en eenvoud 

beteken teenoor die dorpslokasie waar hy liefdeloosheid ervaar en verstrik raak in versoekinge en 

sedelike verval aan die orde van die dag is. 

Roux, Sophie. 1935. Wrede grense. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Teen die agtergrond van die plaas en 'n klein Karoodorpie, Klipdrift, speel die roman af Klipdrift 

word, met die uitsondering van 'n paar verligte karakters, beeld van bekrompenheid, 

hardvogtigheid en onvergewensgesindheid van die "klipchristene" (Boshoff 1935:3). 

Twee belangrike temas in die roman is die "grense" van 'n ongelukkige huwelik en die van die 

ongehude moeder. In die eerste geval vind botsing veral plaas tussen 'n fynbesnaarde, kunssinnige 

en welopgevoede vrou en haar man, 'n onbeskofte swakkeling. In die tweede geval vind botsing 

plaas tussen die veroordelende, eng gemeenskap en die meisie wat haar swangerskap as iets edels 

en verhewe ervaar. Godsdiensbelewing speel 'n belangrike rol: die "klipchristene" vorm 'n 

skreiende kontras met diegene wat hul. Christenskap uitleef 

Louw-Theron, Miemie. 1935. 'n Wiel binne-in 'n wiel. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die hooftema is die sware lyding van die Afrikanervolk, veral gedurende die Tweede Anglo

Boereoorlog. 

As agtergrond word die Suid-Afrikaanse geskiedenis gebruik om die lotgevalle van 'n paar 

fiktiewe gesinne weer te gee. Dit begin voor die Eerste Anglo-Boereoorlog (1877) en eindig met 

die Vrede van Vereeniging in 1902. Die klem val op die gebeure tussen 1896 en 1902: die 
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Jameson-inval word beskrywe, die verwoesting van Boereplase, die lyding van vroue en kinders in 

konsentrasiekampe, die ondervindinge van krygsgevangenes in Indie en die vredesonderhandelinge 

op Vereeniging. Hiermee saam word die liefdesverhale van twee jong paartjies gegee. 

Sentraal hierin staan die godsdiensbelewing soos verbeeld word in die oupa se lees van Esegiel 

1:16. Hierin sien hy 'n ooreenkoms met die gebeure in Suid-Afrika, naamlik die van sware lyding 

wat uiteindelik sal lei "na die lig van 'n helder dag" (p. 32). 

Van Bruggen, J.R.L. 1935. Bittereinders. Potchefstroom: J.H. Huyser. 

Die roman toon ooreenstemming met Diep waters deurdat gebeure in die roman ook as outentiek 

aangebied word: die skrywer baseer sy verhaal op "die skriftelike getuienisse van persone wat die 

lewe in die Mafekingse konsentrasiekampe deurgemaak het" (voorwoord). 

Die lyding van veral vroue en kinders tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog vorm die hooftema 

van die verhaal. Lyding word gesien as iets positiefs: "Ons lyding sal die krag van ons kinders 

word" (p. 201). "Bittereinders" dui op diegene wat die kampe oorleef het, sommige wat daaruit 

ontvlug het en in die klowe geskuil het tot na die oorlog. 

Die lotgevalle van 'n paar gesinne word na aanleiding van die volgende gebeurtenisse beskryf: die 

gevangeneming van vroue, kinders en oumense deur Engelse troepe en hensoppers, die afbranding 

van plaashuise, die ontberinge op pad na die konsentrasiekampe en die afloop van die oorlog. 

Deur hierdie gebeure heen kom die volgende motiewe duidelik na vore: opofferende 

vaderlandsliefde en vertroue op God. 

Van den Reever, C.M. 1935. Somer. (17de druk 1953.) Pretoria: Van Schaik. 

Die tema: die mens is verganklik en nietig teenoor die ewige kringloop van die natuur en die 

oneindigheid van die skepping. 

Teen die agtergrond van die rypwordende somer en die koringoes op plase tree die karakters op: 

boere in gedurige stryd teen die genadelose natuur wat lewe skenk, maar dit ook kan vernietig. 
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Belangrike bydraende newetemas is verder: die stryd van die boere teen veranderende ekonorniese 

omstandighede, persoonlike probleme en jongmense wie se ontwakende liefde onbeantwoord bly. 

1936 

Du Toit, D.P. 1936. Vonnie. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die agtergrond is die platteland waar helde en skurke optree - veral waar dit gaan oor die liefde en 

die verkryging van spogplase en antler eiendom. Die romantiese held is aantreklik, "sy gesig 

verraai 'n vaste karakter" en alhoewel hy baie ryk is, is hy "tog nie vol aanstellings nie" (p. 27). 

Die hoofskurk is oneerlik, inhalig en gewetenloos in sy boosheid. 

Die gebeure in die roman sentreer rondom die feit dat Vonnie 'n vondelingbaba was, wat haar in 'n 

gemeenskap bevind waar afkoms baie belangrik is. Toevallige gebeurtenisse speel 'n baie 

belangrike rol in die oplossing van alle probleme - veral die ten opsigte van afkoms en die liefde. 

Friedenthal, Julius M. 1936. Nukkebol Reinard. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Nukkebol Reinard is 'n diereroman, waarin die oorlewingstryd in die natuur die hooftema vorm. 

Die milieu is die Bosveld waarin die wilde diere van Afrika optree. Die jakkals, Nukkebol Reinard, 

is die hooffiguur. Hy voer 'n stryd teen die mens wat verantwoordelik is vir die dood van diere. 

Ook beleef hy vele avonture met ander wilde diere - hierin seevier hy altyd as gevolg van sy 

geslepenheid. 

Die titel van die roman sowel as die optrede van die jakkals dui reeds op 'n ooreenkoms met die 

Middeleeuse diereroman, Van den vos Reinaerde. Verder neem die roman ook die aard van Van 

den vos Reinaerde aan: dit is 'n satire op 'n menslike samelewing. Die diere word vermenslik in 

hulle gedagtes en optrede en daarin word die mens herken - in sy heerssug, hebsug en ydelheid. 

Friedenthal, Julius M. 1936. Uilskuiken die slaaf Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die roman omvat die lewensverhaal van Uilskuiken, die slaaf Hy het sy naam te danke aan die feit 

dat sy oe soos die van 'n uil s'n gelyk het. 
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Die eerste helfte van die roman is geplaas teen 'n milieu van kannibalisme, stamgevegte, 

afgodediens en die gevangeneming van slawe aan die kus oos van die Nigerrivier, terwyl die 

tweede deel verskuif na die Kaapprovinsie in die tyd van slawehandel en die lewe op boereplase in 

die agtiende eeu. 

Die behandeling van slawe vorm 'n belangrike tema in die roman. Hierin bestaan daar twee 

uiteenlopende houdinge: mishandeling en miskenning teenoor begrip en aanvaarding van slawe as 

menswaardige wesens. 'n Verdere belangrike tema is die kerstening van slawe: hierin word die 

Christelike geloof as prioriteit gesien teenoor Mohammedanisme en heidense gebruike. 

Pienaar, T.C. 1936. Verlate vlaktes. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Met die plaaslewe as milieu, val die hoofklem op die huwelik. Dit word vanuit twee hoeke gesien: 

die gelukkige huwelik van 'n bejaarde egpaar (oom Frans en tant Ralie) en die ongelukkige 

huwelik van 'n jong paartjie (Karel en Mina). Veel meer verhaalruimte word aan die ongelukkige 

huwelik afgestaan. Die huweliksonmin word hoofsaaklik veroorsaak deur persoonlikheidsverskille 

en misverstande. In die oplossing speel selfkennis en godsdiensbelewing 'n belangrike rol: Mina 

besef <lat elke mens eensaam deur sy "verlate vlakte" moet wandel, maar dat die een "wat die 

goeie stryd wil stry", genade sal ontvang (p. 218). 

Van Melle, J. 1936. Bart Nel, de opstandeling. Amsterdam: Wereldbibliotheek. 

In die eerste uitgawe van die roman word die vertellersteks in Nederlands en die dialoog in 

Afrikaans aangebied. In 1942 het Van Melle die roman in sy geheel in Afrikaans vertaal en 

uitgegee onder die titel En ek is nog hy. Vanaf 1950 is die titel Bart Ne!. 

Teen die agtergrond van die plaaslewe word die handeling voltrek binne die bestek van 'n paar jaar 

waarin die 1914-Rebellie 'n beslissende rol speel. 

Die tema is die vereensaming en vervreemding van die mens op interpersoonlike vlak. In die 

roman word dit veral veroorsaak deur die onverenigbaarheid van Bart en sy vrou, Fransiena. 

Alhoewel albei sterk belig word, is Bart die hooffigguur by wie 'n afstropingsproses plaasvind wat 

horn enersyds met "niks" laat, maar andersyds met 'n geestelike oorwinning, naamlik <lat hy getrou 

aan homself gebly het. 
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1937 

Friedenthal, Julius M .. 193 7. Die wagter van die koning se beeste. Bloemfontein: 

Nasionale Pers. 

Die handeling draai hoofsaaklik om Hlopek, wat eers die wagter van die Swazikoning se beeste 

was, maar later self koning geword het. Die tradisionele lewenswyse van die Swazi's gedurende 

die dertigerjare van die vorige eeu vorm die milieu waarbinne hierdie verhaal geplaas is. Daar is 

verwysings na die slag van Bloedrivier, terwyl die vriendskap tussen Andries Pretorius en Mpanda 

asook die dood van Dingaan (aan die hand van Hlopek) deel van die verhaalgebeure uitmaak. 

Hobson, G.C. en S.B. 1937. Geluksvlei. Pretoria: Van Schaik. 

Die liefde vir die plaas en die boerdery vorm die hooftema van die roman, met daarby ingevleg 'n 

romantiese lief destema. 

Ou boerderymetodes moet plek maak vir die nuwe en <lit bring spanning mee. Hartstogtelike liefde 

vir die plaas soos beliggaam deur die een broer, word gestel teenoor die inhaligheid van die ander 

broer wat geen liefde vir die plaaslewe het nie. Op die gebied van die liefde kom die twee broers 

ook teenoor mekaar te staan wanneer albei op dieselfde meisie verlief raak. 

Die milieu is die van 'n vooruitstrewende boerderygemeenskap in die Karoo. 

Karin. 1937. Orion. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die milieu is Suid-Afrika met sy "alte verblindende suiderson" (p. 7) en Duitsland met sy 

"besneeude landskap" en "silwerskynsel van die sagte winterson" (p. 282). Dit is 'n paar jaar voor 

die Tweede Wereldoorlog tydens die opkoms van die nasionaal-sosialistiese beweging onder 

leiding van Hitler. Reeds in die verskillende milieus waarin die twee hooffigure, Erich en Eugenie, 

hul bevind, le konflik opgesluit: "Bloed roep bloed" (p.321). In Erich se geval is dit "Duitsland 

roep" (p. 139) en hiermee saam die ideale van Hitler vir 'n suiwer Duitse ras. By Eugenie is <lit 

trou aan Suid-Arika en veral aan haar ouers wat teen die "uitlander" (p. 43) gekant is. Elkeen voer 

ook 'n eie innerlike stryd wat hul verhouding ten diepste raak. Sy as "kultuurmens" vind by Erich 

aansluiting, maar as "die moeder en die vrou van die klein huislike geluk" weer by iemand anders. 
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Hy, is "half S.A.-man" en verwyderd van haar, maar ook "half kunstenaar" wat weer by haar 

aansluiting vind (p. 321 ). Hulle individuele lewensbeskouings vorm ook die grondslag vir hewige 

konflik: hy is 'n fatalis en sy 'n diep gelowige. Hierdie aspek word egter nie uitgebou nie. 

Leipoldt, C. Louis. Die dwergvroutje. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die roman speel af binne 'n Kaaplandse plattelandse gemeenskap aan die begin van die 

negentiende eeu, hoofsaaklik op 'n afgelee plaas. 

Die hooftema is die liefde tussen twee abnormale persone wat met mekaar in die huwelik tree: 

Nisba is 'n dwerg en alhoewel liggaamlik misvormd, helder van verstand, Lukas is aantreklik, maar 

openbaar ernstige psigopatiese neigings. Haar dapperheid en selfopofferende liefde speel 'n 

belangrike rol in die roman. 

Twee motiewe wat in die roman voorkom, is die van die verhouding tussen blanke werkgewer en 

nie-blanke werknemers en van 'n huwelik oor die kleurgrens heen. Positiewe, sowel as negatiewe 

verhoudinge tussen werkgewer en werknemer word uitgebeeld. Oor die huwelik word nie veel 

genoem nie, maar dit word in 'n heel gunstige lig beskou. 

Luttig, Helmuth. 193 7. Broers. Pretoria: Van Schaik. 

Die roman het as speelruimte die natuurweelde van die Knysnabos, maar 'n belangeruimte van die 

neerdrukkende armoede van die boswerkers. Die haglike omstandighede van die boswerkers vorm 

'n skerp kontras met die van die meer gegoede klas in Knysna. 

Die bestaanstryd van veral twee broers vorm die hooftema van die verhaal: hulle wedywer met 

mekaar - op finansiele gebied sowel as op die gebied van die liefde. Konflik ontstaan as gevolg van 

persoonlikheidsverskille - die een is nie baie intelligent nie, maar hy is liggaamlik sterk en gesond, 

terwyl die ander een intelligent, maar baie sieklik is. 

Malherbe, D.F. 1937. Die profeet. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die hooftema is die noodwendige tragiese gevolge van 'n volk se ongehoorsaamheid aan die 

verordeninge van God. Dit word weerspieel in die herskepping van die lewe van Jeremia, die 
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profeet wat opgetree het tydens die regering van Sedekia, die laaste koning van Juda. Hy staan as 

boeteprofeet alleen teen die ander valse heilsprofete. 

Met uitsondering van die fiktiewe liefdesverhaal van die skrywer Baruch, word die belangrikste 

feite onveranderd uit die Bybel oorgeneem en vorm so die skema van die roman. 

Pienaar, T.C. 1937. 'n Merk vir die eeue. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die grootste gedeelte van die handeling vind plaas in die Klerksdorpse konsentrasiekarnp tydens 

die Tweede Anglo-Boereoorlog. 

Die titel is 'n aanhaling uit die gedig, In die konsentrasiekamp van C. Louis Leipoldt, waarin die 

lyding van vroue en kinders in die konsentrasiekampe gesien word as 'n merk wat op die volk 

ingebrand is. Dit is dan ook die vroue se lyding, naamlik hul stryd teen honger, siekte, 

geestesafwykinge en die dood, wat die verhaalstof van die roman vorm. 'n Belangrike motief is die 

onoorwinlike vryheidsgees van hierdie vroue. 

Roux, Sophie. 1937. Fvn en broos. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die roman het as speelruimte 'n plattelandse gemeenskap, terwyl die belangeruimte deur armoede 

en beperkinge bepaal word. Tilde is deel van 'n groot armoedige gesin. Haar ouers is vasgevang in 

'n ongelukkige huwelik. Hierdie omstandighede werk neerdrukkend in op haar as begaafde, 

lewenslustige jong meisie met 'n sterk verbeeldingskrag. 

Die groei tot volwassenheid van hierdie jong meisie vorm die hooftema van die roman. Dit sluit in 

die ontwaking uit 'n fantasiewereld tot die harde wrede werklikheid - 'n geval van "fyn en broos" 

wat gebreek word. Ook sy vind nie die liefde binne die huwelik nie, maar die liefde wat sy wel 

vind, kan sy as gevolg van 'n pligsbesefteenoor haar man en ouers nie aanvaar nie. 

Smit, Hettie. 1937. Sy kom met die Sekelmaan. (lOde druk 1970.) Kaapstad: Nasionale 

Pers. 

Onbeantwoorde liefde vorm die hooftema van die roman. Die meisie "in haar liefde verlaat" stort 

haar hart uit in 'n dagboek en briewe. Hierdie uitinge word beleef teen verskeie agtergronde wat 
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haar inderdaad verder en verder van die geliefde wegneem: die studentelewe, 'n afgelee plaas, 'n 

klein Karoodorpie, 'n somber kloosterskool en die groot stad, Johannesburg. 

'n Belangrike motief wat in die roman voorkom, is die van skrywerskap: "die besef dat ek net op 

papier mag en kan lewe". Konflik ontstaan dan ook in die mens as "van vlees en kloppende rooi 

mensebloed" teenoor die mens as skrywer (p.44). 

In haar ontreddering kom twee botsende persoonlikhede teenoor mekaar te staan: die intellektuele 

Maria en die emosionele Marie. Nie een kry werklik die oorhand nie en al wat uiteindelik oorbly, is 

die droom oor die liefde. 

Van den Reever, C.M. 1937. Kromburg. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die hooftema van die verhaal is die stryd teen kleinburgerlikheid en bekrompenheid. Hierdie stryd 

word hoofsaaklik gevoer deur 'n sterk vrouefiguur: Wenda is verfynd en kunssinnig en smag na 'n 

ryker, volle lewe. Hierin word sy gefnuik deur die engheid van die meeste inwoners van Kromburg 

wat haar pogings om uit te reik, misverstaan. Terselfdertyd is sy vasgevang in 'n ongelukkige 

huwelik met 'n man wat intellektueel en wat ontwikkeling betref, haar mind ere is. 

Die plaas en 'n klein dorpie vorm nie alleen die speelruimte van die roman nie, dit word meer, dit 

word 'n eng en beklemmende ruimte waarin Wenda haar bevind. Ook die groot stad maak deel uit 

van die milieu. Vir Wenda hied die stad 'n ontvlugting uit die bekrompenheid van haar omgewing, 

maar sy word ontnugter deur die skyn en oppervlakkigheid daarvan. 

1938 

Coetzee, J. Albert. 1938. Stompie Kinkelman. Pretoria: Van Schaik. 

Die ontworteling en ontaarding van die plattelandse Afrikaner in die stad vorm 'n belangrike tema 

in die roman. 

Die verhaalruimte is die agterbuurtes van 'n groot stad tydens die depressie in die dertigerjare. 
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In die eerste gedeelte word die kinderjare van Stompie belig. Hy groei op te midde van haglike 

gesinsomstandighede, maar is in staat om as gevolg van intelligensie en deursettingsvermoe uit te 

styg en 'n regsgeleerde te word. 

In die tweede gedeelte van die roman kom 'n tweede tema ter sprake, naamlik hekeling met die 

politiek soos dit deur hierdie mense in die agterbuurtes bedryf word. In hierdie gedeelte draai die 

handeling hoofsaaklik om Stompie wat na aanvanklike teesinnigheid, as parlementslid verkies 

word. Die eerbaarheid van Stompie vorm 'n sterk kontras met die gebrek daaraan van sommige 

van sy opponente. 

De Villiers, Anna. 1938. Die wit kraai. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Die lewe van die daadkragtige leiersfiguur, Hans (Dons) de Lange, word belig. Die verhaal begin 

in 1834, waar hy lid van die Uys-Kommissie was; daarna bevind hy horn terug aan die Oosgrens 

onder omstandighede wat lei tot die Groot Trek, die vestiging van die Trekkers en Hans Dons se 

uiteindelike dood. 

Die grootste gedeelte van die roman het dan ook as agtergrond die geskiedenis van die Groot Trek 

(1836) en die afloop daarvan, naamlik die vestiging van die Voortrekkers in die Kliprivier

Republiek (1838). Die laaste gedeelte van die roman (1838-1861) handel oor die Britse besetting 

van die gebied en die faktore wat aanleiding gegee het tot die teregstelling van Hans Dons in 1861 

- hy word skuldig bevind aan moord op 'n swartman. Sy dood aan die galg vorm 'n ironiese 

kontras met die dapperheid en heldhaftige optrede waarvoor hy bekend was. 

De Villiers, Juanita. 1938. Loela. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die dilemma van die buite-egtelike kind vorm die hooftema van die roman. A:tkoms speel 'n 

belangrike rol in die gemeenskap: in hierdie geval is dit die "onedeles" wat die "onegte" meisie 

verwerp, naamlik die skoolhoof, terwyl dit vir die "edeles" nie saak maak nie. Hulle word in elk 

geval "beloon" wanneer dit bekend word dat sy wel uit 'n vooraanstaande familie kom. 

Die roman speel af in verskillende ruimtes. Daar is die vertrek vanaf Kaapstad se "doellose 

bedrywigheid" na "die rustige, ongejaagde natuur" van 'n plattelandse omgewing (p. 17), te midde 

van gegoede mense: die skoolhoof en vooraanstaande boere. 
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Friedenthal, Julius M. 1938. Oerwoudbure. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Die tema is die daaglikse stryd om voortbestaan soos dit gevoer word deur veral die diere in die 

natuur. 

Teen die agtergrond van 'n uitgestrekte bosveldvlakte suid van die Limpopo-rivier word die 

lotgevalle geskets van onder andere 'n rooibokram, 'n ou leeu, bobbejane en twee 

inboorlingstamme. 

Die di ere figureer onder name soos Langsnoet, Kleinoog, Stomptand en K waaidruk. Hulle word 

vermenslik deur die weergawe van hul "gedagtes". 

Deur die optrede van mens en dier, al is hulle bure, word die lewe in die natuur 'n ewigdurende 

kringloop waar die wet geld: die sterkste oorleef, maar moet later noodwendig weer plek maak vir 

die volgende geslag. 

Greyling, P.C. 1938. As die nood dreig. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Teen die agtergrond van die plaaslewe vind die handeling plaas: koeimelk, jongosse leer, ploeery, 

kattekwaad en opsit. Hierdie tyd gaan verby, daar kom skeiding: die twee broers het verskillende 

ideale - die een wil gaan studeer en die antler bly agter om te hoer. 

Dit is dus die "bittersoet herinneringe" (p. 109) aan die jeugjare wat die hooftema van die roman 

vorm. 

Die titel is moontlik 'n toespeling op die "dreigende nood" wat die twee broers ervaar wanneer 

hulle as gevolg van hul kattekwaad by 'n baie streng vader in die moeilik beland. 

Johanssen, Holmer. Gety. 1938. Kaapstad: Unie-Volkspers. 

Die vraag na die sin van die lewe en 'n soeke na geluk vorm die hooftema van die roman, waarin 

die ek-verteller as 'n anti-heldfiguur optree. 
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Kaapstad is die ruimte waarin die roman afspeel, maar dit word ook 'n beklemmende, 

onvriendelike ruimte met sy "na petrol en olie stinkende strate", "brutaal-stralende ligreklames", 

'"n stroom van haastige mense en muwwe geboue" (p. 56). Nie net die omgewing is onvriendelik 

me, maar ook die maatskappy as maer, onaantreklike kantoorklerk met 'n 

minderwaardigheidsgevoel word Sarel se goedheid misbruik. Ook sy omstandighede is 

"onvriendelik" - hy verloor sy troue straatbrak en sy verlowing word verbreek. 

Harde werk en hulpverlening aan behoeftiges laat Sarel sy ellende oorkom, maar "die wisseling 

van gety" (p. 217) kom eers werklik wanneer hy ware liefde ondervind. 

Mikro. 1938. Oeslande. Pretoria: Van Schaik. 

Die opheffing van 'n bruin gemeenskap vorm die hooftema van die roman. Dit behels geestelike 

bearbeiding en ekonomiese opheffing soos dit deur die blanke sendeling Herman Otto, aangevoor 

word. Hy ervaar 'n eie innerlike stryd wanneer hy, 'n getroude man, verlief raak op 'n sestienjarige 

meisie. Hierdie swakheid en sy onvermoe om 'n brug tussen die blanke en bruin gemeenskappe te 

bou, laat horn voel dat hy misluk het. 

Die verhouding tussen wit en bruin word onder die soeklig geplaas: blanke uitbuiting van die 

bruinmense lei tot rassewrywing en rassehaat. 

Die roman speel af in en rondom 'n klein dorpie met sy wit gemeenskap en die dorpslokasie waar 

die bruinmense woon. Die meeste blankes staan onsimpatiek teenoor die bruinmense by wie daar 

soms leegleery en ander sosiale euwels voorkom. 

Redelinghuys, H.J.M. 1938. Naara. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die bekende Bybelgeskiedenis waarin Elisa, Gehasi en Naaman 'n rol speel, word gebruik as 

agtergrond. Die hooffiguur is die Hebreeuse meisie, met die fiktiewe naam Naara, wat Naaman die 

raad gee om na Elisa te gaan vir genesing van sy melaatsheid. (Vgl. 2 Konings 5.) 

Die voortreflikheid van getrouheid aan God en die eie volk, selfs onder moeilike omstandighede, 

vorm die hooftema van die verhaal. Dit word gesien veral in die lewe van Naara en haar mense en 
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dit vorm 'n kontras met die lewens en optrede van ander wat weer afvallig raak van die ware leer 

van God en dan Baaldiens beoefen. Botsing ontstaan tussen hierdie twee groepe. 

Strydom, Nico J. 1938. Wiele wat rol in die nag. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Die roman betrek hoofsaaklik die gesinslewe van 'n plattelandse boerefamilie waarin vervreemding 

en die vereensaming van die mens die hooftema vorm. 

"Die wiele rol en niks kan hul keer nie ... " (p. 219). Hierdie noodlotsgedagte figureer redelik sterk 

in die roman. Vir Wynand en Dirkie beteken dit skeiding wanneer hulle hul ouers moet verlaat ter 

wille van skoolopleiding. Later is dit ook wiele wat hul neem na hul vader se lyk - die skeiding is 

dan finaal. 

In figuurlike sin is daar ook wiele wat rol, omstandighede wat vervreemding en eensaamheid 

veroorsaak: die persoonlike geestestryd wat Wynand voer teen 'n obsessionele vrees -

godsdiensbelewing speel 'n belangrike rol in die genesingsproses. Die stryd tussen Wynand se 

ouers en sy vrou Anette, word nooit opgelos nie - dit blyk dat 'n sielkundige afwyking van 

Wynand se vader hierin 'n rol speel. 

Vaber, Jurg. (A.J.V. Burger.) 1938. Wankelende jeug. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die hooftema van die roman is die belangrikheid en diepere betekenis van die voorstelling van 

lidmate in die kerk. Hiermee saam word klem gele op bekering tot God en sosiale opheffing van 

minderbevoorregtes. 

Die roman speel af binne 'n plattelandse gemeenskap waar veral die kerklike bedrywighede 'n 

groot rol speel. 

Marta, 'n intelligente jong meisie, maar 'n "optelkind" (p. 11) uit 'n groot, arm bywonersgesin, 

kom in opstand teen die skynheiligheid en onverskilligheid van selfs vooraanstaande kerkmense 

wat die voorstelling as blote tradisie beskou. In haar "wankeling" kry sy te doen met twee 

gedagtestrominge wat lynreg bots: onverskilligheid en die soeke na wereldse plesier teenoor 

godvrugtigheid en naastediens. Sy kies laasgenoemde en besluit om ander "te red vir God en vir 

die maatskappy en vir die Kerk" (p. 191). 
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1939 

Boyce, H.A. 1939. Stryd en oonvinning. Johannesburg: Voortrekkerpers. 

Die milieu is grotendeels 'n dorp, terwyl die stad (Johannesburg) soms ook deel daarvan uitmaak. 

"Stryd en oorwinning" ten opsigte van die liefde in die lewe van twee susters vorm die hooftema 

van die verhaal. Reta se stryd le daarin om haar liefde te verberg vir Peter wat op haar suster 

verlief is en geduldig haar tyd af te wag vir die "oorwinning". Die stryd van Adrie gaan veel 

dieper: haar huwelik is ongelukkig. Alhoewel die ongelukkigheid hoofsaaklik deur oppervlakkige 

misverstande veroorsaak word, is daar tog ook sprake van botsende persoonlikheidsverskille: 

Adrie is "fynbesnaard en diepgevoelig" en Bennie "die praktiese mens" (p. 74). By Adrie lei 

huweliksonmin tot '"n setel waar haar siel, soos 'n voeltjie met geknipte vlerkies rondspartel" 

(p.161) en sy "harsingkoors" (p. 196) opdoen. Godsdiens speel die beslissende rol in die 

"oorwinning" - sy besluit om "die kruispad (te) bewandel" (p. 204). 

Eloff-Van der Walt, Ella. 1939. Tersia. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Opofferende moederliefde na 'n lewe van goedkoop flirtasie (aan die kant van die moeder), vorm 

die tema van die roman. 

Die speelruimte is 'n klein plattelandse dorpie en die hooffigure maak deel uit van die gegoede 

middelklas. 

Tersia, 'n veertigjarige verbitterde vrou, het 'n sielkundige probleem: sy wreek haarself op mans 

deur hul aan te trek en dan genadeloos te verwerp. 'n Liefdesteleurstelling laat haar ineenstort. 'n 

Skulderkenning en belydenis voor God bring die oplossing mee. 

Eloff-Van der Walt, Ella. 1939. Tussen die tuine. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Die verhaal speel af op 'n plaas, eintlik hoofsaaklik in die sitkamer en die blomtuin teen die 

agtergrond van rose, maanskyn en klaviermusiek. 
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Die hooftema is verbode liefde: 'n hoer trou uit jammerte met die weduwee van sy bywoner. 

Wanneer sy sterf, raak hy en haar dogter op mekaar verlief. 'n Verhouding tussen 'n stiefvader en 

sy stiefdogter is ongehoord, dus moet die liefde onderdruk word. 

Die verhaal handel hoofsaaklik oor die innerlike styd wat albei deurmaak en die smart wanneer 'n 

"madonna-moedertjie" (p. 275) begrawe word tussen die tuine waar hul "liefde begrawe le" (p. 

241). 

Fischer, Ella. 1939. Die loutering van Petrus. Bloemfontein:Uitgegee deur die 

skryfster. 

Die tema is die onhoudbaarheid van 'n wettiese Christelike lewensbeskouing, waar die mens bou, 

"nie op die welsand van menslike medelye nie", maar "op die rots van die ortodokse kerkleer" (p. 

122). 

Die belangrikste verteenwoordiger van hierdie beskouing is Benjamin, 'n jong, eiegeregtige, streng 

ortodoks-Calvinistiese predikant wat op 'n klein plattelandse dorpie 'n dogmatiese stryd voer teen 

versoeking en sonde. Daar is twee groepe: die wat by horn aansluit in hul bekrompenheid en 

skynheiligheid teenoor die wat mimer van gees is en verteenwoordig word deur Elizabeth, 'n 

vrydenkende Amerikaanse vrou. 

Dit is veral die kerk se houding teenoor "wereldse plesier" en die probleem van die ongehude 

moeder wat vertellend ondersoek word. 

Die "oplossing" vir die kerk se ongenaakbare houding ten opsigte van bogenoemde le daarin dat 

die jong predikant "gelouter" word wanneer hy besef dat hy self nie verhewe is bo versoeking en 

sonde nie, dat hy vergifnis nodig het en dat hy antler moet kan vergewe. 

Kruger, J.J. 1939. Danster en sy sleepsel. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

'n Beskrywing van die lewe en omstandighede van 'n Boesmanskaapwagter vorm die hooftema 

van die roman. Dit begin by sy geboorte, sy "huwelik" met Kaatjie in die braksloot, sy trek na die 

Hantam en vandaar na die plaas Rietvlei, van oom Apie "ongeveer 20 myl noord van Colesberg" 

(p. 20). 



22 

In die eerste gedeelte van die roman speel die omgang met die natuur, veral die veld en die diere, 

'n belangrike rol: die afhanklikheid van en noue verbondenheid daarmee word uitgebeeld. 

Ook die verhouding tussen 'n paternalistiese werkgewer en sy werknemer word belig. 

Die belangrikste motief in die tweede deel van die roman is egter godsdienstig van aard: konflik 

ontstaan wanneer die skaapwagter, wat groot geword het met allerlei bygelowe, gekonfronteer 

word met die evangelie van Christus. Hy ondergaan "'n radikale verandering" (p. 114) en wanneer 

hy sterf, is dit met die sekere wete dat hy sal lewe. 

Laubscher, N.P. 1939. Die enkeling. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die roman speel af in die tydperk net na die Groot Griep m 1919 en teen die plattelandse 

agtergrond van plaas en dorp. 

Die moeilike lewensomstandighede van 'n weeskind vorm die hooftema van die roman. In hi er die 

geval beland 'n lewenslustige jong seun by sy twee ongetroude, puntenerige en liefdelose tantes. 

Dit lei tot botsing en verwerping van die seun. Een van die tantes het egter op haar oudag "mens 

geword" en nadat haar liefde "tot volle ontwaking" (p. 153) gekom het, het sy die seun aanvaar. 

Skrywerskap as motief kom ook in die roman voor. 

Luttig, Helmuth. 1939. In offerande ryk. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Die lewensomstandighede wat hier beskryfword, is die van 'n aanvanklik welgestelde boerefamilie 

op Kweekvlei "aan die voet van die Swartberge wat later tot 'n mooi Karoodorpie uitgebrei het" 

(p.7). Hui rykdom vorm 'n skerp kontras met die armoede van antler en ook met hul eie 

omstandighede later wanneer hulle hul erfgrond verloor tydens die depressie van die dertigerjare. 

Die verhouding tussen ouer en kind vorm die hooftema van die roman. Dit word uitgewerk 

hoofsaaklik in die konflik wat dit skep in die lewe van die dogter, Kindlief: sy moet kies tussen 

haar eie liefdesgeluk en 'n pligsbesef teenoor en gehoorsaamheid aan haar ouers. 

Godsdiensbelewing en die ontwikkeling van die adolessent vorm belangrike motiewe in die roman. 
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Friedenthal, Julius M. Die doodsengel op die waspoor. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Die Dorslandtrek van 1874 vorm die stof van die roman; veral die politieke redes daarvoor, die 

klaarmaak, die verskriklike ontberings daartydens en die uiteindelike terugkeer van 'n klein 

oorblyfsel Trekkers. 

Die verskriklike lyding en die futiliteit van die Trek vorm die hooftema van die roman. 

Hiermee saam word die liefdesgeskiedenis gegee van die jong meisie, Martie. Konflik onstaan: sy 

kies teen haar ouers se wil, maar word in elk geval deur die Trek van haar geliefde geskei. 

Wanneer sy as getroude vrou terugkeer, word sy weer voor 'n keuse gestel: liefde vir die eertydse 

geliefde en plig teenoor haar man. Plig wen, maar laat haar in 'n "groot Dorsland" van die lewe (p. 

324). 

Malan, Recht. 1939. Ou Boland. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die romangebeure word geplaas rondom 1860 in 'n landelike omgewmg m die Boland -

hoofsaaklik in Daljosaphat en Tradouw. Die kerkstryd tussen die "liberale" en die "regsinniges" 

woed, terwyl die land worstel met 'n "moorddadige droogte" en 'n "welvaart-verterende 

handelslapte" (p. 5). 

Die hooftema van die verhaal is liefde: liefde vir eie grond en die boerdery en die liefde van 'n jong 

man en meisie. In die eerste geval speel "arbeid adel" as dryfveer 'n belangrike rol en in die tweede 

geval vergissinge en toeval. 

Malherbe, Marie. 1939. Die lewe roep. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die hooftema is die ontwikkeling van 'njongmeisie tot vrou: nadat Anna die skool verlaat, voer sy 

'n doellose bestaan totdat sy ontluik in 'n roepingsbewuste jong vrou. Hierin speel romantiese 

liefde 'n beslissende rol. 

Die eerste gedeelte van die roman het as milieu die plaaslewe, terwyl 'n uitgebreide Europese reis 

die milieu in die tweede deel uitmaak. In die tweede deel van die roman word groot gedeeltes 

gewy aan die rapportering van toestande in die vooroorlogse Nazi-Duitsland. 
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Neser, Regina. 1939. Die Bosveldhuisie. Pretoria: Van Schaik. 

Die gebeure in die roman ontwikkel binne 'n landelike omgewing waarin 'n afgelee Bosveldhuisie 

die simbool word van hemelse geluk wat gevind word in die samesyn van twee geliefdes. 

Die tema van die roman: romantiese liefde. Die handeling sentreer rondom 'n "verbode" liefde, 

naamlik die tussen neef en niggie. Nie net <lit verydel die liefde nie, maar ook 

kunstenaarstemperament en die "noodlot wat altyd wen" ( 161). 

Veel verhaalruimte word afgestaan aan die "ingewikkelde" eksentrieke kunstenaarspsige wat skerp 

kontrasteer met die van die gewone mens - "te fynbesnaard om ooit in hierdie ou wereld van harde 

werklikheid gelukkig te wees" (p. 168). 

Odendaal, P.J.L. 1939. Die moreskof Pretoria: Van Schaik. 

Die roman word geplaas in die dertigerjare van die vorige eeu teen die agtergrond van toestande in 

die Kaapprovinsie wat aanleiding gegee het tot die Groot Trek. 'n Groot deel van die handeling 

vind plaas rondom die voorbereiding vir die Trek: veel van die tradisies en gewoontes van die 

boere word beskryf Dit all es word beleef hoofsaaklik deur 'n stoere godsdienstige Afrikanergesin. 

Die liefde vir 'n eie vaderland en onafhanklikheidsin vorm 'n belangrike tema in die roman: konflik 

ontstaan wanneer <lit opgeweeg word teen die verknogtheid aan 'n pronkplaas wat met veel 

inspanning opgebou is. 

Die liefdesverhale van 'n paar jongmense word in die roman vervleg: spanning ontstaan wanneer 

sommige deur die Trek geskei word. 

Die laaste gedeelte van die roman wat min verhaalruimte beslaan, beskryf die eerste skof van die 

Trek - vandaar die titel, Die m6reskof 

Owen, Stella. 1939. Katrientiie. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die tema is vergissinge met komiese gevolge. 
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Die komiese verhaalgebeure vind plaas in 'n Vrystaatse dorpie "met 'n kerk, 'n pastorie, die 

poskantoor en Cohen se winkel'' (p. 1). Die dorp is vol skindertonge en mense wat graag stertjies 

bylas. 'n Telegram waarin verwys word na Katrientjie, Neels se hond, word verkeerd verstaan, 

soseer dat hy later verdink word van ontrouheid aan en moord op sy vrou, Essie. 

Pienaar, T.C. 1939. Wording. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die historiese raamwerk vir die gebeure in die roman is die opstand van die grensboere in Graaff

Reinet teen die gesag van die N.0.1.K., die Britse oorname en die stryd teen die plundertogte van 

die inboorlinge oor 'n tydperk van tienjaar, naamlik vanaf 1795 tot 1805. 

Die hunkering na vryheid en onafhanklikheid en die gepaardgaande verset teen 'n onregverdige 

owerheid vorm die hooftema van die roman. 

Die geskiedenis word verhalenderwys aangebied rondom die bekende historiese figure Adriaan van 

Jaarsveld, Carel Trigardt en Marthinus Prinsloo, wat in botsing kom met die Britse owerheid. 

Veral die lewensomstandighede van Van Jaarsveld word in die roman behandel. 

Smit, Hilgard. 1939. Langs die weg van 'n mvnwerker. Pretoria: Van Schaik. 

Die hooftema is die tragiese lot van die Afrikaners na die Tweede Anglo-Boereoorlog, wat hulas 

mynwerkers in die stad bevind: die meeste is verarmde boere wat in die stad losraak van hulle taal 

en tradisies en sodoende verval in sedeloosheid, drankmisbruik en allerlei ander euwels. 

Uitbuiting vind plaas deur die ryk mynmagnate. Die mynwerker verkeer voortdurend in 

lewensgevaar, enersyds is hy blootgestel aan ongelukke in die myn en andersyds is dit feitlik seker 

<lat hy uiteindelik aan myntering sal sterf Die mynmagnate is deurgaans Engelssprekend - hulle 

dialoog word dan ook in Engels weergegee. 

Die handeling geld die lewe en werksaamhede van 'n groepie mynwerkers. Hierby ingeweef is die 

liefdesgeskiedenis van Jan Preller, een van die jong mynwerkers. 
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Steyn, Aletta. 1939. Die jare daarna. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die roman is geplaas in die dertigerjare en het twee speelruimtes, naamlik Kaapstad en Kareedorp, 

'n klein dorpie in die Karoo. Hierdie ruimtes word beeld van die bestaansruimte van die 

hooffiguur, Gerda. In die stad is sy deel van die gejaagde, maar vervulde lewe van 'n hoe sosiale 

klas. Op die klein dorpie heers daar rustigheid, maar ook 'n doodsheid en kleingeestigheid wat 

haar byna vernietig. 

Die bestaanskrisis van Gerda is die hooftema in die roman. Aanvanklik is sy betrokke in 'n nie te 

gelukkige huwelik nie: haar man is selfsugtig en ambisieus. Na sy skielike dood word sy vasgevang 

in 'n versmorende verhouding met haar skoonma. Hierdie beperkende bestaan in Kareedorp, vorm 

'n skerp kontras met die vrye en stimulerende lewe in Kaapstad waama sy smag. 

Vir Gerda kom allerlei wesensvrae na vore. Bestaan God werklik? Dit lei tot botsing met die 

dorpenaars wat nie vrae vra nie, maar verval bet in 'n oppervlakkige gewoonte-godsdiens. 

'n Ander belangrike motief is die verhouding tussen 'n ouer en 'njonger geslag. Die oue leef in die 

verlede en wil die herinnering aan die <lodes lewendig hou, terwyl die jonge smag na 'n nuwe lewe 

en die toekoms. 

Paula. (Theron, J.M.) 1939. Skakels. Kaapstad: Samuel Griffiths. 

Teen die agtergrond van die lewe van vooraanstaandes (dokters en kunstenaars) in Kaapstad en op 

oorsese reise, vind die handeling plaas. 

Die tema is die ewige driehoek waarin die liefde bloei, verydel word en uiteindelik weer bloei en 

op 'n gelukkige einde uitloop. 

Van Bruggen, Jochem. 1939. Die Noodlot. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Die belangrikheid van die behoud van erfgrond en die instandhouding daarvan vorm 'n belangrike 

tema in hierdie roman. 

Opsommenderwys word die ontstaansgeskiedenis gegee van 'n pronkplaas wat 'n Voortrekker as 

onvervreembare eiendom aan sy nageslag, en spesifiek aan 'n naamgenoot bemaak. 
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Die eintlike verhaal speel af ongeveer veertien jaar na die Tweede Anglo-Boereoorlog, voor en 

tydens die Rebellie. Politieke woelinge, asook die ontwikkeling van Afrikaans as taal speel 'n 

belangrike rol. 

Die handeling draai hoofsaaklik om Pieter, die enigste erfgenaam, wat sy ouers groot 

bekommernis besorg omdat hy nie tot trou kan kom en 'n erfgenaam verwek nie. Wanneer hy 

uiteindelik verlief raak en op troue staan, gryp die noodlot in. Tydens die Rebellie van 1914 word 

Pieter noodlottig gewond en kan die erfreg nie gehandhaaf word nie. 

Van den Reever, C.M. 1939. Laat vrugte. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Die futiliteit van die opstand van die mens teen die gang van die lewe en sy berusting daarby, vorm 

die hooftema van hierdie roman. Hierdie tema word gedra deur die verhaal van oom Sybrand en sy 

seun, Henning. Oom Sybrand stry verbete teen die aftakeling van die ouderdom en probeer om sy 

magsposisie te handhaaf teenoor die ontluikende krag en vitaliteit van sy seun. Dit loop uit op 'n 

breuk tussen vader en seun, wat later met mekaar versoen raak wanneer oom Sybrand tot inkeer 

kom en en besef dat hy "deur Henning, deur sy kleinkind verbonde is aan die oneindige kringloop 

van die tye en aan God" (p. 385). 

'n Boereplaas maak die speelruimte van die roman uit. Hierdie ruimte werk beperkend in op die 

karakters. By albei die ouer en jonger geslag is daar 'n behoefte aan groter ruimte, maar die aard 

daarvan verskil aansienlik. Tradisies soos erfreg en die opbou van erfgrond bring mee dat oom 

Sybrand se honger na meer grond 'n allesoorheersende krag in sy lewe word, soseer dat sy wereld 

"klein" word: "Dit is of die hele wereld om horn draai om sy klein bestaan hier" (p. 231 ). Henning 

het behoefte aan groter emosionele en intellektuele ruimte, hy hunker na "'n nuwe lewe wat soos 

die wye horisonne van die vlakte voor horn oopgaan" (p. 168). In die natuur, wat ook deel 

uitmaak van die ruimte waarin die karakters hul bevind, kom die kringloopmotief na vore, hiervan 

word die karakters ook deel - geboorte, groei en die dood. 

Verhoudings tussen mense vorm 'n belangrike tema in die roman. Daar is die liefdesverhouding 

van Henning en Johanna, die verhoudings van die verskillende egpare (wat veral die posisie van 

die vrou beklemtoon) en die verhouding tussen die ouer en jonger geslagte. 
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HOOFSTUK2 

Tydgenootlike resepsie en evaluering van die romans 

Die doel van hierdie hoofstuk is om 'n uiteensetting te gee van die aard van die resepsie wat die 

Afrikaanse romans uit die tydperk 1934 tot 1939 te beurt geval het. Slegs die menings van 

tydgenootlike letterkundige kritici is in ag geneem en in enkele gevalle die mening van die 

algemene leserspubliek. Ten einde hierdie menings "vars" te bekom, is hoofsaaklik gebruik gemaak 

van resepsieverslae en resensies in koerante en tydskrifte wat verskyn het kort na die publikasie 

van 'n betrokke roman. Met die uitsondering van 'n paar resepsieverslae en resensies wat nie 

opgespoor kon word nie, is alle verslae bestudeer wat opgeteken is in Bronnegids by die studie 

van die Afrikaanse taal en letterkunde 1900-1970 (Sandrock 1980). 

Alvorens die evaluering van romans na aanleiding van die bogenoemde resepsieverslae en resensies 

nagegaan word, word die gewildheid van die roman as literere soort en die aandag wat die 

uiterlike voorkoms van die romans in hierdie tydperk ontvang het, kortliks aangedui. 

2.1 Gewildheid van die roman as literere soort 

Oor die gewildheid van die roman in hierdie tydperk, val daar nie te twyfel nie. In 1934 wys 

M.E.R. daarop dat 90% van "die intekenaars by biblioteke" romanlesers is en dat 80% van alle 

boeke in biblioteke romans is (M.E.R. 1934:3). Jonker (1938c: 19) skryf hieroor in 1938: "Die 

roman as letterkundige verskynsel is verreweg die populerste vorm van kunsuiting." 

Dat die verskyning van nuwe Afrikaanse romans met groot opgewondenheid afgewag is, die 

romans dan geesdriftig gelees is en ewe geesdriftig gekritiseer is, blyk duidelik uit die dekking wat 

daaraan verleen is in koerante en tydskrifte. Hieraan het erkende kritici, rubriekskrywers en lesers 

deelgeneem. 

Dit lyk asof die uitgewers bewus was van die honger van die publiek na die verskyning van 'n 

nuwe roman. Die aankondiging van Orion beslaan byvoorbeeld 'n hele bladsy van Die Huisgenoot 

van 16 April 1937. Naas die afdruk van die titelblad in hoofletters, word '"n Nuwe Geluid in ons 

Romankuns" so "Pas uit die Pers" voorgestel as '"n Eersterangwerk wat deur elke leser bevestig 
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sal word". (Die Huisgenoot 1937:11.) 'n Uittreksel uit Geluksvlei verskyn voor publikasie in Die 

Jaarboek van die Afrikaanse Skrywerskring (Hobson G.S. 1936:93-95). 

2.2 Uiterlike voorkoms van romans 

Om 'n boek op sy baadjie te takseer, het wel deeglik vir kritici van die dertigerjare gegeld. So 

word geskryf oor die roman, Op die spoor van die gorilla: "Oor die afwerking van die boek val 

niks te kla nie, behalwe dat 'n helderder ink kon gebruik gewees het om die titel op die buiteblad 

te druk. Origens is die druk egter uitmuntend en die band is stewig." ('n Avontuurlike jagverhaal 

1935: 13.) Die "romantiese omslag" van Orion word raakgesien (P.l.N.E. 1937:6) en die uitgewers 

van Kromburg word gelukgewens met "die buitengewoon mooi versorging" daarvan (J. 1937: 13). 

In enkele gevalle vind resensente die voorkoms en afwerking van 'n roman bedrieglik. Oor Die 

ondergang van 'n medemens word so gerapporteer: "Die boekie is netjies gedruk en goed 

ingebind, met 'n mooi omslag - wat dan ook die grootste verdienste, ongelukkig nie na verhouding 

nie, van die werkie is" (H.P. 1935:13). Abel Coetzee (1939i:4) vind ditjammer dat "die boek [Ou 

BolandJ in so 'n duur baadjie gesteek is". P. de V. Pienaar (1939:247) berig soos volg oor Die 

Bosveldhuisie: "Die boek is met die deeglikheid van Van Schaik se publikasies uitgegee. Ek noem 

dit eerste omdat dit die belangrikste is wat ek van die werk kan se." Na aanleiding van die uiterlike 

voorkoms van Loe/a meld F.E.J. Malherbe (1938b:6): "sulke boekies word nog te kosbaar 

uitgegee" en "goedkoop leesstof moet goedkoop uitgegee word". 

Vir sommige kritici, onder andere Z.J. Pretorius (1938:19), was die voorkoms van die roman so 

belangrik dat die pers gemaan word om "tog (te) onthou dat as 'n oordrewe kunstige buiteblad 'n 

boek se leeswaarde moet verhoog, daarmee 'n valsheid gepleeg word teenoor 'n volk by wie die 

halfkrone tenslotte nie in oorvloed rondrol nie". Abel Coetzee (1940c:25) beskou die "goedkoop 

boek" met die "duur baadjie" as "die grootste onmiddellike bedreiging in die Afrikaanse 

boekewereld". 

Hettie Smit (1938:12) kla oor die eenvormigheid in voorkoms van Kromburg en Sy kom met die 

sekelmaan: 

Die boek [Kromburg] se band is mooi en stewig, nie opvallend oorspronklik nie. Die 
kleur en stof van die band, die papier, die druk en die grootte is net soos die van die 
eerste uitgawe van die Vereniging van die Vrye Boek in Kaapstad [Sy kom met die 



sekelmaan] wat horn verder daarop toele om die boek ook uiterlik mooi te laat lyk. 'n 
Boek se band is mos nie somaar soos enerse vingerhoede uit 'n fabriek nie. Maar 
Mevrou, u rok lyk net soos myne! Kon u nie 'n ander kragie, of ander knope uitgedink 
het nie? 

2.3 Waarde-oordele by romans 

2.3.1 Etikettering van romans 

30 

K yk 'n mens egter verder as die "afwerking" of "buiteband" van die romans, blyk dit uit 

resepsieverslae en resensies dat kritici deurgaans etikette aan romans geheg het. Dikwels het die 

etiket reeds 'n waardebepaling aangedui - hierop word later in meer besonderhede ingegaan. 

Etikette is aan romans verleen na aanleiding van die tema, materiaal of milieu, byvoorbeeld 

kleurlingroman, plaasroman en armblankeroman. Romans wat sosiale en godsdienstige probleme 

aangespreek het, is maatskaplike romans of strekkingsromans genoem. Romans met 'n 

eerstepersoonspreker aan die woord is as biegromans of bekentenisliteratuur geklassifiseer. 

Historiese romans speel af teen 'n bekende historiese agtergrond. Bykans die grootste groep 

romans word ingedeel onder ontspanningslektuur, waarvan onder andere die "intrige" -romans deel 

uitgemaak het. 

Hier volg 'n indeling van die verskillende romans volgens klassifikasie deur die kritici. 

Oorvleueling kom voor omdat verskillende kritici bepaalde romans in verskillende kategoriee 

geplaas het. 

Die intrigeroman 

Die huisgesin van Dawid Barinski (Schoonees l 939g: 115). 
Vonnie (Kritzinger 1936f: 1 ). 
Die wagter van die koning se beeste (Kritzinger 193 7 c: 1). 
Loida (Kritzinger 1937b:7). 
Naara (Coetzee A.J 1938b:7). 
Ou Boland (Coetzee A.J. 1939i:4). 

Ontspanningslektuur 

Haar beproewing (Kritzinger 1940d:l). 
Die huisgesin van Dawid Barinski (Huisgesin van 'n Jood 1936:3). 
Vonnie (Kritzinger 1936c: 59). 
Uilskuiken die slaaj (Mocke 1936:42). 



Die wagter van die koning se beeste (E.B.G. 1937:11). 
Geluksvlei (Kritzinger 1937g: 1). 
Danster en sy sleepsel (Schoonees 1940a:43). 
Die dwergvrouljie (Malherbe F.E.J. 1937a:196). 
Broers (Broers 1937:157). 
Stompie Kinkelman (Kritzinger 1938a:1 ). 
As die nood dreig (Heese 1938:287). 
Tersia (Bergh 1939: 11 ). 
Tussen die tuine (Labuschagne 1940b:78). 
In offerande ryk (Th. B 1939:24). 
Die Bosveldhuisie (Labuschagne 1940a:35). 
Katrienljie (Van der Merwe 1939:67). 
Die noodlot (Kritzinger 1940d: 1 ). 

Diereliteratuur 

Nukkebol Reinard (Coetzee A.J. 1936b: 11 ). 
Oerwoudbure (Coetzee A.J. 1939j:7). 

'n Jagroman 

Op die spoor van die gorilla ('n Avontuurlike jagverhaal 1935:13). 

Die historiese roman 

Saul die worstelheld (Boshoff 1936d:5). 
'n Wiel binne-in 'n wiel (De Villiers 1936: 15). 
Diep waters (Schoonees 1939g:571). 
Bittereinders (Bittereinders 1936:2). 
Bart Nel de opstandeling (Kritzinger 1937i:23). 
Die profeet (Kritzinger 1937f:l). 
'n Merk vir die eeue (Nienaber 1938a:100). 
Die wit kraai (Coetzee A.J. 1938e:25). 
Naara (Ackerman 1938a:71). 
Die doodsengel op die waspoor (Boshoff 1939b: 155). 
Die moreskof (R.P.V. 1939:2). 
Wording (Schoonees 1939j:12). 
Die noodlot (Coetzee A.J. 1939d:2). 

Oorlogromans 

Bittereinders (Kriek 193 6b: 14). 
'n Merk vir die eeue (Pienaar E.C. 1938:9). 

Bybelromans 

Saul die worstelheld (Haantjes 1936:521). 
Die profeet (Boshoff 1937b: 12). 
Naara (Coetzee A.J. 1938b:7). 
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Armblankeromans 

Die trekboer (Nienaber 1938a:71). 
Die duister sluier (Nienaber 1938a: 166). 

Kleurlingromans 

Toiings (Nienaber 1938a:174). 
Pelgrims (Le Roux 1936:21). 
Oeslande (J.J.S. 1938:9). 

'n Seunsboek of jongensboek 

Jaggie (Kritzinger 193 Sb: 1). 
Die enkeling (Heese 1939:272). 

'n Meisiesboek 

Die !ewe roep (Gawe meisiesboek 1939:4). 

Lief desromans 

Orion (Cillie 1937:12). 
Tersia (Tersia 1940: 139). 
Tussen die tuine (Van Bruggen J.R.L. 1939a:12). 

Vroueromans 

Fyn en broos (Schoonees 1937b:69). 
Ver late vlaktes (Verlate vlaktes 1937b:159). 
Orion (P.I.N.E. 1937:6). 

Die romantiese verhaal of roman 

Die !ewe roep (Kritzinger 1940e: 1 ). 
Die Bosveldhuisie (Coetzee A.J. 1939a:8). 
Skakels (Sita 1939:25). 
Loela (Schoonees 1938d:8). 

'n Dagboek-verhaal 

Uit Juffrou se dagboek (Van Heerden W. 1935b: 11). 

Die maatskaplike roman 

Wrede grense (Kritzinger 193 6e: 1). 
Die dwergvroutjie (Kritzinger 193 7 a: 77). 
Stompie Kinkelman (Coetzee A.J. 1938a:154). 
Die loutering van Petrus (Kritzinger 1939b:39). 
In offerande ryk (Kritzinger 1939a: 143). 
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Die strekkingsroman 

Die loutering van Petrus (Coetzee A.J. 1939g:8). 
Wankelende jeug (Coetzee A.J. 1938d: 1). 

Die sielkundige roman 

Wiele wat rol in die nag (C.J.E. 1938b: 12). 
Stryd en oorwinning (Kritzinger l 939c: 1 ). 

'n Godsdienstige roman 

Wankelendejeug(Coetzee A.J. 1938d:l). 

'n Biografiese roman 

Die )are daarna (Kritzinger l 940a: 1 ). 

'n Karakterroman 

Geluksvlei (Sita 1937:39). 

Bekentenisliteratuur of die biegroman 

Sy kom met die sekelmaan (Malherbe F .E.J. 1937i:11 ). 
Gety (Coetzee A.J. 1938f:24). 

Die ideeroman 

Kromburg (Malherbe F.E.J. 1938d: 10). 

'n Boere- of plaasroman 

Laat vrugte (Kritzinger 1940b: l; Mulder HA. 1940:31). 

'n Roman van die dorpslewe 

Wrede grense (Boshoff 1935:3). 
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In 1940 verskyn 'n lesersbrief in Die Brandwag waarin kapsie gemaak word teen die klassifisering 

van prosa in "letterkunde" en "leesstof', met verdere indelings by elke soort. Die briefskrywer vra 

of professor Kritzinger moontlik aan 'n "indelings- en rangskikkingskompleks" ly en se <lat dit vir 

die leser meer van nut sou wees as slegs een of twee boeke bespreek word as wat 'n "doellose, 

katalogus-agtige opsomming" gegee word. (Schell 1940:5.) 



34 

In retrospeksie het die indeling wel betekenis wanneer daarop gelet word dat 'n spesifieke "etiket" 

reeds 'n sekere evaluering te kenne gegee het. 

Kritici het byvoorbeeld nie veel letterkundige waarde aan die intrigeroman geheg me. Sulke 

romans is ook "vermaaklikheidslektuur" (Jonker 1935:17), "oppervlakkige amusements-literatuur" 

(Schoonees 1937a:49), "verstrooiingsliteratuur" (Die beste Afrikaanse roman van die jaar 

1934:11), "ontspanningsliteratuur" (Van Bruggen J.R.L. 1939a:12) en selfs "prikkellektuur" (Du 

Plessis 1939:3) genoem. Aile speur- en avontuurverhale is ook onder hierdie groep ingedeel. 

Wanneer Abel Coetzee (1939i:4) beslis dat Ou Boland nie 'n "historiese roman" is nie, maar 'n 

"intrige-roman", definieer hy die eienskappe daarvan soos volg: dit is 'n roman "waarin 

gestereotipeerde karakters optree, waarin die toeval 'n belangrike rol speel, en waarin die 

spannende voorval hoofsaak is en nie karakterbeelding nie". 

Die houding teenoor hierdie romans het gewissel van openlike afkeur en minagting tot aanvaarding 

daarvan as "gesonde volkslektuur" (Dekker G. 1938b:15). 

Oor een saak was die meeste kritici dit eens: "laat die skrywer [van dergelike romans] begryp dat 

hy nie moet verwag van die letterkundige kritikus dat die sy werk as literatuur sal gaan behandel 

nie" (Jonker 1935:17). 

Geringskatting as "letterkunde" spreek uit die volgende kritiese aanmerkings oor intrigeromans: 

Schoonees (1939g:115) reken dat Die eksentrieke Essie leeslus sal opwek "by 'n groot gedeelte 

van ons volk wat vir rypere letterkundige genot nog onontvanklik is", Op die spoor van die 

gorilla beveel hy aan as "ontspanning vir eenvoudige lesers" (Schoonees 1939g: 156) en Vonnie 

as geskik vir "lesers van geringe letterkundige ontwikkeling" (Schoonees 1939g: 129). 

Op dieselfde wyse beveel Boshoff (1939b:l55) Die doodsengel op die waspoor aan vir "die 

minderbevoorregte leserspubliek" en J.R.L. van Bruggen (1939b:4) Tersia vir "algar wat hul 

adolessensie-periode van geestelike ontwikkeling nog nie ontgroei het nie". 

Wanneer F.J. Labuschagne (1940b:78) dink dat Tussen die tuine genot sal verskaf "vir 'n sekere 

kring lesers", en Sita (1939:25) noem dat Paula "die smaak sal bevredig van die leser van hierdie 
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soort verhale", bestaan daar geen twyfel oor wie die leser is nie, dit is die vroulike leser. Daar 

word effe neerhalend na haar verwys. Die leser kom, volgens Jonker ( 193 5: 1 7) uit die "bree lae 

van die volk". A. Bergh ( 193 9: 11) praat van die "toevallige, nie te emstige leser" en Schoonees 

( 193 6b: 14) van een van "die ongekunstelde siele". 

Dikwels is "die nie te emstige leser" ook gelyk gestel aan die jonger lesers. Schoonees (1937e: 12) 

beskou Die wagter van die koning se beeste as "lektuur vir die jeug of eenvoudige lesers". Oor 

Naara skryf Schoonees (1938a:9) soos volg: "Ofskoon hierdie verhaal nie aan hoe kunseise 

beantwoord nie, verdien dit tog 'n uitgebreide leserskring, veral onder die rypere jeug." Oor Die 

huisgesin van Dawid Barinski bevind Kriek (1936a:36) dat dit "geskik (is) vir een of antler 

skooleksamen". 

Daar word dus ge'impliseer dat die jonger leser nie in staat is om goeie letterkunde te waardeer nie 

en dus tevrede moet wees met romans van mindere letterkundige waarde. 

Sophie Roux ( 193 8: 19) spreek hierdie onhoudbaarheid soos volg aan: 

Selfs literatuur wat origens maar moeilik 'n mark sou vind, word, indien die taal goed 
versorg en die inhoud doodgewoon genoeg is, as voorgeskrewe werk aan skoolkinders 
en studente opgedis - werke waaruit die arme goed dikwels ten ongunste van hulself 
en ten finansiele bate van die skrywers daarvan, slegs verveling put. 

Daar is enkele intrigeromans of "ontspanningsromans" wat volgens sekere kritici "deur lesers van 

allerlei slag en stempel gelees en geniet (sal) word". Die huisgesin van Dawid Barinski word deur 

Mocke (1935b:ll) in die verband uitgesonder. Oor Katrientjie skryf J.L.N. van der Merwe 

(1939:67): "Van 'n standerd-sesser tot 'n dokter, van 'n kantoorbode tot 'n minister kan ons 

hierdie boek aanbeveel vir ledige halfuurtjies in 'n luistoel voor die kaggel." Die implikasie is dat 

hierdie romans "vir almal" vir sekere kritici "op 'n hoer peil" (Mocke 193Sc:11) staan as die 

romans "vir minderbevoorregtes" (Boshoff 193 9b: 15 5). 

In 'n hoofartikel in Die Volkstem van 30 Oktober 1937 word oor die gewildheid van hierdie 

"oppervlakkige amusements-literatuur" bespiegel ('n Roman oor die Voortrek 1937:4): 

Die ervaring leer dat boeke wat niks meer as prulwerke is nie, soms 'n ongelooflike 
afsetting kry, eenvoudig omdat hulle opgehemel word as eersteklas letterkundige 
produkte en om een of antler onverklaarbare rede, dadelik populer word. 
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Die skrywer het dit hier wel teen Turning Wheels van Stuart Cloete "omdat dit so 'n snaakse prent 

vertoon van destydse toestande", naamlik 'n onsimpatieke siening van die Voortrekkers. Afgesien 

van hierdie enigsins subjektiewe oordeel oor hierdie roman, het die beswaar dat "prulwerke" so 'n 

"ongelooflike afsetting" kry, vir die meeste van hierdie intrigeromans gegeld. 

G. Dekker (1939b:33) verklaar hierdie verskynsel soos volg: 

Die groot massa is nog in die stadium van die kind wat heeldag lekkers en soetkoek 
wil eet. Dit moet hulle soek by die lektuurskrywer wat die lewe kan voorstel as 'n 
aangename avontuur, een idille - om dit nie te eentonig te maak nie en om die 
geleentheid te kry om sy helde se pragtige hoedanighede tot ontplooiing te bring, word 
so nou en dan 'n jag op skurke georganiseer, waarby die held altyd wen en sy deugde 
reeds hier op aarde ten voile beloon word, terwyl die skurk ontmasker en terdee 
gestraf word. 

Wanneer die sogenoemde liefdesromans van hierdie etiket voorsien word, kan daaruit reeds 'n 

negatiewe waardebepaling gelees word. 

Loe/a, Die !ewe roep en Die Bosveldhuisie word "romantiese verhale" genoem (vgl. p. 32). Uit 

die volgende uittreksels is dit duidelik dat hierdie drie romans nie hoog aangeskryf word nie: 

F.E.J. Malherbe (1938a:182) noem Loe/a: '"n verdienstelike nakomertjie van die Van Lennep-De 

Waal-tradisie in die styl van die ou romantiese verhaal". 

P. de V. Pienaar (1939:247) berig oor Die Bosveldhuisie: "Sentimentele stroperigheid: ek het 

geworstel tot halfpad en het toe daarin so vasgesit dat ek nie verder kon nie." 

Oor Skakels skryf Sita (1939:25): "Saam met haar die [skryfster] wil ons die hoop uitspreek dat 

haar volgende werk meer aanspraak daarop sal kan maak dat dit letterkundig bevredig." 

Op 'n effens hoer vlak as "romantiese verhale" staan die "liefdesromans" naamlik Orion Tersia 
' ' 

en Tussen die tuine (vgl. p.32). 

Tussen die tuine word genoem, '"n ernstige werk oor die liefde" (P.J.C. 1939: 14), '"n bekoorlike 

liefdesverhaal" (Carinus-Hozhausen 1939:24) en "'n gesonde liefdesroman" (Van Bruggen J.R.L. 

1939a: 12). 
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Volgens Schoonees (1939h:60) "kry die skryfster [in Tersia] geleentheid om klem te le op 

gesonde, christelike beginsels". Dit word ook as "taamlik geslaagd" beskryf (Tersia 1940: 139). 

Wanneer Schoonees (1939g:43) noem dat Sophie Roux, T.C. Pienaar en Karin "ons verlos het van 

die klewerige sentimentaliteit en die oppervlakkige behandeling van die liefdesmotief in so baie 

'krymekaar' -verhaaltjies", verwys hy onder andere na Fyn en broos, Ver/ate vlaktes en Orion wat 

ook "vroueromans" (vgl. p.32) genoem is. Vroueromans, so lyk dit, staan dus nog 'n trappie hoer 

op die letterkundeleer. 

Waar die liefde ook 'n belangrike motief uitmaak in Die }are daarna en Sy kom met die 

sekelmaan, word die twee romans egter nie as liefdesromans getipeer nie, maar wel onderskeidelik 

as "'n biografiese roman" (Kritzinger l 940a: 1) en as "bekentenisliteratuur" (Malherbe F.E.J. 

1937i: 11). 

Die jare daarna het besonder gunstige kritiek van die meeste kritici ontvang (vgl. 4.2). 

Sy kom met die sekelmaan is oorweldigend gunstig ontvang, trouens dit is as 'n hoogtepunt in die 

Afrikaanse letterkunde beskou (vgl. 2.3.2). 

Uit die lys van die sogenaamde historiese romans ( vgl. p. 31 ), word slegs drie, op enkele 

voorbehoude na, as geslaagde romans beskou: Saul die worstelheld, Die profeet en Die wit kraai. 

Oor Saul die worstelheldberig Kritzinger (1936d:27): "Daar is in die roman uit 'n kunsstandpunt 

veel te loof' en (1936a:6) " ... dit [die verteltrant] word 'n begeesterde epiek vol deurvoelde beelde 

waarin die meesterskap oor die taal heerlik opbloei". 

Die profeet noem Kritzinger '"n verdienstelike boek" onder andere omdat "Malherbe daarin 

geslaag (het) om vir ons 'n aanneemlike beeld van daardie dae te skep". Hy noem ook dat 

Malherbe "sover ons enigste kunstenaar (is) wat hoogstaande geskiedkundige romans gelewer 

het". (Kritzinger 193 7f: 1.) 

Volgens Abel Coetzee (1938e:25) "styg [Die wit kraai] ongetwyfeld uit bokant die deursnee wat 

ons sedert 1916 op hierdie gebied [die historiese roman] ontvang het". Hy beskou die roman naas 
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Vergeet nie van D.F. Malherbe en Teleurgesteld van Jochem van Bruggen as een van die drie 

beste historiese romans van hierdie tydperk. 

Kritici het hierdie romans as geslaagd beskou, hoofsaaklik omdat die karakters uitgebeeld word as 

lewende figure met 'n eie innerlike lewe: Saul en antler karakters in Saul die worstelheld (Saul die 

worstelheld 1936:4-7), Jeremia in Die profeet (Kritzinger 1937f:l) en Hans Dons de Lange in Die 

wit kraai (Coetzee A.J. 1938e:25). 

Die meeste van hierdie romans is nie as geslaagd beskou nie, hoofsaaklik omdat die figure nie 

"lewe" en nie op die omstandighede reageer nie. Die beswaar is deur Schoonees ingebring teen die 

volgende romans: 'n Merk vir die eeue (Schoonees 1938b:13), Die wit kraai (Schoonees 

1938g:12), Naara (Schoonees 1938a:9) en Die moreskof (Schoonees 1939a:21). 'n Ander 

belangrike beswaar was dat die geskiedenis slegs as losstaande agtergrond in die roman gegee 

word. Hierdie beswaar het veral vir die volgende romans gegeld: 'n Merk vir die eeue (Nienaber 

1938b: 11), Die wit kraai (Labuschagne 1939c:36; Schoonees 1938f:47; Die wit kraai 1940: 19; Le 

Roux 1939:94), Naara (Coetzee A.J. 1938b:7; Erlank 1938:8) en Wording (Schoonees 1939j: 12). 

Die meeste van hierdie romans word wel aanbeveel as "gesonde leesstof' (Dekker G. 1938b:l5), 

"gesonde volkslektuur" of"ontspanningslektuur" (Boshoff 1939b: 155). 

Historiese romans is veral as van kultuur-historiese waarde beskou. Dit blyk duidelik uit die 

menings van die volgende twee resensente: 

E.C. Pienaar (1935:45) berig oor Diep waters: "Waardevolle historiese materiaal word hier 

vasgele vir die nageslag." 

'n Resensent beskou dit as waardevol dat die skrywer van Die moreskof "'n besonder intensiewe 

studie van sy onderwerp" gemaak het en daardeur "allerlei wetenswaardighede uit die verlede 

opgeteken het" (R.P.V. 1939:2). 

Waarde is dus veral geheg aan die "<liens" wat hierdie romans verrig het, naamlik "om die 

algemene leser beter vertroud te maak met sy eie geskiedenis" (Dekker G. 1938b:l5). Kennis van 

die "herolese dade van die voorvaders" (Boshoff 1936b:3) sal lei tot nasiebewustheid en trots 

(Schoonees l 936a: 11 ). Dit is dus belangrik dat ons die verlede moet onthou (Kriek l 936b: 14) en 
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"kosbare gegewens" uit die verlede moet behoue laat bly (Dekker G. 1936:30). Dit alles sou hydra 

tot "die uitbouing van die Afrikaanse idee" (Dekker G. 1938b: 15). 

Die volgende historiese romans voldoen volgens kritici van hierdie tydperk aan die bogenoemde 

"vereistes": 

'n Wiel binne-in 'n wiel ('n Wiel binne-in 'n wiel 1935:84). 
Diep waters (Pienaar E.C. 1935:45). 
'n Merk vir die eeue (Van den Reever A.J. 1938: 11). 
Die wit kraai (Dekker G. 1938b: 15). 
Wording (Jordaan 1939:37). 
Die moreskof (Schoonees 1939a:21 ). 

G. Dekker (1938b:15) "verklaar" die verhoogde produksie van historiese romans as "een van die 

duidelikste aanduidinge van die verhewigde ritme van ons nasionale bewuswording". 

2.3.2 Hoogtepunte in die romankuns 

In hierdie afdeling word romans onder die aandag gebring wat destyds beskou is as hoogtepunte in 

die romankuns. Van enkeles wat besonder gunstig ontvang is, word kennis geneem. Menings van 

tydgenootlike kritici wat aangehaal word, is verteenwoordigend van die algemene opvatting in 

verband met 'n bepaalde roman; uitsonderings in die verband sal aangetoon word. 

Dit is belangrik om daarop te wys dat die aantal resepsieverslae en\of resensies by elke roman nie 

noodwendig bewys <lat die roman as geslaagd beskou is nie. Daar verskyn ses resepsieverslae 

en\of resensies elk by Die doodsengel op die waspoor (Sandrock 1980:608) en Toiings (Sandrock 

1980:702), ten spyte van die feit <lat eersgenoemde nie as 'n geslaagde roman beskou nie, terwyl 

T oiings as 'n hoogtepunt beskou is. 

T er aansluiting by die afdeling oor die etikettering van romans, is <lit insiggewend dat die volgende 

etikette geheg is aan romans van groter letterkundige waarde: armblankeromans, die 

kleurlingverhaal, die maatskaplike roman, die strekkings- of godsdienstige roman, die sielkundige 

roman, die karakterroman, die boereroman, die dorpsroman, die ideeroman en die biegroman. Die 

romans wat as hoogtepunte beskou is en die wat besonder gunstig ontvang is, word almal van een 

van hierdie etikette voorsien (vgl. 2.3.1). 
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As gevolg van die besonder gunstige resepsieverslae en resensies in koerante en letterkundige 

tydskrifte, asook die feit dat sekere romans bekroon is met letterkundige pryse, kan die volgende 

romans as hoogtepunte in die romankuns van 1934 - 1939 beskou word: 

Toiings 1934 
Pelgrims 1935 
Saul die worstelheld 1935 
Somer 1935 
Sy kom met die sekelmaan 193 7 
Laat vrugte 1939 

Die volgende romans het oor die algemeen ook besonder gunstige resensies ontvang, alhoewel nie 

in dieselfde mate as bogenoemde romans nie: 

Uit Juffrou se dagboek 1934 
Gety 1938 
Die loutering van Petrus 1939 
Die }are daarna 1939 

Vervolgens word enkele uittreksels uit koerante en tydskrifte aangehaal wat verteenwoordigend is 

van die wat aandui hoe gunstig die romans ontvang is. 

In Die Vader/and van 21 Desember 1934 is Toiings aangewys as "Die Beste Afrikaanse Roman 

van die Jaar". Daar word bevind <lat "vir die eerste keer waameming gelei het tot 'n aparte 

skepping, 'n lig-gewende konsepsie van die lewe en bestaanswyse van die Kaapse kleurling" (Die 

beste Afrikaanse roman van diejaar 1934:11). 

Pelgrims, die vervolg op Toiings, is ook baie gunstig ontvang. G. Dekker (1935c:3) noem dit '"n 

boek vol skoonheid en suiwere ontroering" en Kritzinger ( 1935a:1) "besonder geslaag". 

Albei hierdie romans is in 1936 deur die Suid-Afrikaanse Akademie vir Taal, Lettere en Kuns 

bekroon met die Hertzogprys "vir die beste prosawerk in Afrikaans in die afgelope drie jaar" 

(Hertzogprys aan Mikro 1936: 1). 

Die naam D.F. Malherbe was vir sommige kritici genoeg om letterkundige waarde aan 'n werk toe 

te ken. In Ons Eie Boek van Julie-September 1937, skryf F.E.J. Malherbe (1937e:248) die 
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volgende: "Natuurlik is daar by 'n skrywer soos Malherbe altyd iets moois, al bevredig die geheel 

ons nie." 

Teen Mei 1941 het Saul die worstelheld reeds twee drukke beleef met oplae van 5000 en 6000 

onderskeidelik (Kruger 1941: 15-17). 

Afgesien van die gewildheid van hierdie romans of die gewildheid van Malherbe, het daar tog 

stemme opgegaan teen aspekte van sy werk en nie almal het sy werk as voortreflike letterkunde 

beskou nie. Waar Kritzinger (1936d:27) dit geniet het om met sy "hele wese saam te dein op die 

ritme van die klankryke volsin" en Boshoff (1937b:12) sy "meesterskap oor die taal" besing, het 'n 

ander resensent (Saul die worstelheld 1936:5) juis hierdie "duiselende duisternis van woorde" 

afgekeur wat te "laborieus verstandelik opgebou (is) om vir beeldspraak deur te gaan" (vgl. 

2.3.3.4.1). 

Met die toekenning van die Hertzogprys aan D.F. Malherbe in 1939 vir Saul die worstelheld en 

Die profeet is daar openlik betoog teen die bekroning. S. van Heerden (1939:9) kla: "vanjaar word 

die geswolle, juweelagtige retoriek van D .F. Malherbe uitgesonder bo die nuwe, suiwere klank van 

Hettie Smit en die magtige werk van C.M. van den Reever". Ook in die redaksionele berig van 

Die Brandwag van 15 Desember 1939 (Hertzog-prys 1939:6), word hierdie mening gehuldig. In 

'n lesersbrief (Vorster 1940:7) word na aanleiding van hierdie bekroning gevra: "Sy kom met die 

sekelmaan is 'n egte kunswerk. Een van die weinige wat ons het: Waarom is dit dus nie gekroon 

[sic] nie?" 

Dit is interessant om daarop te let dat twee lede (P.C. Schoonees en M.S.B. Kritzinger) van die 

Letterkundige Kommissie van die Akademie wel Sy kom met die Sekelmaan eerste gestel het, 

terwyl die derde keurder (T.J. Haarhofi) ten gunste van C.M. van den Reever se Kruispad en 

Kromburg besluit het. Die bevinding is aan die Breer Letterkundige Komitee voorgele wat, teen 

hierdie aanbevelings in, die toekenning aan D.F. Malherbe gemaak het. (Nienaber 1964:33.) 

Sy kom met die sekelmaan het oorweldigend gunstige kritiek van resensente ontvang. Twee 

menings is verteenwoordigend van die entoesiastiese ontvangs van die roman: 

F.E.J. Malherbe (1937f:25) noem dit 'n "artistieke mylpaal in ons literatuur" en dat "mej. Smit 

meteens alle Afrikaanse skryf sters agter haar laat en in die voor ry [sic] van ons prosai:ste tree". 
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A. C. de Villiers ( 193 7: 14) bevind: "Die indruk wat dit by my agterlaat is dat dit 'n kunswerk van 

die suiwerste gehalte is." 

Hier volg enkele aanhalings waarin redes vir hierdie gewildheid aangevoer word: 

So 'n direkte persoonlike bieg, sonder verdoeseling ofverswyging, is ongekend in ons 
letterkunde (Kruger 1937b: 12). 

Dit le in lyn van ons jongste ontwikkeling tot individualisme en gebrokenheid, in noue 
verband te sien met ons opkomende grootstadsbewussyn (Malherbe F.E.J. 1937i:l 1). 

Die romans van C.M. van den Reever is besonder gunstig ontvang. Alhoewel Somer en Laat 

vrugte as die twee bestes beskou is, is Kromburg ook baie goed ontvang. Naas die feit dat dit vir 

die Hertzogprys in aanmerking gekom het (Nienaber 1964: 3 3 ), het die roman besondere gunstige 

resensies te beurt geval: 

Kritzinger (1938b:l) meen dat "dit vasstaan dat ons hier met een van die beste Afrikaanse romans 

uit die afgelope jare te doen het". 

W. van Heerden (1937:26) noem Kromburg '"n evenement; beide met ops1g tot die 

instrumentaliteit van Afrikaans vir deftige, stilistiese afgewerkte prosa en die indiensstelling van die 

romankuns, deur middel van simboliese handeling, vir diagnose van maatskaplike siektes en vir die 

formulering van 'n filosofiese standpunt". Hy voeg dan by dat Kromburg een van die "grootste 

werke in die Dietse tale" is. 

Somer en Laat vrugte word uitgesonder as hoogtepunte in Van den Reever se oeuvre asook in die 

Afrikaanse prosa in die algemeen. 

Somer 

Die natuurgeweld, afgesien van die simboliese idee, spesiaal die somervolheid en -
vernietiging, asook die arbeid van die oes is nog nie sterker en ook impressionisties 
gloedvoller in ons letterkunde gegee nie (Somer 1935:76-77). 

Sonder om te motiveer, maak W. van Heerden (1935a: 11) die volgende stelling: 

Die laaste hoofstuk van hierdie boek is magtige prosa. Dit is 'n hoogtepunt by Van den 
Reever, en 'n hoogtepunt in die .Afrikaanse prosakuns. 
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Kritzinger (1935c:l) noem dat Van den Reever "as uitbeelder van die plaaslewe en as simbolis die 

hoogste staan". 

G. Dekker (1935d:3) meen dat "Van den Reever se prosa hier [in Somer] ontwikkel (het) tot sy 

volle vermoe van suggestiewe skildering". Hy meld verder dat slegs in Malherbe se werke "hierin 

sy gelyke te vind (is)", maar voeg dan by dat Van den Reever se styl "subtieler, suggestiewer, 

minder bewus deur klank en ritme beeldend" is. 

Abel Coetzee (1936a:202) beskou die roman as een van die bestes: 

Hierom [ simboliek] en om die suiwere vergestalting - vir die eerste keer so volledig en 
ryk geskakeerd in sy prosa - van sy eintlike lewensgevoel, en om die ontroerde 
stemmingslewe in verband met die plaaslewe, is Somer nie net die hoogste punt van sy 
prosakuns nie, maar ook een van die suiwerste, ewewigtigste romans van ons 
letterkunde. 

Somer is in 193 7 in Vlaams vertaal, terwyl daar op daardie stadium aan 'n Engelse vertaling 

gewerk is (Malherbe 1937g:343). Oor die Duitse vertaling, Das Leben schreitet weiter, wys Abel 

Coetzee (1939f:25) daarop dat dit deurgaans "begroet is met goeie oordeelvellings". 

Laat vrugte 

Laat vrugte word genoem "een van die gaafste bydraes tot ons romankuns" omdat dit "die 

beliggaming (is) in die hoogste graad (tot) dusver in ons romankuns" van "'n vrugbare 

wisselwerking tussen die nasionale en die indiwiduele" (Coetzee A.J. 1940f:34). 

G. Dekker (1940: 11) beskou dit ook as Van den Reever se "sterkste werk", maar op grond van 

"die konsekwente uitbeelding van die Sybrand-karakter se ontwikkelingsgang". 

P. de V. Pienaar (1940:43) was van mening dat die eienskappe van 'n "literere kunswerk (wat) 

daartoe bydra om (aan) 'n skrywer internasionale roem te verleen" die volgende behels: 

universaliteit (oerkragte van die lewe) "in plaas van die tipiese" moet op "die voorgrond" gestel 

word. Hy voeg dan by: "Dit is my beskeie mening dat dit [Laat vrugte] die enigste Afrikaanse 

prosawerk is wat aanspraak kan maak op internasionale roem." 
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Schoonees ( 1940b: 15) noem dat die roman "bladsye bevat van die skoonste prosa wat Van den 

Reever nog geskrywe het", want "dit is sterk van innerlike spanning en heg van bou". Hy sien 

daarin ook '"n skone verbeelding van 'n magtige lewensprobleem: die ouderdom wat so vaskleef 

aan sy magsposisie dat dit die jeug geen lewensruimte wil gun nie". 

Mulder (1940:31) "begroet" Laat vrugte "as 'n voortreflike bydrae tot die Afrikaanse romankuns 

in die algemeen, en as 'n hoogtepunt in Van den Reever se artistieke ontwikkeling in die 

besonder". Hiervoor sonder hy die volgende redes uit: 

In die ou, harde boer Sybrand het hy [Van den Reever] 'n gestalte geskep wat in die 
Afrikaanse literatuur na sy weerga soek. 

Die simboliese visie vloei volkome natuurlik voort uit die gegewe werklikheid. 

Van den Reever laat ons die Boer in sy ewige essensie sien. 

Die sfeer van die boereplaas met die eienaardige nuanses van iedere seisoen word deur 
Van den Reever weer pragtig vertolk. 

Laat vrugte word ook genoem "'n kragtige, menslike diepdeurvoelde saga van die mens". Die 

resensent meld ook: "as daar een Afrikaanse boek is wat internasionaal van gehalte is, dan is dit 

Van den Reever se grootste werk" (A.G.V. 1940:232). 

Ernst van Heerden (1940b:30) is van mening: "In Laat vrugte het C.M. van den Reever 'n boere

roman geskep wat as 'n hoogtepunt in hierdie genre in Afrikaans beskou kan word." As 

motivering hiervoor word die volgende uitgesonder: "die suiwere siening van die hooffiguur in sy 

geleidelike ontwikkelingsgang". 

S.J. Louw (1940:23) in "'n Laat Beskrywing" [sic] van Laat vrugte laat 'n mens besef dat daar 

sekerlik ook 'n groep lesers was wat met ander oe na die roman gekyk het. Ter inleiding noem hy 

dat hy ".nie die formule vir 'n kunswerk ken nie" en die "boek maar soos 'n normale mens lees" 

wat "nie na die resep vra nie". As pluspunte noem hy dat die roman "besonder spannend" is, 

"verrassende mooi klein momentopnames" het en "beeldspraak wat tref deur oorspronklikheid". 

Sy grootste besware is egter teen die moraliteit van die roman: 

In aangename geselskap is die leser hier nie. Is die man nog gaaf dan is die vrou 
befoeterd. [Hierop vra Louw:] Ag, skep tog weer mense in wie die goddelike nog 
lewe. 



En wat 'n armsalige dag word dit nie vir Johanna nie! [Hier word verwys na haar 
buite-egtelike swangerskap.] Was dit nodig, meneer die skrywer? Of verkoop 'n boek 
sleg sonder so 'n 'losgemaakte' drif? Die jongste romans is werklik onheilspellend. 
Wat bly daar naderhand oor wat 'n mens sonder gewetensbeswaar ofveroordeling van 
ouers in 'n skoolbiblioteek kan plaas? 

Laat vrugte word in 1942 bekroon met die Hertzogprys vir prosa (Nienaber 1964:34). 
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Oor Bart Nel de opstandeling is gunstige verslag gelewer, maar die meeste kritici het die struktuur 

van die werk as swak beskou. 

Kempen (1937:158) beskou dit as "'n vry groot roman". Hy noem die vernaamste verdienste "die 

skepping van die Bart Nel-figuur en die suggestiewe taal". Kempen het dit veral teen die losse 

struktuur van die roman. Dit word, volgens horn, veroorsaak deur die feit dat die "by-figure en 

gebeure ... veels te breed gegee (word)". 

Kritzinger (1937i:23) noem "die soberheid", "mense van vleis en bloed" en die herskepping "van 

die atmosfeer van die tyd" as bydraende faktore tot die ontstaan van hierdie "verdienstelike 

kunswerk". Kritzinger (1937i:24) sien egter die afwyking in chronologie as "iets hinderliks in die 

bou van die roman" - "dit bring 'n sekere herhaling en die vorentoe en agteruitskuiwery laat ons 

belangstelling in die verhaal verflou". 

Alhoewel slegs drie resensies oor Uit Juffrou se dagboek verskyn het (Sandrock 1980:685-686), 

het die roman in 1936 in aanmerking gekom vir die Hertzogprys; dit het ook "eervolle vermelding" 

verdien (Hertzog-prys vanjaar deur Mikro verower 1936:1). Slegs twee resensies kon opgespoor 

word. In albei word <lit as as "populere lektuur" beskou. W. van Heerden (1935b: 11) beskou <lit as 

"van onskatbare waarde" om die leemte te vul tussen "die eenvoudige, ongekunstelde 

volksverhaal" en "die Afrikaanse 'Tagtiger-kuns"'. Hy word veral deur die "skoonheid sonder 

pretensie" daarvan aangespreek. 'n Anonieme resensent maak ook melding van die eenvoud en 

simpatieke uitbeelding daarvan (Uit Juffrou se dagboek 1935: 12). 

Die vyf resensies wat oor Gety verskyn het, was deurgaans gunstig. 

Die roman is as "stimulerend" beskou. Jonker (1938a:ll), 'n voorstander van die Nuwe 

Saaklikheid (vgl. 2.3.3.4.3), was die meeste bei:ndruk: "Maar Gety is beslis iets nuuts. Dit is 
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baanbrekerswerk." Vir horn "staan Gety op sy beste as individuele prosa nie agter by Sy kom met 

die sekelmaan nie" en hy voeg dan by "behalwe natuurlik vir die mense vir wie die gladde 

welluidende prosa in alle omstandighede mooier klink as die skurwe rotsblokke van die Nuwe 

Saaklikheid". 

'n Mens kry die indruk dat Jonker veral bei:ndruk is met die styl van die roman: 

Johanssen beheers die styl wat hy gekies het, volkome. Die onmiddellike beelding van 
die enkele, juiste woord, die samehokking van indrukke, die skerpe en halfsiniese 
teenstellings - all es het hy saamgevat in 'n kort roman, waarin ons duidelik die groot 
stad voel en voor ons sien. 

Abel Coetzee (1938c:7) het die roman as '"n gebeurtenis" beskou, veral omdat dit "een van die 

mooiste openbaringe (is) van hoe die siel van die mens werk". 

F.E.J. Malherbe (1939c:244) beskou die "objektief-saaklike betragting van die geluk" "as iets 

nuuts in Afrikaans". 

Vanwee die besonder goeie ontvangs wat Die loutering van Petrus en Die }are daarna van 

resensente ontvang het (vgl.4.2), word hulle ingesluit by hierdie lys van "hoogtepunte" in die 

romankuns gedurende 1934-1939. 

2.3.3 Opvattings oor "waarde" in die beoordeling van romans 

Kritici is in die uitspreek van hul waardeoordele bei:nvloed deur verskillende benaderingswyses of 

uitgangspunte. Hieroor bestaan twee omvattende werke in die Afrikaanse literatuurkritiek. N.J. 

Snyman (1982) ondersoek die afsonderlike werkwyse van die belangrikste kritici van die 

Afrikaanse prosa tot 1982. Rialette Wiehahn (1965) se studie behels die aanwys, beskrywing en 

literer-historiese bespreking van die hoofbeginsels in die Afrikaanse poesiekritiek sedert 1875 tot 

ongeveer 1965. Van albei is hier vrugbaar gebruik gemaak. Vir die doel van hierdie studie word 

egter nie op die literatuuropvattings as sodanig gekonsentreer nie, maar eerder op die invloed wat 

dit op kritici uitgeoefen het in hul evaluering van romans. 

2.3.3.1 Wiehahn (1965:49) wys op die kritiese uitgangspunt van veral die twintiger- en 

dertigerjare waarvolgens die poesie en die kuns in die algemeen beskou is as die uiting van die siel 



47 

of gees van die skepper daarvan. Hierdie positivistiese benadering (Ohlhoff 1989:33) het ook wel 

deeglik gegeld in die prosakritiek. Kritici het onder andere gesoek na oorsaaklik-gevolgverbande 

tussen die skrywer en die roman. So bevind W. van Heerden (1935a:l 1) na aanleiding van Somer 

<lat "die outeur allereers mens is wat weergee uit eie diepe ervaring" en gevolglik sy werk "altyd 

by uitnemendheid die stempel van egtheid laat dra". Na die verskyning van Oeslande word Mikro 

deur Buhr (1938:65) versoek om "eers weer drang op (te) gaar" om sodoende "die peil van sy 

vorige werke oor kleurlinge" te kan bereik. 

Kuns is beskou as 'n uiting van 'n kunstenaar se wese. Die mate waarin <lit aantoonbaar is, word 

soms beskou as 'n bydraende faktor tot die geslaagdheid van 'n roman. 

Abel Coetzee ( 193 6a: 198) beskou Somer "in die volste mate die ver-beelding, die vergestalting 

van die skrywer se diepste lewensgevoel". Hy vind <lit ook nodig "om te toets of die verskillende 

gebeurtenisse en die verskillende karakters [in Somer] wesensgetroue uitvloeisels is van die diepste 

sielsbehoeftes van die kunstenaar". Hy bevind <lat "waar hy [die skrywer] vir Linda smeek om tog 

te sorg <lat sy nie melaats word nie" <lit 'n "uitvloeisel" is "van die skrywer se hoogste sedelike 

gevoel" en beskou <lit as stawing van die feit <lat die skrywer vir "ons in Somer 'n kunswerk van 

besondere hoogstaande suiwerheid geteken het". (Coetzee A.J. 1936d:50.) 

Een van die redes waarom Wiele wat rol in die nag nie besonder geslaagd was nie, word deur 'n 

resensent (Wiele wat rol in die nag 193 8: 5 7) toegeskryf aan die feit <lat die skrywer emosioneel nie 

gereed vir die skryf daarvan was nie: "In sy [die skrywer] se styl huiwer soms die innigheid van 

iemand wat deur diepe waters gegaan het. Miskien staan hy nog te digby die smartvol deurleefde 

ervaring, en daarom ontbreek in sy vertolking die verhelderende insig." 

In Gety vind 'n resensent "die eerlike openbaring van hierdie jong romantikus [die skrywer] se 

persoonlikheid mooi'' (Gety 1939:65). 

Kritzinger (1936d:26) verwys na die gedeelte uit Saul die worstelheld waar die opbou van die 

nasie beskryf word en reken dan <lat "hierdie tydperk van doelbewuste strewe vol daadlus geknip 

(is) vir die temperament van Malherbe". 
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'n Leser, F.J. Malan (1939:42), wat in Die Landbouweekbladvan 2 Augustus 1939 die prys vir die 

beste boekbespreking van die week gewen het, motiveer sy keuse van Sy kom met die sekelmaan 

SOOS volg: 

Hettie Smit het gesorg dat dit fyntjies en fraaitjies in vlekkelose wit geklee is. Dit is 
gesublimeerde kunsskepping. Sy het deur die smeltkroes van persoonlike ervaring 
gegaan en is gelouter; as liefdesmens het sy veel gely terwille van die liefde maar sy is 
veredel en daarom kon sy so 'njuweeltjie aan haar medemense skenk. 

Nie alleen is die kuns gesien as uitvloeisel van die aard van die kunstenaar nie, maar sommige 

kritici het ook gereken dat die kunstenaar na aanleiding van sy werk verstaan kan word. 

AC. Cilliers ( 1937:14) berig soos volg oor Sy kom met die sekelmaan: 

Alleen deur die boek te lees en weer te lees, sal die leser, mettertyd langs verskillende 
wee, deurdring tot die wese en die siel van die skryfster. 

In 'n artikel oor die prosakuns van J.M. Friedenthal bepaal Abel Coetzee (1937a:l 1) "die 

persoonlikheid" daarin. Hy vind in die tweede gedeelte van Op die spoor van die gorilla "'n 

stygende helderheid in sy [Friedenthal se] lewensoortuiging en sy beskeie godvrugtigheid". Abel 

Coetzee stel dit duidelik: "elke kunswerk gee tog per slot van rekening net sovel lig op die 

geaardheid van sy skepper, as die stof wat daarin behandel word". 

Interessant is die feit dat Kritzinger ( 1937h:1) by die lees van Ver late vlaktes deur T. C. Pienaar 

"vroulike trekke" daarin herken en dus "vermoed" dat "dit deur 'n skryfster is". 'n Ander kon dit 

darem nie agterkom nie: die persoon (Verlate vlaktes 1937a:193) het die boek gelees "met 

toenemende bewondering van die opmerkingsgawe van die skrywer en van sy kennis van die 

natuur en die boerelewe en die mensesiel" (my kursivering). 

Kritzinger ( 193 9c: 1) verloor nie met verloop van tyd sy gawe om "vroulike trekke" na te speur 

nie, want by die verskyning van Stryd en 001winning deur H.A. Boyce (skrywersnaam van Magda 

Boyce) lei hy weer eens af dat dit "deur 'n skryfster is". 

'n Mens wonder of hierdie "vroulike trekke" wat Kritzinger en antler raaksien enigsins bygedra het 

tot die beoordeling van 'n roman. Alhoewel dit nie openlik erken word nie, wil dit tog so lyk - en 

<lien dit nie tot 'n gunstige beoordeling daarvan nie (vgl. 4.4.2). 
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Na aanleiding vanDiejare daarna skryfG. Dekker (1939c:ll) <lat "die skryfster meer as eens in 

onbeduidenheid verval" en skryf <lit dan toe aan "haar vroulike drang tot natuurlik-realistiese 

weergawe van die klein dinge van die daaglikse lewe". By implikasie word hierdie tekortkoming 

dus toegeskryf aan die vroulike natuur van die skryfster. 

Uit resensies en resepsieverslae blyk dit <lat wat die resensent gemeen het raak te sien insake die 

geestesgesteldheid van die skrywer, 'n rol gespeel het in die beoordeling van 'n roman. In hierdie 

verband wys Snyman (1982: 104) op die "invoeling van skepper met karakter" wat soms as 

maatstaf vir beoordeling gebruik is. Dit blyk dat die mate waarin hierdie "invoeling" plaasvind, 

veral as dit "met simpatie" en "opregtheid" gepaard gegaan het, kon hydra tot die geslaagdheid 

van 'n roman. 

Schoonees (1935a:13) berig oor Jaggie soos volg: "met innige medelye het die skrywer sy 

versukkelde lewensgroei geteken". 

W. Van Heerden (1935b:ll) bevind <lat Uit Juffrou se dagboek "verinnig" word "deur 'n 

waarneemster wat meedeel met 'n simpatieke liefde en met 'n humorsin wat slegs deur Jochem van 

Bruggen en C.M. v.d. Heever in hul beste romans geewenaar word". 

Oor Wrede grense skryf Nienaber (1938a:219): "met heel veel menslikheid het die skryfster die 

tragiek van hierdie huwelik geopenbaar". 

Na aanleiding van Pelgrims beskou C.M. van den Heever (1936:43) Mikro as '"n skrywer met 

opregtheid en suiwerheid van gevoel". 

'n Resensent reken na aanleiding van Gety <lat "die besondere verdienste van hierdie skrywer (is) 

<lat hy met soveel argelose opregtheid, met soveel vurige waaragtigheid al die onbestemde 

verlangens, al die duistere benouenisse van sy gemoed sonder enige terughoudendheid opgeteken 

het" (Gety 1939:61). 

Wiele wat rol in die nag gaan volgens 'n antler resensent (C.J.E. 1938b:12) mank aan verskeie 

gebreke "maar die werk is met lief de, simpatie en toewyding geskryf'. 
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Hieruit lei 'n mens af dat die kritici die skrywer se geesteshouding (indien dit edel is) beskou as 

bydraende faktor tot 'n geslaagde roman. 

Die "geesteshouding" in Die loutering van Petrus is weer sterk afgekeur en die implikasie bestaan 

dat dit afbreuk doen aan die geslaagdheid van die roman. Schoonees (193 9f: 12) beskuldig Ella 

Fischer van "gebrek aan pieteit", aangesien die roman gesien word as "haar kritiek op die kerk". 

Moontlik is dit die rede waarom die predikant slegs as '"n armsalige karikatuur" gesien word. 

F.E.J. Malherbe (1939b:l6) het hierdie roman besonder hoog aangeslaan: "En nou, haas vir die 

eerste keer in ons literatuur, word die loutering en geestelike weergeboorte van 'n gevallene 

oortuigend en volledig gebeeld", daarom vind hy dit nodig om die skryfster se geestesingesteldheid 

te verdedig: "Seker is daar nie te twyfel (nie) aan haar diepe ems, haar hoog-morele opvattings 

van die lewe, van godsdiens en edele gesindheid in die huisgesin." 

Afgesien van die meriete al dan nie van die "geestesingesteldheid" van die skrywer, was daar ook 

antler subjektiewe faktore wat 'n rol gespeel het by die waardebepaling van romans. 

Die indruk bestaan dat die "naam" van die skrywer in sommige gevalle genoeg was om waarde aan 

'n roman toe te ken. 

F.E.J. Malherbe (1937e:248) skryf in 'n resensie oor Die profeet: "Natuurlik is daar by 'n skrywer 

soos [D.F.] Malherbe altyd iets moois, al bevredig die geheel ons nie." 

Hierdie indruk, naamlik dat die skrywer waarde aan sy werk kan gee, blyk duidelik uit 'n resensie 

van G. Dekker (1939a: 11) oor Die noodlot. Die aanvangsin lui soos volg: "In ons letterkunde bly 

Jochem ·van Bruggen nog altyd een van my lieflingskrywers." Die grootste gedeelte van die 

resensie, naamlik agt-en-negentig reels, bestaan uit 'n waardering van Van Bruggen as skrywer, 

terwyl die laaste gedeelte, slegs agt-en-twintig reels, handel oor die roman self Hierin meld 

Dekker dat hy nie "veel goeds" van die roman kan se nie, maar die "lofrede" vooraf aan Van 

Bruggen impliseer tog dat die roman belangrik is. 

'n Goeie voorbeeld van waar die "letterkundige waarde" byna uitsluitlik in die skrywer gesetel 

was, Sien mens in die geval van die roman Vonnie. Aan die roman as intrigeroman, is min 
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letterkundige waarde toegeken, maar so lui die gunstige deel van die resens1e (Schoonees 

1936b:l4): 

Die boek is die laaste werk van wyle Oom Dawie du Toit, een van ons eerste 
Afrikaanse joemaliste, en het kort na sy dood verskyn. Dit is kenmerkend van hierdie 
man wat al sy werk met liefde gegee het, en dit moet met liefde gelees word. Dan sal 
selfs die gebreke in 'n nuwe lig gesien word, want dit is die gebreke van 'n mens wat 
in alle nederigheid sy beste gelewer het. 

Dikwels was die motivering vir die skrywe of die arbeid daaraan verbonde genoeg om by te dra tot 

die gunstige waardering van 'n roman. 

In 'n kort resensie oor Wankelende jeug (Ackerman 1938b:67) word bevind: "Die feit dat so 'n 

besige man [Ds. A.JV. Burger] tyd vind vir literere arbeid is reeds prysenswaardig." 

Kritzinger (1936c:59) berig soos volg: '"n Laaste boek, soos Vonnie, nader 'n mens met eerbied, 

want ons is baie dank verskuldig aan baanbrekers soos hy [die skrywer] wat iets gedoen het." 

Oor Die doodsengel op die waspoor bevind Boshoff (1939a: 14) dat "Friedenthal nie daarin 

geslaag (het) om die dryfkrag van die trek weer te gee nie", maar meld dan: "Veel lof kom die 

skrywer toe vir die insameling van soveel gegewens." 

Uit hierdie aanhalings is dit duidelik dat veel "kunstenaarskritiek" uitgeoefen is. Dit het dikwels 

daartoe gelei dat die enkel roman nie na behore waardeer is nie, omdat subjektiewe oordele gegeld 

het. 

2.3.3.2 In die beoordeling van romans het kritici hul soms deur 'n ander vorm van subjektiwiteit 

laat bei:nvloed, naamlik deur gebruik te maak van 'n emosionele benadering en hulle 

waardeoordele te grond op die estetiese eff ek wat die spesifieke roman op hulle gehad het. 

Snyman (1982:170) wys daarop dat G. Dekker horn veral hieraan skuldig gemaak het. Die meeste 

ander kritici het soms ook uitsprake gelewer wat nie op objektiewe waameming berus het nie, 

maar op die indruk wat die roman op hulle gemaak het. 

Oor Pelgrims lewer Kritzinger (1935a:l) die volgende kritiek: "Mooi is dit om te sien hoe hy 

[Toiings] lugkastele bou" en "daar is dele in die boek wat so goed uitgebeeld word, veral die 

agtergrond, dat dit voe! of 'n mens se asem wil wegslaan" (my kursivering). 
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Na aanleiding van Saul die worstelheld word berig: "Hoe skoon ook het Malherbe enkele psalme 

aangewend in sy lied" (my kursivering) (Saul die worstelheld 1936:6). 

Hierdie emosionele effek was in die geval van Boshoff (1936a:47) van so 'n aard dat ditsy vermoe 

belemmer het om oor Bittereinders kommentaar te lewer. Hy noem dat hy "die werk miskien nie 

suiwer esteties genoeg kan beoordeel nie" omdat daar "te veel jeugherinneringe uit (sy) eie 

kampervaring" was. 

In 'n latere resensie daarvan le Boshoff (1936b:3) klem daarop dat almal wat die roman lees 'n 

"heilige bewondering" vir die Boerevrou behoort te kry. 

Boshoff (1939c:130) volg ook 'n emosionele benadering by die lees van Geluksvlei. Hy noem dit 

'"n beminlike boek" en is verseker daarvan dat as "ons dit deurgelees het, dan voel ons net so 

verfris as na 'n aangename vakansie op 'n heerlike boereplaas op die eindelose vlaktes". 

By die foes van Sy kom met die sekelmaan was P. de V. Pienaar (1937:33) so deur die skoonheid 

bevange dat hy "bloot die subjektiewe gewaarwordings by die lees van die werk (wou) weergee". 

Hy sluit sy resensie soos volg af: 

So het ek die boek gelees en geniet. Ek hou van woorde. Fris en springlewendig soos 
jong lammers na 'n reen. Ek hou van klanke skel soos reep-vloeke van 'n naby 
donderslag, sag en dromend, soos bleek maanlig op die wintervlakte. Ek hou van kuns 
wat uit die hart opstoot, op, uit, hoer en hoer, tot waar dit weerklank vind, in die stil
ontvanklike gemoed. Ek hou van waaragtigheid oop soos die lelie-blom, of soos die 
blou oe van 'n onskuldige kind. Ek hou van durf soos van die standbeeld van die 
V roue-monument. 

Sy kom met die sekelmaan, 'n boek vol diepe skoonheid! 

Dit was juis wanneer kritici hul oorgegee het aan 'n emosionele benadering dat hul ook digterlik 

geraak het. Dit blyk duidelik uit die bogenoemde aanhaling van Pienaar. 

Ander kritici het ook deelgeneem aan hierdie digterlike kritiek en dikwels kry mens die gevoel dat 

hul die "digterlikheid" van die skrywer wou ewenaar. 
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Wanneer 'n resensent berig lewer oor Somer, doen hy <lit in die styl van C.M. van den Reever 

(Somer 1935:76): 

En rrtagtig bo die kleine lewe van die mens heers die natuurgeweld in ewige 
wettelikheid. Wat die natuur opgebou het tot voldrae krag, kan hy met een haelstorm 
verwoes en blydskap verander in rou - rou om aardse besitting en rou om die jong 
lewe wat in somervolheid afgemaai word. So kom die verwagting die desillusie, met 
die volgroeide blydskap die voldrae pyn. En alles is lewe, lewensontwikkeling. 

Wanneer Schoonees ( 1937c:16-17) Die profeet resenseer, doen hy <lit onder die opskrif "Malherbe 

Herskep Weer 'n Groot Bybel Figuur ". Schoonees "herskep" dan die geskiedenis van Jeremia 

SOOS volg: 

Met gewyde ems het Malherbe horn verdiep in die tragiese smart van hierdie 
geweldige profetefiguur. Sonder om Jeremia se hoe roeping in enige opsig te kort te 
doen, toon hy ons die profeet as mens onder die mense. Hy mag nie, soos die valse 
heilsprofete, sy vernederde volk troos met voorspellings <lat die ballinge en 
weggevoerde tempelskatte spoedig sou terugkeer nie: aan horn het die smet van 
verraad gekleef omdat hy hierdie ydele verwagtings moes vernietig deur te verkondig 
<lat nog 'n groter ramp naby was, naamlik die wegvoering van die ellendige oorblyfsel 
en die verwoesting van die heiligdomme. 

Abel Coetzee (1938f:28) parodieer weer die styl van Gety ten einde sy afkeur daarvan te kenne te 

gee: 

Lesers seker gemerk: roman geskryf in styl van moderne saaklikheid. Nie meer nodig 
om te se wat <lit is nie. Kern kom daarop neer: moderne eeu van staal, beton, geboue 
en meubels sonder krulle; alles bereken op doeltreffendheid, gemak, winste, 
diwidende, tydbesparing - masjinale akkuraatheid; in letterkunde vind <lit weerklank in 
vorm van arbeidsbesparing. Onnodige woorde, sinne, vermy soos pes. Soms net los 
woordjies. Gesmyt tussenin. Nie tyd om ding volledig te se nie. Wek net suggestie. 
Soos reeds aangetoon: skrywer onverbeterlike sentimentalis - in goeie sin. Voeter met 
stylmiddel wat lyk soos grasdak op twintig-verdieping-wolkekrabber. 

2.3.3.3 Die meeste kritici het suiwer taalgebruik as 'n vereiste gestel. Soseer dat wanneer die 

hooffiguur in Jaggie "onkiese" woorde soos "vreet" gebruik, 'n resensent daarop wys dat die leser 

moet verstaan "<lat die taal van 'n verwaarloosde kind soos Joggie nie altyd van die fynste is nie" 

(Van der Merwe 1934:3). 

Wanneer 'n resensie oor Die ondergang van 'n medemens vier-en-twintig reels beslaan en die 

resensent negentien reels (negatiewe kritiek) aan die taalgebruik in die roman afstaan, impliseer <lit 
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moontlik die belangrikheid wat geheg word aan die korrekte taalgebruik ten koste van antler 

aspekte van die roman. Die volgende "taalfoute" word aangdui: lompe sinsbou, verkeerde 

woordgebruik en die feit dat die roman "wemel van anglisismes" (H.P. 1935:13). 

Net so staan F.E.J. Malherbe (1938b:6) in sy bespreking van Loe/a tien uit die twee-en-veertig 

reels af aan die ( onsuiwer) taalgebruik daarvan, waarin hy te velde trek teen anglismes, "retorika" 

en verkeerde woordgebruik. 

Jonker (1934a:3) verbly horn daarin dat die taal in Die eksentrieke Essie in vergelyking met 

Johannes van Wyk "in suiwerheid ... onteenseglik reuseskrede vooruit gedoen (het)", wat hy 

daaraan toeskryf dat daar "minder verengelste uitdrukkings" in voorkom. Kritzinger (1934: 1) vind 

egter dat die taal daarin steeds "wemel van anglisismes". 

Die meeste resensente het negatiewe kommentaar gelewer oor die taalgebruik in Orion. Benewens 

retoriek, was dit veral die "germanismes" wat onder skoot gekom het. (S.D. 1937:1; Boshoff 

1937a:12; Malherbe F.E.J. 1937d:l93.) Schoonees (1937d:73) het egter deurgaans gunstige 

kommentaar oor die roman gelewer, soseer dat hy die "hele aantal germanismes" "graag 

stilswygend (sal) verbeter" veral terwille daarvan dat "die Duitse milieu so uitstekend geteken 

(is)". 

Uit die resepsieverslae blyk dit dat "taalsuiwerheid" veral die afwesigheid van "anglisismes" 

beteken het. 

Hierdie "eis" vir taalsuiwerheid kan sekerlik ook terugevoer word na die "eis" om die "volkseie" 

(gei:dealiseerde volkseie) in die roman weerspieel te sien (vgl. 3.3.3.6.1). Jonker (1934a:3) het 

byvoorbeeld lof vir die feit dat, net soos by De Waal se prosawerke, "ontwikkeling van die 

Afrikaanse taal en die verheffing van die suiwere taal- en volksgevoel" plaasgevind het, maar is 

bekommerd oor die toekoms en wil graag die "vreemdsoortige" en "onsuiwere" uitroei: 

As 'n mens vandag nog om jou heenkyk en jy sien hoeveel onsuiwerheid daar nog by 
byna almal is, dan twyfel jy soms aan die toekoms, maar as jy dan weer terugsien op 
die vooruitgang van die dertig jaar wat agter die rug le, skep jy weer baie nuwe moed. 
Engels veral het diep ingevreet in ons taal, denk- en leefwyse. En daar is baie van die 
dinge wat nuttig en verrykend is, dinge wat ons dankbaar wil aanvaar. Maar daar is 
ook baie wat uitgeroei moet word ... omdat dit vreemdsoortig en onsuiwer is, omdat dit 
daardie kern wat ons eieste eie is, aantas, ontwrig, verkanker - en die spore wat ons 
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2.3.3.4.1 Heelparty kritici het 'n besondere waardering vir 'n sierlike styl en digterlike taal 

gehad. Dit het daartoe gelei dat hierdie soort romans voorrang geniet het. 

Kritzinger (1939c: 1) lewer gunstige kommentaar oor Stryd en oorwinning en 'n mens wonder 

hoeveel dit daarmee te make het dat hy "getref (is) deur die beeldryke, digterlike taal" wat later 

"selfs liries raak" in die roman. 

Dit was veral D .F. Malherbe wat meester was van die sierlike styl en beeldryke taal. Sommige 

kritici lewer gunstige kommentaar hieroor. 

Alhoewel Kritzinger (1936d:27) noem dat "daar niks oorlaais [sic]" nie of min "mooiskrywery" in 

Saul die worstelheld voorkom, prys hy tog die "digterlike prosa" en die "ritme van die klankryke 

volsin" daarin aan. Die gedeelte wat hy uit die roman aanhaal, is dan ook deurspek met 

"digterlikheid". 

Boshoff (193 7b: 12) se kommentaar oor Die profeet stem ooreen met die van Kritzinger oor Saul 

die worstelheld. Hy reken ook dat daar 'n "selfbeheersing en soberheid van taal" ingetree het in 

Die profeet, maar noem dan dat Malherbe "sy hoogste punte in sy byna liriese uitbeelding van die 

arbeidsgenot" in die roman bereik het. Die aanhaling uit Die profeet waarmee Boshoff Malherbe se 

"aanskoulike beelding en meesterskap oor die taal" illustreer, sluit dan "digterlike" beelding in 

soos die volgende: "koringlande wat volryp die heuwelbulte rondom Mispa vergoud" en "die jong 

manne ( wat) water uit die dieptes omhooghaal en vir die dogters die druipende kruike reik, 

glimmend in die eerste sonstrale van 'n herbore dag". 

'n Anonieme resensent beskryf die "uitbeelding" van Helea se siterspel uit Die profeet as van "die 

bekoorlikste brokstukke" en beskou dit as sou "die digterlike prosals [Malherbe ]" hier "op sy 

beste" wees (' n Nuwe Bybelroman 193 7: 1). 

Wanneer Nienaber (1937a:20) noem dat Malherbe "die goeie en die skone neem uit die Europese 

letterkundes" en dan as voorbeelde sy "skilderende prosa" en "ideaal-digterlike styl" noem, is dit 

duidelik dat daar besondere waardering vir hierdie styl bestaan (my kursivering). 
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Kritzinger (1938b:l) lewer ook gunstige kommentaar oor die "digterlike taal" van C.M. van den 

Reever in Kromburg. In sy resensie oor Somer het Kritzinger (1935c:l) groot waardering vir Van 

den Reever se beskrywing van "die plaas in al sy somerweelde". Dit gee hy in sy eie woorde weer 

en ewenaar daarmee byna die sierlike styl van die skrywer: "die vrugteboord geur van die 

vrugterykdom, die blomtuin pronk in sy someroordaad". 

2.3.3.4.2 Waar sommige kritici hul deur hierdie liriese taal en sierlike styl laat verlei het om 

romans gunstig te beoordeel, het antler juis hierdie "oordrewe lirisme" en beeldrykheid afgekeur en 

sodoende die soort romans in 'n minder gunstige lig beskou. Hulle het voorkeur verleen aan 

natuurlikheid en soberheid. 

In Saul die worstelheld sien 'n anonieme resensent "vooruitgang in suiwerheid" ten opsigte van die 

taal en styl wanneer <lit vergelyk word met die van Die hart van Moab, waar die "duiselende 

duisternis van woorde laborieus verstandelik opgebou (word) om vir beeldspraak deur te gaan" 

(Saul die worstelheld 1936:5). 

Mulder ( 193 7: 7) bevind na aanleiding van Die profeet dat Malherbe se styl "nie saaklik, nie nugter 

genoeg (is) nie". Hy vind <lat "die opeenstapeling van woorde en woordkoppelinge ... sy bedoeling 

meer verduister as verhelder". 

Mocke (1937b:32) is baie uitgesproke wanneer hy kommentaar lewer oor die styl van Malherbe: 

Malherbe se styl vermoei my onuitspreeklik. Sommige mense mag daar behae in skep, 
maar die nege-karaat-estetiek van hierdie skrywer, sy kultuurbombas en sy pronkerige 
byvoeglike naamwoorde verveel my ad nauseam. 

In 'n hoofartikel van Die Volkstem van 28 Julie 1937 word kritici vermaan om minder klem te le 

"op die taal- en stylwaardes van die geskrewe werk" omdat <lit (ongewenste) "mooiskrywery" 

aanhelp (Mooi-skrywery 1937:4). 

P. de V. Pienaar (1940:3) vind die "eenvoudige" styl vanLaat vrugte "treffend": 

Die eenvoudige woord is baie meer beeldend as die dubbelloop-adjektiewe en 
swaarbelaaide natuurbeskrywings van Droogte, Groei en selfs Somer. 
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G. Dekker (1938b:l5) haal 'n voorbeeld van "beeldrykheid" aan uit Die wit kraai en beskou dit as 

"artistieke onmag". 

Kritzinger het groot waardering gehad vir die "natuurlike, eg Afrikaanse spreektaal" en die "sober 

epiese verhaaltrant" in Bart Nel, de opstandeling (Kritzinger 1937i:24). Die "eenvoudige" en 

"vlot-natuurlike styl" word ook as 'n besondere verdienstelikheid raakgesien in Die )are daarna 

(Dekker G. 1939c:ll). W. van Heerden (1935b:ll) was verheug dat gebeure in Uit Juffrou se 

dagboek nie "toegepak" was nie "onder 'n opstapeling van woorde en kunsmatige klanke". 

Kritici is dus in hul waarde-oordele belnvloed deur die besondere taal en styl van 'n bepaalde 

roman. 

2.3.3.4.3 'n Stylrigting wat ook 'n invloed gehad het op die evaluering van romans in hierdie 

tydperk, is die van Die Nuwe Saaklikheid. 

Jonker (1939:27), as voorstander van hierdie rigting, verklaar en omskryf dit soos volg: 

Hierdie nuwe perspektief en nugtere werklikheidsbesef (in reaksie op die psigologisme 
en 'soeterige romantiek') het 'n nuwe kuns laat ontstaan, wat tred kan hou met die 
rasende vaart van die moderne wereldgebeure, die saaklike kuns van die naakte, 
skokkende werklikheid, dog die werklikheid nie van een of twee nie, maar van die 
ganse mensheid as eenheid. Dit is Nuwe Saaklikheid. 

F.E.J. Malherbe (l 938c: 162) vra egter dat hierdie styl "versigtig" toegepas moet word sodat "ons 

wydlopige prosa en die bekende woordrykheid van die Afrikaner, kan keer tot meer essensiele en 

meer gedissiplineerde taaluiting". Die nadeel van hierdie rigting le vir horn daarin dat dit van die 

"verstand" is en nie van die "hart"nie. 

In 2.3.2 is daar reeds gewys op die gunstige ontvangs van Gety, 'n roman wat in die styl van Die 

Nuwe Saaklikheid geskryf is. Alhoewel al vyf resensies deurgaans gunstig was, was dit, met die 

uitsondering van Jonker, nie as gevolg van die spesifieke styl waarin dit geskryf is nie. Schoonees 

(1939d:6 l) laat horn soos volg oor die styl uit: 

Dat hy feitlik die hele verhaal in telegramstyl geskrywe het, ag ek 'n vergissing, want 
die ongeskakeerde ritme van sy kort sinnetjies word naderhand so vermoeiend soos 'n 
reeks versreels wat enkel uit spondee bestaan. 
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Die spesifieke styl, veral ten opsigte van die skryftrant, naamlik '"n kemagtige staccato-aanslag" 

(Kannemeyer 1984:339), het dus nie veel aanklank by resensente van hierdie tydperk gevind nie. 

2.3.3.5 Die keuse van tema, milieu en motiewe het dikwels 'n bepalende rol in die waardering 

van romans gespeel. Sommige kritici het geglo dat "vemuwing" in die literatuur kan plaasvind 

deur vemuwing en verruiming van temas in romans en het dan gunstig daarop gereageer. 

Jonker (1938b:l2) wys op die "tematologiese armoede van die Afrikaanse roman" en se dat "dit 

krioel van onderwerpe waaraan die Afrikaanse romanskrywer nog geen enkele tree gewaag het 

nie". Behalwe vir 'n "vemude styl'', pleit hy dat skrywers hul koppe 'n bietjie (moet) oplig en 'n 

bietjie verder kyk as die paar onderwerpe en vraagstukke wat ons tot hier toe raakgesien het". 

In resensies oor die volgende sewe romans, wat met uitsondering van Gety oor die algemeen 

minder gunstig ontvang is, is die "vemuwing" van tema of motiewe hoog aangeprys. 

Haar beproewing: "In hierdie verhaal eksperimenteer Van Bruggen met nuwe motiewe", skryf 

Schoonees (1939g:237). Hy noem dan "die lot" van 'n "onderwyseres op 'n eensame 

Bosveldplaas" 'n nuwe motief; so ook "die botsing tussen Elsie se persoonlikheid en die van die 

sinlik aangelegde hoer Bromberg". 

Die "optimisme" wat so "weldadig aandoen" in hierdie beskrywing van "die werk en ideale van die 

boer", word deur G. Dekker in Geluksvlei (1937b:57) gesien as welkome afwisseling van die 

"vermoeide armblanke-realistiek van die afgelope jare". 

Oor Broers berig Kritzinger ( 193 7j: I): 

Hierdie boek moet 'n mens verwelkom, alleen al omdat dit 'n nuwe tema in ons 
letterkunde bring. Dit het naamlik te doen met die wederwaardighede van sekere 
boswerkers in die kusstreek van Kaapland. 

Kritzinger (1937d: 13) skryf oor Die dwergvroutjie: 

Die waarde van die boek moet in die eerste plek in die inhoud gesoek word. Die 
kunstenaar-medikus het 'n studie van abnormale persone gemaak en in hierdie boek 
probeer hy om 'n roman om die ongewone huwelikslewe van hierdie egpaar op te bou. 



Oor Wankelende jeug skryfKritzinger (1938c:252): 

Ons het uiters min godsdienstige verhale. Alleen om die rede sal van die jongste een 
nota geneem moet word. 

En oor Stryd en oorwinning (Kritzinger1939d:233): 

'n Mens lees die werk veral om die nuwere wat dit bring op die gebied van sielkundige 
ontleding. 

59 

Langs die weg van 'n mynwerker word deur Abel Coetzee (1939e:22) verwelkom as "die eerste 

Afrikaanse prosawerk wat horn uitsluitend toele op die lewe van die goudmynwerker''. 

Jonker( 1938a:11) skryf die volgende oor Gety: 

Met Gety het Holmer J ohanssen in volle mate die egte grootstadslewe betree en dit 
tegelykertyd in die styl van die Nuwe Saaklikheid. 

Naas die soort styl wat aangeprys word, is dit ook die "grootstadslewe as onderwerp" wat, 

vol gens Jonker (1938a:11 ), meewerk tot "iets nuuts" tot "baanbrekerswerk" in Gety. 

Hier bring Van Wyk Louw (welliswaar onder 'n skuilnaam) 'n korrektief op die stelling dat 

vernuwing van tema of motief, en hier spesifiek die "grootstadsmotief', kan lei tot vernuwing in 

die prosa: 

As ons literatuur nie die moderne stadsbewoner bevredig nie, dan is dit nie omdat dit 
nog plattelands is nie, maar omdat dit ook die platteland nie volledig en groot-menslik 
verbeeld nie. 

Van Wyk Louw maan skrywers om nie skielik vir hulle te haas om "die nuwe rigting" in te slaan 

nie, of "hulle op die nuwe materiaal wat die stadslewe bied, ( te) werp soos leeus op 'n stuk vleis 

wat in hul hok gegooi word nie"; volgens horn sal dit "net 'n mode" wees. (Steyn P. 1938:16.) 

Tereg wys Buhr ( 1937:15) daarop dat vernuwing van motiewe of tema nie noodwendig sal lei tot 

vernuwing van die romankuns nie: 

Daar is altyd die gevaar dat skrywers wat van ons trietsige armblanke en droogte 
letterkunde probeer wegkom, bloot in die ou-romantiek sal verval. 
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Die "ou-romantiek" is vir Buhr (1937: 15) die "oppervlakkige intrige-verhaal". 

Dit is duidelik dat die keuse van materiaal nie bepalend is ten opsigte van die waarde van die 

roman me. 

Kunstenaars kan hul ook nie altyd laat lei deur 'n aanvraag na bepaalde temas en motiewe nie. 

Hieroor word ten slotte twee skryfsters van hierdie tydperk aan die woord gestel: 

Marie Linde (1938: 17): 

Dit baat maar min om aan kunstenaars en skrywers te wil voorskryf wat hulle moet 
lewer. V oel hulle die drang om 'n sekere rigting te volg, dan sal hulle daaraan uiting 
gee sonder om hulle te bekommer oor wat die volk verlang of wat letterkundige kritici 
in hul ondeurgrondelike wysheid meen dat die volk behoort te he. 

Sophie Roux (1938: 19): 

Kuns baan sy eie weg en verower vanself Dit is doelloos om die kunstenaar te beduie 
hoe en wat om te produseer. Wat geweldig aangryp uit die omringende lewe, sal eg en 
magtig vanself uitbruis. Daarom is ware kuns noodwendig onkeerbaar en spontaan. 

2.3.3.6 Wiehahn (1965:2) wys op die uitgangspunt van die kritiek gedurende 1875 tot 1925, 

naamlik dat die taal, die letterkunde en die kuns in die algemeen weerspieeling is van 'n bepaalde 

aspek van die werklikheid. Die "weerspieelde" kan dan omskryf word as die Afrikaanse nasionale 

werklikheid, wat insluit die Afrikaanse volksgees, die volkskultuur en die Suid-Afrikaanse 

geografiese werklikheid. Hierdie benaderingswyse het ook vir die prosa van die dertigerjare gegeld 

en waar hierdie "werklikheid" in romans opgemerk is, is dit met genoegdoening deur die kritici 

aangeteken. 

Dit was vir G. Dekker (1935e:79) van belang dat "die kunstenaars aangegryp is deur die 

openbaring van menslikheid en ewigheid en eie nasionale lewe, in die eie natuur, in die dierelewe 

van die eie land' (my kursivering). 

Abel Coetzee (1939i:4) skryf na aanleiding van Ou Boland dat dit "een van die belowendste 

tekens" is dat die Afrikaanse skrywers "'n sterk neiging (toon) terug aarde toe" en "terug na die 

lewe van die volk self'. 
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2.3.3.6.1 Besonder gunstige uitsprake is gelewer wanneer aspekte van die "volkseie" in romans 

opgemerk is. 

Kritzinger ( 193Sb:1) beskou die skrywer van Jaggie as "prosa1s ( wat) nog veel kan bereik". Sy 

motivering hiervoor is: "Hy [P.W. Botha] het 'n liefde vir die veld en hy ken die kind" (my 

kursivering). 

Kritzinger (1938a:1) lewer gunstige uitspraak oor "die eerste deel" van Stompie Kinkelman wat 

"vol realisme" is waarin ons "iets te wete (kom) van die swaar van baie Boermense in die dorpe en 

die genot waarmee verkiesings gevoer word". 

Kruger (1937a:12) het besondere waardering vir die feit dat die Hobsons in Geluksvlei 

.. . die Boeretaal ken soos die Boermense dit op die plaas praat, ja soos die geslag wat 
nou uitsterf, dit gepraat het voordat die Engelse invloed so sterk kon deurwerk as in 
moderner tye (my kursivering). 

Schoonees (1935c:39) se gunstige oordeel oor Somer is onder andere aan die volgende toe te 

skryf: 

Met liefdevolle aandag teken hy [C.M. van den Heever] die hoer wat die aarde liefhet, 
wat soos 'n boom daarin groei en daaraan vaskleef met al sy wortels en vesels. 

In 'n artikel Die volkse in die Afrikaanse letterkunde stel Abel Coetzee (1940e:19) onomwonde 

die volgende vereiste aan die "die enigste ware, lewende Afrikaanse letterkunde": dit moet "sy 

wortels slaan in die Afrikaanse aarde" en dit moet "diep groei in die Afrikaanse bloed". Hy beskou 

Laat vrugte as besonder geslaagd, omdat dit voldoen aan hierdie vereiste: 

Van den Heever het vol gegryp uit die lewe van ons boeregemeenskap en daaruit het 
hy gesmee 'n beeld van die kringloop van die lewe - geboorte, groei, dood - wat in 
elke verganklike skepsel voltrek word (Coetzee A.J. 1940e: 19). 

Sekere kritici was dus onmiskenbaar opgewonde wanneer die Afrikaanse werklikheid gestalte 

aangeneem het in 'n roman. Hieraan moet mens toevoeg, die werklikheid soos wat die kritici dit 

wou ervaar het. Die gevaar bestaan dat kritici 'n geldealiseerde beeld van die Afrikaanse 

werklikheid kon voorhou. 
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Dit is moontlik as gevolg van 'n gei"dealiseerde beeld van die Afrikaner dat kritici en lesers in 193 5 

begin protes aanteken het teen hierdie "armblanke rigting in ons verhaalkuns" (Schoonees 

1939g:33). 

Daar het inderdaad vele stemme teen die "vermoeide armblankerealistiek" (Dekker G. 1937b:57) 

opgegaan: 

'n Leser van Die Burger van 20 Julie 1935 is van mening dat "hoe laer die maatskaplike peil van 

jou karakter is, hoe hoer is die peil van jou kuns". Die persoon voel dat "ons nou te ver (gaan) met 

ons Ampies en Booias en Toiings en Hantie-families". (M.L. 1935:3.) 

G.R.A. Moll (1937:2) kla: "Dis altyd die mees veragterde gepapbroekte slonspot wat geteken 

word." 

Een van die skrywers van Geluksvlei, S.B. Hobson, laat horn soos volg uit oor die "vemuwing" 

van motief daarin (Haantjes 1937:424): 

... ek is ook alweer aan die skrywe. Die skuld moet u gee, nie aan my nie, maar aan ons 
medeskrywers wat die droogte, sprinkane en armblankes so graag op die voorgrond 
stel. Dit word hoog tyd dat iemand ook die blinkkant wys. Daar is tog ook mooi plase 
en vet skape en gawe mense op die platteland. In Geluksvlei wil ek - indien moontlik -
reg daaraan laat geskied. 

Jonker (1935:17) verdedig die herhaaldelike gebruik van die sogenoemde armblankemotief soos 

volg: 

Ons moet dus bereken dat ongeveer een uit elke vier, vyf Afrikaners en hoofsaaklik 
Afrikaanssprekendes, 'baie arm' is. Spreek dit dan nie vanself dat ons kunstenaars, wat 
'n ware beeld van die Afrikaanse volkslewe wil gee, feitlik geen enkele roman sou kan 
skryfwaarin armes, verdruktes, armblankes nie opduik nie? 

Ten spyte hiervan duur klagtes voort. Die volgende aanhaling kom uit 'n lesersbrief in Die 

Brandwag van 20 Desember 1940 (Villi on 1940: 3): 

Dis tog nie aangenaam om 'n boek te lees wat gedurig ham er op lyding, smart, 
armoede en gebrek nie. Alleen 'n sadis kan behae daarin skep. 
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Die verskyning van romans wat nie die armblanke as tema het nie, word deur sommige kritici 

gunstig ontvang. Alhoewel sekere "swakhede" genoem word, ontstaan die indruk tog dat hierdie 

"vernuwing van motief' hydra tot die geslaagdheid van die roman. 

Mocke (1935c:l l) beskou die "stofkeuse" in Wrede grense as 'n "vernuwing en verruiming". Hy 

glo dat die prosa wegbeweeg van 'n tyd toe "ons skrywers hulle stof nog hoofsaaklik aan die 

geesteslewe van ons armblankemilieus ontleen (het)". Kritzinger (1936e:6) verwelkom "die 

behandeling van die onderwerp" as "baanbrekerswerk": "Sy [die skryfster] voer ons weg van die 

afgesaagde topografiese onderwerpe wat net met ploeterende Afrikaners te doen het." 

Boshoff (1937d:l5) verwelkom "die maatskaplike milieu" in Ver/ate vlaktes, naamlik "die 

swoegende, bodemvaste middelklas van die boeregemeenskap" as '"n verskynsel wat verwelkom 

kan word". Hy noem dit 'n "nuwe rigting" wat "buitekant die uitbeelding van die armblanke-lewe 

om" '"n bewys (is) van rypwording". 

2.3.3.6.2 Wat ook al die voorkeure was ten opsigte van wat kritici as die "werklikheid" in romans 

weerspieel wou sien, was hulle eenstemmig wat die volgende uitspraak betref: 

Die toets van die kunswaarde van 'n geskrewe werk behoort te wees die egtheid en 
opregtheid van die voorstelling wat dit ons gee van die wereld waaroor dit handel 
(Mooi-skrywery 1937:4). 

Hierdie "egtheid en opregtheid van die voorstelling" het ook beteken dat die uitbeelding realisties 

sal wees. F.E.J. Malherbe (1935a:61) noem Die trekboer 'n besonder "lesenswaardige boek", veral 

om die "getroue en suiwere realistiek". Ook in Toiings en Pelgrims, wat as hoogtepunte in die 

romankuns beskou is, word "die realistiese uitbeelding" deur Abel Coetzee (1937b:l2) aangeprys. 

Die realistiese uitbeelding het veral behels dat karakters van "vlees en bloed" moet wees (Van 

der Merwe 1934:3), daarby ingesluit was ook "beeldende dialoog" en "rake skildering van die 

omgewing" (Malherbe F.E.J. 1937h:236). 

'n Belangrike beswaar van die kritici van hierdie tydperk teen "die romans volgens die ou patroon" 

was veral omdat dit "sonder enige lewende mens" was (Nienaber 1937b:27). Snyman (1982:60) 

wys in hierdie verband op die verskyning van die "psigologiese roman" in Afrikaans in die 
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twintigerjare wat deur E.C. Pienaar gesien is as 'n besondere ontwikk:eling omdat dit nader is aan 

die "werklikheid" en weg van die "historiese romantiek en avontuurlike toevalligheid". 

Gunstige kritiek is gelewer wanneer hierdie "lewende" figure in romans opgemerk is. 

Verskeie kritici was dit eens dat in Toiings en Pelgrims "'n nuwe lewende mens" geskep is 

(Kritzinger 1935a: 1; Le Roux 1936:21; Nienaber 1938a: 174). 

Mocke ( 193Sa:11) skryf waarderend oor die karakters in Haar beproewing: "Hy [die skrywer 

Jochem van Bruggen] laat skepsele voor ons lewe met 'n wesenlikheid." 

Kritzinger (1937i:24) waardeer die "lewende" figure in Bart Nel, de opstandeling: 

Die leser sal Bart Nel, Fransina, Annatjie en die ander karakters wat in die eenvoudige 
waar werk leef nie maklik vergeet nie. 

Schoonees (1937e: 12) herken hulle in Die wagter van die koning se beeste: 

So goed het die skrywer horn ingeleef in die mentaliteit van die Kaffers [sic] dat hy 
ook hul eienaardige dinkwyse kan weergee in hul eie styl en beeldspraak. Daardeur 
word sy figure lewende wesens wat nie slegs pionne in 'n skaakspel bly nie. 

Ook die karakters in Die loutering van Petrus voldoen aan die eis van "lewensgetrouheid". 

Hieroor was die meeste kritici dit eens ( C. AG. 193 9: 12; Kritzinger 193 9b: 41; Labuschagne 

1939a:42; M.E.R. 1939:4). 

In Die )are daarna word hierdie realistiese uitbeelding van karakters deur Schoonees (1939e:51) 

waardeer: 

Sy [ Aletta Steyn] verstaan die kuns om die innerlike van haar persone deur lewendige 
toneeltjies bloot te le. 

Ook weet sy hoe om die benouende atmosfeer van die Kareedorpse samelewing met sy 
kleinlikheid en skinderpraatjies uit te beeld. 

Snyman ( 1982: 18 7, 200) wys op uitprake van Kritzinger en Abel Coetzee waarin "sielkundige 

waarheid" in 'n kunswerk as 'n vereiste gestel word. Die meeste kritici van hierdie tydperk het 
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dan ook die geslaagdheid van die uitbeelding van karakters aan die "sielkundige waarheid" getoets 

en het besondere lof gehad wanneer dit in 'n roman aanwesig was. 

Om karakters "tot lewe (te) wek" (Malherbe F.E.J. 1939a:41), moes 'n skrywer 'n "talent in 

sielkundige analise" he (Malherbe F.E.J. 1935b:79). Vera! die "innerlike lewe" van die karakters 

moes sielkundig waar uitgebeeld word (E.V. 1938b:ll). Moontlik is dit wat F.E.J. Malherbe 

(1937b:259) bedoel, wanneer hy na aanleiding van Fyn en broos voorstel dat "Sophie Roux [die 

skryfster] nou in die diepte (moet) afsteek". 

Oor Verlate vlaktes (1937a:l93) word berig: 

... egte sielkundige uitbeelding het bygedra tot mense van "vleis en bloed". 

Die roersele van die gemoed en die drifte van die hart word met fyne psigologiese 
kennis ontwikkel en met gepaste dialoog openbaar. 

By die lees van Wrede grense word Labuschagne (1935:30) onder andere aangegryp deur die 

"analise van die innerlike [van die karakters] en die besondere fyn en raak beelding" daarvan. 

Schoonees (1938e:45) skryfwaarderend oor Kromburg: 

Daar sal baie lesers wees wat die skerpsinnige en indringende psigologiese analise van 
hierdie vrouekarakter [Wenda] sal waardeer. 

Ek glo nie dat daar nog 'n roman in ons letterkunde is waarin die vrouesiel so diep 
gepeil is nie. Wenda se reaksies op die klein dorpse haatlikhede, haar smagtende 
hunkering na 'die onstuimige lewe, wat jou soos 'n groot minnaar omhels', haar 
worsteling met die lewensprobleme - dit alles word in aangrypende momente 
uitgebeeld. 

In Oeslande "!ewer die skrywer bewys dat hy die innerlike lewe van die kleurling haarfyn ken en 

op realistiese wyse kan uitbeeld sodat ons lewende mense voor ons sien verskyn en hoor praat" 

(Louw J.W. 1938:137). 

Die realistiese uitbeelding van karakters met 'n oortuigende innerlike lewe, dra veral by tot die 

geslaagdheid van die roman, Laat vrugte. 

G. Dekker (1940:11) skryf oor die Sybrand-karakter: 



Die tekening van Sybrand in sy geleidelike ontwikkelingsgang is suiwer en oortuigend 
volgehou. 

'n Onbekende resensent (A.G.V. 1940:233) lewer kommentaar oor die karakters in die roman: 

Van den Reever, die kunstenaar, het diep in die siele van sy karakters gedrenk - dis 
geen poppe wat aan toutjies rondgetrek word nie - dis menslike, lewende wesens, met 
al hul diepste drange, emosies, passie en swakhede maar met die ewige skoonhede van 
die mens. 
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Jonker (1934b:3) se waardering vir die realistiese uitbeelding het so ver gegaan dat hy die feit dat 

daar 'n "lewende prototipe van die romanfigure" van Jochem van Bruggen bestaan, beskou het as 

van besondere waarde. Hy noem dat die kunstenaar "wat onmiddellik die regstreeks waargenome 

realiteit opneem, idealiseer en dan so gei:dealiseerd nateken", 'n "veel groter kans (het) op 'n 

oortuigende werklikheidsweergawe" en dat Van Bruggen moontlik "juis aan hierdie onmiddellike 

idealisering sy kragtige, monumentale plastiek te danke (het )". 

Hierdie "werklike" uitbeelding vind Jonker ( 1938a:11) ook "aangenaam fris" in Gety: 

Wie die Kaapstadse literere en kunskringe van Afrikaanssprekendes ken, sal in Gety 'n 
paar vriende teekom. Maar dit hinder nie en doen geensins af aan die waarde van die 
werk - verhoog dit miskien inteendeel, want daaraan ontleen Johanssen beslis 'n mate 
van aktuele, egte beelding. 

Waar die realistiese uitbeelding van karakters as "lewende figure" hoog aangeprys is omdat dit 

geloofwaardigheid aan die hand werk, is romans waar karakters "boekfigure" bly (Nienaber 

1938a:215) en nie realisties uitgebeeld word of sielkundig bevredig nie, uiteraard as minder 

geslaagd beskou. 

Die eksentrieke Essie word deur Kritzinger( 1934:1) 'n "verhaal vol onmoontlikhede" genoem 

waarin karakters optree met geen "geestelike diepte" nie, en Orion 'n "lang onpsigologiese storie 

met 'n onoortuigende hoofpersoon" ( S .D. 193 7: 1). 

Drie resensente meen dat "sielkundige beelding" ontbreek in 'n Merk vir die eeue (Dekker G. 

1938a:36; 'n Merk vir die eeue 1938:15; Van den Reever A.J. 1938:11). 

Schoonees (1939g:345, 1938g: 12) beskou die volgende as 'n gebrek van Die wit kraai: die 

skryfster is "onmagtig om die innerlike van haar figure te peil". 
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Na aanleiding van Stompie Kinkelman word die volgende raakgesien "die behoefte wat daar nog 

by ons gevoel word aan die uitbeelding van die innerlike van ons mense" (E. V. 193 8: 11). 

In Oerwoudbure is "die psigologiese analise van hierdie primitiewe diermense" volgens 

Labuschagne (1939b:35) "nie baie diepgaande nie". 

P.J. Schoeman (1937:17) meen dat die skrywer van Oerwoudbure "te veel beskryf en te min laat 

lewe". 

Schoonees skryf (1938a:9) oor Naiira: 

Ongelukkig ontbreek dit horn [die skrywer] aan die beeldende vermoe om die ganse 
tydperk vir ons lewend te maak. Nooit kry ons die illusie dat ons tydgenote is van die 
ou Israelitiese beskawing nie, omdat die karaktertekening slegs aan die buitekant bly. 

Boshoff (1937a:12) vra na aanleiding van Orion dat "die skryfster. .. die binnewerke van haar 

mansmense beter leer ken soos sy die van haar eie sekse verstaan". 

Die karakters in Wankelende jeug is ook "nie mense van vlees en bloed nie", omdat hul volgens 

Kritzinger (1938c:252) slegs "die beliggaming van sekere deugde of ondeugde is". 

Labuschagne (1940b:78) meld dat in Tussen die tuine die "handeling van die karakters en die 

ontwikkeling van die situasies nie oortuigend gemotiveer (word) nie". Daar is soveel "onnatuurlike 

trekke" in die roman dat Kritzinger (1939e:63) "gril om daaraan te <link wat 'n Europese realis 

daarvan sou gemaak het". 

Oor die karakters in Tussen die tuine en Tersia berig J.R.L. van Bruggen (1939b:4): "Dit is nie 

mense wat voor ons beweeg en asemhaal nie, maar geparfumeerde, engelagtige poppies." 

Een van die belangrikste redes waarom Die doodsengel op die waspoor ook nie as geslaagde 

roman beskou is nie, is omdat "die hooffigure tipes bly" en "nie tot persoonlikhede groei nie" 

(Schoonees 1939i:21). Boshoff (1939a:14) beaam hierdie mening: "Wat die persone betref, 

geeneen van hulle is eintlik karakters nie. As hulle anders gehandel het as wat hulle wel gedoen 

het, sou niemand verbaas gewees het nie." 



Dieselfde beswaar geld vir Die m6reskof So oordeel E.C. Pienaar (1941:46) daaroor: 

Maar die skrywer se groot tekortkoming is <lat hy nie daarin geslaag het om self 
Voortrekker te word nie. Hy is nie self daar onder sy mense nie; . . . hy betrag hulle 
doen en late teveel van buite af en op 'n afstand; hy is toeskouer en nie deelnemer nie, 
kroniekskrywer en nie trekker nie. Die gevolg is <lat alles vaag bly, <lat sy mense geen 
lewende gestalte aanneem nie. 
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Schoonees (1939a:21) reken ook dat die "karakters slegs tipes bly", omdat die skrywer die 

volgende nagelaat het: "die skepping van lewende figure wat op hul eie, individuele manier reageer 

op die historiese gebeurtenisse". 

In Die Bosveldhuisie is die situasies vir Labuschagne (1940a:36) so "onnatuurlik en die dialoog 

dikwels so geforseerd-sentimenteel <lat mens moeilik enduit kan lees". 

Na aanleiding van Die noodlot keur Abel Coetzee (1940d:22) <lit af dat die skrywer "te 

klaarblyklik gebruikmaak van beliggaamde eienskappe - in die trant van die ou histories

intrigeromans inpleks van lewende mense met eie oortuigings en 'n eie gedagtewereld". 

Naas hierdie karakters wat "lewende mense" moes wees, is daar ook verwag <lat die milieu 

realisties uitgebeeld moet word. 

Dit is juis hierdie realistiese uitbeelding van die milieu in Somer wat vir kritici besonder treffend is: 

Ons leef enkele maande saam met daardie koringboere: hoe gryp die angs ons aan 
wanneer die weer kwaai opsteek en dreig om die hoop van die boere saam met die 
koring in enkele minute te vemietig; 

... nerens in ons letterkunde word die koringsnyery in die felle son so reeel beskryf as in 
hierdie boek nie. (Kritzinger 1935d: 111.) 

Ons stap saam met horn [die skrywer] deur die geelryp koringvelde, waar die 
vlammende son die swoegende boere genadeloos skroei (Schoonees 1935d:15). 

Gunstige kommentaar word gelewer oor die realistiese uitbeelding van die milieu m Ver/ate 

vlaktes en Kromburg: 



Hy [die skrywer] laat die gewone gebeurtenisse op die boereplaas so voor die oe van 
die lesers lewe dat sy hele belangstelling verower word en hy meeleef (Verlate vlaktes 
1937a:193). 

Die tekening van Kromburg is eg en waar! Is die lewe op Kromburg nie die wat baie 
van ons maar te goed ken op die plattelandse dorpies nie? (Van Dyk 1939:55.) 
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'n Beswaar teen die milieu in Die profeet is volgens Schulze (1938:40) dan ook die feit dat ons dit 

nie kan sien "lewe" nie: 

Die belangrikste tekortkoming van die roman le myns insiens in die yl agtergrond. Ons 
hoor byvoorbeeld te veel van die afval van die volk en van Astarte-feeste, maar dit 
word nie vir ons uitgebeeld nie, ons sien dit nie. 

Die realistiese skildering van "die tipiese boerelewe" in Wankelende jeug word met waardering 

waargeneem: 

Realisties word ons die wyksbasaar geskets, die klaarmaak vir die biduur, die 
verhouding van die baas van die plaas teenoor sy bywoners. Hier oral is Jurg Vaber 
[die skrywer] tuis. Ons voel hy het all es deurleef en sy baie vaardige pen gee ons dit 
meesterlik weer. (V.H. V. 193 8: 10.) 

Abel Coetzee (1938b:7) noem dat die meeste historiese romans "oorlaai (was) met allerlei 

historiese feite en gegewens" en "dat dit meewerk tot 'n gebrek aan die skyn van die werklikheid". 

Hierdie "skyn van werklikheid" is as 'n onmisbare deel van 'n geslaagde roman beskou. 

Hierdie "werklikheidsbeelding" het soveel waarde vir kritici gehad dat oor 'n Merk vir die eeue die 

volgende geskryf is: 

Miskien sou die boek aangrypender gewees het as die skryfster die romanvorm laat 
staan het en blote herinnerings gegee het. Ons twyfel nie daaraan dat die feite in 
hierdie boek feite is nie, maar dit is beter om feite as feite te kry, anders se iemand 
netnou dis nie waar nie. ('n Merk vir die eeue 1938: 15.) 

In 'n resensie oor Die wagter van die koning se beeste maak Schoonees (1937e:12) verskoning vir 

die feit dat hy nie "kan beoordeel of hierdie Kaffers [sic] in elke opsig volkekundig korrek geteken 

is nie". 

Bittereinders is as "'n aanwins vir ons letterkunde" beskou. 'n Mens kry die indruk dat dit veral is 

omdat dit "histories as waar aandoen" (Bittereinders 1936:2). Schoonees (1936a:ll) sien dit ook 
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as 'n pluspunt in hierdie roman: "Sonder om die historiese waarheid geweld aan te doen, het hy 

hierdie boustowwe in verhaalvorm verwerk." 

Dit is duidelik dat romans wat aan kritici se "waarheidseis" voldoen het, voorrang geniet het. Dit 

sluit in die romans waarin die karakters "sielkundig bevredig", die milieu realisties uitgebeeld word 

en historiese en antler feite korrek aangebied word. 

2.3.3.7.1 Met betrekking tot die struktuuraspekte van die roman, word dit duidelik dat by baie 

van die romans van hierdie tydperk die milieu nie werklik deel uitmaak van die struktuur van die 

roman nie. Die milieu staan apart en het meestal geen invloed op die karakters of die handeling nie. 

Vir sommige kritici was dit aanvaarbaar en 'n mens kry die indruk dat die milieu as geslaagd 

beskou word, slegs op grond van die realistiese uitbeelding daarvan. 

So skryfKritzinger (1937d: 13) oor die milieu in Die dwergvroutjie: 

Leipoldt wou die omgewing oortuigend gee en daarin het hy geslaag. Die gees van 
daardie tyd herleef, maar veral die milieu waarin Lukas-hulle beweeg. Daar is die werf, 
die huis, die meubels, die boerdery en veral die kleredrag van daardie tyd. Ons hoor 
ook baie van boererate. 

In Broers sonder Kritzinger ( 193 7j: I) die agtergrond uit as dit "wat (horn) die meeste trek". 

Hieronder noem hy dan die moeilikhede van die boswerkers, hul harde werk en die feit dat "ons 

iets verneem van die verskillende houtsoorte". 

Hierteenoor staan die meer genuanseerde siening van Schoonees (1939g:348) wat voel dat "enkele 

saaklike opmerkings omtrent die boomkappery en die bewerking van hout tog seker nie voldoende 

(is) om die bosatmosfeer [in Broers] te suggereer nie". Die voorwaarde wat hy daarvoor stel, is 

dieselfde as wat hy ook by Somer opmerk (sien aanhaling in verband met Somer hieronder): 

Hierdie broers werk wel toevallig in die Knysna-bosse, maar ons merk heel weinig van 
die essensiele verband tussen die arbeidende mense en die onveranderlike aarde. En die 
geheimsinnige verband moet so hartstogtelik ondergaan word dat karakterontplooiing 
en agtergrond onafskeidelik saamsmelt, sodat ons nie aan die verhaal kan dink sonder 
die omlysting nie. 
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Waar by Fyn en broos slegs genoem kan word dat die milieu of agtergrond "mooi geteken" is 

(Dekker G. 1937c:34), word <lit in ander as 'n belangrike struktuurelement herken, naamlik as 'n 

onafskeidbare deel van karakters en handeling. 

Die feit <lat Toiings in Toiings "haas aanskoulik voor ons lewe in al sy doen en denke, ook in sy 

taalgebruik", word deur Le Roux (1936:21) daaraan toegeskryf <lat die Toiingsfiguur deur 

"realistiese beskrywing saamsmelt tot 'n harmoniese eenheid met die milieu waarin hy beweeg". 

J.J. Dekker (1937:12) sien hierdie eenheid van milieu en karakters in Ver/ate vlaktes raak: 

Die natuur is nie maar 'n lewelose agtergrond van die gebeure, kunsmatige coulisse 
waarvoor die persone beweeg nie, dit leef, <lit is die moederbodem waaruit hierdie 
karakters gegroei het. 

Dieselfde eenheidsverband word in Somer deur Schoonees (1935c:39) erken en waardeer: 

Hierdie geheimsinnige verband ( tussen die onveranderlike aarde en die arbeidende 
mens) moet so hartstogtelik ondergaan word <lat karakterontplooiing en agtergrond 
onafskeidelik saamsmelt, sodat ons nie aan die verhaal kan dink sonder die omlysting 
me. 

In Kromburg word die "milieu van die plaas" volgens F.E.J. Malherbe (1938d: 10) "beklemtoon in 

atkoms, karakter en ongewing". Hy sien byvoorbeeld 'n verband tussen "die ruimte van die plaas 

Rietvlei" en "die ruimte" in die lewensuitkyk van Kasper van Blerk. 

W. van Heerden (1937:17) is van mening dat Krom burg die Afrikaanse roman ophef "bo die trap 

van eenvoudige plastiek en milieu-tekening". 

Die eenheid van milieu en karakters word deur Mulder ( 1940: 31) erken in Laat vrugte: 

Die sfeer van die boereplaas met die eienaardige nuanses van iedere seisoen word deur 
Van den Heever weer pragtig vertolk, gewoonlik in verband met die 
gemoedsgesteldheid van sy figure. 

Kritici het meermale verwag dat die milieu realisties uitgebeeld word. Indien so, is <lit soms as 

maatstaf gebruik vir die geslaagdheid van die roman. Ander het wel die eenheidsverband tussen 

milieu en ander struktuurelemente raakgesien en waardeer. In die meeste romans van hierdie 

tydperk bestaan daar geen hegte verband tussen milieu, karakters en handeling nie. 
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2.3.3.7.2 Kritici het simboliek as 'n belangrike element van die roman beskou. Hulle het voorkeur 

gegee aan meer "verwikkelde" romans wat deur die aanwesigheid van simboliek tot stand kom. 

Die wese en aard van simboliek in 'n roman word deur Boshoff ( 193 6c: 13) soos volg gestel: 

Sonder om opsetlik didakties van strekking te wees, gaan daar van 'n kunswerk 
onbewus 'n boodskap uit, 'n sekere suggestiwiteit wat die skrywer bes moontlik nooit 
bedoel het om daarin te le nie, maar wat desnietemin daaruit straal soos uit die kleure 
van 'n skildery. 

Kritzinger (1935c:1) noem dat simboliek 'n verdieping in die kuns bring. 

Abel Coetzee (1939d:2) verklaar hierdie "verdieping" na aanleiding van Die noodlot soos volg: die 

simboliek word gesien as 'n "tweede verhaal", '"n skaduwee waardeur die eerste verhaal diepte 

kry, perspektief, ewigheidswaarde". Hierdie "tweede verhaal" in Die noodlot is vir Coetzee "die 

gestalte van die skrywer se opvattings van ons nasionale geskiedenis". 

Nienaber (1937a:20) noem simboliek "die volmaakste uitgroeiing van 'n skrywer se werk". 

Uit hierdie menings kan 'n mens aflei dat simboliek 'n besondere waarde gehad het m die 

evaluering van romans. 

Oor simboliek was al die kritici <lit eens <lat <lit nie van "buite af ingebring" moet wees nie, maar 

<lat die "simboliese visie", in die woorde van Mulder (1940:31), "volkome natuurlik (moet) 

voortvloei uit die gegewe werklikheid". 'n Beswaar teen die simboliek in Die wit kraai is <lat <lit 

nie aan bogenoemde vereistes voldoen nie: "die skelle, onheilspellende gekrys van 'n groot swart 

kraai op kritieke momente" word as "uiterlike simboliek" deur Schoonees ( 193 8f: 4 7) beskou. 

Die moontlikheid het bestaan <lat indien die simboliek bewustelik aangebring is, <lit wil se 

"geforseerd" is, die werk "didakties" sal wees en dus geen kuns sal wees nie. Kritzinger (1937f:l) 

huldig hierdie mening en skryf die volgende oor die werk van Malherbe: 

Malherbe is 'n simbolis. Daar is in verskeie van sy romans 'n dieper betekenis. Daar is 
by horn altyd 'n boodskap. Dit kan nie anders nie, maar behalwe in Loutervure is daar 
niks didakties in sy werk nie. Dit sou dan nie kuns wees nie. 
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Romans waar die "verskole simboliese strekking" (Boshoff 1937b:12) voorkom, is dus uiteraard 

besonder gunstig ontvang. 

Kritici het verskil oor die "verskuildheid", al dan nie, van die simboliek in Somer. G Dekker 

(1935f:3) het gevoel dat "hierdie simboliek nog nie heeltemal organies gegroei het nie", terwyl 

Abel Coetzee (1936a:202) juis "die simboolwaarde" gesien het as bydraende faktor dat Somer 

aanvaar is "as een van die suiwerste, ewewigtigste romans in ons letterkunde". Kritzinger 

(1935c:l) en Schoonees (1935d:l5) het ook besondere waardering gehad vir die simboliek wat 'n 

integrale deel van die roman uitgemaak het. 

Oor die algemeen was kritici ( onder andere Kritzinger l 940b: 1; Schoonees l 940b: 15) dit eens met 

die siening van Mulder (1940:31) dat die simboliek in Laat vrugte "minder van buite af ingebring 

(is) en "meer uit die werklikheidsbeelding spreek". Ander het dit teen enkele gevalle, veral wat die 

natuurstemming betref, waar simboliek "minder oortuigend en goedkoper" is (Mulder 1940:31) en 

"die natuursimboliek hinderlik-subjektief' word (Van Heerden E 1940b:32). 

Die simboliek in die twee "Bybelromans" van D.F. Malherbe word deur Boshoff (1936c:13) 

beskou as van besondere waarde, omdat dit 'n "algemeen-menslike waarheid uitbeeld en 

veraanskoulik, sonder om daardeur 'n partypolitieke vlugskrif te word". 

2.3.3. 7.3 By kritici van hierdie tydperk het daar geen genuanseerde siening bestaan ten opsigte 

van die vertelinstansie in die teks nie - dit is gewoon gelyk gestel aan die skrywer. Een van die 

belangrikste vereistes wat aan 'n roman van hierdie tydperk gestel is, is dat die skrywer, alhoewel 

teenwoordig in sy werk, nie sigbaar moes wees nie ( Snyman 1982: 177). 

Die grootste beswaar teen die teenwoordigheid van die skrywer in sy werk het daarin gele dat dit 

"die werklikheidsillusie" verbreek het (Coetzee A.J 1939i:4). 

Teen hierdie "teenwoordigheid" van die skrywer is beswaar aangeteken ten opsigte van die 

volgende romans: 

Jaggie: "Op sommige plekke tree die skrywer hinderlik op die voorgrond; verduidelik hy waar die 

leser reeds sy bedoeling ten volle gesnap het" (Joggie 1935:3). 



74 

Die trekboer: "Hy [Jonker] is soms angsvallig naby die alhier afgekeurde toeligting." As voorbeeld 

haal F.E.J. Malherbe (1935a:61) uit die roman aan, die deel waar "die skrywer" een van die 

karakters toespreek: "Daar, Bekka ... Ook jou het die lewe platgeslaan, selfs toe jy nog skaars jou 

eie voete gevind het sonder om te vra wat jy wil of wat jy glo ... " (p. 230). Vir Malherbe doen 

hierdie direkte aanspreek deur die skrywer afbreuk aan die "suggestiewe beelding" wat by die 

karakter (en die leser) "'n universele waarheid en ruimer verskiet oplig". 

Ook vir G.Dekker (1935b:20) is dit een van die belangrikste besware teen Die trekboer: 

Telkens verbreek die skrywer die epiek van sy verhaal deur homself in die hardop <link 
van sy karakter te meng, sodat ons naderhand nie meer weet wie aan die woord is nie, 
Antonie ('n karakter) of Abraham Jonker nie. 

Oor Bittereinders skryfBoshoff (1936b:3): 

Die tekening is duidelik genoeg, maar die skrywer tree telkens tussenbeide om ons te 
vertel wat aan die gang is ... 'primordiale gevoelens wat ontwaak het en ontsag 
inboesem' .. .in plaas van ons dinge te laat sien en self te laat besef wat daar gebeur. Sy 
skildering moet ons laat begryp watter gevoelens ontketen is. 

In Orion noem Schoonees (1937d:73) die skryfster se "onderbreking van die epiese verteltoon 

deur raadgewing aan die karakters, of oordeelvellings oor hul gedrag" "'n emstige fout". Hy gee 

die korrektief hiervoor aan: 

Met ryper ervaring sal sy [die skryfster] leer om haar oordeel in en deur die beelding 
uit te spreek, om dit so in die weefsel van die oorsaaklike verband in te weef dat geen 
draadjie breek nie. 

F.E.J. Malherbe (1937c: 12) reken dat Fyn en broos 'n "suiwerder en soepeler" werk is as Wrede 

grense, dus 'n vooruitgang in die werk van Sophie Roux. Een van die redes wat hy daarvoor 

aanvoer, is die volgende: in Wrede grense het "die skryfster haar karaktertekening verswak met 

steeds self aan die woord te wees"; terwyl in Fyn en broos "eie gevoelens meer op die agtergrond 

geskuiwe (word)". 

Kritzinger (l 935d: 111) is van mening dat die "boodskappe" in Somer "op 'n natuurlike wyse" 

deur die karakters oorgedra word: 

Ons kry nie die indruk dat hulle as spreekbuise van die kunstenaar moet <lien nie. 
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Ernst van Heerden (1940b:32) reken dat die skrywer in Kromburg. .. "met vrug gewaak (het) teen 

'n neiging van vroeer om die karakters te gebruik as siele om sy gevoelens in te hou, en monde om 

sy gedagtes uit te spreek", maar meen dat in Laat vrugte "die outeur deur sy karakters praat". 

Ander kritici het ook hierdie beswaar teen Laat vrugte ingebring (Dekker G. 1940: 11; Mulder 

1940:31). 

Abel Coetzee (1938e:25) beskou "die ou romantiese stylmiddel waar die skryfster haar regstreeks 

wend tot die gehoor" as 'n "steurende bestanddeel" in Die wit kraai. Hy noem dan "die 

vermaaklikste voorbeeld" die gedeelte "waar die skryfster by die noordelike Germane begin, oor 

Jerusalem afdaal om uiteindelik by die Trekkers aan te land". 

Teen Danster en sy sleepsel het Ernst van Heerden dieselfde beswaar (1940a: 16): 

Die skrywer ontbreek op geen bladsy nie, hy is orals as lastige derde by om te 
verduidelik, om raad te gee, om sentimenteel te wees. 

Hierdie beswaar word ook geopper ten opsigte van Die /ewe roep: 

Die karakters is dikwels maar net spreekbuise waardeur sy [die skryfster] haar idees 
oor kuns of die indrukke van haar reis lug (Die lewe roep 1940:19). 

Die "slegte plekkies" in Tussen die tuine word uitgewys (P.J.C. 1939:14), waarvan die een dan 

genoem word: "'n stemmingsvolle passaat (word) onderbreek [deur die skryfster] met die uitroep: 

"Wonderlik hoe die natuur altyd 'n mens se gedagtes in 'n verhewe rigting stuur!" (p. 36). By die 

herlees van die roman blyk dit tog of hierdie "uitroep" deel is van die innerlike monoloog van die 

hoofkarakter en nie 'n uitroep van die skryfster nie. 

2.3.3.8 Die volgende vereiste ten opsigte van die aanwesigheid van die skrywer le meer verskuild 

as die voorafgaande. Kritici het van skrywers verwag om "objektief' te wees. Dit het veral gegeld 

vir die romans waarin ideologiese kwessies, naamlik sosiale, politieke of godsdienstige 

vraagstukke aangeroer is. 

Uit die "hewige reaksie van sommige kritici wil <lit tog lyk of party skrywers die vinger op 'n 

seerplek gele het. Kritici wou moontlik nie graag die probleem onder oe sien nie en het juis 

daarom die romans afgemaak as sou die skrywers nie objektief genoeg in hul aanbieding wees nie. 
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In die geval van Wrede grense is dit moontlik dat dit veral die manlike kritici is wat "objektiwiteit" 

bepleit, as gevolg van die ongunstige lig waarin die manlike karakters gestel word. Schoonees 

(1935b:8) byvoorbeeld, het 'n "onwaaragtigheid" gevind daarin dat die skryfster nie objektief 

genoeg was nie: "Haar mannefigure is besonder ongelukkig, want in almal sien sy slegs die dierlike 

instinkte raak." 

Hierdie stelling word beaam deur C.M. van den Heever (1935b:77, 79) en Labuschagne (1935:30) 

wat meen dat "die motiewe te seer geaksentueer word in die guns van Suzanne en Grieta" en dat 

"sy [die skryfster] nie die karakters deur haar motiewe heen in hulle volle menslikheid van deugde 

en gebreke, ondergang en triomf, objektiefuitgebeeld het nie". 

By die verskyning van Oeslande, waar die verhouding tussen blankes en bruinmense ondersoek 

word, word die skrywer gewaarsku (C.J.E 1938a:15): 

Iemand wat horn in Suid-Afrika met die pen waag op 'n gebied waar die spaanders van 
politieke skermutselings en botsende beskouings deur die jare heen spat, waag baie. 
Alleen met die grootste omsigtigheid is daardie gebied straffeloos te betree, en dan 
nog bly 'n onbevange siening, sonder partydige kwetsing, moeilik. 

'n Mens vra jouself af of"partydige kwetsing" nie dalk die doel van die skrywer was nie. 

Die resensent meld wel dat die roman "tot nadenke stem", maar meen dat die blankes te sleg en 

die bruinmense te simpatiek geteken word. Hy kom tot die gevolgtrekking: die skrywer het nie 

rekening gehou "met al die rooi liggies" nie en "sy voertuig hang skeef' (C.J.E. 1938a: 15). 

Sonder om redes aan te voer, noem Mocke (1938:18) dat Oeslande mank gaan aan die 

"deurwinterde objektiwiteit" wat "sy [Mikro se] eersteling [Toiings] verhef het tot een van die 

glanspunte van ons prosa". Biihr (1938:63) en Schoonees (1938c:6) was dit met horn eens dat 

objektiwiteit ontbreek. Albei noem die feit dat die blankes te sleg en die bruinmense te goed 

voorgestel word, as die oorsaak van 'n gebrek aan objektiwiteit. In al drie gevalle word die roman 

andersins ook nie in 'n gunstige lig beskou nie. Een resensent (E.V. 1938a:ll) lewer deurgaans 

gunstige kommentaar en vind die volgende: "Treffend is die skrywer se onpartydigheid." 

Vir Schoonees (1939f:12) was die "tendens" in Die loutering van Petrus 'n steen des aanstoots. 

Hy beskuldig die skryfster daarvan dat sy "heftige kritiek op die bestaande orde" lewer en beskou 
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<lit as 'n gebrek aan objektiwiteit: Schoonees sien die roman as "'n welsprekende pleidooi vir 'n 

verslapping van die kerklike tug", waarin sy "in haar oormatige ywer om haar saak te bewys, 'n 

verdraaide beeld van die lewe gee". Hy sien hierdie gebrek aan objektiwiteit in haar uitbeelding 

van "die verteenwoordigers van die kerk" en meen <lat "haar onoorwinlike afkeer van hul 

godsdienstige beginsels haar belet om reg aan hulle te laat geskied". Schoonees sien die toneel 

waar die hooffiguur dominee Bezuidenhout vir Elizabeth staan en afloer as "die toppunt van haar 

spotlustige wraak" en kom tot die gevolgtrekking oor die skryfster: 

Met al die spitsvondigheid van haar vroulike lis het sy sorgvuldige toebereidsels 
gemaak om die eiegeregtige dominee in die val te lok. 

Hierop sou 'n mens Schoonees kon maan tot objektiwiteit. 

Ander kritici het, afgesien van gunstige kritiek oor die roman, Schoonees gesteun daarin <lat die 

werk aan opbjektiwiteit ontbreek (Die loutering van Petrus 1939:408; Labuschagne (1939a:42); 

Malherbe F.E.J. 1939b: 17). 

Kritzinger (1939b:41) lewer egter gunstige kritiek oor Die loutering van Petrus en wys daarop <lat 

die werk juis "ewewigtigheid" besit: 

Seker word hier meedoenloos neergehaal wat volgens die skryfster verwerpelik is, 
maar terselfdertyd word haar aanvaardende lewenshouding so skoon beleef, is daar 
met die negatiewe soveel positiewe waardes ( ook by anders gelaakte persone) <lat die 
geheel tog 'n harmoniese indruk maak. 

Romans is dus beoordeel, nie net ten opsigte van die "objektiwiteit" van die skrywer nie, maar ook 

ten opsigte van die "objektiwiteit" van die kritikus en resensent. 

2.3.3.9 Bewustelike didaktiek in die roman is deurgaans afgekeur, veral as <lit soos in die geval 

van simboliek, "apart en los van die beelding as morele lessie aangeheg word" (Malherbe F.E.J. 

1935a:61). 

Boshoff (1935:3) was van mening <lat in Wrede grense "skynheiligheid sonder prekerigheid" 

uitgebeeld (word) en <lat "opregte naasteliefde nie soos in 'n traktaatjie ter navolging voorgehou 

(word) nie". Nienaber (1938a:220) daarenteen, het gevind <lat "die strekking soms te opsetlik" is 

en <lat <lit daartoe hydra <lat die bou "ongebalanseerd" was. 
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Wat Nukkebol Reinard betref, was Mocke (1937a:38) bly <lat "die didaktiese pilletjie goed 

versteek is". 

Oor Saul die worstelheld en Die profeet berig Kritzinger (1937f:1 ): " ... daar is niks didakties in sy 

[Malherbe se] werk nie. Dit sou dan nie kuns wees nie". 

W. van Heerden (1937: 17) sien Kromburg as '"n genadelose, ... kastyding van die oppervlakkige, 

geestelik-begrensde en skinderlustige kleinburgerlikheid". Hierdie "tendens" staan volgens horn nie 

"los van. die res van die roman nie". Hy stel <lit soos volg: 

In Kromburg word situasies nie gebruik bloot as platforms vir die skrywer om van sy 
idees ontslae te raak nie. Die idee groei uit die situasie, en handeling en strekking word 
vereen tot 'n onskeibare geheel. 

Die loutering van Petrus is deur verskeie kritici as geslaagd beskou, maar "die duidelike 

strekking" word deur F.E.J. Malherbe (1939b:l6) en Kritzinger (1939b:39) afgekeur. Die kritikus 

wat egter die sterkste te velde getrek het teen "die tendensieuse voorstelling van die skryfster" is 

Schoonees (1939£:12) (vgl. 4.4.3.5). 

Waar Erlank (1939:10) die "skrywer se tendens" as "subtiel" beskryf in die roman In o.fferande 

ryk, het G. Dekker (1941: 190) <lit weer afgemaak as: "langdradig, didakties, soeterig" en "sonder 

beelding of diepte skouing". 

Langs die weg van 'n mynwerker word deur Abel Coetzee (1939e:22) beskou as "onryp", as 

gevolg van "die opsetlike propaganda wat daarop bereken is om meegevoel te wek met die 

droewige lot van die arme mynwerker". 

2.3.3.10 Die feit <lat die "bewuste ten dens" of die "bewuste strekking" afgekeur is, beteken nie 

dat kritici nie na die boodskap in, of die funksie van die roman gevra het nie. Die "strekking" 

moes "gesond" wees en <lien tot lering, stigting en tot verbreding van kennis. Hierin het kritici die 

didaktiese benaderingswyse gevolg wat vanaf die vroegste Afrikaanse literatuurbeskouing 'n 

algemene neiging was (Snyman 1982: 16). Dit blyk <lat die meeste kritici veral gunstig gereageer 

het wanneer "geloof in die Afrikanemasie" opgebou is, maar wanneer morele, godsdienstige en 

politieke vraagstukke aangeroer is, het die meeste dit versigtig benader. 
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Geluksvlei is volgens G. Dekker (1937b:57) "opvoedkundig 'n boek wat ons baie nodig het" en hy 

meen dat ons versterk behoort te word deur "die gesonde gees" en "die liefde vir wat tot ons 

onvervreembare nasionale besit behoort". 

Abel Coetzee (1939d:2) verwelkom die "uitgesproke nasionale gees" wat m Die noodlot 

voorkom. 

Vir Kritzinger (1938a: 1) het die roman Stompie Kinkelman '"n sosiale waarde", want hy glo "daar 

sal ongemerk gesonde saadjies, byvoorbeeld geloof in die Afrikaanse nasie, gesaai word". 

Langs die weg van 'n mynwerker word vir Abel Coetzee (1939e:22) "'n angstige noodkreet oor 

die ondergang van die mynwerker" wat "die ondergang van die hele volk. .. versinnebeeld". 

Alhoewel hy dit nie definieer nie, sien Schoonees ( 1940c: 13) "'n gesonde lewensopvatting" in 

Tersia. Ook In offerande ryk is daar vir horn (Schoonees 1939c:12) sprake van '"n gesonde 

strekking" naamlik die "offervaardigheid" van Kindliefwat haar bejaarde ouers versorg. 

Oor Tussen die tuine berig 'n resensent (P.J.C. 1939: 14): 

Dit moet die algemene goedkeuring wegdra dat die boek begin met 'n huwelik. 

Schoonees (1939g:361) beskou Die trekboer as "'n droewige relaas van langsame verwording, 

van dreigende verkaffering, wat nogeens, soos 'n tiental jare gelede by die verskyning van Ampie, 

ons verpolitieke volk tot eendragtige aksie behoort aan te spoor". Ook moet Die duister sluier 

"omdat dit so 'n roerende beeld gee van ons nasionale tragedie ... die volksgewete help wakkerskud 

(my kursivering) (Schoonees 1939g:398). 

Oor Die ondergang van 'n medemens betreur 'n resensent die feit dat die boodskap nie beter 

oorgedra is nie (Die ondergang van 'n medemens 1935:1): "Was dit nou nie 'n mooi geleentheid 

vir die skrywer om die adel van alle arbeid, ook hande-arbeid, meer te laat uitkom nie?" 

Die boodskap in Wrede grense het gesorg vir morele besware: Schoonees (1935b:8) sien dit as "'n 

protes" teen die "wrede grense" van die huwelik. As gevolg daarvan spreek hy die hoop uit: 



Et.ies en sosiaal sal die standpunt van die skryfster vir die grootste gedeelte van ons 
volk verwerpelik wees, omdat dit die heiligheid van die huwelik aantas, wat tog die 
eintlike fondament van die hele maatskaplike gebou is. 

Hy het egter waardering vir die volgende aspek: 

Met so 'n besondere kiesheid het sy die seksuele feite behandel dat selfs die mees 
preutse leser geen aanstoot kan neem nie. Daar is by haar geen die geringste neiging 
om die lewensintimiteite op stuitlike wyse uit te stal nie. 

Ander kritici het weer van hierdie "boodskappe" in Wrede grense aangeprys. 
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Nienaber (1938a:220) skryf dat "Sophie Roux uitstekend daarin geslaag (het) om die gewete 

wakker te skud teenoor een van ons neteligste vraagstukke", naamlik die ongehude moeder. 

Kritzinger (1936e:6) beaam hierdie stelling: 

Op oortguigende wyse val die skryfster die huigelagtigheid van die maatskappy aan, 
daarom het ons hier met 'n militante roman te doen. 

In Saul die worstelheld word die voorwaarde Vlf "egte kuns" gestel, naamlik 

"skoonheidsontroering" en "'n boodskap wat bokant die tydelike uitstyg". Hierdie boodskap 

behels, volgens Boshoff (1936c: 13), die volgende: 

Dit is 'n deur menslike handelinge geaktiveerde betoog van die futuliteit van 

uitwendige solidariteit, as dit 'n nasie aan inwendige kerngesondheid van karakter en 

geestelike ideale ontbreek. 

Kritzinger (1936b:39) het dit effens anders verstaan: hy het "ons nasiebouers" herinner aan die 

"plegtige boodskap", naamlik "as die Here die huis nie bou nie, tevergeefs werk die wat daaraan 

bou; as die Here die stad nie bewaar nie, tevergeefs waak die wagter". 

In Die profeet word "die worstelstyd" deur Bosh off ( 193 7b: 12) gesien as "prototipe van die 

nasionale beweging in die algemeen, ook van ons eie volksgeskiedenis". 

Hierop die versugting van Schoonees (1937c:l 7): 

Sal ons volk die ernstige boodskap van hierdie roman verstaan? 
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Afgesien van die politieke besware wat teen Oeslande ingebring is (vgl. 2.3.3.8), het ander kritici 

<lit weer verwelkom: Oeslande is volgens 'n resensent (J.J.S. 1938:9) '"n eerlike poging" om "die 

kwessie van blank en nie-blank met al sy konsekwensies reg onder die oe te sien". 

Alhoewel Schoonees die "tendens" in Die loutering van Petrus afgekeur het (vgl. 2.3.3.8), het 

F.E.J. Malherbe (1939b:l5) die boodskap, naamlik 'n verwerping van "die konserwatiewe 

standpunt en ortodokse Skrifverklaring" verwelkom as 'n blootlegging van 'n emstige probleem 

van ons Afrikaanse geestelike lewe en dus tydig en noodsaaklik". M.E.R. (1939:4) wys weer op 

die geldigheid van die "volkskritiek" wat deur die vroulike hooffiguur gelewer word: ons is self 

verantwoordelik vir ons armblanke-probleem en ons "juriestelsel van regspleging tussen swart en 

wit. .. skreeu ten hemele om hervorming". 

In Wankelendejeugmet "sy leersame strekking" (Ackerman 1938b:67), vind 'n resensent (V.H.V. 

1938:10) verskeie "boodskappe", naamlik "die sydelingse aanklag teen die openbare mening oor 

die aannemery" en die aanklag "teen die skynheiligheid van die Christelike lewe van sommige 

vooraanstaandes in ons kerk". Abel Coetzee (1938d:l) sien <lit as 'n aanklag teen "die onsedelike 

en vervloekende uitwerking wat die dans het op die jeug". Hy voeg egter by: "maar ek wil pleit 

om meer verdraagsaamheid teenoor die huisdans". 

Alhoewel openlike didaktiek afgekeur is, het die funksie wat die roman gehad het waarde daaraan 

verleen. Die "boodskappe" in die roman het ook besondere aandag ontvang. Afhangende van 

persoonlike oortuiginge, is sommige boodskappe aanvaar saam met die romans waarin <lit 

voorgekom het, terwyl onaanvaarbare boodskappe saam met die romans waarin <lit voorgekom 

het, verwerp is. 

2.3.3.11 Afgesien van gunstige sowel as ongunstige reaksies op die "boodskap" van die 

"skrywer" ten opsigte van sekere politieke en maatskaplike vraagstukke ( onder andere na 

aanleiding van Oeslande en Die loutering van Petrus), was heelparty kritici en skrywers van 

mening <lat weggeskram is van dieperliggende probleme, veral betreffende maatskaplike, 

godsdienstige en politieke vraagstukke. Hulle het groter betrokkenheid by alle aspekte van die 

lewe gevra. As gevolg hiervan het N.P. van Wyk Louw in 1936 die Afrikaanse letterkunde 

genoem een van "skoolboeke en burgerlike sentimentjies" (Van Wyk Louw 1986:11). Ook 

Haantjes (1937:425) wys daarop: "de Afrikaansche jeugd kan bijna ieder boek zonder gevaar 
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lezen". Maar "zonder gevaar" beteken dat "in velen boek de diepere levenswerkelijkheid niet 

wordt geraakt" en "het blijft dan bij een anecdotische weergave van toestanden en 

gebeurtenissen". Geluksvlei is vir horn 'n goeie voorbeeld hiervan. 

P. de V. Pienaar (1937:33) onderskryf ook hierdie siening: 

... die bloedarmoede waaraan ons letterkunde ly, sal dan eers genees word wanneer ons 
'n gespierde, volbloedige behandeling van lewenswerklikhede soos godsdiens, 
geslagsdrif en die geskiedenis kry. 

Van Wyk Louw (1986: 10) wys daarop dat die "allermenslikste verhouding 'n kleinburgerlike sakie 

van vry en trou (bly)"; dat "hierdie hartstogte ... bloot gemoedelik of so met 'n rapsie oulike 

suggestiwiteit aangeraak (word) terwyl daar teenoor die saaklikheid en eerlikheid van die modeme 

seksbelewing alleen botte verswyging gestel word". 

Alhoewel Van Wyk Louw geen voorbeelde aanhaal nie, sou 'n mens kon se dat in Wrede grense 

"die allermenslikste verhouding" slegs met 'n "rapsie oulike suggestiwiteit aangeraak word" (p. 

45, 46). 

Kritzinger (1939d:233) het wel waardering vir "die eerlikheid van die outeur" in Stryd en 

oorwinning (hoofstuk 35) ten opsigte van "die seksuele verhoudinge van die huwelikspaar": 

Op 'n kuise manier word van geslagtelike verhoudings melding gemaak. Hierdie 
eerlikheid is nuut in ons letterkunde. 

Die "melding maak" daarvan is moontlik "nuut" en "eerlik", maar die verhouding word nie regtig 

uitgebou nie, moontlik is dit waarom Kritzinger dit as "kuis" bestempel het. So word die 

verslegtende seksuele verhouding in die roman uitgebeeld: 

... haar verset teen die eise van die huwelik ... slinger horn opnuut soos 'n wrakhout die 
lewensstroom in, om daar op die oewer, tussen die opdrifsels van versperde hartstog, 
van onrus en onlus, van twyfel en hoop, sy weg weer alleen te baan en terug te soek na 
die maat wat hy verloor het (p.156). 

In 'n voorwoord van die roman Wrede grense verwys Judith Pellissier na een van "ons neteligste 

maatskaplike vraagstukke", naamlik die lot van die ongehude moeder en die feit dat dit 'n baie 

gewaagde onderwerp is. Ook Kritzinger (1936e: 1) maak melding van die gewaagdheid van hierdie 

onderwerp. 
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Wanneer die probleem wel aangespreek word in die roman Wrede grense, skryf Pellissier in die 

voorwoord daarvan dat Sophie Roux "uitstekend daarin geslaag het om die gewete wakker te 

skud ... van die alledaagse man en vrou teenoor 'n meisie, wat verlei geword is [sic] deur 'n 

gewetenlose man". Hieruit blyk dit dat Pellissier en die skryfster van die roman die probleem, 

naamlik ·die seksualiteit van die mens (en die meisie) nie na behore uitpluis nie. Die saak word te 

maklik opgelos deur die volgende eensydige "verklaring": jy moet simpatie met die meisie he, want 

dit was nie haar skuld nie. Hierdie "verklaring" word afgelei uit die volgende uitspraak in die 

voorwoord: 

Hierdie geestesontboeserninge lewer bewys dat hierdie kind nie sleg gebore was nie; 
inteendeel, dat sy onder simpatieke leiding kon ontluik het tot die perfekte vrou. 

Die skryfster van die roman Loe/a, Juanita de Villiers, noem in 'n voorwoord by die roman dat die 

"tema" vir sommige lesers "gewaagd" sal wees, maar dat sy "getrag (het) om die onderwerp op s6 

'n wyse te behandel dat die boek nie alleen veilig in die hande van elke leser en leseres, selfs van 

die prikkelbaarste leeftyd, kan gestel word nie, maar dat dit hulle tot heilsame les moet dien". 

Hierdie oorweging het daartoe gelei dat die lot van die buite-egtelike kind nie die tema van die 

boek geword het nie, dat dit trouens skaars ter sprake kom. F.E.J. Malherbe (1938b:6) wys daarop 

dat dit "geheel ondergeskik" aan die "interessante storie" is. Waar dit wel ter sprake kom, word 

die lot van die kind "opgehef' deur die feit dat die kind van goeie afkoms is en sy op 

wonderbaarlike wyse met haar moeder herenig word. 

Een resensent is van mening dat Oeslande nie 'n "sosiologiese" roman geword het nie, dat daar nie 

werklik tot die kern van die probleem deurgedring is nie. Hy stel dit soos volg: 

Mikro voel die onreg, maar die gevoel bereik geen hoogtes nie. Steeds word dit 
gedemp deur die verlustiging in die daaglikse lewe van die volkies en in die harde werk 
op die landerye. 

Hy reken ook dat daar van die "gewaagde tema" weggeskram is, naamlik die liefde van die 

getroude sendeling vir die sestienjarige meisie. Hy meen dat die "oplossing" daarvan gevind word 

in "die sweet agter die ploegstert" en dit "laat maar 'n baie klein voortjie op Mikro se oesland". 

(J.J.S. 1936:9.) 
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L.T. Kriel (1939:20) is van mening dat "die weergawe van die lewe in sy werklikheid" deur die 

maatskappy "belet" word en dat daar in die romans van hierdie tydperk niks meer gedoen is nie "as 

om die randjie van die sluier aan te raak waarmee ons dit welvoeglik ag om die lewe te bedek". Hy 

wys op die volgende: 

Hierdie dinge [ verbode of onwelvoeglike onderwerpe] vorm deel van die wese van die 
mens self, dit openbaar die werking van sy gemoed in die diepste, die 
skrikwekkendste, die felste oomblikke van bestaan. Derhalwe is dit die lewensbloed 
van die letterkunde, en as ons dit uit die literatuur wil verban, ontneem ons horn sy 
grootste lewensbron. 

Samevatting 

Romans was gewilde leesstof in hierdie tydperk. Die verskyning van nuwe Afrikaanse romans is 

met groot afwagting voorafgegaan en met opwinding beleef Aan die meeste romans is etikette 

toegeken waaruit reeds 'n sekere waardebepaling gelees kon word. Sekere romans is as 

definitiewe hoogtepunte in die Afrikaanse romankuns beskou. In die lig van kritiek wat op romans 

van die tydperk gelewer is, kan 'n mens tot die volgende gevolgtrekking kom: kritici het hul 

dikwels aan growwe psigologismes skuldig gemaak en eerder skrywerskritiek in plaas van 

tekskritiek gelewer. Soms is die romans beoordeel slegs op grond van die estetiese indruk wat dit 

op die kritici gemaak het. Die taal moes "suiwer" wees, wat veral beteken het dat dit vry van 

anglisismes moes wees. Sommige kritici het 'n ryk en versierde styl verkies, terwyl antler 'n 

eenvoudiger styl verkies het. Romans moes 'n weerspieeling van die werklikheid wees. Resensente 

se "werklikhede" het nie altyd ooreengestem nie. Hierdie werklikheid het veral die Suid-Afrikaanse 

werklikheid beteken en ingesluit: die "volkseie". Vernuwing in die prosa is gesoek in die 

aanwending van nuwe temas en motiewe. Realistiese uitbeelding van milieu waarin "lewende" 

(sielkundig gemotiveerde) figure optree, was 'n vereiste. Alhoewel die milieu in die meeste romans 

nie deel van die struktuur daarvan uitgemaak het nie, het kritici, waar dit wel die geval was, groot 

waardering daarvoor gehad. Simboliek was 'n belangrike eienskap van die roman, maar moes net 

soos die boodskap, "verskuild" teenwoordig wees, anders kan dit ontaard in didaktiek. Daar is 

geen onderskeid getref tussen vertelinstansie en skrywer nie. Die skrywer moes nie "teenwoordig" 

in die roman wees nie. Boonop moes hy/sy "objektief' wees. Dit het beteken dat "boodskappe" nie 

in stryd met die opvattinge van die kritikus moes wees nie. Bewustelike didaktiek is afgekeur, 

maar kritici was dit eens dat romans 'n boodskap oordra of 'n sosiale funksie kan verrig. Die 

meeste skrywers en kritici het van dieperliggende vraagstukke weggeskram, terwyl enkeles dit juis 

as 'n leemte in die Afrikaanse roman ervaar het. 
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HOOFSTUK3 

Die bestaansgeskiedenis van die romans aan die hand van al die belangrikste Afrikaanse 

literatuurgeskiedenisse 

3.1 In hierdie hoofstuk word die bestaansgeskiedenis van elke roman wat binne die bestek van my 

ondersoek aangedui is, nagegaan. Die lotgevalle van elkeen word aangedui aan die hand van al die 

belangrikste literatuurgeskiedenisse in Afrikaans sedert 1941. Alle hersiene uitgawes van die 

literatuurgeskiedenisse is in ag geneem. Alhoewel romans van 1934, 1935 en enkeles van 1936 

reeds in Dekker (1935a, 1937a) se Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1935 en 1937 verskyn, 

begin die ondersoek met sy Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941, omdat dit die eerste 

omvattende literatuurgeskiedenis is waarin al die romans uit hierdie tydperk behandel word. Hier 

volg 'n lys van die literatuurgeskiedenisse wat geraadpleeg is, in chronologiese volgorde volgens 

verskyningsdatum: 

1941 Dekker, G. Afrikaanse literatuurgeskiedenis. 3de bygewerkte druk. 
1946 Antonissen, Rob. Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche 

letterkunde. 
1947 Dekker, G. Afrikaanse literatuurgeskiedenis. 4de bygewerkte druk. 
1951 Nienaber, P .J. (red.) Perspektief en profiel. 
1952 Beukes, Gerhard J. & Lategan, Felix V. Skrywers en rigtings. 
1955 Antonissen, Rob. Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede. 
1956 Beukes, Gerhard J. & Lategan, Felix V. Skrywers en rigtings. 2de bygewerkte 

druk. 
1960 Antonissen, Rob. Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede. 2de 

hersiene druk. 
1960 Dekker, G. Afrikaanse literatuurgeskiedenis. 5de om- en bygewerkte druk. 
1960 Nienaber, P.J. Perspektief en profiel. 2de bygewerkte druk. 
1961 Beukes, Gerhard J.& Lategan F.V. Skrywers en rigtings. 4de bygewerkte druk. 
1961 Dekker, G. Afrikaanse literatuurgeskiedenis. 6de bygewerkte druk. 
1963 Dekker, G. Afrikaanse literatuurgeskiedenis. 7de bygewerkte druk. 
1965 Antonissen, Rob. Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede. 3de 

hersiene uitgawe. 
1965 Lindenberg, E. (red.) Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde. lste uitgawe. 
1966 Dekker, G. Afrikaanse literatuurgeskiedenis. 9de druk. 
1966 Dekker, G. Afrikaanse literatuurgeskiedenis. 13de druk bygewerk tot 1966. 
1967 Lindenberg, E. (red.) Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde. 2de hersiene 

uitgawe. 
1969 Nienaber, P.J. (red.) Perspektief en profiel. 3de hersiene uitgawe. 
1970 Lindenberg, E. (red.) Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde. 3de hersiene 

uitgawe. 
1973 Lindenberg, E. (red.) Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde. 4de hersiene 

uitgawe. 
1978 Kannemeyer, J.C. Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1. lste uitgawe. 



1980 Lindenberg, E. (red.) Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde. 5de hersiene 
uitgawe. 

1982 Nienaber, P.J. (red.) Perspektief en pro.fie!. 5de hersiene en hersette uitgawe. 
1984 Kannemeyer J.C. Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1. 2de hersiene en 

bygewerkte uitgawe. 
1988 Kannemeyer, J.C. Die Afrikaanse literatuur 1652-1987. 
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Daar word gelet op die ruimte wat aan die bespreking van elke roman afgestaan word. Die aard 

van die kritiek word in bree trekke aangedui. Hierin word gebruik gemaak van die 

ondersoekmetode wat Dijkstra (1989: 159-168) aandui, waarin bogenoemde onderskeidelik as 

"kwantitatiewe kanonaanduiders" en "kwalitatiewe uitsprake" gedefinieer word. Behalwe om die 

"kwalitatiewe uitsprake" na te gaan, sou 'n mens uit die ruimte wat aan elke roman afgestaan 

word, kbn aflei of 'n bepaalde roman as belangrik beskou is al dan nie. 

Dit is insiggewend om te vind <lat sekere romans met die verloop van tyd minder ruimte in die 

literatuurgeskiedenisse opneem. Hulle het minder opsigtelik geraak, by implikasie minder 

belangrik, terwyl antler mettertyd meer ruimte beslaan omdat hulle klaarblyklik in belangrikheid 

toegeneem het. 

Literatuurhistorici was <lit eens <lat sekere prosawerke nie die toets van die tyd sou deurstaan nie. 

Dekker (1941: 151) het dit reeds in 1941 voorsien en stel <lit soos volg: 

Baie van die werke wat ek hier noem, sal nie meer genoem word m die 
literatuurgeskiedenis van die toekoms nie. 

Nienaber ( 1951: Voorwoord) meen: 

Baie name wat verdienstelik was in die wye kultuur-historiese ontplooiing van ons 
letterkunde, kan nou langsamerhand verval. 

Die meeste romans het dan ook hierdie lot te beurt geval, naamlik om "langsamerhand ( te) verval" 

en wel soos weerspieel in bogenoemde literatuurgeskiedenisse. 

3.2 Vervolgens word 'n beeld gegee van hoe elke roman in bogenoemde literatuurgeskiedenisse 

behandel is. Die romans word geplaas volgens jaartal van verskyning waaronder <lit dan alfabeties 

volgens skrywer behandel word. 
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1934 

Botha, P. W. Joggie. 

Jaggie word in 1941 in Afrikaanse literatuurgeskiedenis deur Dekker ( 1941: 192) genoem. Hy 

staan slegs 2 reels aan die roman af. Hy meld wel dat "talent" aanwesig is, maar lewer hoofsaaklik 

negatiewe kritiek, veral ten opsigte van die styl. In 194 7 word die inskrywing onveranderd geplaas 

(Dekker 1947:207). 

In sy Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde van 1946, maak 

Antonissen (1946:358) melding van Jaggie in 7 reels: 5 word afgestaan aan die tema, milieu en 

intrige, terwyl in 2 gunstige kommentaar gelewer word oor die styl, benadering en genietbaarheid 

van die roman. 

In 1951 gebruik Antonissen 3 reels in Perspektief en profiel waann genoem word dat 

"innerlikheidsbeelding" ontbreek, maar dat die gunstige benadering van die skrywer daarvoor 

vergoed (Nienaber 1951:230). Die skrywer, P.W. Botha, word nie in dieprofiel-gedeelte behandel 

me. 

In Skrywers en rigtings van 1952 en al die daaropvolgende hersiene uitgawes word Jaggie of die 

skrywer daarvan nie deur Lategan vermeld nie (Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961 ). 

In 1955 vermeld Antonissen (1955:254) die "nogal vlakke Jaggie" in Die Afrikaanse letterkunde 

van aanvang tot hede in slegs 1 reel. Dit word herhaal in die hersiene uitgawe van 1960 

(Antonissen 1960:300). 

In 1960 gebruik Antonissen slegs 1 reel om die tema te noem (Nienaber 1960: 125). Hierdie 

inskrywing word in alle verdere hersiene uitgawes van Perspektief en profiel herhaal (Nienaber 

1969:110, 1982:93). 

In 1960 gebruik Dekker slegs 1 reel (1960:296) waarin hy weglaat dat "talent" aanwesig is, terwyl 

hy die negatiewe kritiek herhaal van 1941 en 1947 (sien eerste paragraaf onder Jaggie). Hy 

volstaan met hierdie kritiek in alle verdere hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis 

(1961:296; 1963:313; 1966a:313; 1966b:347). 
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In 1965 .word Jaggie of die skrywer nie deur Antonissen (1965) in Die Afrikaanse letterkunde van 

aanvang tot hede genoem nie. 

In nie een van die uitgawes van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde wat vanaf 1965 tot 1980 

verskyn, word Jaggie of die skrywer daarvan vermeld nie (Lindenberg:1965; 1967; 1970; 1973; 

1980). 

In 1978 word 1 reel in Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur deur Kannemeyer gebruik om 

slegs die tema te noem (1978:333). Hy herhaal dit in 1984 (Kannemeyer 1984:336). 

In 1988 word Jaggie uit Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 weggelaat, terwyl die skrywer ook 

nie genoem word nie (Kannemeyer 1988). 

De Waal, J.H.H. Die eksentrieke Essie. 

Dekker staan in 1941 11 reels af aan die roman in Afrikaanse literatuurgeskiedenis. Daarin word 

geen kritiek gelewer op die roman as sodanig nie, maar 'n uitvoerige weergawe gegee van De 

Waal se voorwoord by die verskyning van 'n veranderde, hersiene uitgawe van Die eksentrieke 

Essie. Dekker meld ook dat De Waal in sy voorwoord "'n skerp aanval maak op die skrywer van 

hierdie Literatuurgeskiedenis". In hierdie geval verwys Dekker dus na homself Dekker lewer in 17 

reels kritiek op die romans van De Waal. Dekker het dit veral teen die vlak karakterisering, 

"grilligste toevallighede" en swak styl. (Dekker 1941: 154-155.) Hierdie kommentaar word herhaal 

in al die volgende hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 1947:167-168; 

1960: 116; 1961: 116; 1963: 119; 1966a: 119; 1966b: 119). 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde van 1946 verskyn 7 reels 

oor die Die eksentrieke Essie. Hierin noem Antonissen dat die tweede druk daarvan in 1936 

"grootelijks verbeterd (is) door degelijker bouw" en dat Jonker 'n "fyner sielkundige verloop" 

daaraan toegeskryfhet. (Antonissen 1946:150-151.) 

In 1951 noem en bespreek Antonissen die roman saam met De Waal se antler romans, 16 reels 

word hiervoor gebruik. Antonissen skryf dat De Waal sy werk uit "didakties-opvoedkundige 

oorwegings voortgebring (het)". Hoofsaaklik negatiewe kritiek word gelewer, wat veral gerig 
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word teen 'n gebrek aan "persoonlike styl, psigologie en 'n stewige bou". Antonissen vind egter 

dat De Waal se romans "in hoe mate geslaag" is waar dit aangebied word as "aangename, moreel

gesonde, idealistiese en soms leerryke leesstof'. (Nienaber 1951:153-154.) 

Die eksentrieke Essie word nie in een van die uitgawes van Skrywers en rigtings vermeld nie. De 

Waal word dikwels vermeld ten opsigte van sy antler werk (veral in die laaste uitgawe in 1961) 

(Beukes & Lategan 1952:146,169; 1956:280,281; 1961:176, 199, 286, 295, 299, 303, 307). 

Die eksentrieke Essie word saam met die antler romans van De Waal bespreek in Die Afrikaanse 

letterkunde van aanvang tot hede in 1955. Hiervoor gebruik Antonissen 12 reels. Hy meen dat De 

Waal sy romans "uit didakties-opvoedkundige oorwegings voortgebring (het)". Hoofsaaklik 

negatiewe kritiek word gelewer wat veral gerig word teen 'n gebrek aan "persoonlike styl, 

psigologie en 'n stewige bou". Volgens Antonissen is die natuurlike dialoog en spanning wat in die 

verhale voorkom pluspunte. ( Antonissen 19 5 5: 109.) Hierdie kommentaar word herhaal in die 

volgende hersiene uitgawes (Antonissen 1960:126-127; 1965:125-126). 

In 1960 gebruik Antonissen 9 reels om De Waal se romans gesamentlik te bespreek. Hy lewer 

hoofsaaklik negatiewe kritiek, maar vind ook pluspunte. Die inskrywing is byna woordeliks 'n 

herhaling van die kommentaar wat in 1955 in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede 

verskyn het (sien voorafgaande paragraat). (Nienaber 1960:44-45.) Hierdie inskrywing word 

herhaal in die volgende hersiene uitgawe van Perspektief en pro.fie/ (Nienaber 1969:39; 1982:40). 

In lnleiding tot die Afrikaanse letterkunde van 1965 word Die eksentrieke Essie nie vermeld nie. 

De Waal word wel genoem ten opsigte van sy antler werk (Lindenberg 1965:21, 66, 88). Dit is 

ook die geval in die verdere hersiene uitgawes (Lindenberg 1967:25, 73, 74, 105-106; 1970:25, 

75, 76, 109, 110; 1973:25, 79, 83, 127-128; 1980:25, 89, 93, 160-161). 

Die eksentrieke Essie word nie apart in Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur behandel nie. Al 

De Waal se romans word in 24 reels bespreek. Daar word gewys op die "gewildheid [van De 

Waal] as volkskrywer". Kannemeyer dui ook die "patroon" aan van die "avontuurromans" en die 

feit dat die verteller horn regstreeks tot die leser rig. Hy noem dat hiermee aangesluit word by die 

"ou historiese verhaal" waar daar ook min karakterontwikkeling voorkom. Kannemeyer vind ook 

die taal "sterotiep en vol anglisismes". (Kannemeyer 1978:155.) Hierdie kommentaar word herhaal 

in die volgende hersiene uitgawe (Kannemeyer 1984: 157). 
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In Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 staan Kannemeyer 8 reels af aan die romans van De Waal. 

Die eksentrieke Essie word nie apart behandel nie. Hierdie kommentaar stem ooreen met die van 

1978 (sien vorige paragraaf) en word hier net in verkorte vorm weergegee. (Kannemeyer 

1988:71.) 

Jonker, Abr.H. Die trekboer. 

Dekker lewer 10 reels negatiewe kritiek in Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941. Dit is veral 

gerig teen "'n gebrek aan handeling" en 'n styl met "hinderlike manierismes". (Dekker 1941:214.) 

Dieselfde inskrywing is gemaak in die volgende hersiene uitgawe (Dekker 1947:234). 

In 1946 gebruik Antonissen 39 reels vir die bespreking van Die trekboer in Schets van den 

ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde. Die grootste gedeelte van die ruimte word 

ingeneem deur 'n beskrywing van die verhaalgebeure. Die laaste 5 reels dek die gebreke wat die 

volgende behels: "langdradigheid", "slappe bouw" en "zwakke motivering". 

(Antonissen: 1946:342-343.) 

In Perspektief en profiel van 1951 lewer Antonissen 18 reels kommentaar. Hy noem die tema en 

wys op stylgebreke wat veral in die eerste gedeelte van die roman voorkom: "langdradigheid", 

"slappe konstruksie" en "eindelose sielkundige uitpluisery". As wins wys hy op die "presiese" 

weergawe van die "daaglikse plaaslewe" en die "fatale agteruitgang" van die hoofkarakter in die 

laaste gedeelte van die roman. (Nienaber 1951:219-220.) Die skrywer, Abr.H. Jonker, word nie in 

die profiel-gedeelte behandel nie. 

In nie een van die drie uitgawes van Skrywers en rigtings word Die trekboer genoem nie. Daar 

word wel melding gemaak van Jonker se eerste roman, Die plaasverdeling (Beukes & 

Lategan: 1952:270). Verder word hy genoem in verband met sy kortverhale (1952:248,. 254, 270-

273, 281). Hierdie inskrywings word herhaal in die volgende hersiene uitgawes (Beukes & 

Lategan 1956:268, 274, 290-293, 301; 1961:286, 288, 296, 297, 320-324, 332). 

In 1955 staan Antonissen 14 reels af aan 'n gesamentlike bespreking van Die trekboer en Die 

plaasverdeling. Benewens die tema, noem hy slegs dat die bou en styl swak is. By implikasie vind 

hy dat die roman nie slaag nie as gevolg van die feit dat die tragiek deur die sosiale probleem-
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stelling oorvleuel word. (Antonissen 1955:246-247.) Hierdie inskrywing word onveranderd 

geplaas in die volgende hersiene uitgawes (Antonissen 1960:289-289; 1965:301). 

In die perspektief-gedeelte van Perspektief en pro.fie!, gebruik Antonissen in 1960 slegs 6 reels 

waarin albei die romans behandel word. Slegs die tema word genoem en die feit dat Die trekboer 

'n "strakker skryf- en verhaaltrant" het as Die plaasverdeling. (Nienaber 1960:124.) Met dieselfde 

bespreking word volstaan in die volgende twee hersiene uitgawes (Nienaber 1969: 109; 1982:92). 

In 1960 gebruik Dekker 15 reels, dus meer as in 1941 en 1947, om Die trekboer te beskryf Die 

roman word nou in 'n gunstiger lig gesien. Die tema word genoem en die sentrale motiefbespreek. 

Dekker meen dat, ten spyte van stylgebreke, die roman '" n belangrike ontwikkeling in ons 

prosakuns" verteenwoordig" en wel as gevolg van "die noodwendige lewensloop van die 

karakters". (Dekker 1960:274-275.) In al die volgende om- en bygewerkte uitgawes word hierdie 

kommentaar herhaal (1961:274-5; 1963:288; 1966a:288; 1966b:3 l 7-318). 

In 1965 word Die trekboer en Die plaasverdeling in Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde saam 

in 3 reels genoem. P.G. du Plessis beskou dit as "realistiese prosa" met "duidelike tekens van 

talent". (Lindenberg 1965:77.) Hierdie kommentaar word onveranderd in die volgende hersiene 

uitgawe geplaas (Lindenberg 1967; 1970:93). 

In 1973 noem Andre P. Brink in Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde slegs vir Abr. H. Jonker 

as eksponent van die "Nuwe Saaklikheid" (Lindenberg 1973:98). Hiermee volstaan hy ook in die 

volgende hersiene uitgawes (Lindenberg 1980: 108-109). 

Kannemeyer staan in 1978 19 reels af aan Die trekboer in Geskiedenis van die Afrikaanse 

literatuur. Hy gee 'n uitvoerige beskrywing van die tema. Hy noem enkele swakhede: spronge in 

die chronologie en 'n te lang uitgerekte beskrywing van die trek. Verder lewer hy oorwegend 

gunstige kritiek, veral ten opsigte van die hootkarakter se aftakelingsproses wat "naakter en 

wranger" aangebied word. Kannemeyer beskou dit ook as van belang dat die armblanke in die 

roman "hier die eerste keer tot die einde toe tragies belig word". (Kannemeyer 1978:337.) 

Dieselfde kritiek verskyn in die volgende hersiene uitgawe (Kannemeyer 1984:340). 

In 1988 word 3 reels gebruik waarin Kannemeyer slegs die tema van Die trekboer noem 

(Kannemeyer 1988:125). 
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Mikro, Toiings. 

Aan Toiings en Pelgrims word gesamentlik 21 reels afgestaan in Afrikaanse literatuurgeskiedenis 

van 1941. Dekker word veral geboei deur die "menslikheid" en "humor" in die romans. Hy haal 

voorbeelde hieroor aan. Dekker wys daarop dat Mikro 'n "realis" is en wel "realistiese 

milieuskildering en styl" aanbied, maar dat die werk as gevolg van "uitbeelding van'n idealistiese 

uitsonderingskarakter" nie realisties is nie. (Dekker 1941:217.) In die volgende hersiene uitgawes 

word hierdie kommentaar herhaal (Dekker 1947:237-238; 1960:307-388; 1961:307-308; 

1963:328-329; 1966a:328-329; 1966b:361-362). Let daarop dat die kommentaar oor die twee 

romans in die 1960 tot 1966 uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis 16 reels beslaan omdat 

die tipografie verskil van die van die 1941 en 1947 uitgawes. 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde in 1946 vind vermelding 

van die Toiings-trilogie plaas en die feit dat dit Mikro se "magnum opus" is. Daar word 25 reels 

aan Toiings bestee, wat slegs 'n weergawe van die verhaalgebeure is. Daarna word die trilogie 

weer gesamentlik behandel waarvoor 34 reels gebruik word. Hierin word die hooffiguur bespreek, 

sy aard en die invloed van die vroulike hooffigure op horn. Volgens Antonissen is "zuiverheid de 

hoogste waarde in dit werk". Hy vind die suiwerheid veral in "milieu-schildering", 

"persoonstypeering", "beelding" en "puurst kleurling-Afrikaansche dialoog en gedachtenspraak". 

Antonissen is ook van mening dat "hier vele Ampie-karakteristieken eenvoudig herhaald worden", 

wat dan insluit "de begrijpende humor, het episodische, fragmentarische karakter dezer humor

realistische kunst" en "de afwesigheid van groote tragiek". (Antonissen 1946:361-363.) 

In 1951 word in die perspektief-gedeelte van Perspektief en pro.fie/ 3 7 reels afgestaan aan die drie 

romans, Toiings, Pelgrims en Vreemdelinge. Die Toiings-trilogie word beskou as die sentrale deel 

van Mikro se oeuvre. 'n Uitvoerige beskrywing word gegee van die tema en die ontwikkeling van 

die Toiings-figuur. Antonissen beskou die trilogie as '"n episodiese kunswerk sonder groot

tragiese gestaltes of epiese lyn". (Nienaber 1951:234-23 5.) In die pro.fiel-gedeelte word 2 bladsye 

aan die gesamentlike bespreking van die drie romans afgestaan. Daar word gewys op die posisie 

van die bruinmense in Suid-Afrika. Die rede waarom Mikro oor hulle skryf, word toegeskryf aan 

sy "menseliefde". 'n Uitvoerige bespreking word gegee oor die tema en die ontwikkeling van 

Toiings as figuur. (Nienaber 1951:587-589.) Aan Toiings word 11 reels afgestaan. Hierin word 

gewys op die afwesigheid van die kunstenaar in die roman. Die karakters word gesien as "lewende 
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en reele mense", wat veral deur dialoog 'n "dramatiese karakter" aan die roman gee. (Nienaber 

1951:589.) 

Die ruimte wat in 1952 in Skrywers en rigtings aan die Toiings-trilogie afgestaan word, beslaan 

byna ses bladsye. Daar word gewys op die "verdiepte Kleurlinguitbeelding" soos dit voorkom in 

die trilogie en antler werk van Mikro wat oor die bruinmense handel. Die "siele-ontwikkeling" van 

die hooffiguur word aangedui. Verder word die volgende sake bespreek: "die liefde as rigtende 

faktor", "liefde (as) die ondergrond van Mikro se Kleurlingbeelding", "simboliese uitstyging van 

realistiese Kleurlingbeelding", "humorsin", "dialoogbeelding", "mensbeelding" en die "ooreenkoms 

met Van Bruggen". (Beukes & Lategan 1952:234-239.) Hierdie kommentaar word onveranderd 

geplaas in die volgende hersiene uitgawes (Beukes & Lategan 1956:254-259; 1961:264-269). 

Antonissen se kommentaar oor die Toiings-trilogie wat in 1946 in Schets van den 

ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde verskyn het (sien derde voorafgaande 

paragraaf), word herhaal in 1955 in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede. Die enigste 

uitsondering is dat hy in 1955 die weergawe van die verhaalgebeure weglaat. Die kommentaar in 

1955 beslaan 29 reels. (Antonissen 1955:230-231.) Met hierdie kommentaar word volstaan in die 

volgende hersiene uitgawes van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 

1960:266-267; 1965 :308-309). 

In die perspektief-gedeelte van Perspektief en pro.fie/ 1960 gebruik Antonissen 10 reels waarin hy 

die trilogie behandel. Hy noem dat Mikro "die humorrealisme" van Van Bruggen hierin opneem en 

dat die Toiings-trilogie "eweas Ampie 'n sukseswerk" word. Hy vind "die strukturering van elke 

episode'? en "die opbou van die episodes-ensemble "veel suiwerder" as in Ampie. Die tema word 

ook vermeld. (Nienaber 1960:121-122.) Die inskrywing in die perspektief-gedeelte word herhaal 

in die volgende hersiene uitgawes (Nienaber 1969:107; 1982:91). In die profiel-gedeelte van 

Perspektief en pro.fie/ 1957, word die trilogie saam in 76 reels behandel. Hierin word aangetoon 

hoe die ruimte in die trilogie deel van die romanstruktuur uitmaak en 'n dinamiese rol speel in die 

ontwikkeling van die hooffiguur. Daar word ook daarop gewys dat hi er nie '" n dinamies

gemotiveerde verhaalstuktuur" aanwesig is nie, maar dat die Toiings-figuur die saambindende 

faktor in die romans is. (Nienaber 1960:362-364.) Oor die roman Toiings word afsonderlik 11 

reels gebruik waarin aangedui word dat die gebeure daarin nie bedoel is om T oiings (of sy 

newekarakters) in toenemende mate te onthul nie, maar dat die verskillende episodes in T oiings se 

lewensloop daarin gesien kan word (Nienaber 1960:363). Hierdie inskrywings in die pro.fie/-
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gedeelte word ook herhaal in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en profiel (Nienaber 

1969:383-385; 1982:361-363). 

Oor die trilogie verskyn 12 reels in 1965 in Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde. Kortliks word 

die tema, die aard en die ontwikkeling van die hooffiguur aangedui. Du Plessis noem ook dat die 

trilogie "dadelik die aandag (trek)", omdat die bruinmense nie as karikature uitgebeeld word nie. 

(Lindenberg 1965:76.) Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende twee hersiene uitgawes 

(Lindenberg 1967:89-90; 1970:91-92). 

In 1973 word 17 reels in Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde aan die trilogie afgestaan. Brink 

beskou Toiings, Pelgrims en Vreemdelinge as '"n sentrale roman in Mikro se gehele werk". Hy 

wys op die "fasiele hemel/hel-tweespalt" in die roman wat ook in die karakters beslag kry. Brink 

beskou die werk as "opvallend", omdat dit die "eerste volgehoue poging in Afrikaans (is) om die 

bruinmens in die sentrum te plaas", maar "die gemoedelike en vergoeilike trant verhoed dat dit 

ooit verby die koddige en soms ontroerendegevalkom". (Lindenberg 1973:97-98.) Hiermee word 

volstaan in die volgende hersiene uitgawe van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde 

(Lindenberg 1980: 107-108). 

Kannemeyer se kommentaar oor die trilogie beslaan byna drie bladsye (93 reels). Hy noem dat die 

werk aansluit by die "humorrealistiese werke" van Van Bruggen en dat die bruinmens vir die 

eerste keer in Afrikaans oortuigend uitgebeeld word. Die aksent val op die geesteslewe van die 

karakters. 'n Opsomming van die verhaalgebeure word gegee. Daar word gewys op die episodiese 

bou van die romans wat waargeneem kan word in die wisselende tonele met telkens 'n ander 

karakter wat 'n besondere invloed op Toiings het. Deur dit alles bly Toiings die hooffiguur deurdat 

die gebeure rondom horn draai. (Kannemeyer:l978:344-346.) Aan Toiings word afsonderlik 15 

reels afgestaan. Kannemeyer beskou T oiings as die geslaagdste van die drie romans as gevolg van 

die hegte bou daarvan. Die redes hiervoor word dan aangevoer. (Kannemeyer 1978:346.) 

Kannemeyer wys ook op die vraag of hier sprake is van drie outonome romans al dan nie 

(Kannemeyer 1978:347). In die volgende hersiene uitgawe van Geskiedenis van die Afrikaanse 

literatuur word die kommentaar herhaal (Kannemeyer 1984:348-350). 

Die kommentaar oor die trilogie wat in 1988 in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 verskyn, is 

net 'n verkorte weergawe van die wat in 1978 verskyn het (sien voorafgaande paragraaf). Die 
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enigste saak wat nie in 1988 aangeroer word nie, is die vraag of daar sprake is van drie outonome 

romans al dan nie. (Kannemeyer 1988:126-127.) 

Pienaar, T.C. Die duister sluier. 

In Afrika.anse literatuurgeskiedenis van 1941 vermeld Dekker slegs in 2 reels die roman en noem 

hy dat dit "oppervlakkig van psigologie" is (1941:192). Hierdie inskrywing word herhaal in 1947 

(Dekker 1947:207). 

Oor die roman noem Antonissen (1946:352) slegs die tema en 'n gebrek aan "artistieke 

'Gestaltung"', hiervoor gebruik hy 6 reels in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrika.ansche letterkunde. 

In 1951 gebruik Antonissen 2 reels in Perspektief en profiel om die roman te noem, sowel as dat 

dit "in artistieke opsig oppervlakkig" is (Nienaber 1951 :225). Die skrywer word nie in die profiel

gedeelte genoem nie. 

In Skrywers en rigtings wat vanaf 1952 tot 1961 verskyn, word die roman of die skryfster nie 

genoem nie (Beukes & Lategan 1952; 1956;1961). 

In 1955 maak Antonissen slegs in 1 reel melding van "die oppervlakkige" roman, Die duister 

sluier (Antonissen 1955:252). Dit word herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Antonissen 

1960:297). 

In die hersiene uitgawe van Perspektief en profiel in 1960 noem Antonissen slegs die titel van die 

roman en dat dit "effens beter" is as Wrede grense en Fyn en broos (Nienaber 1960: 125). Hy 

herhaal hierdie kommentaar in die volgende hersiene uitgawes (Nienaber 1969: 11 O; 1982:94). 

Dekker gebruik in 1960 ook net 1 reel om melding te maak van die roman wat, volgens horn, 

"oppervlakkig van psigologie" is (Dekker 1960:289). Hiermee word volstaan in die verdere 

hersiene uitgawes (Dekker 1961:289; 1963:305; 1966a:305; 1966b:337). 
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In die vierde hersiene uitgawe van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede in 1965, 

maak Antonissen nie melding van Die duister sluier nie, wel van die skryfster, T.C. Pienaar, en 

slegs in verband met 'n Merk vir die eeue (Antonissen 1965:86). 

In nie een van die uitgawes van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde word die roman of die 

skryfster genoem nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

Kannemeyer staan 1 reel aan die tema af in Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 1978. Hy 

noem dat dit oppervlakkig uitgebeeld word. (Kannemeyer 1978:333.) Hy herhaal die inskrywing in 

1984 (Kannemeyer 1984:336). 

In 1988 vermeld Kannemeyer nie die roman nie, maar wel die skryfster, T.C. Pienaar, en wel in 

verband met 'n Merk vir die eeue (Kannemeyer 1988: 121 ). 

Sita. Uit Juffrou se dagboek. 

Dekker gebruik 6 reels om die roman te beskryf Hy tipeer die roman as "sketse in dagboekvorm" 

en lewer slegs gunstige kommentaar wat veral daarin gelee is dat dit "bekoor deur die eenvoud en 

vlotte natuurlikheid" van styl. (Dekker 1941 : 190-191.) Hiermee word volstaan in al die verdere 

hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis (1947:205; 1960:288; 1961:288; 

1963:304; 1966a:304; 1966b:336-337). 

Antonissen noem Uit Juffrou se dagboek "fijne tipering van mentaliteitjies" en hy meld die feit dat 

dit gebaseer is op haar (Sita se) ervaring as onderwyseres. Hiervoor gebruik hy 2 reels in Schets 

van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde in 1946. (Antonissen 1946:359.) 

In 1951 noem Antonissen die roman in Perspektief en pro.fie! en beskryf dit as "die tipering van 

mentaliteitjies" (Nienaber 1951 :231 ). 

Uit Jujfrou se dagboek, of die skryfster daarvan, word nie in een van die uitgawes van Skrywers 

en rigtings vermeld nie (Beukes & Lategan 1951; 1957; 1961). 

In 1955 word die roman nie deur Antonissen genoem nie. Hy noem die skryfster, Sita, en beskryf 

haar werk as "die tipering van mentaliteitjies in 'n reeks meisiesboeke" (Antonissen 1955:237). 
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Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe van Die Afrikaanse letterkunde 

van aanvang tot hede (Antonissen 1960:273). 

In 1970 word die roman nie genoem nie. Sita word wel genoem, maar saam met antler skrywers 

wie se bydraes nie as van belang beskou word nie, aangesien Antonissen dit definieer as 

"pennevrugte van geringer allooi" (Nienaber 1960:120). Hiermee word volstaan in die volgende 

hersiene uitgawe van Perspektief en pro.fie! (1969: 106). 

In Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede van 1965 word die roman of die skryf ster, 

Sita, nie vermeld nie (Antonissen 1965). 

In nie een van die uitgawes van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde word die roman of die 

skryfster daarvan vermeld nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

In Perspektief en pro.fie! van 1982 vind geen vermelding plaas nie, nog van die roman nog van die 

skryfster daarvan (Nienaber 1982). 

In 1978 maak Kannemeyer in 1 reel melding van die roman en tipeer dit as "dagboek-sketse" 

(Kannemeyer 1978:295). Hiermee volstaan hy in die volgende hersiene uitgawe (Kannemeyer 

1984:298). 

Kannemeyer maak nie melding van die roman of die skryfster daarvan in 1988 nie (Kannemeyer 

1988). 

Van Bruggen, Jochem. Haar beproewing. 

Dekker staan 11 reels af aan die roman in 1941. Hy gee 'n uitvoerige beskrywing van die tema. 

Die res van die ruimte word afgestaan aan negatiewe kritiek, wat gerig is teen onvoldoende 

karakter- en styluitbeelding. (Dekker 1941:210-211.) In die volgende hersiene uitgawes van 

Afrikaanse literatuurgeskiedenis word die inskrywing herhaal (Dekker 1947:230; 1960: 146; 

1961:146; 1963:149; 1966a:l49; 1966b:l49). 

In 1946 gebruik Antonissen 13 reels om Haar beproewing te bespreek. Hy noem dat, ten spyte 

van die "nieuwen weg" wat Van Bruggen probeer inslaan, dit 'n "niet zeer gelukkig werk" is. Hy 
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het dit veral teen die oppervlakkige uitbeelding van die botsing tussen die karakters. Hy beskou 

slegs die uitbeelding van die Bosveld-rnilieu as geslaagd. (Antonissen 1946:215.) 

In Perspektief en pro.fie/ van 1951 gebruik Antonissen in die perspektief-gedeelte 5 reels om die 

roman te bespreek. Hy noem dit '" n no gal bitter boek" en beskou dit as nie geslaagd nie, omdat 

die skrywer "magteloos blyk. .. om die konflik. .. 'n dramatiese gestalte te gee". (Nienaber 

1951: 175.) In die pro.fiel-gedeelte word die roman nie bespreek nie, maar slegs genoem saam met 

die ander werk van Jochem van Bruggen (Nienaber 1951 :404-415). 

In 1952 noem Beukes Haar beproewing saam met ander romans van Van Bruggen as voorbeelde 

van "die realistiese lyn in die Afrikaanse prosakuns". Die roman word ook afsonderlik bespreek. 

Hiervoor word 13 reels gebruik. Beukes noem dat "realistiese stof' gebruik word, maar dat die 

"motief' wat gebruik word, "minder geskik (is) vir sy [Van Bruggen se] gemoedelik humoristiese 

lewensiening". Verder gee hy 'n beskrywing van die intrige en vind dat die "karakterbeelding" nie 

slaag nie. (Beukes & Lategan 1952:166-167.) In die volgende hersiene uitgawes van Skrywers en 

rigtings word volstaan met hierdie inskrywing (Beukes & Lategan 1957:186-187; 1961:196-197, 

214). 

In 1955 word 6 reels afgestaan aan Haar beproewing in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang 

tot hede. Die tema word genoem. Antonissen beskou nie die roman as geslaagd nie, aangesien die 

botsing tussen die twee hoofkarakters te simplisties aangebied word. (Antonissen 1955:138.) 

Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawes (Antonissen 1960:156; 

1965:156). 

In Perspektief en pro.fie/ van 1960 word 4 reels in die perspektief-gedeelte afgestaan aan Haar 

beproewing. Die tema word genoem en die feit dat daar in die roman "van dramatiese botsing geen 

sprake is nie". (Nienaber 1960:121.) In die pro.fiel-gedeelte word die roman ook genoem saam 

met die ander werk van Van Bruggen. Hier word die roman slegs in 'n negatiewe verband 

genoem. (Nienaber 1960:267.) Hierdie inskrywings word herhaal in die volgende hersiene 

uitgawes van Perspektief en pro.fie/ (Nienaber 1969: 107, 283; 1982:91, 286). 

In 1965 word die roman nie genoem in Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde nie. Jochem van 

Bruggen word wel vermeld in verband met sy ander werk (Lindenberg 1965:66-68). Dit is ook die 
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geval in die verdere hersiene uitgawes (Lindenberg 1967:76-79; 1970:78-81; 1973:86-90; 

1980:96-100). 

Kannemeyer gebruik 5 reels in 1978 om Haar beproewing te bespreek. Hy meld die tema en die 

feit dat · die roman "te veel bly op die vlak van 'n gewone avontuurverhaal". (Kannemeyer 

1978:193.) Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawe van Geskiedenis 

van die Afrikaanse literatuur (Kannemeyer 1984:193). 

In Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 word 3 reels afgestaan aan die roman. Hierin word die 

tema genoem en die feit dat dit "bly op die vlak van die gewone avontuurverhaal". (Kannemeyer 

1988:83.) 

1935 

Conradie, M. Die ondergang van 'n medemens. 

In 3 reels meld Dekker die roman, die tema daarvan en die feit dat dit "nie onverdienstelik" is nie 

(Dekker 1941: 192). Die inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawes (Dekker 

1947:207; 1960:297; 1961:297; 1963:314; 1966a:314; 1966b:348). 

Antonissen gebruik 7 reels in 1946 om die roman in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde te beskryf Hy gee 'n uitvoeringe beskrywing van die tema. Verder 

vind hy dat die milieu "uitstekend geobserveerd" word, maar dat daar tekort geskiet word in "de 

beelding van den inwendige teloorgang van een menschenleven". (Antonissen 1946:356.) 

In 1951 gebruik Antonissen 3 reels waarin hy die tema noem en die feit dat dit "uiterlik 

geobserveer" word (Nienaber 1951:225). Hy volstaan met hierdie inskrywing in al die verdere 

hersiene uitgawes van Perspektief en pro.fie! (Nienaber 1960:126; 1969: 111;1982:94). 

Die ondergang van 'n medemens of die skrywer daarvan word nie in een van die uitgawes van 

Skrywers en rigtings genoem nie (Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

In 195 5 staan Antonissen ook 3 reels af aan die roman. Hy herhaal die inskrywing uit Perspektief 

en pro.fie! (sien tweede voorafgaande paragraaf) in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot 
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hede (Antonissen 1955:252), sowel as in die volgene hersiene uitgawe (Antonissen 1960:297-

298). 

In 1965 laat Antonissen enige vermelding uit van die roman of die skrywer daarvan in die 

volgende hersiene uitgawe van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 

1965). 

In nie een van die uitgawes van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde word melding gemaak van 

die roman of die skrywer daarvan nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

Kannemeyer gebruik 3 reels in 1978 om die roman en die tema te noem. Hy noem ook dat 

"po were karaktervoorstelling" die roman laat misluk. (Kannemeyer 1978 :3 3 3.) Die inskrywing 

word herhaal in die volgende hersiene uitgawe van Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 

(1983 :336). 

In 1988 word die roman weggelaat uit Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 (Kannemeyer 1987). 

Friedenthal, Julius. M. Op die spoor van die Gorilla. 

Die roman word nie vermeld in Die Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941 nie. Dekker maak 

slegs melding van Friedenthal as '"n vrugbare skrywer" en bespreek sy ander romans (Dekker 

1941:220, 226). Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawe (Dekker 1947:241-242, 

249). 

Op die spoor van die gorilla word nie in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche 

letterkunde van 1946 genoem nie. Friedenthal word as een van die skrywers genoem wat "vooral 

naam maakten" met "lektuur op niet-historische thema's" (Antonissen 1946:315). Van sy ander 

werk word wel melding gemaak (Antonissen 1946:231, 365). 

In Perspektief en pro.fie! 1951 word die roman nie genoem nie. Antonissen vermeld Friedenthal as 

een van.die "outeurs van nie-historiese leesstof' wie se werk "soms die kwaliteite besit waardeur 

dit verdienstelik voorsien in 'n behoefte van die jeug". Friedenthal word ook vermeld in verband 

met sy ander werk. (Nienaber 1951:154, 156, 214, 238, 242.) 
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Op die spoor van die gorilla word nie in een van die uitgawes van Skrywers en rigtings vermeld 

nie. Die skrywer word wel vermeld in verband met sy "dierstories", naamlik Ondank is die wereld 

se loon en Nukkebol Reinard (Beukes & Lategan 1952:212; 1956:232; 1961 :242). 

In 1955 word die roman slegs genoem saam met ander romans van Friedenthal. Antonissen meld 

<lat die skrywer '"n dierverhaalskrywer" is by wie die nadruk sterker le op die avontuur. 

(Antonissen 1955:234-235.) Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawes van Die 

Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 1960:270; 1965:306). 

In 1960 word die roman nie in Perspektief en profiel genoem nie. Antonissen vermeld wel die 

skrywer, Friedenthal, as een van die skrywers van "<lier-, jag- en/ of inboorlingverhale" (Nienaber 

1960: 120). Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawes (Nienaber 

1969: 106; 1982:90). 

In 1960 vermeld Dekker die roman saam met Oerwoudbure en Langs gapende rotswande. Hy 

noem die tema van al drie romans die "dierelewe (waartoe ook die Vaalpense behoort) in sy ewige 

stryd om bestaan" en die feit dat Friedenthal "nie die beelding van Sangiro en die Hobsons bereik 

nie". (Dekker 1960: 162.) Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawes (Dekker 

1961:162; 1963:166; 1966a:166; 1966b:l65). 

In nie een van die uitgawes van Jnleiding tot die Afrikaanse letterkunde word die roman of die 

skrywer daarvan genoem nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

In 1978 word die roman en die tema daarvan in 2 reels in Die Afrikaanse literatuurgeskiedenis 

genoem (Kannemeyer 1978:212). Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene 

uitgawe (Kannemeyer 1984:213). 

In 1988 word Op die spoor van die gorilla of die skrywer nie vermeld nie (Kannemeyer 1988). 

Groeneweg, J.J. Die huisgesin van Dawid Barinski. 

Die roman en/of die skrywer daarvan word genoem slegs in twee van die literatuurgeskiedenisse 

wat bestudeer is. 
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Slegs die skrywer word in 1946 genoem in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde. J.J. Groeneweg word saam met antler skrywers genoem wat "naam 

(maakten)" met "lektuur op niet historische thema' s" (Antonissen 1946:315). 

In 1978 word Die huisgesin van Dawid Barinski en die tema daarvan in Geskiedenis van die 

Afrikaanse literatuur genoem (Kannemeyer 1978:213). Hierdie inskrywing word herhaal in die 

hersiene uitgawe (Kannemeyer 1984:214). 

Louw-Theron, Miemie. 'n Wiel binne-in 'n wiel. 

Dekker staan 5 reels aan die roman af in 1941. Benewens die vermelding van 'n Wiel binne-in 'n 

wiel, noem hy die agtergrond en lewer origens negatiewe kommentaar. Laasgenoemde is veral 

gerig teen die vertelwyse wat volgens horn "langdradig" is en die feit dat "siening, beelding of styl" 

ontbreek. (Dekker 1941: 190.) Hy herhaal die kommentaar in die volgende hersiene uitgawes 

(194 7 :204; 1960:288; 1961:288;1963 :303-304; 1966a:303-304; 1966b:336). 

In 1946 gebruik Antonissen 5 reels in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche 

letterkunde. Hy noem die roman en ti peer dit as "het midden tusschen de geromanceerde 

geschiedenis en den historische roman". Hy lewer gunstige kommentaar wat daarin gelee is dat die 

roman "uitreiken ... boven het historische intrigeverhaal van vroeger". (Antonissen 1946:322.) 

In Perspektief en pro.fief van 1951 noem Antonissen slegs die roman. Hy meld die milieu en lewer 

negatiewe kommentaar oor die styl van die roman. Hiervoor gebruik hy 3 reels. (Nienaber 

1951:213.) 

'n Wiel binne-in 'n wiel of die skryfster daarvan word in geen een van die uitgawes van Skrywers 

en rigtings vermeld nie (Lategan & Beukes 1952; 1956; 1961). 

In 1955 staan Antonissen 2 reels af aan die roman. Hy meld slegs die titel en die feit dat die 

geskiedenis "so effentjies (ge)romanseer" word. (Antonissen 1955: 117.) Hiermee word volstaan in 

die volgende hersiene uitgawe (1960:281). 
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In 1960 herhaal Antonissen bogenoemde kommentaar (sien vorige paragraaf) in Perspektief en 

pro.fie! (Nienaber 1960:127). Dit word ook onveranderd geplaas in die volgende hersiene uitgawes 

(Nienaber 1969:112; 1982:94). 

In 1965 word die roman nie deur Antonissen genoem in Die A.frikaanse letterkunde van aanvang 

tot hede nie (Antonissen 1965). 

In nie een van die uitgawes van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde word die roman of die 

skryfster daarvan vermeld nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

Kannemeyer lewer 3 reels hoofsaaklik negatiewe kritiek in 1978. Benewens die vermelding van die 

roman, vind hy "die lang uitweidings" en "vlak karakterisering" steurend. (Kannemeyer 1978:294.) 

Hy volstaan hiermee in die volgende hersiene uitgawe van Geskiedenis van die A.frikaanse 

literatuur (Kannemeyer 1984:296). 

In Die A.frikaanse literatuur 1652-1987 word 'n Wiel binne-in 'n wiel of die skryfster daarvan nie 

genoem nie (Kannemeyer 1988). 

Malherbe, D .F. Saul die worstelheld. 

Dekker staan in 1941 43 reels af aan die roman in A.frikaanse literatuurgeskiedenis. Hoofsaaklik 

negatiewe kritiek word gelewer wat veral daarop gerig is dat <lit 'n "te woordryke parafrase" is en 

"die strakke epiek (mis)" van die oorspronklike Bybelverhaal. Die figuur Tirsa is nie vir Dekker 

geslaagd nie, by implikasie omdat "<lit nie in die gees van die Bybelverhaal is nie". Wat Dekker wel 

as baie geslaagd beskou, is "die uitstekende uitbeelding van die land en van die natuur". Malherbe 

word beskou as "die eerste beoefenaar van die modeme historiese roman in Afrikaans". (Dekker 

1941: 186-18 7.) In die volgende hersiene uitgawe word die kornrnentaar herhaal (Dekker 

1947:199, 200). 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuida.frikaansche letterkunde word 38 reels aan Saul die 

worstelheld afgestaan. 'n Opsomming van die verhaalgebeure beslaan 33 reels. In 5 reels word 

genoem <lat Malherbe hier wel afwyk van die Bybelverhaal, maar steeds aan die hooftrekke 

daarvan getrou bly, om "de Saulsgestalte en haar tragiek met een feller licht te bestralen". 

(Antonissen 1946:227-228.) Verder word 52 reels gebruik vir die gesamentlike bespreking van die 
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drie Bybelromans. Antonissen dui hierin op "het belangrijkste aspekt van deze roman-serie", 

naamlik "de dramatisch-epische stuktureering en de verinnerlikjking van de Bijbel-historie door 

individueele tragiek". (Antonissen 1946:229-230.) 

In 1951 word die roman saam met Malherbe se ander twee "Bybelromans" in die perspektief

gedeelte van Perspektief en pro.fie! behandel. Die tema word genoem en die feit dat "die 

geskiedenis van Israel as spied vir die Afrikaanse nasie" <lien. Saul in Saul die worstelheld word 

gesien as die "magtigste tragiese skepping" van die hooffigure uit al drie romans. Die 

"landskapsbeelding" in al drie romans word aangeprys, terwyl die grootste beswaar "stylgebreke" 

is. Die kommentaar beslaan 36 reels. (Nienaber 1951:186-187.) In die profiel-gedeelte word 26 

reels afgestaan aan die bespreking van Saul die worstelheld. Hoofsaaklik gunstige kritiek word 

gelewer. Antonissen vind dat die roman "breer van opset, strakker van bou, grootser van siening, 

fyner van sielkundige ontleding en tragieser van onverbiddelike verloop" is as die ander twee 

Bybelromans. Hy vind die skepping van die Tirsa-figuur besonder geslaagd. Verder dui 

Antonissen op die kontras tussen die figure Saul en Dawid. Hy gee 'n uitvoerige beskrywing van 

die tema van die roman. (Nienaber 1951:399-410.) 

Lategan staan in 1952 drie-en-'n kwart bladsy af aan die bespreking van Saul die worstelheld in 

Skrywers en rigtings. In sy bespreking wys hy op die volgende sake: Bybelstof word gebruik om 

'n volkswordingsidee oor te dra, "gegroeidheid" van die roman, die karakters, die "gegroeide 

bouvorm", die "gegroeide simboliek" en die agtergrondskildering. (Beukes & Lategan 1952:149-

152.) Die kommentaar word onveranderd geplaas in die volgende hersiene uitgawes (Beukes & 

Lategan 1957: 169-172; 1961: 179-183). 

In 1955. word al drie Bybelromans saam behandel in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot 

hede, 29 reels word hiervoor gebruik. Antonissen noem dat die geskiedenis van Israel as "spieel" 

voorgehou word vir die Afrikaanse nasie. Hy meen dat die geskiedenis "wel nou en dan geweld 

aangedoen word'', maar dat daar nie aan "die kern van die Bybelverhaal...geraak (word) nie. 

Hoofsaaklik negatiewe kritiek word gelewer. Antonissen vind byvoorbeeld dat daar nie in een van 

die romans sprake is van "deurgronding van die mens" en "inlewing in die geskiedenis" nie. Hy 

vind die "liriese prosa" wat in die harpspel- en sangpassasies voorkom, besonder treffend. 

(Antonissen 1955: 113-114.) Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawes 

(Antonissen 1960:132-133; 1965:131-132). 
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In Perspektief en pro.fie! van 1960 word al drie Bybelromans in die perspektief-gedeelte saam 

genoem. Antonissen gebruik 8 reels waarin genoem word dat Malherbe in al drie romans probeer 

om "die historiese gegewens tot 'n hoofsaaklik inwendige handeling te verwerk", maar nie daarin 

geslaag het nie. (Nienaber 1960:126.) In die profiel-gedeelte word 4 reels aan die roman in 'n 

afsonderlike bespreking daarvan afgestaan. Hierin word Saul, die hooffiguur, as tragiese figuur 

belig. Daar word 16 reels afgestaan aan 'n gesamentlike bespreking van Malherbe se drie 

Bybelromans. Die romans word gesien as 'n "spieel...vir die Afrikanervolk" en by elkeen word 

aangetoon waarop die Afrikaner bedag moet wees. Hierdie sake word redelik breedvoering 

uiteengesit. (Nienaber 1960:248.) Die kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawes 

van Perspektief en pro.fie! (Nienaber 1969: 111-112, 264; 1982:94, 262-263). 

In 1961 staan Dekker 26 reels af aan die roman. Hy herhaal hoofsaaklik dieselfde kommentaar as 

wat in die vorige twee uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis verskyn het (sien eerste 

paragraaf onder Saul die worstelheld). Hy laat egter die siening weg, naamlik dat Malherbe beskou 

word as die eerste beoefenaar van die modeme historiese roman in Afrikaans. (Dekker 1961:152.) 

Met die kommentaar van 1961 word volstaan in al die verdere hersiene uitgawes (Dekker 

1963:155; 1966a:155; 1966b:155). 

In 1965 word die drie Bybelromans van Malherbe in Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde 

bespreek. P.G. du Plessis noem dat hulle "vermeldingswaardig" is, maar nie slaag as historiese 

romans of as simboliese toepassings van die Israel-geskiedenis op die Afrikanervolk nie. Hiervoor 

word 5 reels gebruik. (Lindenberg 1965:69.) Hiermee word volstaan in die volgende twee hersiene 

uitgawes (Lindenberg 1967:82; 1970:84). 

In 1973 staan Andre P. Brink 6 reels af aan al drie Bybelromans. Hy definieer hulle as 

"breedopgesette" romans. Brink beskou die "doelbewuste historiese parallelle en kommentare op 

die eietydste geskiedenis" as "interessant", maar vind geen "waaragtige herskepping en 

interpretasie" nie. (Lindenberg 1973:85.) Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawe 

van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde (1980:95). 

Kannemeyer staan 18 reels af aan die vier Bybelromans in Geskiedenis van die Afrikaanse 

literatuur in 1978. Slegs 5 reels word aan Saul die worstelheld bestee. Hy beskou laasgenoemde 

as die geslaagdste oor die "invoering van die Tirsa-figuur". Hy wys op die simboliek in al vier 

romans, maar vind dat "al vier romans as gevolg van die swak styl op die lange duur onleesbaar 
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word". (Kannemeyer 1978: 164.) Hierdie kommmentaar word herhaal in die volgende hersiene 

uitgawe (Kannemeyer 1984:165-166). 

In 1988 gebruik Kannemeyer 5 reels in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 waarin hy die vier 

Bybelromans van Malherbe noem. Hy wys op die simboliek daarin. Sy hoofbeswaar teen al vier 

romans is "teatraliteit en liriese taal". (Kannemeyer 1988: 73.) 

Meij, Trienie. Diep waters. 

Dekker vermeld die roman en die feit dat dit "die ervaringe van 'n moeder tydens die Tweede 

Vryheidsoorlog" is, hiervoor gebruik hy 2 reels (Dekker 1941:234). Hierdie inskrywing word 

herhaal in die volgende hersiene uitgawe van Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 1947:257; 

1960:169; 1961:169; 1963:172; 1966a:172; 1966b:172). 

In 1946 gebruik Antonissen 2 reels in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche 

letterkunde waarin die roman vermeld word, die tema en die feit dat dit "ontroerend" is 

( Antonissen 1946: 314). 

In Perspektief en pro.fie! van 1951 word Diep waters saam met ander werke oor die 

konsentrasiekampe genoem. Antonisssen meld dat dit bestaan uit "sterke romansering van 

outentieke herinnerings". (Nienaber 1951: 152.) 

Diep waters of die skryfster daarvan word nie in een van die uitgawes van Skrywers en rigtings 

genoem nie (Beukes & Lategan 1952; 1960; 1961). 

In 1955 etiketteer Antonissen 'n paar romans, waaronder Diep waters, as "herinnerings en 

ooggetuie-verslae gebaseerde werke oor die konsentrasiekampe". Sommige het vir horn die "allure 

van 'n roman" en hy reken dat hulle "'n heel besondere plek inneem". (Antonissen 1955:76.) Hy 

volstaan met hierdie kommentaar in die volgende hersiene uitgawes van Die Afrikaanse 

letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 1960:88; 1965:86). 

In 1960 vermeld Antonissen Diep waters saam met ander werke oor ervarmge m die 

konsentrasiekampe gedurende die Tweede Anglo-Boereoorlog. Hy noem dat hulle "'n besondere 

plek inneem" en dat die meeste "sterk ontroeringsvermoe" besit. (Nienaber 1960:126.) Antonissen 
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volstaan met hierdie kommentaar in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en profiel 

(Nienaber 1969:112; 1982:95). 

Die roman of die skryfster daarvan word nie in een van die uitgawes van Inleiding tot die 

Afrikaahse letterkunde genoem nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

Kannemeyer gebruik 4 reels waarin hy melding maak van die roman. Hy gee 'n uitvoerige 

beskrywing van die tema en noem dat die roman 'n "afsonderlike plek" inneem. Hy motiveer nie 

die mening nie. (Kannemeyer 1978: 151.) In die hersiene uitgawe van Geskiedenis van die 

Afrikaanse literatuur word die inskrywing herhaal (Kannemeyer 1984: 152). 

In 1988 word Diep waters en die skryfster daarvan weggelaat uit Die Afrikaanse literatuur 1652-

1987 (Kannemeyer 1988). 

Mikro, Pelgrims. 

Aan Toiings en Pelgrims word gesamentlik 21 reels afgestaan in Afrikaanse literatuurgeskiedenis 

van 1941. Dekker word veral geboei deur die "menslikheid" en "humor" in die romans. Hy haal 

voorbeelde hiervan aan. Dekker wys daarop dat Mikro 'n "realis" is en wel "realistiese 

milieuskildering en styl" aanbied, maar dat die werk as gevolg van "uitbeelding van 'n idealistiese 

uitsonderingskarakter" nie realisties is nie. (Dekker 1941:217.) In die volgende hersiene uitgawes 

word hierdie kommentaar herhaal (Dekker 1947:23; 1960:307-308; 1961:307-308; 1963:328-329; 

1966a:328-329; 1966b:361-362). Let daarop dat die kommentaar oor die twee romans in die 1960 

tot 1966 uitgawes 16 reels beslaan, omdat dit tipografies verskil van die van die 1941 en 194 7 

uitgawes. 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde in 1946 vind vermelding 

van die Toiings-trilogie plaas en die feit dat dit Mikro se "magnum opus" is. Aan Pelgrims word 

19 reels bestee, wat slegs 'n weergawe van die verhaalgebeure is. Daama word die trilogie weer 

gesamentlik behandel waarvoor 34 reels gebruik word. Hierin word die hooffiguur bespreek, sy 

aard en die invloed van die vroulike hooffigure op horn. Volgens Antonissen is "zuiverheid de 

hoogste waarde in dit werk". Hy vind die suiwerheid veral in "milieu-schildering", 

"persoonstypeering", "beelding", "puurst kleurling-Afrikaansche dialoog en gedachtenspraak". 

Antonissen is ook van mening dat "hier vele Ampie-karakteristieken eenvoudig herhaald worden'', 
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wat dan insluit "de begrijpende humor, het episodische, fragmentarische karakter dezer humor

realistische kunst" en "de afwesigheid van groote tragiek". (Antonissen 1946:361-363.) 

In 1951 word in die perspektief-gedeelte van Perspektief en pro fl el 3 7 reels afgestaan aan die drie 

romans, Toiings, Pelgrims en Vreemdelinge. Die Toiings-trilogie word beskou as die sentrale deel 

van Mikro se oeuvre. 'n Uitvoerige beskrywing word gegee van die tema en die ontwikkeling van 

die Toiings-figuur. Antonissen beskou die trilogie as "'n episodiese kunswerk sonder groot 

tragiese gestaltes of epiese lyn". (Nienaber 1951:234-235.) In die pro.fiel-gedeelte word twee 

bladsye aan die gesamentlike bespreking van die drie romans afgestaan. Daar word gewys op die 

posisie van die bruinmense in Suid-Afrika. Die rede waarom Mikro oor hulle skryf, word 

toegeskryf aan sy "menseliefde". 'n Uitvoerige bespreking word gedoen oor die tema en die 

ontwikkeling van Toiings as figuur. (Nienaber 1951:587-589.) Aan Pelgrims word 46 reels 

afgestaan. Die grootste gedeelte van die kommentaar word gewy aan die oorvertel van die 

verhaalgebeure. (Nienaber 1951 : 5 90-591.) 

In Skrywers en rigtings van 1952 word byna ses bladsye aan die Toiings-trilogie afgestaan. Daar 

word gewys op die "verdiepte Kleurlinguitbeelding" soos dit voorkom in die trilogie en antler 

werk van Mikro wat oor die bruinmense handel. Die "siele-ontwikkeling" van die hooffigguur 

word aangedui. Verder word die volgende sake bespreek: "die liefde as rigtende faktor", "liefde 

(as) die ondergrond van Mikro se Kleurlingbeelding", "simboliese uitstyging van realistiese 

Kleurlingbeelding", "humorsin", "dialoogbeelding", "mensbeelding (te) fragmentaries" en die 

"ooreenkoms met Van Bruggen". (Beukes & Lategan 1952:234-239.) Hierdie kommentaar word 

onveranderd geplaas in die volgende hersiene uitgawes van Skrywers en rigtings (Beukes & 

Lategan 1956:254-259; 1961 :264-269). 

In 1955 word dieselfde kommentaar in Die A.frikaanse letterkunde van aanvang tot hede oor die 

Toiings-trilogie herhaal as wat in 1946 in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuida.frikaansche 

letterkunde verskyn het (sien tweede paragraaf onder Pelgrims). Die enigste verskil is dat die 

aanhaal van verhaalgebeure van Pelgrims en die antler twee romans weggelaat word. Die 

kommentaar in 1955 beslaan 29 reels. (Antonissen 1955:232.) Hiermee word volstaan in die 

volgende hersiene uitgawes (Antonissen 1960:266-267; 1965:308-309). 

In die perspektief-gedeelte van Perspektief en pro.fie/ van 1960 word 10 reels gebruik om die 

Toiings-trilogie te bespreek. Antonissen noem dat Mikro "die draad van Van Bruggen se 
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humorrealisme ... opneem" en dat dit "ewenas Ampie 'n sukseswerk (word)". Die tema word 

genoem. Antonissen beskou "die strukturering van elke episode" en die "opbou van die episodes

ensemble" "suiwerder" as inAmpie. (Nienaber 1960:121-122.) Hierdie kommentaar word herhaal 

in die volgende hersiene uitgawes (Nienaber 1969:107; 1982:91). In die pro.fiel-gedeelte van 

Perspektief en pro.fie/ van 1960 word die trilogie saam in 76 reels behandel. Hierin word 

aangetoon hoe die ruimte in die trilogie deel van die romanstruktuur uitmaak en 'n dinamiese rol 

speel in die ontwikkeling van die hooffiguur. Daar word ook daarop gewys dat hier nie '"n 

dinamies-gemotiveerde verhaalstruktuur" aanwesig is nie, maar dat die Toiings-figuur die 

saambindende faktor in die romans is. (Nienaber 1960:362-364.) Oor Pelgrims afsonderlik word 6 

reels kommentaar gelewer. Hierin word daarop gewys dat in Pelgrims "minder verskeidenheid" 

voorkom en dat die tema dieselfde bly. (Nienaber 1960:363.) Hierdie kommentaar in die pro.fiel

gedeelte word onveranderd geplaas in die volgende hersiene uitgawes van die literatuurgeskiedenis 

(Nienaber 1969:383-385; 1982:361-363). 

In 1965 verskyn 12 reels oor die trilogie in Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde. Die tema, 

aard en ontwikkeling van die hooffiguur word kortliks aangedui. Du Plessis noem dat die trilogie 

"dadelik die aandag (trek)", omdat die bruinmense nie as karikature uitgebeeld word nie. 

(Lindenberg 1965:76.) Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende twee hersiene uitgawes 

(Lindenberg: 1967:89-99; 1970:91-92). 

In 1973 word 17 reels in die volgende hersiene uitgawe van Jnleiding tot die Afrikaanse 

letterkunde aan die trilogie afgestaan. Brink beskou die drie romans as '"n sentrale roman in Mikro 

se gehele werk". Hy wys op die fasiele hemel/hel-tweespalt" in die romans wat ook in die 

karakters beslag kry. Brink beskou die werk as "opvallend", omdat dit die "eerste volgehoue 

poging in Afrikaans (is) om die bruinmens in die sentrum te plaas", maar "die gemoedelike en 

vergoeilike trant verhoed dat dit ooit verby die koddige en soms ontroerende geval kom". 

(Lindenberg 1973:97-98.) Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawe (Lindenberg 

1980:107-108). 

Kannemeyer (1978:345-347) se kommentaar oor die trilogie beslaan byna drie bladsye (93 reels). 

Hy noem dat die werk aansluit by die "humorrealistiese werke" van Van Bruggen en dat die 

bruinmense vir die eerste keer oortuigend uitgebeeld word. Die aksent val op die geesteslewe van 

die karakters. 'n Opsomming van die verhaalgebeure word gegee. Daar word gewys op die 

episodiese bou van die romans wat waargeneem kan word in die wissselende tonele met telkens 'n 
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antler karakter wat 'n besondere invloed op Toiings het. Deur dit alles bly Toiings die hooffiguur 

deurdat die gebeure rondom horn plaasvind. Aan Pelgrims word 16 reels afsonderlik afgestaan. 

Kannemeyer beskou dit "as skraler wat materiaal betref'. Hy dui drie motiewe aan waaromheen 

die verhaal verweef is. (Kannemeyer 1978:346.) Kannemeyer (1978:347) wys ook op die vraag of 

hier te make is met drie outonome romans al dan nie. In die volgende hersiene uitgawe van 

Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur word die kommentaar herhaal (Kannemeyer 1984:348-

350). 

Bogenoemde kommentaar word in verkorte vorm herhaal in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 

wat in 1988 verskyn het. Die vraag of hier te make is met drie outonome romans al dan nie, word 

nie in 1988 opgehaal nie. (Kannemeyer 1988: 126-127.) 

Roux, Sophie. Wrede grense. 

Dekker staan 9 reels af aan die roman in 1941. Hy noem die tema en 'n motief wat in die roman 

voorkom. Hy noem een verdienste, naamlik 'n "strewe na sielkundige uitbeelding", terwyl die res 

van die ruimte afgestaan word aan vermelding van tekortkominge, wat hoofsaaklik stylgebreke 

behels. (Dekker 1941 : 191.) Hierdie inskrywing word herhaal in al die volgende hersiene uitgawes 

(Dekker 1947:206; 1960:288-289; 1961: 288-289; 1963: 304; 1966a:304; 1966b:337). 

In 1946 gebruik Antonissen 23 reels om Wrede grense in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde te beskryf Hy noem dat "de tendenz revolutionnair" is, naamlik 

"een heftig protest tegen de beperking van de menschelijke vrijheid door den huwelijksband". 

Benewens die vermelding van tema, word die res van die kritiek hoofsaaklik gerig teen die feit dat 

die skryfster "niet rijp was voor uitbeelding van volledige menschelijkheid" wat vir horn daarin le 

dat die vrouefigure "geplaast (is) in een aureool van engelachtigheid" terwyl die manlike figure 

gesien word as gevul met "zinnelijke, dierlijke begeerten". (Antonissen 1946:354-355.) 

In Perspektief en pro.fie/ 1951 behandel Antonissen Sophie Roux se twee romans ook saam. Hy 

meld die tema, maar voel s6 daaroor: "die propagandis laat horn verlei tot 'n verdraaide 

voorstelling van die lewe" (sien vorige paragraaf). Hier voeg hy darem by dat daar "talent" 

aanwesig is, naamlik "die aandagtige beskrywing van 'n inwendig ontluikende vrouelewe". 

(Nienaber 1951:227.) 
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Wrede grense of die skryfster daarvan word nie vermeld in een van die uitgawes van Skrywers en 

rigtings nie (Beukes & Lategan 1951; 1956; 1961). 

In 1955 staan Antonissen gesamentlik 4 reels af aan Wrede grense en Fyn en broos. Hy noem die 

tema kortliks ( sien derde voorafgaande paragraat) en meld dat die skryfster nie van die tema kan 

loskom nie. (Antonissen 1955:253.) Hy herhaal die kommentaar in die volgende hersiene uitgawe 

van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede (1960:299). 

In Perspektief en profiel van 1960 word Wrede grense en Fyn en broos ook saam behandel. Hier 

gebruik Antonissen 3 reels om die romans en die tema te noem. Dit is interessant om daarop te let 

dat Antonissen reken die skryfster "protesteer heftig" teen "vryheidsbeperking deur (die) huwelik". 

(Nienaber 1960:125.) Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawes (Nienaber 

1969: 110; 1982:93). 

In 1965 word die roman of die skryfster daarvan nie genoem in Die Afrikaanse letterkunde van 

aanvang tot hede nie (Antonisssen 1965). 

Kannemeyer meld slegs die roman en die tema, waarvoor hy 1 reel gebruik in Geskiedenis van die 

Afrikaanse literatuur (Kannemeyer 1978:335). Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende 

uitgawe (Kannemeyer 1984:338). 

In 1988 word Wrede grense of die skryfster daarvan nie in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 

vermeld nie (Kannemeyer 1988). 

Van Bruggen, J.R.L. Bittereinders. 

In Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941 staan Dekker 8 reels af aan die roman. Hy noem dat 

die herinnerings van vroue aan die Mafekingse konsentrasiekamp "tot 'n kleurige beeld" verwerk 

is, maar dat die roman nie 'n "groot-epiese of sterk kunswerk" is nie. Wat horn veral opval, is dat 

die werk sonder "haat" en met "deernis" geskryf is. (Dekker 1941 :236.) Die kommentaar word 

herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Dekker 1947:259). 
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Antonissen staan 3 reels af aan die roman in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde in 1946. Hy noem die tema en die feit dat dit "als doorleefde 

synthese verreweg het gaafste werk" van Van Bruggen is. (Antonissen 1946: 314.) 

In Perspektief en pro.fie/ van 1951 word die roman slegs genoem saam met ander romans wat 

handel oor die ervaringe van vroue en kinders in konsentrasiekampe gedurende die Tweede 

Anglo-Boereoorlog. Antonissen etiketteer die werke as "sterke romansering van outentieke 

herinnerings". (Nienaber 1951: 152.) 

In nie een van die uitgawes van Skrywers en rigtings word na Bittereinders verwys nie, slegs na 

die skrywer, J.R.L. van Bruggen, en wel in verband met sy poesie (Beukes & Lategan 1952:41; 

1956:41; 1961:41). 

In 1955 gebruik Antonisssen 3 reels om die roman te bespreek. Hy meld dat dit saamgestel is uit 

"outentieke gegewens" oor die "persoonlik deurleefde" lewe in die Mafekingse konsentrasiekamp 

en beskou dit as Van Bruggen se "gaafste" werk. (Antonissen 1955:140.) Hiermee word volstaan 

in die volgende hersiene uitgawe van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede 

(Antonissen 1960:159). 

In 1960 noem Antonissen Bittereinders saam met ander werke oor die ervaringe m 

konsentrasiekampe. Hy noem dat hulle "'n heel besondere plek neem" in die letterkunde en dat die 

meeste daarvan "sterk ontroeringsvermoe" besit. (Nienaber 1960: 127.) Hierdie inskrywing word 

herhaal in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en pro.fie/ (Nienaber 1969: 112; 

1982:95). 

In 1960 verwys Dekker twee keer na Bittereinders in Afrikaanse literatuurgeskiedenis. In 'n 

bespreking van J.R L. van Bruggen se ander werk, noem Dekker dat Bittereinders sy "beste werk" 

is (Dekker 1960: 15 3). In die uitgawe herhaal Dekker die 8 reels hoofsaaklik gunstige kritiek oor 

Bittereinders wat in 1941 verskyn het (sien eerste paragraaf onder Bittereinders) (Dekker 

1960: 169). In al die volgende hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgekiedenis word hierdie 

twee inskrywings herhaal (Dekker 1961:153, 169; 1963:157, 172; 1966a:l57, 172; 1966b:l56, 

172). 
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In Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede van 1965 word Bittereinders slegs saam met 

antler romans oor die ervaringe in konsentrasiekampe tydens die Tweede Anglo-Boereoorlog 

genoem. Antonissen bevind dat sommige van hierdie romans "sterk ontroeringsvermoe" en "byna 

die allure van 'n roman" besit. (Antonissen 1965:86.) 

In 1965 word daar nie na die roman verwys in /nleiding tot die Afrikaanse letterkunde nie. Daar 

word wel na J.R.L. van Bruggen verwys ten opsigte van sy poesie. (Lindenberg 1965:37.) Dit is 

ook die geval in die volgende hersiene uitgawes (Lindenberg 1967:37; 1970:37; 1973:37). 

In 1980 word daar steeds nie in Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde na Bittereinders verwys 

nie. Daar word twee keer na J.R.L. van Bruggen verwys en wel ten opsigte van sy poesie en sy 

roman, Japie. (Lindenberg 1980:37, 92.) 

Kannemeyer verwys in Geskiendenis van die Afrikaanse literatuur drie keer na Bittereinders 

(Kannemeyer 1978:151, 197, 333). Die roman word saam met antler genoem wat handel oor 

herinneringe aan die konsentrasiekampe ( 151). Kannemeyer beskou die roman as die 

"belangrikste" werk van J.R.L. van Bruggen (197). Verder noem hy dat 'n Merk vir die eeue van 

T.C. Pienaar dieselfde tema het as Bittereinders (333). Hierdie kommentaar beslaan altesaam 5 

reels. Die inskrywings word herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Kannemeyer 1984:152, 

197, 336). 

In 1988 staan Kannemeyer 2 reels af aan Bittereinders waarin hy naas die tema ook meld dat dit 

J.R.L. van Bruggen se "belangrikste" werk is (Kannemeyer 1988:84). 

Van den Reever, C.M. Somer. 

In 1941. staan Dekker 26 reels aan Somer af (1941: 196). Hierin word hoofsaaklik gunstige kritiek 

gelewer. Hy beskou veral die "vermoe van suggestiewe skildering" van Van den Reever as 

besonder geslaagd. Hierin word hy gunstig met D .F. Malherbe vergelyk. Ooreenkomste met De 

oogst van Stjin Streuvels word genoem. Die enigste negatiewe kritiek word genoem ten opsigte 

van die ontknoping aan die einde van die roman. Dekker volstaan hiermee in al die verdere 

hersiene uitgawes vanAfrikaanse literatuurgeskiedenis (1947:194; 1960:293-294; 1961:293-294; 

1963 :310; l 966a:310; l 966b:344). 
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In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde van 1946 gebruik 

Antonissen 68 reels waarin hy Somer beskou as die beste van al Van den Reever se vorige werk. 

Hy beskou die styl as die sterkste element. Hy wys ook op die ooreenkoms met die werk van 

Streuvels. Geen negatiewe kritiek word genoem nie. (Antonissen 1946:327-329.) 

In 1951 word 39 reels, hoofsaaklik gunstige kritiek, in die perspektief-gedeelte van Perspektief en 

pro.fie! aan Somer afgestaan (Nienaber 1951:201-202). Antonissen beskou dit as die "tot nog toe 

beste werk" van Van den Reever. Hy noem die verwantskap met De oogst. Milieu, tema en 

motiewe word bespreek. In die profiel-gedeelte word 63 reels aan die roman gewy, waarin S.C. 

Hattingh die tema, milieu en motiewe bespreek (Nienaber 1951:513-515). 

In 1952 gebruikLategan vierbladsye (166 reels) waarinSomerbehandel word (Beukes & Lategan 

1952:193-195). Hy noem die verwantskap met Streuvels se De oogst. Hy gebruik die grootste 

gedeelte om te illustreer hoe Van den Reever "die stemmingsidee uitbeeld" (193-194) en lewer 

veral gunstige kommentaar oor die "gegroeidheid" van die roman (195-196). Hy vind ook dat in 

die roman Van den Reever se "pessimisties-romanties-simboliese stylaard sy volledigste en 

suiwerste uiting gevind (het)" (197). In die volgende twee hersiene uitgawes volstaan hy met 

hierdie kommentaar (1956:213-217; 1961:223-227). 

In 1955 word 32 reels aan Somer afgestaan in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede. 

Antonissen gebruik die grootste gedeelte hiervan om dit met De oogst te vergelyk, waarin veral na 

stemming, motiewe en "natuurimpressionisme" gekyk word. (Antonissen 1955:192.) 

In die perspektief-gedeelte in Perspektief en pro.fie! word Somer in 1960 deur Antonissen in 23 

reels behandel. Hy vergelyk Somer met De oogst veral ten opsigte van stemming, motiewe en 

"natuurimpressionisme". Hy beskou dit steeds as '"n novelle sonder voorgaande in Afrikaans". 

(Nienaber 1960: 109.) Hiermee word volstaan in al die daaropvolgende hersiene uitgawes 

(Nienaber 1969:96; 1982:82-88). In die profiel-gedeelte word Somer en Laat vrugte saam genoem 

as "beste prosawerke" van Van den Reever. Ernst van Heerden wy 8 reels aan die besondere 

waarde van albei romans. Somer word uitgesonder veral oor die volgende: "die enkelvoudigheid 

van grondtema", "die logiese en psigologiese opbou" en "die vergroeiing van tematiese boustof 

met natuurmilieu". (Nienaber 1960:338.) Hiermee word ook volstaan in die daaropvolgende 

hersiene uitgawes (Nienaber 1969:354; 1982:82-83). 
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Verandering van tipografie in 'n hersiene uitgawe van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot 

hede in 1960 veroorsaak dat hierin ook 32 reels aan Somer afgestaan word, maar met die verskil 

dat Antonissen hierby kon voeg dat Somer as gevolg van styl en strukturele eenheid die beste van 

alle voorafgaande romans is (Antonissen 1960:221-222). In die volgende hersiene uitgawe word 

die kritiek onveranderd geplaas (Antonissen 1965:223-224). 

In Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde van 1965 beslaan die inskrywing van Somer 14 reels. 

P.G. du Plessis noem ook die invloed van Streuvels. Terna en motiewe word bespreek. 

(Lindenberg 1965:79.) In die tweede en derde hersiene uitgawes word hiermee volstaan 

(Lindenberg 1967:92; 1970:94-95). 

In die vierde hersiene uitgawe van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde staan Andre P. Brink 

21 reels aan Somer af (Lindenberg 1973:93). Hy meld ook die ooreenkoms met De oogst. Hy 

beskou dit as "die sterkste novelle van ons ouer prosa". Terna en motiewe word bespreek. Die 

enigste negatiewe kritiek is gerig teen "die noodlot wat (in die roman) gereduseer (word) tot 

willekeur". In die volgende hersiene uitgawe word geen veranderings aan die kritiek aangebring 

nie (Lindenberg 1980:103-104). 

In 1978 gebruik Kannemeyer 43 reels in Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur vir die 

bespreking van Somer. Hy noem die vertalings daarvan in Nederlands, Engels en Duits. Die 

ooreenkoms met De oogst word genoem. Terna, milieu en motiewe word bespreek. Die enigste 

negatiewe kritiek handel oor 'n "stylbreuk" ten opsigte van 'n "dualisme tussen romantiek en 

realisme". (Kannemeyer 1978:303-304.) Hierdie kritiek word onveranderd in die hersiene uitgawe 

geplaas (Kannemeyer 1984:306-307). 

In Die Afrikaanse literatuurgeskiedenis 1652-1987 van 1988 beslaan die bespreking van Somer 

slegs 24 reels. Dit is egter net 'n verkorte weergawe van die kritiek wat in Die Afrikaanse 

literatuurgeskiedenis 1978 en 1984 verskyn het, daar Kannemeyer steeds dieselfde idees daaroor 

huldig (Kannemeyer 1988: 116). 
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Du Toit, D.P. Vonnie. 

In 1941 word die roman slegs genoem saam met al Du Toit se romans. Die enigste kommentaar 

daaroor is dat dit "didakties en langdradig" is. (Dekker 1941: 156.) Hierdie inskrywing word 

herhaal in die volgende hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis (1947:169; 

1960:117; 1961:117; 1963:120; 1966a:l20; 1966b:l20). 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde van 1946 word die roman 

nie vermeld nie. Du Toit word slegs as een van die skrywers genoem wat horn besig hou met "den 

roman van avontuur" (Antonissen 1946:151). 

In Perspektief en profiel 1951 noem Antonissen die skrywer, D.P. du Toit, saam met verskeie 

ander skrywers, wat "hulle tot vandag toe nog besig (hou) met die intrige-roman op die ou trant". 

Hy meen dat hierdie skrywers se werke "aanspraak kan maak op literer-historiese erkenning" slegs 

omdat hul werk verskyn het in '"n tydsverband wat nog arm was aan Afrikaanse romans". Van die 

roman, Vonnie, word geen melding gemaak nie. (Nienaber 1951:154.) 

In nie een van die uitgawes van Skrywers en rigtings word die roman of die skrywer daarvan 

vermeld nie (Beukes & Lategan 1952; 1960; 1961). 

Vonnie word nie in 1955 in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede genoem nie. Die 

skrywer, D. P. du Toit, word wel genoem as een van die beoefenaars van die "intrige roman op die 

ou trant" (Antonissen 1955:109). Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene 

uitgawe ( Antonissen 1960: 12 7). 

In 1960 word die roman nie vemeld in Perspektief en profiel nie. D.P. du Toit word wel genoem, 

maar in negatiewe verband. Antonissen skryf dat "die probleemroman voor 1920 ongebore (bly), 

tensy 'n mens die drakerigheid van Joubert Reitz en D .P. du T oit ernstig wil opneem". (Nienaber 

1960:74.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawes (Nienaber 1969:65; 

1982:60). 
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In 1965 word die roman nie deur Antonissen in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede 

vermeld nie. Die skrywer word wel in verband met sy antler werk genoem (Antonissen 1965:48, 

49, 126, 149). 

Die roman of die skrywer daarvan word nie in een van die uitgawes van Inleiding tot die 

Afrikaanse letterkunde vermeld nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

Vonnie word nie in Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur van 1978 genoem nie. Kannemeyer 

vermeld D.P. du Toit in verband met sy prosa slegs wanneer hy noem dat Jochem van Bruggen in 

sy eerste roman aansluit by "die romantiese tradisie van De Waal en D.P. du Toit". (Kannemeyer 

1978:185.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Kannemeyer 

1984: 186). 

In Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 word Vonnie ook nie vermeld nie. Kannemeyer noem die 

skrywer, D.P. du Toit, wanneer hy noem dat Jochem van Bruggen in sy eerste roman aansluit by 

"die romantiese tradisie van De Waal en D. P du Toit". (Kannemeyer 1988:80.) 

Friedenthal, Julius M. Nukkebol Reinard. 

In 1941 maak Dekker melding van Friedenthal as 'n "vrugbare skrywer". Nukke bol Reinard word 

slegs genoem as "vervolg" op Ondank is die wereld se loon (1931) wat Dekker tipeer as 

'jakkalsstories tot 'n eenheid saamgevleg". (Dekker 1941:220.) Die inskrywing word herhaal in 

die volgende hersiene uitgawes (Dekker 1947:241-242; 1960:156; 1961:156; 1963:160; 

l 966a: 160; 1966b: 160). 

Antonissen vermeld nie die roman in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche 

letterkunde nie. Hy noem Friedenthal wel in verband met sy antler werk (Antonissen 1946:231, 

315, 365). 

In 1951 word die roman nie in Perspektief en profiel genoem nie. Antonissen noem slegs die 

dierfabels van Friedenthal en as voorbeeld daarvan Ondank is die wereld se loon. (Nienaber 

1951:156.) 
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Nukkebol Reinard word in 1952 deur Beukes in 1 reel genoem. Hy meld slegs dat dit die vervolg 

is van Ondank is die wereld se loon en dat albei "in die trant van die Reinaert-epos" geskryf is. 

(Beukes & Lategan 1952:212.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawes 

(Beukes & Lategan 1956:232; 1961:242). 

Nukkebol Reinard word nie in 1955 in Die A.frikaanse letterkunde van aanvang tot hede genoem 

nie. Friedenthal word wel genoem as skrywer van "dierfabels" en as voorbeeld word Ondank is 

die wereld se loon (1931) genoem (Antonissen 1955:118). Hiermee word volstaan in die volgende 

hersiene uitgawes (Antonissen 1960:136; 1965:137). 

In 1960 word in Perspektief en profiel slegs melding gemaak van die "dierfabels" van Friedenthal 

en word die roman nie genoem nie (Nienaber 1960: 120). Hierdie inskrywing word herhaal in die 

volgende hersiene uitgawes (Nienaber 1969: 106; 1982:90). 

Die roman word saam met Ondank is die wereld se loon vermeld in Geskiedenis van die 

Afrikaanse literatuur in 1978. Kannemeyer gebruik 2 reels waarin hy noem dat Friedenthal in 

hierdie twee romans "die avonture van jakkals in Afrikaans" verder uitbou. (Kannemeyer 

1978:212.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Kannemeyer 

1984:213). 

In 1988 word die roman en die skrywer daarvan weggelaat uit Die A.frikaanse literatuur 1652-

1987 (Kannemeyer 1988). 

Friedenthal, Julius M. Uilskuiken die slaaf 

Dekker noem nie die roman in A.frikaanse literatuurgeskiedenis van 1941 nie. Hy noem wel die 

ander romans van J.M. Friedenthal, wat hy '"n vrugbare skrywer" noem. (Dekker 1941 :220, 226.) 

Hierdie inskrywings word herhaal in al die volgende hersiene uitgawes (Dekker 1947:241-242, 

249; 1961:156, 162, 302; 1963:156, 162, 302; 1966a:160, 166, 322; 1966b:159-160, 165, 355). 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuida.frikaansche letterkunde van 1946 maak 

Antonissen nie melding van Uilskuiken die slaaf nie. Friedenthal word genoem onder skrywers 

wat "naam maak" met "lektuur op niet-historische thema's". (Antonissen 1946:315.) Friedenthal 

word ook genoem in verband met sy ander romans (Antonissen 1946:231, 365). 
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In Perspektief en pro.fie/ van 1951 word die roman nie vermeld nie. Antonissen skryf: "skaars is 

die Afrikaanse prosa wat oor die naturelle handel''. Wanneer romans daaroor aangehaal word, 

word van Friedenthal slegs Die wagter van die koning se beeste genoem. (Nienaber 1951 :238.) 

In 1952 maak Lategan nie melding van die roman nie, maar wel van Friedenthal, wat in verband 

met Ondank is die wereld se loon en Nukkebol Reinard genoem word (Beukes & Lategan 

1952:212). In die volgende hersiene uitgawes van Skrywers en rigtings word die inskrywing 

herhaal (Beukes & Lategan 1957:232; 1961:242). 

Uilskuiken die slaaf word nie in Die A.frikaanse letterkunde van aanvang tot hede in 1955 genoem 

nie. Friedenthal word wel in verband met sy antler romans vermeld (Antonisssen 1955:119, 235). 

Dit is ook die geval in die hersiene uitgawes (Antonissen 1960:136, 270, 281; 1965:136, 306). 

In 1960 word die roman ook nie in Perspektief en pro.fie/ vermeld nie. Daar word slegs melding 

gemaak van "vele pennevrugte van geringer allooi" waar onder andere slegs melding gemaak word 

van "dier-, jag- en/of inboorlingverhale van Friedenthal" (Nienaber 1960: 120). Hierdie inskrywing 

word herhaal in die volgende hersiene uitgawes (Nienaber 1969:106; 1982:90). 

In nie een van die uitgawes van lnleiding tot die letterkunde word die roman of die skrywer 

daarvan genoem nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

In 1978 word die roman nie genoem in Geskiedenis van die A.frikaanse literatuur nie. Friedenthal 

word wel in verband met sy antler romans genoem (Kannemeyer 1978:212, 352). Dieselfde geld 

vir die volgende hersiene uitgawe (Kannemeyer 1984:213, 356). 

In Die A.frikaanse literatuur 1652-1987 word Uilskuiken die slaaf of die skrywer, J.M. 

Friedenthal, nie vermeld nie (Kannemeyer 1988). 

Pienaar, T.C. Verlate vlaktes. 

Dekker staan 1 reel af aan die roman in sy Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941. Hy meld 

slegs die titel en dat dit "oppervlakkig van styl" is. (Dekker 1941: 192.) Dit word herhaal in die 

volgende hersiene uitgawe (Dekker 1947:207). 
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In 1946 gebruik Antonissen 3 reels in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidcifrikaansche 

letterkunde waarin hy die roman en die hooftema daarvan noem (Antonissen 1946:352). 

In Perspektief en pro.fie/ van 1951 noem Antonissen slegs die roman en die tema. Hiervoor 

gebruik hy net 1 reel. (Nienaber 1951:225.) 

In nie een van die uitgawes van Skrywers en rigtings word die roman of die skryfster vemeld nie 

(Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

In 1955 meld Antonissen slegs die titel en tema in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot 

hede (Antonissen 1955:253). Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawe (1960:299). 

Antonissen noem ook net die titel en tema in 1960. Hiervoor gebruik hy 2 reels in die perspektief

gedeelte van Perspektief en pro.fie/. (Nienaber 1960:126.) Hierdie inskrywing word in die 

volgende hersiene uitgawes herhaal (1969:111; 1982:93). Die skryfster word nie in die pro.fiel

gedeelte behandel nie. 

In 1960 maak Dekker slegs melding van die driehoeksmotief wat in Ver late vlaktes voorkom. Hy 

noem die roman saam met Die duister sluier en beskou albei as "oppervlakkig van psigologie" 

(Dekker 1960:289; 1961:289; 1963:305; 1966a:305; 1966b:337). 

In nie een van die uitgawes van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde word Ver/ate vlaktes of 

die skryfster, T.C. Pienaar, genoem nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

In 1978 noem Kannemeyer slegs die roman en die tema daarvan in Geskiedenis van die Afrikaanse 

literatuur. Hiervoor gebruik hy 1 reel. (Kannemeyer 1978:333.) Hierdie inskrywing word net so 

herhaal in 1984 (Kannemeyer 1984:336). 

In 1988 word die roman nie in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 genoem nie. T.C. Pienaar 

word wel genoem, maar slegs in verband met 'nMerk vir die eeue (Kannemeyer 1987:121). 
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Van Melle, J. Bart Nel, de opstandeling. 

In 1941 word die roman nie vermeld in Afrikaanse literatuurgeskiedenis nie. Van Melle word wel 

genoem in verband met sy antler werk (Dekker 1941: 198-199; 243). 

In 1946 beslaan die bespreking van die roman 9 reels in Schets van den antwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde. Antonissen meld dat die roman Bart Nel, de apstandeling, in 

Nederlands geskryf, met Afrikaanse dialoog, vir die Nederlandse publiek bestem was. Hy noem die 

tema, milieu en die feit dat "een paar tragische menschgestalten" na vore tree "uit een zeer sober 

verhaal". (Antonissen 1946:322.) 

In die volgende uitgawe van Afrikaanse literatuurgeskiedenis in 194 7 word Bart Nel vermeld, 

maar slegs die feit dat dit 'n "Nederlandse roman" is en dat En ek is nag hy van 1942 die 

Afrikaanse weergawe daarvan is (Dekker 194 7 :217). 

In 1960 word 27 reels vir die bespreking van die roman in Afrikaanse literatuurgekiedenis 

gebruik. Dekker meld die rede waarom dit oorspronklik in Nederlands geskryf is, met die dialoog 

in Afrikaans. Hy meld ook die feit dat daar in 1942 'n Afrikaanse verwerking verskyn het met die 

titel En ek is nag hy, wat later weer herdruk is onder die titel Bart Nel. Die tema word genoem. 

Dekker beskou dit as '"n sterk roman" en as die "gelyke" van Laat vrugte. Hy maak melding van 

die "vergewende insig in die mens" wat in die roman teenwoordig is. Hy lewer kritiek op sake wat 

nie oortuigend genoeg aangebied word nie. (Dekker 1960:276-277.) Hierdie kommentaar word 

herhaal in die volgende hersiene uitgawes (Dekker: 1961 :276-277; 1963 :289-290; l 966a:289-290; 

l 966b:3 l 9-320). 

In die perspektief-gedeelte van Perspektief en prafiel van 1951 word 43 reels gebruik vir die 

bespreking van Bart Nel. Die tema en milieu word vermeld. Verder wys Antonissen daarop dat dit 

meer as 'n "historiese" roman is, omdat die "individuele problematiek" 'n mens meer boei as die 

"historie". Die aanwesigheid van tragiek en die feit dat 'n "katarsis" uitgebeeld word, word as van 

besondere waarde beskou. Antonissen beskou dit as 'n ernstige "konstruksiefout" dat een hele 

hoofstuk aan 'n newe karakter afgestaan en die so tot "hoofpersoon" verhef word. Hy reken dat 

Van Melle nie 'n "romansier" is nie, maar 'n "skrywer van novelles en kortverhale". (Nienaber 

1951 :216-217.) In die prafiel-gedeelte word En ek is nag hy slegs vermeld en wel in verband met 
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die aanname dat dit aantoon dat Van Melle '"n fyn voelende kunstenaar is wat die leser tot diepe 

ontroering kan dwing" (Nienaber: 1951 :563). 

Bart Nel word nie bespreek in een van die uitgawes van Skrywers en rigtings nie. Slegs 

kortverhale van Van Melle word hierin bespreek (Beukes & Lategan 1952:273; 1956:293-294; 

1961 :323-326). 

In 1955 herhaal Antonissen die grootste gedeelte van die kommentaar oor Bart Nel wat in 

Perspektief en pro.fie/ 1951 verskyn het (sien tweede voorafgaande paragraaf). In Die Afrikaanse 

letterkunde van aanvang tot hede word bogenoemde kommentaar in verkorte vorm weergegee. 'n 

Interessante byvoeging word in 1955 gemaak. Hier word melding gemaak van "'n seldsaam

wisselende perspektief' wat meebring dat 'n mens 'n "onvermoe (het) om te oordeel oor die 

mens". (Antonissen 1955:244-245.) Hierdie kommentaar word onveranderd geplaas in die 

volgende hersiene uitgawes van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 

1960:286-287; 1965:297-298). 

In die perspektief-gedeelte van Perspektief en pro.fie/ van 1960 herhaal Antonissen in bree trekke 

die kommentaar wat in 1951 verskyn het (sien derde voorafgaande paragraaf). Hiervoor word 19 

reels gebruik. In die uitgawe kom 'n interessante verandering by: Antonissen meld dat die "sierlose 

direktheid van die procedelose styl", "die onromantiese verhaal sonder 'poetiese' kommentaar'', 

"die opregtheid van 'n dialoog-van-min-woorde" en die "blote mededeling van feite by 'n amper 

totale afwesigheid van milieu-skildering" 'n "gebeurtenis is in 'n tyd wat behep is met 

mooiskrywery". (Nienaber 1960: 122-123.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende 

hersiene uitgawes van Perspektiefen pro.fie/ (Nienaber 1969: 107-108; 1982:91-92). In die pro.fiel

gedeelte (Nienaber 1960: 376-379) word 2 bladsye (113 reels) gebruik vir 'n bespreking van Bart 

Nel. Elize Botha, wat die pro.fiel-gedeelte geskryf het, wys hierin op die "vormgewingsprinsipes" 

van Van Melle wat tot resultaat het dat sy werk gekenmerk word deur 'n "rustigheid", 

"sierloosheid" en "eenvoud" (Nienaber 1960:371). Die funksionele gebruik van milieu, die 

tydsaspek en verskuiwende perspektiewe ten opsigte van die ontwikkeling van die hoofkarakter( s) 

in Bart Ne/word aangdui. Die tema word genoem. (Nienaber 1960:376-379.) Hierdie kommentaar 

word herhaal in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en pro.fie/ (Nienaber 1969:395, 

400-403; 1982:369, 373-375.) 
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In 1965 word Bart Nel "een van die grootste romans in Afrikaans" genoem in Inleiding tot die 

Afrikaanse letterkunde. Aan die roman word 22 reels afgestaan. Daar word gewys op die 

"interessante geskiedenis" wat dit deurmaak, na aanleiding daarvan dat dit eers in Nederlands 

uitgegee is en dat die titel twee keer verander het. Du Plessis meld dat Van Melle "op skitterende 

wyse" daarin slaag om die "uiteengroei" van die twee hoo:ffigure te beskryf deur die gebruik van 

die verskillende gesigspunte van die twee figure. Die ontwikkeling van die hoo:ffiguur word ook 

genoem. (Lindenberg 1965:73-74.) Hierdie kritiek word onveranderd geplaas in die volgende twee 

hersiene uitgawes (Lindenberg 1967:87-88; 1970:89-90). 

In Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde van 1973 beslaan die kommentaar oor Bart Nel 42 

reels. Brink beskryf dit as "waarskynlik die enigste roman uit die Ouer Mrikaanse Prosa wat in sy 

geheel gaaf en goed is". Die milieu word genoem, sowel as die tema. Brink wys ook op die 

"deurslaggewende betekenis" wat die verhouding figuur/ruimte dwarsdeur die roman het (vergelyk 

die siening van Botha in tweede voorafgaande paragraat). (Lindenberg 1973: 100-101.) Hiermee 

word volstaan in die volgende hersiene uitgawe van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde 

(Lindenberg 1980: 110-111 ). 

Kannemeyer se bespreking van Bart Nel in 1978 beslaan twee-en-'n-half bladsye (110 reels). Hy 

wys op die verskyning daarvan in Nederlands sowel as op die titel wat twee keer verander het. Hy 

noem die agtergrond en gee 'n kort opsomming van die verhaalgebeure. Daar word gewys op die 

bewustelike dramatisering van gebeure deur aksentverskuiwings; op die funsionele gebruik van 

milieu, tyd en ruimte asook die wisselende perspektiewe van die karakters. In al hierdie gevalle 

word voorbeelde aangehaal. In besonderhede word aangetoon hoe daar by die hoo:ffiguur 'n 

geleidelike afstropingsproses plaasvind. Kannemeyer kom tot die gevolgtrekking: '"n Grootser 

beeld van 'n lydende mens is daar in die Afrikaanse prosa tot Sestig nie te vind nie." (Kannemeyer 

1978:325-327.) In die volgende hersiene uitgawe van Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 

word die kommentaar onveranderd geplaas (Kannemeyer 1984:327-330). 

In 1988 huldig Kannemeyer dieselfde mening oor Bart Nel (sien voorafgaande paragraat). Die 

kommentaar beslaan 34 reels en verskyn in verkorte weergawe in Die Afrikaanse literatuur 1652-

1987. (Kannemeyer 1988:22-23.) 
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1937 

Friedenthal, Julius M. Die wagter van die koning se beeste. 

Dekker maak in 1941 melding van Friedenthal as 'n "vrugbare skrywer". Die roman word slegs 

vermeld en die feit dat dit '"n vlot en boeiende naturelleverhaal" is. Hiervoor word 2 reels gebruik. 

(Dekker 1941 : 220.) Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawe van Afrikaanse 

literatuurgeskiedenis (Dekker 1947:241-242). 

In 1946 gebruik Antonissen 3 reels om die roman te beskryf in Schets van den ontwikkelingsgang 

der Zuidafrikaansche letterkunde. Hy beskou dit as "een boeiend beeld van het leven der Swazi

naturellen". (Antonissen 1946:365.) 

In Perspektief en pro.fie/ van 1951 word 4 reels aan Die wagter van die koning se beeste 

afgestaan. Antonissen noem dat avontuur die hoofsaak is en beskou dit as '"n boeiende beeld van 

die Swazi-lewe". (Nienaber 1951:238.) 

In 1952 word die roman nie in Skrywers en rigtings vermeld nie (Beukes & Lategan 1952). Ook 

nie in een van die hersiene uitgawes nie (Beukes & Lategan 1956; 1962). Friedenthal word wel 

vermeld in verband met sy ander werk (Beukes & Lategan 1952:212; 1957:232; 1961:242). 

In Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede van 1955, word die roman saam met die 

ander romans van Friedenthal genoem. Antonissen noem ook die feit dat Friedenthal op avontuur 

"die nadruk (sterker) le". (Antonissen 1955:235.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende 

hersiene uitgawes (Antonissen 1960:270; 1965:306). 

In 1960 word die roman nie vermeld nie. Daar word net melding gemaak van die "dier-, jag- en /of 

inboorlingverhale" van Friedenthal (Nienaber 1960: 120). Hierdie inskrywing word herhaal in die 

volgende hersiene uitgawes van Perspektief en pro.fie/ (Nienaber 1969: 106; 1982:90). 

In 1960 noem Dekker die roman saam met ander romans "oor die Bantoe-lewe" en meld dat dit 

geskryf is "sonder diep indringing in die naturelle-mentaliteit". Hy noem Friedenthal '"n skrywer 

van dierverhale" en "vlot en boeiende avontuurromans". (Dekker 1960:302.) Hiermee word 
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volstaan in die volgende hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 

1961:302; 1963:322-323; 1966a:322-323; 1966b:355-356). 

Kannemeyer gebruik 1 reel in 1978 waann die roman en die tema daarvan vermeld word 

(Kannemeyer 1978:212). Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe 

(Kannemeyer 1984:213). 

In 1988 word die roman of die skrywer daarvan nie in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 

vermeld nie (Kannemeyer 1988). 

Hobson, C.G. en S.B. Geluksvlei. 

In 1941 word die roman nie vermeld in Afrikaanse literatuurgeskiedenis nie. Ander romans van 

die Hobson-broers word wel bespreek (Dekker 1941:223-225). 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde beslaan die kommentaar 

oor die roman 8 reels. Die tema word genoem, sowel as die feit dat die skrywers uiting gee aan hul 

"eerbied en waardeering voor den boerenarbeid van den goeien ouwen stempel". (Antonissen 

1946:367.) 

In 1947, in die tweede hersiene uitgawe van Afrikaanse literatuurgeskiedenis, verskyn daar, naas 

die bespreking van ander werke van die Hobsons, 'n inskrywing oor Geluksvlei. In die 5 reels 

word hoofsaaklik negatiewe kritiek gelewer. Naas vermelding van die milieu, word die motief vir 

die skrywe van die roman genoem: "heimwee" en "lief de vir die plaaslewe". Dekker beskou die 

roman as "meer beskrywing" as "uitbeelding". (Dekker 1947:245-247.) Hierdie inskrywin~ word 

herhaal in die volgende hersiene uitgawes vanAfrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 1960:162; 

1961:162; 1963:165; 1966a:165; 1966b:165). 

In 1951 word in die perspektief-gedeelte 5 reels afgestaan aan Geluksvlei. Hierin word die tema 

genoem en die feit dat "die skrander ou boer met liefde getipeer (word)". (Nienaber 1951:240.) In 

die profiel-gedeelte word 40 reels afgestaan. Naas 'n beskrywing van die tema, milieu en die feit 

dat die skrywers uiting aan hul liefde vir die plaaslewe gee, word hoofsaaklik negatiewe kritiek 

gelewer: Laasgenoemde sluit in die feit dat die roman "didakties" van aard is, dat beskrywing en 
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nie "mensbeelding" nie die hoofsaak is en dat die karaktertekening "oppervlakkig en vaag" is. 

(Nienaber 1951 :557-558.) 

In 1952 word die roman nie in Skrywers en rigtings vermeld nie. Die antler werk van die Hobsons 

word bespreek (Beukes & Lategan 1952:223-227). Dit geld ook vir die hersiene uitgawes (Beukes 

& Lategan 1956:243-247; 1961 :253-257). 

In 1960 word die antler werk van die Hobsons in die perspektief-gedeelte genoem, terwyl geen 

melding gemaak word van Geluksvlei nie (Nienaber 1960:86). Dit is ook die geval in die volgende 

hersiene uitgawes van Perspektief en profiel (Nienaber 1969:75,106; 1982:90). In die profiel

gedeelte word net 24 reels daaraan afgestaan. Dieselfde siening word gehuldig as in 1951 ( sien 

voorafgaande paragraat), hier word dit net in verkorte vorm weergegee (Nienaber 1960:357-358). 

Daar word met hierdie kommentaar volstaan in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en 

profiel (Nienaber 1969:372; 1982:352). 

In Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde van 1965 word die roman nie vermeld nie. Die 

Hobsons word in verband met hul antler werk genoem (Lindenberg 1965:71-72). Dieselfde geld 

vir die volgende hersiene uitgawes (Lindenberg 1967:82-83; 1970:84-885; 1973:92; 1980:102). 

Kannemeyer gebruik 3 reels in Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur om die roman te 

bespreek. Naas die vermelding van die tema, word genoem dat uitbeelding en karakterisering 

verlore gaan as gevolg van die direkte inligting aan die boer. (Kannemeyer 1978:218.) Hierdie 

inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Kannemeyer 1984:219). 

In 1988 word die roman en die tema daarvan in 2 reels vermeld in Die Afrikaanse literatuur 1652-

1987 (Kannemeyer 1988:76). 

Karin, Orion. 

Aan die roman word in 1941 4 reels afgestaan. Dekker noem die titel en die feit dat dit 'n "strewe 

(is) na sielkundige uitbeelding". Slegs negatiewe kommentaar word gelewer: Dekker noem dit 'n 

"lang uitgesponne liefdesroman" waar dit ontbreek aan "diepere skouing en aan 

uitbeeldingsvermoe en aan styl". (Dekker 1941: 192.) Met hierdie kritiek word volstaan in die 
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verdere uitgawes van Die Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 1960:289; 1961:289; 

1963:305; 1966a:305; 1966b:337). 

Antonissen bespreek Orion en Suiderkruis saam in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde. Hiervoor gebruik hy 15 reels. Die tema word uitvoerig weergegee. 

Hy toon die ooreenkoms aan met Sy kom met die sekelmaan, maar bevind dat laasgenoemde beter 

is. Hy lewer hoofsaaklik negatiewe kritiek wat veral gerig word teen "prozaischen kommentaar", 

retoriek en melodrama. (Antonissen 1946:356.) 

In Perspektief en pro.fie! van 1951 gebruik Antonissen 4 reels om albei romans te vermeld. Hy 

noem albei "omslagtige" romans waarin "pynlik minusieuse sielsanalise" plaasvind. (Nienaber 

1951 :227-228.) 

Orion of die skryfster, Karin, word nie vermeld in Skrywers en rigtings nie (Beukes & Lategan 

1952; 1956; 1961). 

In 1955 handel Antonissen die roman af in 4 reels. Dit word saam met die vervolgroman, Die 

Suiderkruis, beskou as 'n "magteloos-minusieuse sielsanalise ... op godsdienstig-erotiese tematiek". 

(Antonissen 1955:253.) Hy herhaal die kommentaar in die volgende hersiene uitgawe van Die 

Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 1960:299). 

In 1960 staan Antonissen 3 reels af aan die roman. Hy noem dat "godsdienstig-erotiese tematiek 

.. .'n stramien (verskaf) vir magteloos-minusieuse sielsanalise" in die roman. (Nienaber 1960.) Die 

kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en pro.fie! (Nienaber 

1969: 110-111; 1982:93). 

In die 1965-uitgawe van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede word die roman of die 

skryfster daarvan nie vermeld nie (Antonissen 1965). 

Die roman of die skryfster daarvan word nie in een van die uitgawes van Inleiding tot die 

Afrikaanse letterkunde genoem nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

Kannemeyer noem Orion 'n roman wat ""n sekere belofte" ingehou het, maar vind dat "die 

verteller van tyd tot tyd steurend in die verhaal ingryp". Vir sy kommentaar in 1978 gebruik hy 
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slegs 2 reels. (Kannemeyer 1978:335.) Die inskrywing word herhaal in die volgende hersiene 

uitgawe van Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur (Kannemeyer 1984:335). 

In 1988 word die roman of die skryfster daarvan nie in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 

vermeld nie (Kannemeyer 1988). 

Leipoldt, C.Louis. Die dwergvroutjie. 

Dekker gebruik 14 reels om die roman te beskryf in Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941. 

Hy noem dit "'n merkwaardige werk om die konsepsie (daarvan)". 'n Uitvoerige beskrywing van 

die tema word gegee. In 7 reels word hoofsaaklik negatiewe kritiek gelewer. Dit word veral gerig 

teen die feit dat "gemoedelike redeneringe en beskouinge" gegee word, in plaas van "skouing in 

die dieptes van die mensesiel". Slegs 3 reels gunstige kommentaar word gelewer, wat vir Dekker 

daarin le dat die byfigure "beter geslaag" het omdat die skrywer '" n geestige opmerkingsgawe aan 

die dag (gele het)". (Dekker 1941:162.) Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende 

hersiene uitgawes (Dekker 1947:175; 1960:121-122; 1961:121-122; 1963:124-125; 1966a:124-

125; 1966: 125). 

In 1946 staan Antonissen 10 reels af aan die roman in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde. Benewens 'n uitvoerige beskrywing van die tema, vind hy dat dit 

nie slaag as historiese roman nie omdat "een dieper verband tusschen mensch en verleden of 

historie" nie bestaan nie. (Antonissen 1946:321.) 

In die perspektief-gedeelte van Perspektief en profiel van 1951 word die roman in 7 reels beskryf 

Antonissen noem slegs die historiese tyd waarteen die roman afspeel en die feit dat die skrywer '"n 

teorie aanskoulik" probeer maak het wat daartoe gelei het dat "die noukeurige psigo-analitiese 

beskrywing" die karakters nie "tot lewe wek" nie. Hy gee geen beskrywing van die tema of 

handeling nie. (Nienaber 1951:167.) In die profiel-gedeelte behandel M.P.O Burgers Leipoldt 

hoofsaaklik as digter en word sy romans slegs vermeld (Nienaber 1951:333-345). 

In 1952 word Die dwergvrouljie nie deur Beukes in Skrywers en rigtings vermeld nie. Leipoldt 

word wel en veral om sy digwerk behandel (Beukes & Lategan 1952:15-21). Dit is ook die geval 

in die volgende hersiene uitgawes (Beukes & Lategan 1956: 15-21; 1961: 15-21 ). 
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In 1955 word Die dwergvroutjie nie deur Antonissen in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang 

tot hede vermeld nie. Hy noem Leipoldt slegs as een van die skrywers van "historiese en antler 

avontuurromans" wat D.F. Malherbe "se bevoorregte posisie in hierdie genre op verre na nie in 

gevaar bring nie" (Antonissen 1955: 116). 

In die perspektiel-gedeelte van Perspektief en pro.fie/ van 1960 word Die galgsalmander en Die 

dwergvroutjie saam vermeld as "patologies-kriminologiese" romans waarin die karakters slegs "in 

funksie van die teorie" optree. Hiervoor word 3 reels gebruik. (Nienaber 1960: 125.) In die profiel

gedeelte word gekonsentreer op Leipoldt as digter, alhoewel sy romans ook vermeld word 

(Nienaber 1960:224-239). In die volgende hersiene uitgawes word hierdie inskrywings herhaal 

(Nienaber 1969:110, 243-255; 1982:93, 245-256). 

In die hersiene uitgawes van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede in 1960 en 1965 

word Die dwergvroutjie nie vermeld nie. Leipoldt word wel vermeld en veral ten opsigte van sy 

digwerk (Antonissen 1960:111-122; 1965:109-120). 

In Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde van 1965 word die roman nie vermeld nie (Lindenberg 

1965). Leipoldt word vermeld as skrywer wat "sy bydrae op vele gebiede lewer" (Lindenberg 

1965:73). Leipoldt word veral as digter en dramaturg bespreek (Lindenberg 1965:29-32, 93-94). 

Hierdie inskrywings word weer net so aangehaal in die volgende twee hersiene uitgawes 

(Lindenberg 1967:83; 1970:86, 33-37, 114-115). 

In 1973 word Die dwergvroutjie nie vermeld nie. Leipoldt word wel genoem in verband met sy 

romans in die algemeen. Hier word slegs genoem dat hulle "meestal omslagtig en opsetlik" is. 

(Lindenberg 1973:92.) Hy word verder veral ten opsigte van sy poesie en dramas bespreek 

(Lindenberg 1973:33-37, 132-133). Hierdie besprekings word herhaal in die volgende hersiene 

uitgawe (Lindenberg 1980:102, 33-37, 165-166). 

Kannemeyer staan 11 reels af aan die roman in 1978. Hy beskou dit as die beste van Leipoldt se 

drie romans. Hy vermeld die tema, milieu en die feit dat dit "simpatiek" verwerk is. Hy lewer 

hoofsaaklik negatiewe kritiek wat daarin gelee is dat die roman "die nodige psigologiese diepte" 

mis (Kannemeyer 1978:142-143). Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende hersiene 

uitgawe vanAfrikaanse literatuurgeskiedenis (Kannemeyer 1984: 143). 
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In 1988 word Die dwergvrouljie vermeld saam met Leipoldt se twee antler romans, Die danker 

huis en Die galgsalmander. Kannemeyer noem dat in al drie "karakteruitbeelding te veel 

verwaarloos" word. (Kannemeyer 1988:69.) 

Luttig, Helmuth. Broers. 

Dekker . se kommentaar oor die roman beslaan 3 reels in Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 

1941. Hy meld slegs die roman en die feit dat dit effens "soberder" van styl is as die vorige werk 

van Luttig, maar meen dat "die sielkundige verwerking" van die motief "onbeduidend" is. (Dekker 

1941: 190.) Die kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Dekker 1947:204). 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde 1946, staan Antonissen 

slegs 1 reel af aan die roman. Hy meld slegs die titel en die feit dat dit die skrywer se "minst 

oppervlakkig" werk is. ( Antonissen 1946: 3 5 2.) 

In Perspektief en pro.fie/ van 1951 gebruik Antonissen ook net 1 reel waarin hy die roman vermeld 

en die feit dat dit "artistiek oppervlakkig" is (Nienaber 1951 :225). 

Broers of die skryfster daarvan word nie in een van die uitgawes van Skrywers en rigtings genoem 

nie (Lategan & Beukes 1952; 1956; 1961). 

In 1955 word 3 reels deur Antonissen afgestaan in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot 

hede. Hierin word melding van die roman en die tema daarvan gemaak. (Antonissen 1955:252.) 

In 1960 herhaal Antonissen bogenoemde inskrywing, maar voeg by dat die roman "onbeholpe" is. 

Hiervoor gebruik hy ook 3 reels. (Nienaber 1960:126.) Die inskrywing word herhaal in die 

volgende hersiene uitgawes vanPerspektief en pro.fie/ (Nienaber 1969:111; 1982:94). 

Antonissen herhaal bogenoemde kommentaar (sien vorige paragraat) in 1960 in Die Afrikaanse 

letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 1960:297). 

In 1960.en in die verdere hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis gebruik Dekker 

3 reels waarin die roman genoem word, die tema daarvan en die feit dat dit effens "soberder" in 
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styl is as die vorige werk van Luttig. Dekker beskou die werk as "onbeduidend". (Dekker 

1960:287-288; 1961 :287-288; 1963:303; 1966a:303; 1966b:336.) 

In 1965 word Broers of die skryfster daarvan nie in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot 

hede genoem nie (Antonissen 1965). 

In nie een van die uitgawes van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde word die roman of die 

skryfster daarvan vermeld nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

Kannemeyer staan slegs 1 reel af aan Broers waarin hy benewens die titel ook die tema noem 

(Kannemeyer 1978:335). Dit word so herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Kannemeyer 

1984:338). 

In 1988 word nog die roman, nog die skryfster daarvan in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 

deur Kannemeyer genoem (Kannemeyer 1988). 

Malherbe, D .F. Die pro feet. 

Dekker staan 9 reels af aan die roman in 1941. Die tema word gegee. Dekker beskou Die profeet 

as "die bes geslaagde" van die drie Bybelromans. Die redes wat hy hiervoor aanvoer, is die 

volgende: "die grotere eenheid", "die allesoorheersende figuur van die besielde Siener" en die 

"natuurlike simboliek". Dekker vind egter die "liriese parafrase in Bybelse taal en styl" steurend. 

(Dekker 1941: 186-187.) In die volgende hersiene uitgawe van Afrikaanse literatuurgeskiedenis 

word die siening herhaal (1947:200). 

In 1946 in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde word 45 reels 

gebruik in die bespreking van die roman. 'n Opsomming van die verhaalgebeure beslaan 33 reels. 

In 10 reels word genoem dat die foute reeds by die and er romans belig is en nie weer herhaal sal 

word nie. Antonissen meld dat die gewone "Malherbe-fouten" hier minder opsigtelik is omdat die 

Bybelstof horn leen tot 'n sekere "geezalteerdheid en doorlopende symboliek". Hy vind die 

"proza-liriek" in al die romans as van besondere waarde. Die verdere 50 reels word afgestaan aan 

'n gesamentlike bespreking van die "belangrijkste aspekt van deze roman-serie" naamlik "de 

dramatisch-epische struktureering en de verinnerlikjking van die Bijbel-historie door individueele 

tragiek". (Antonissen 1946:228-230.) 
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In 1951 word Die hart van Moab, Saul die worstelheld en Die profeet saam in 36 reels in die 

perspektief-gedeelte van Perspektief en profiel behandel. Hoofsaaklik positiewe kritiek word 

gelewer. Antonissen beskou die drie romans as "spied vir die Afrikaanse nasie". Hy beskou Saul in 

Saul die worstelheld, as die "magtigste tragiese skepping", terwyl in Jeremia (Die profeet) ons "te 

weinig merk van die groat Eensame se sieleworsteling". Antonissen reken ook dat "nie een enkele 

newefiguur .. .'n volledig-menslike gestalte gekry (het) nie" en dat die "voortdurende spronge in 

die handeling" spanning verbreek. Hy vind "die landskapsbeelding" "indrukwekkend" asook "die 

harpspel- en sangpassasies". Antonissen noem dat stylgebreke hier minder hinderlik is, omdat "die 

Bybelstof horn beter leen tot 'n 'vervoerde' styl". (Nienaber 1951:187.) In die profiel-gedeelte 

word 19 reels aan die roman afgestaan. Boshoff beskou die roman as '"n daling" teenoor die 

vorige twee Bybelromans. Hy vind die rede daarvoor in die uitbeelding van die hooffigure, 

aangesien Sedekia "slegs 'n swakkeling" en Jeremia "nie tragies gekonsipieer (is) nie". Vir Boshoff 

is sekere motiewe, byvoorbeeld die idille van die oeswerk op die lande "mooier gesien en geteken 

as die grondgedagte", maar hy vind dit juis steurend omdat dit "afbreuk aan die eenheid van die 

geheel" doen. (Nienaber 1951: 400.) 

Lategan se kommentaar oor Die profeet en verwysings na die antler Bybelromans, beslaan twee

en- 'n-half bladsye in Skrywers en rigtings van 1952. Met behulp van die verhaalgebeure 

"illustreer" hy die volgende sake: "idee", "bree opset", "ekspressie" en "gevoel vir ritmiese 

ewewig". (Beukes & Lategan 19 5 2: 15 2-154.) Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende 

hersiene uitgawes (Beukes & Lategan 1956:172-174; 1962:182-185). 

In Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede van 1955 word al drie Bybelromans saam 

behandel, hiervoor word 29 reels gebruik. Antonissen noem dat die geskiedenis van Israel as 

"spieel" voorgehou word vir die Afrikaanse nasie. Hy meen dat die geskiedenis ''wel nou en dan 

geweld aangedoen word", maar dat daar nie aan "die kern van die Bybelverhaal...geraak (word) 

nie". Hoofsaaklik negatiewe kritiek word gel ewer. Antonissen vind byvoorbeeld dat daar nie in 

een van die romans sprake is van "deurgronding van die mens" en "inlewing in die geskiedenis" 

nie. Hy vind veral die "liriese prosa" wat in die harpspel- en sangpassasies voorkom, besonder 

treffend. (Antonissen 1955:113-114.) Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende hersiene 

uitgawes (Antonissen 1960:132-133; 1965:131-132). 
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In 1960 beslaan die kommentaar oor die drie romans 10 reels in die perspektief-gedeelte van 

Perspektief en pro.fie!. Hoofsaaklik negatiewe kritiek word gelewer, wat veral gerig is teen die 

"mislukte poging tot tragiese mensbeelding" in al drie romans. (Nienaber 1960:126-127.) In die 

pro.fiel-gedeelte word 7 reels aan Die profeet afgestaan. Hoofsaaklik negatiewe kritiek word 

gelewer, wat behels dat "die mensbeelding en historiese inlewing" nie geslaag het nie. Hattingh 

vind "brokstukke" van die roman as "die mooiste liriese prosa wat Malherbe nog ooit geskryf het". 

(Nienaber 1960:248.) Met hierdie kritiek word volstaan in die volgende hersiene uitgawes van 

Perspektief en pro.fie! (Nienaber 1969:111-112, 264; 1982:94, 263). 

In die volgende hersiene uitgawe vanArikaanse literatuurgeskiedenis van 1960 blyk 'n opvallende 

verandering van mening. Slegs 4 reels word aan Die profeet afgestaan. Hierin word geen positiewe 

kommentaar gelewer nie. Naas vermelding van die tema word slegs gese dat "die voortdurende 

liriese parafrase in verhewe Bybelse styl...vermoeiend en retories" aandoen. (Dekker 1960: 152.) 

Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawes (Dekker 1961:152; 1963:155-156; 

1966a: 155-156; 1966b: 155). 

Kannemeyer staan 18 reels af aan die vier Bybelromans in Geskiedenis van die Afrikaanse 

literatuur in 1978. Hy wys op die simboliek in al vier romans, maar vind dat "al vier romans as 

gevolg van die swak styl op die lange duur onleesbaar word". (Kannemeyer 1978:164-165.) 

Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Kannemeyer 1984: 165-166). 

In 1988 gebruik Kannemeyer 5 reels in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 waarin hy die vier 

Bybelromans van Malherbe noem. Hy wys op die simboliek daarin. Sy hootbeswaar teen al vier 

romans is "teatraliteit en liriese taal". (Kannemeyer 1988: 73.) 

Pienaar, T.C. 'n Merk vir die eeue. 

In sy Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941 staan Dekker 6 reels af aan die roman. Benewens 

die tema, noem hy dat outentieke gegewens hi er tot 'n roman verwerk is. Hy maak dit egter af as 

"tendenswerk". (Dekker 1941: 192.) In die volgende hersiene uitgawes volstaan Dekker met die 

kommentaar (1947:207; 1960:289; 1961 :289; 1963:305; 1966a:305;1966b:338). 

In 1946 gebruik Antonissen welliswaar slegs 2 reels vir 'n Merk vir die eeue, maar by vermelding 

van die tema voeg hy by dat dit "ontroerend" is (Antonissen 1946:314). 
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Antonissen gebruik 2 reels in Perspektief en profiel van 1951, waarin hy melding van die roman 

maak, die tema noem en aandui <lat outentieke gegewens verwerk is (Nienaber 1951:152). 

In nie een van die uitgawes van Skrywers en rigtings wat vanaf 1952 verskyn, word die roman of 

die skryfster vermeld nie (Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

In 1955 noem Antonissen 'n Merk vir die eeue en beskou <lit as "meer beleefde geskiedenis" as die 

werk van Miemie Louw-Theron. Hiervoor gebruik hy slegs 2 reels in Die Afrikaanse letterkunde 

van aanvang tot hede. (Antonissen 1955:117.) Hy herhaal die kommentaar in die volgende 

hersiene uitgawe (Antonissen 19~:281). 

In die h~rsiene uitgawe van Perspektief en profiel in 1960 verskil Antonissen se kommentaar van 

die van 1951. Alhoewel hy nie 'n Merk vir die eeue noem nie, noem hy <lat die "op geboekstaafde 

herinnerings en ooggetuie-verslae gebasseerde werke" van onder andere T.C. Pienaar, "sterk 

ontroeringsvermoe" besit en "'n heel besondere plek" in die romankuns inneem (Nienaber 

1960: 127). Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene en bygewerkte uitgawes 

(Nienaber 1969: 112; 1982:94). 

Antonissen herhaal ook bogenoemde inskrywing in verband met 'n Merk vir die eeue in Die 

Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede in 1965 (Antonissen 1965:86). 

In nie een van die uitgawes van lnleiding tot die Afrikaanse letterkunde word 'n Merk vir die eeue 

of die skryfster genoem nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

In Geskledenis van die Afrikaanse literatuur van 1978 noem Kannemeyer die roman, die tema en 

die feit dat die verhaal op gebeure uit die geskiedenis gebaseer is (1978:333). Hy herhaal hierdie 

kommentaar in die volgende hersiene uitgawe (1984:336). 

In 1988 herhaal Kannemeyer bogenoemde inskrywing in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 

(Kannemeyer 1988:121). 
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Roux, Sophie. Fvn en broos. 

Dekker gebruik 7 reels waarin hy die roman beskryf Hy noem dat dit dieselfde gebreke besit as 

Wrede grense, maar lewer meer gunstige kommentaar, wat '"n versobering van styl" en "die 

liefdevolle tekening van die vrouekarakter" behels. (Dekker 1941 : 191.) Die kommentaar word 

herhaal in die volgende hersiene uitgawes (Dekker 1947:207; 1960:289; 1961:289; 1963:304-305; 

1966a:304-305; 1966b:337). 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde van 1946 staan Antonissen 

9 reels aan die roman af Naas vermelding van die tema, en die feit dat dit dieselfde gebreke as 

Wrede grense bevat, lewer hy dieselfde gunstige kommentaar as Dekker (sien vorige paragraaf). 

( Antonissen 1946: 3 5 5.) 

In 1951 word Fyn en broos en Wrede grense in 6 reels afgehandel. Antonissen noem die tema van 

albei romans en meld dat dit "'n heftige protes (is) teen die beperking van die menslike vryheid 

deur die huweliksband". Hy lewer gunstige kritiek wat vir horn daarin gelee is dat daar '"n 

aandagtige beskrywing (is) van 'n inwendig ontluikende vrouelewe". Die negatiewe kritiek is gerig 

teen die feit dat "die propagandis horn laat verlei tot 'n verdraaide voorstelling van die lewe". 

(Nienaber 1951 :227.) 

Hierdie roman word nie vermeld in Skrywers en rigtings nie (Beukes & Lategan 1952; 1956; 

1961 ). 

In 1955 noem Antonissen Fyn en broos saam met Wrede grense. Hy gebruik 4 reels waarin hy die 

tema van albei romans noem en dieselfde kritiek lewer as in Perspektief en profiel (sien vorige 

paragraaf). (Antonissen 1955:253.) In die volgende hersiene uitgawe van Die Afrikaanse 

letterkunde van aanvang tot hede word die kommentaar herhaal (Antonissen 1960:299). 

Antonissen handel Fyn en broos en Wrede grense in 1960 saam af in 3 reels. Hy noem slegs die 

tema en die feit dat heftig geprotesteer word teen die huweliksband. (Nienaber 1960: 125.) Dit 

word herhaal in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en pro.fie/ (Nienaber 1969: 11 O; 

1982:93). 
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In 1965 vermeld Antonissen nog die roman nog die skryfster daarvan m Die Ajrikaanse 

letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 1965). 

Fyn en broos of die skryfster word nie in een van die uitgawes van Jnleiding tot die Afrikaanse 

letterkunde vermeld nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

Kannemeyer gebruik 1 reel waarin hy noem dat Fyn en broos "beter geslaag" is as Wrede grense 

(Kannemeyer 1978:335). Dit word in die volgende uitgawe van Geskiedenis van die Afrikaanse 

literatuur herhaal (Kannemeyer 1984:338). 

In Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 word nie melding gemaak van die roman of die skryfster 

daarvan nie (Kannemeyer 1988). 

Smit, Hettie. Sv kom met die sekelmaan. 

Die kommentaar oor die roman beslaan 42 reels in Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941. 

Dekker noem <lit 'n "belangrike werk" en wys daarop <lat dit "verwant (is) aan die kuns van Van 

Wyk Louw en antler van die jongste digters". Hy noem <lat <lit die eerste uitgawe van die 

Vereniging vir die Vrye Boek is, wat "die Afrikaanse boek vry (wou) maak van finansiele 

afhanklikheid van geskiktheid om voorgeskrewe werke te word vir eksamens en antler 

belemmerende faktore". Hy toon aan <lat hier "n individualistiese karakter" geskep is deur "die 

diep skouende verbeelding van die skryfster". Hy wys op die styl wat gebruik word. Die negatiewe 

kritiek wat gelewer word, is daarteen gerig <lat "die skryfster en haar heldin nog te veel (lewe) in 

die wereld van die aanbidding van die woord as opperste skoonheid" en <lat die "individualisme, 

met sy gebrokenheid" kan lei tot "verskraling" van die prosakuns. (Dekker 1941: 200.) Hierdie 

kommentaar word ook herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Dekker 1947:217-218). 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde van 1946 verskyn vier-en

'n-half hladsye kommentaar oor Sy kom met die sekelmaan. Antonissen noem dit "een tot op 

heden geheel eenige en ongewoon belangrijke verschijning", dit word by herhaling "ongewoon 

belangrijk" genoem. Hy toon aan dat hier vernuwing na inhoud en vorm plaasgevind het. Een 

bladsy word afgestaan aan "tekortkomingen", wat daarop neerkom dat "dit aesthetisch

individualisme gevaar (loopt) tot zelf-inmetseling in een beperkten ik-kring". Antonissen het dit 

ook teen "de mooie-woordenkultus". Verder word die vorm van die roman bespreek, asook die 
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aard en die ontwikkeling van die ek-spreker. Tenslotte haal Antonissen weer gebreke aan, naamlik 

"te veel literatuur" en "onverwerkte invloeden", maar besluit dat "de feillooze nuanceering van de 

Maria-Marie-verhouding" die roman "als een mijlpaal in de evolutie van den Afrikaanschen roman 

moet worden aangezien". (Antonissen 1946:336-340.) 

In 1951 gebruik Antonissen 53 reels in die perspektief-gedeelte van Perspektief en pro.fie/ vir die 

bespreking van die roman. Hy herhaal dieselfde idees ten opsigte van die roman as wat in Schets 

van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde in 1946 verskyn het (sien 

voorafgaande paragraaf). In 1951 laat hy egter die bespreking en uiteensetting van die vorm van 

die roman weg. Hy verwys ook slegs na die Maria-Marie-verhouding en bespreek dit nie in 

besonderhede soos in 1946 nie. (Nienaber 1951 :210-211.) Hettie Smit word nie in die pro.fiel

gedeelte vermeld nie (Nienaber 1951 ). 

Sy kom met die sekelmaan of die skryfster, Hettie Smit, word nie in een van die uitgawes van 

Skrywers en rigtings genoem nie (Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

Antonissen staan in 1955 45 reels af aan die roman in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot 

hede. Hy noem dat dit aansluit by die "belydenispoesie" van die Louws en wys op die 

ooreenkomste. Hy meld dat dit 'n "unieke verskynsel" in ons prosakuns is. Hy wys op die vorm 

van die roman en die "dualisme" waarop dit gegrond is. Hy toon die gebreke aan, naamlik "te 

weinig openbaring van die hele mens" en '"n oordaad van mooi styl en literatuur", maar vind dat 

die bou wat "los en toevallig lyk", juis 'n wins is. (Antonissen 1955:218-219.) Hierdie 

kommentaar word onveranderd geplaas in die volgende hersiene uitgawes (Antonissen 1960:249-

250; 1965:253-254). 

In 1960 het Antonissen die kommentaar oor Sy kom met die sekelmaan nog verder ingekort. In die 

perspektief-gedeelte kom 25 reels voor oor hierdie roman. Hy wys op die ooreenkoms met die 

belydenispoesie van die Louws. Hy wys op die vorm van die roman en die "verdubbeling van haar 

[die ek-spreker] se persoonlikheid". Hy toon die gebreke aan: "jonk" en "beperk van horison", "'n 

oordaad. aan mooi styl en literatuur" en "selfpeiling (wat nie) voer tot 'n openbaring van die hele 

mens nie". (Nienaber 1960: 115.) Hierdie kommentaar word onveranderd geplaas in die volgende 

hersiene uitgawes van Perspektief en pro.fie! (Nienaber 1969: 101; 1982:86). Hettie Smit word ook 

nie in die pro.fiel-gedeelte van die hersiene uitgawes vermeld nie (Nienaber 1960; 1969; 1982). 
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In 1960 staan Dekker 35 reels af aan Sy kom met die sekelmaan. Die grootste gedeelte van die 

kommentaar daaroor in 1941 (sien eerste paragraaf by die bespreking van die roman), word hier 

herhaal. Interessante veranderinge vind egter plaas: in die hersiene uitgawe van Afrikaanse 

literatuurgeskiedenis word dit nie meer 'n "belangrike werk" genoem nie. Hier verklaar Dekker 

die verhaalgebeure as "waarskynlik uit laasgenoemde [die skryfster] se persoonlike belewenisse". 

Hy wys ook op die skepping van die "dualisme Maria-Marie". Ten slotte noem hy dat die roman 

"nie die eerste geluid van 'n vemuwing in ons prosakuns geblyk te wees nie". (Dekker 1960:289-

290.) Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawes (Dekker 1961:289-290; 

1963:305-306; 1966a:305-306; 1966b:338). 

In Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde in 1965 beslaan die kommentaar oor die roman 20 

reels. Niks nuuts word gese nie en dit lyk of P.G. du Plessis sy idees by Antonissen (sien derde 

voorafgaande paragraaf) gekry het. (Lindenberg 1965:74.) In die volgende twee hersiene uitgawes 

word die inskrywing herhaal (Lindenberg 1967:86; 1970:88). 

In 1973 word 27 reels afgestaan aan Sy kom met die sekelmaan. Brink wys op die ooreenkomste 

met die belydeniskuns van die Dertigerpoesie. Hy noem dit '"n amper unieke verskynsel in ons 

prosa" slegs "om sy aard" en nie "om sy kwaliteit" nie. Hy noem dat daar "veel verdiensteliks" is, 

onder andere die tweespalt in die hooffiguur wat ook in die styl deurwerk, maar vind dat dit te 

kort skiet aan komposisievermoe en "op die lang duur ... vervelig (word)". (Lindenberg 1973:96-

97.) Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawe van Inleiding tot die 

Afrikaanse letterkunde (Lindenberg 1980:106). 

Kannemeyer gebruik 61 reels in 1978 om die roman te behandel. Hy verwys na die verwantskap 

daarvan met die Dertigerpoesie en die werk van ander Suid-Afrikaanse en buitelandse skrywers. 

Naas vermelding van die tema, wys hy ook op die gebruik van die twee vertellers wat 'n bepalende 

rol in die struktuur van die roman speel. Hy noem dat die "veelwoordigheid" "soms steurend" is en 

dat "sekere passasies in mooiskrywery ontaard", maar vind "waardering" daarvoor dat "Hettie 

Smit die lirisme in die Afrikaanse romantiese tradisie ... op 'n veel meer verantwoorde wyse as haar 

voorgangers aanwend". (Kannemeyer, 1978:456-458.) In die volgende uitgawe van Geskiedenis 

van die Afrikaanse literatuur word hiermee volstaan (Kannemeyer 1984:463-465). 
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In Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 van 1988 herhaal Kannemeyer bogenoemde mening oor 

Sy kom met die Sekelmaan. Dit word in 31 reels in verkorte vorm weergegee. (Kannemeyer 

1988:158-159.) 

Van den Heever, C.M. Kromburg. 

In 1941 gebruik Dekker 42 reels om die roman in Afrikaanse literatuurgeskiedenis te bespreek. 

Hy noem die tema en beskou dit as wins dat Van den Heever "diep ingedring (het) in die siel van 

die vrou". Hy noem die ooreenkoms met Flaubert se Madame Bovary, maar vind dat Van den 

Heever, anders as Flaubert, nie tot "versoening" kon kom met "die benepe burgerlikheid" nie. 

Dekker vind dat Van den Heever se styl "uitnemend geskik" is om die "subtiele spel van 

stemminge te verbeeld", maar beskou die "lirisme" as "hinderlik". Daarby het Dekker dit teen 

"onsuiwere beeldspraak" en die skrywer wat "die epiek verbreek deur horn regstreeks tot die leser 

te wend". Hoofsaaklik negatiewe kritiek word gelewer. (Dekker 1941:198-199.) Hierdie 

kommentaar word in al die verdere hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis 

herhaal. Die verskil in ruimte wat aan die roman afgestaan word sedert 1960 is slegs te wyte aan 

verskille in tipografie. (Dekker 1947:213-214; 1960:294; 1961:294; 1963:310-311; 1966a:310-

311; 1966b:344-345.) 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde van 1946 word 42 reels 

aan Kromburg afgestaan. Hierin noem Antonissen dat dit "overgangswerk" is, maar wel 

"schitterende deelen" bevat, veral die feit dat die "zielenleven [van die hooffigguur]. .. diep gepeild 

en geanalyseerd" word. Oorwegend negatiewe kritiek word verder gelewer. Antonissen vind dat 

die motivering vir die ondergang van die hooffiguur ongeldig is; die uitbeelding van die 

newekarakters is vir horn oppervlakkig en die "retorische slang-zinnen" bederf die styl van die 

roman. (Antonissen: 1946:329-331.) 

In 1951 herhaal Antonissen die kommentaar wat hy in 1946 oor die roman gelewer het (sien 

vorige paragraaf). In die perspektief-gedeelte van Perspektief en profiel word dit net in effens 

verkorte weergawe aangebied. Hierin word ook gewys op die ooreenkoms met Madame Bovary. 

Die kommentaar beslaan 27 reels. (Nienaber 1951:202-203.) In die profiel-gedeelte (Nienaber 

1951: 515-518) word drie bladsye ( 109 reels) aan die roman afgestaan. Hattingh lewer geen 

negatiewe kommentaar nie. Hy reken dat die sielelewe van Wenda "diep en aangrypend" 

uitgebeeld word en dat die antler karakters ook "met groot sorg" uitgebeeld word. Hy vind dit 
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blykbaar ook van waarde dat Van den Reever se lewenstemming baie duidelik in die werk vertolk 

word. Hy bespreek ook die "bepaalde gees in die maatskappy". Verder word die grootste gedeelte 

afgestaan aan die oorvertel van verhaalgebeure. 

In al die uitgawes van Skrywers en rigtings wat sedert 1952 verskyn, word Kromburg nie vermeld 

nie. Ander werke van C.M. van den Reever word wel behandel en wel na aanleiding van die 

''voortsetting van die romantiese styllyn in plaas- en natuurbeelding" (Beukes & Lategan 

1952: 187-197; 1956:207-217; 1961 :217-227). 

In Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde van 1955 herhaal Antonissen dieselfde siening oor 

Kromburg as wat in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde verskyn 

het (sien vierde voorafgaande paragraaf). Hier word 16 reels gebruik vir 'n verkorte weergawe 

van die kommentaar. (Antonissen 1955:192-193.) Hierdie kommentaar word herhaal in die 

volgende hersiene uitgawes (Antonissen 1960:222-223; 1965:224-225). 

In 1960 word daar in die perspektief-gedeelte 8 reels aan Kromburg afgestaan. Antonissen noem 

die ooreenkoms met Madame Bovary, maar vind eersgenoemde minder geslaagd. Hy noem dat die 

hooffiguur "soms goed gepeil" word, maar nie "op die belangrikste keerpunt" nie. Die ander figure 

vind hy oppervlakkig en die styl "wydlopig en vormloos". (Nienaber 1960: 119-220.) Hierdie 

kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en pro.fie/ (Nienaber 

1969: 105; 1982:89-90). In die pro.fiel-gedeelte beslaan die inskrywing 6 reels. Slegs negatiewe 

kritiek word gelewer, wat behels dat 'n "oorbeklemtoning van 'n grondidee" plaasvind en '"n 

gebrek aan veraanskouliking" tot gevolg het. (Nienaber 1960:338.) Hierdie inskrywing word 

herhaal in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en pro.fie/ (Nienaber 1969:354; 

1982:338). 

In lnleiding tot die Afrikaanse letterkunde van 1965 word die roman slegs vermeld en die feit dat 

Van den Reever "sy misnoee met wanpraktyke in die samelewing so heftig verkondig <lat die werk 

as geheel daardeur geskaad word". Hiervoor word 3 reels gebruik. (Lindenberg 1965: 78-79.) 

Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende twee hersiene uitgawes (Lindenberg 1967:92; 

1970:94). 

In 1973 beslaan die verwysing na Kromburg 3 reels. Hierin word slegs genoem dat Van den 

Reever se "terugkeer...na 'n soort pseudo-Flaubertiaanse naturalisme" in Kromburg '"n 
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ongelukkige wending" is. (Lindenberg 1973: 93-94.) Hierdie verwysmg word herhaal in die 

volgende hersiene uitgawe van Inleding tot die Afrikaanse letterkunde (Lindenberg 1980: 104). 

Kannemeyer gebruik 18 reels in 1978 waarin hy die roman behandel. Hy meld die tema en die feit 

dat Madame Bovary as model vir die roman gebruik word. Hy lewer hoofsaaklik negatiewe 

kritiek, wat veral gerig is teen "eindelose oppervlakkige gesprekke" en "eensydige karikature". 

(Kannemeyer 1978:304.) Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawe van 

Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur (Kannemeyer 1984:307). 

In 1988 herhaal Kannemeyer bogenoemde kommentaar in verkorte vorm in Die Afrikaanse 

literatuur 1652-1987. Hiervoor word 7 reels gebruik. (Kannemeyer 1988: 116.) 

1938 

Coetzee, J. Albert. Stompie Kinkelman. 

In 1941 word 2 reels aan die roman afgestaan. Naas vermelding van die titel, huldig Dekker die 

volgende mening daaroor: '"n nie geslaagde ontwikkelingsroman vol satire en tendens". (Dekker 

1941:234.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawes van Afrikaanse 

literatuurgeskiedenis (Dekker 1947:234; 1960:296; 1961:296; 1963:313; 1966a:313; 1966b:347). 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde word 3 reels aan Stompie 

Kinkelman afgestaan. Die tema word genoem en die feit dat dit weens "oppervlakkige 

psychologie" nie geslaagd is nie. (Antonissen 1946: 189-190.) 

In 1951 word 2 reels in Perspektief en pro.fie! afgestaan aan Stompie Kinkelman. Hierin word 

slegs genoem dat dit 'n "grootstad-roman met politieke tendens" is. (Nienaber 1951:226.) 

Die roman of die skryfster daarvan word nie in een van die uitgawes van Skrywers en rigtings 

genoem nie (Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

In 1955 staan Antonissen 2 reels af aan Stompie Kinkelman in Die Afrikaanse letterkunde van 

aanvang tot hede. Naas vermelding van die titel, tipeer Antonissen die roman as 'n "grootstad-
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roman met politieke tendens" en meld <lat <lit "faal in die psigologie". (Antonissen 1955:252.) 

Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Antonissen 1960:298). 

In Perspektief en profiel van 1960 word 2 reels afgestaan aan die roman. Benewens vermelding 

van die titel en vermelding van die feit dat <lit 'n "grootstad-roman met politieke strekking" is, 

word bevind <lat <lit "sielkundig faal". (Nienaber 1960:126.) Hierdie inskrywing word herhaal in 

die volgende hersiene uitgawes (Nienaber 1969: 111; 1982:94). 

In 1965 word Stompie Kinkelman nie in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede genoem 

nie. Die skrywer, J.A. Coetzee, word wel genoem, maar slegs in verband met sy werk, Die 

Dorslandtrekkers (Antonissen 1965:85, 144). 

In nie een van die uitgawes van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde word die roman of die 

skrywer vermeld nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

Kannemeyer staan 2 reels af aan Stompie Kinkelman, waarin hy slegs die titel en tema noem 

(Kannemeyer 1978:333). Hiermee volstaan hy in die volgende hersiene uitgawe van Geskiedenis 

van die Afrikaanse literatuur (Kannemeyer 1984:336). 

In Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 word die roman of die skrywer me vermeld me 

(Kannemeyer 1988). 

De Villiers, Juanita. Loela. 

Die roman word nie in een van die literatuurgeskiedenisse wat bestudeer is, genoem nie. Slegs in 

Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde word De Villiers genoem as 

een van die skrywers wat naam maak met "lektuur op niet-historische thema's" (Antonissen 

1946:315). 

De Villiers, Anna. Die wit kraai. 

Dekker staan 5 reels af aan die roman in 1941. Naas vermelding van die roman en die tema 

daarvan, vind Dekker <lat <lit "geen artistieke beelding" gee nie, maar dat daar blyke van 

"psigologiese insig" teenwoordig is. (Dekker 1941: 190.) Hierdie inskrywing word herhaal in die 
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volgende hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 1947:204; 1960:287; 

1961:287; 1963:303; 1966a:303; 1966b:336). 

Antonissen staan in 1946 22 reels af aan die roman in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde. Hy meld die tema en die feit dat <lit 'n historiese roman is. Verder 

word gemeld <lat die "authentisch historie-materiaal" "oordeelkundig doorvorscht" is. Antonissen 

vind <lat die roman nie slaag nie, hoofsaaklik omdat die karakters nie lewe nie. Tog vind hy <lat die 

karakters, met die uitsondering van die van Malherbe, "veel krachtiger uitgeteekend zijn" as by die 

antler skrywers van historiese romans. Antonissen vind ook die "verouderde romantiek-taal" 

steurend. ( Antonissen 1946: 3 21.) 

Aan die roman word 7 reels in Perspektief en profiel van 1951 afgestaan. Antonissen beskryf die 

tema daarvan. Hy vind <lat die roman nie slaag nie, veral omdat <lit "nog nie ontgroei (het) aan 

argief, kroniek enjoemaal (nie)". (Nienaber 1951:212-213.) 

Die wit .kraai of die skryfster daarvan word nie in een van die uitgawes van Skrywers en rigtings 

vermeld nie (Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

In 1955 gebruik Antonissen slegs 3 reels waarin Die wit kraai in Die Afrikaanse letterkunde van 

aanvang tot hede genoem word. Hy meld slegs die titel en die feit <lat die roman "nog nie aan die 

argief ontgroei het nie". (Antonissen 1955: 117.) 

In die volgende hersiene uitgawe van Perspektief en profiel in 1960 word slegs 2 reels afgestaan 

aan die roman. Hierin word die ti tel genoem en die feit <lat dit "nie aan die argief ontgroei het nie". 

(Nienaber 1960:127.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawes 

(Nienaber 1969:112; 1982:94). 

In 1960 word Die wit kraai slegs as voorbeeld in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot 

hede gehoem as een van Anna de Villiers se historiese "romans" wat "min literere waarde besit" 

(Antonissen 1960:280-281 ). 

In 1965 word Die wit kraai of die skryfster, Anna de Villiers, nie in Die Afrikaanse letterkunde 

van aanvang tot hede vermeld nie (Antonissen 1965). 
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In nie een van die uitgawes van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde wat vanaf 1965 tot 1980 

verskyn, word Die wit kraai of die skryfster daarvan vermeld nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 

1973; 1980). 

Kannemeyer meld slegs die roman in Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur saam met van De 

Villiers se antler romans, wat hy beskou as "romantiese verhale met 'n historiese agtergrond". Hy 

vind dat in hierdie romans "die rekonstuksie van ('n) bepaalde periode .. .in so 'n mate oorheers" 

dat die karakteruitbeelding en die bou van die verhaal verwaarloos word. (Kannemeyer 1978:294.) 

Die inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Kannemeyer 1984:297). 

In 1988 word Die wit kraai nie vermeld in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 nie. Anna de 

Villiers word saam met Karl Kielblock genoem as skrywers van "die romantiese verhaal met 'n 

historiese agtergrond" (Kannemeyer 1987:112). 

Friedenthal, Julius M. Oenvoudbure. 

Dekker noem Oerwoudbure en Langs gapende rotswande saam m Afrikaanse 

literatuurgeskiedenis in 1941. Hiervoor gebruik hy 5 reels. Hy vermeld die tema van albei, naamlik 

"die dierelewe (waartoe die Vaalpense ook behoort) in sy ewige stryd om die bestaan". Hy 

vergelyk die werk met die van Sangiro en die Hobsons en bevind <lat Friedenthal nie die "beelding 

bereik" wat eersgenoemde twee skrywers in hul werk bereik nie. (Dekker 1941:226.) Die 

inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Dekker 1947:249). 

Die roman word me deur Antonissen in 1946 in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde vermeld nie. Hy noem Friedenthal saam met antler skrywers van 

"lektuur op niet-historische thema' s" (Antonissen 1946:315). 

In 1951 word die roman ook nie in Perspektief en pro.fie/ genoem nie. Friedenthal word as 

skrywer genoem van "dierfabels" en "<lier-, jag- en/of inboorlingverhale" (Nienaber 1951: 120). 

Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawes (Nienaber 1969: 106; 1982:90). 

Die roman word nie in 1952 deur Beukes genoem nie, ook nie in die verdere hersiene uitgawes 

van Skrywers en rigtings nie. Friedenthal word wel in verband met antler werk genoem (Beukes & 

Lategan 1952:212; 1956:232; 1961:242). 
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In 1960 noem Dekker die roman saam met Op die spoor van die gorilla en Langs gapende 

rotswande. Hy noem die tema "die dierelewe (waartoe ook die Vaalpense behoort) in sy ewige 

stryd om die bestaan". Hy vind ook dat Friedenthal nie "die beelding bereik" wat Sangiro en 

Hobson in hul werk bereik nie. (Dekker 1960:162.) Hiermee volstaan Dekker in die volgende 

hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 1961: 162; 1963: 166; l 966a: 166; 

1966b:l65). 

Oerwoudbure of die skrywer word nie in een van die uitgawes van Inleiding tot die Afrikaanse 

letterkunde vermeld nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

Kannemeyer (1978:212) meld die roman en die tema daarvan in 1 reel in Geskiedenis van die 

Afrikaanse literatuur in 1978. Hierdie inskrywing word ook in die volgende hersiene uitgawe 

herhaal (Kannemeyer 1984:213). 

Die roman of die skrywer word nie in 1988 in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 genoem nie 

(Kannemeyer 1988). 

Greyling, P.C. As die nood dreig. 

As die nood dreig of die skrywer daarvan word nie in een van die literatuurgeskiedenisse wat 

bestudeer is, genoem nie. 

Johannsen, Holmer. Gety. 

In Afrikaanse literatuurgeskiedenis beslaan Dekker se kommentaar oor Gety 19 reels. Dekker gee 

'n uitvoerige beskrywing van die tema. Hy is huiwerig om die werk "in te skakel" in die 

"ontwikkelingsgang van ons roman". Die rede hiervoor blyk te wees "<lat die skrywer iemand is 

wat nog nie lank in ons land woon nie". Dekker noem ook dat die roman "sterker as by Jonker 'n 

bewuste beoefening van die styl" van "die Nuwe Saaklikheid" is. Hy noem ook die "sterk invloed" 

van Aart van der Leeuw (De kleine Rudolf). Dekker noem dat alhoewel <lit "geslaagde nuwe 

Saaklikheid" en "die individuele" bevat, dit nog nie "uitgestyg (het) tot groot onpersoonlike kuns" 

nie en <lat <lit "nog iets tweeslagtigs" bevat. (Dekker 1941:200-201.) Hierdie kommentaar word 

herhaal in die volgende hersiene uitgawe van Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 1947:219). 
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In 1946 gebruik Antonissen 23 reels in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche 

letterkunde om die roman te bespreek. Hy noem dat die roman Jonker se siening weerspreek <lat 

"de moderne belijdenisroman nog psychologistisch-individualistisch, nog niet 'nieuw-zakelijk' is". 

Volgens Antonissen is <lit "een belijdenisroman" en "nieuw-zakelijk". Antonissen beskou die 

roman as "een van de allerbelangrijkste bijdragen tot de Afrikaansche proza-literatuur", veral om 

die "wereldwye perspektief' wat daarin voorkom. (Antonissen 1946:347-348.) 

In Perspektief en pro.fie/ van 1951 herhaal Antonissen grootliks sy siening in verband met Gety 

wat in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde verskyn het (sien 

voorafgaande paragraaf). Hy gebruik ook 23 reels in die bespreking van die roman. In 1951 kom 

daar egter twee interesssante veranderings in sy siening: Antonissen herhaal nie die mening <lat 

Gety een van die allerbelangrikste bydraes tot die Afrikaanse prosa is nie en hy noem ook <lat 

"melodramatiek" soms aanwesig is. (Nienaber 1951 :222-223.) 

Gety, of die skrywer word nie in een van die uitgawes van Skrywers en rigtings genoem nie 

(Beukes & Lategan 1952; 1957; 1961). 

In Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede van 1955 herhaal Antonissen sy siening in 

verband met Gety wat in Perspektief en pro.fie/ van 1951 verskyn het (sien tweede voorafgaande 

paragraaf). In hierdie geval beslaan die kommentaar 13 reels. In die volgende hersiene uitgawes 

word ook met die kommentaar volstaan (Antonissen 1960:289-290; 1965:303). 

In 1960 staan Dekker 13 reels aan die roman af Hy noem <lat <lit '"n belydenis-roman" is en gee 

die tema daarvan weer. Hy beskou <lit as eksperiment van die Nuwe Saaklikheid en terselfdertyd 

as geskryf sterk onder die invloed van Aart van der Leeuw se De kleine Rudolf. (Dekker 

1960:278.) Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawes van Inleiding tot 

die Afrikaanse letterkunde (Dekker 1961:278; 1963:291-292; 1966a:291-292; 1966b:291-292). 

In 1960 beslaan Antonissen se kommentaar 14 reels in Perspektief en pro.fie/. Hy noem dat dit "die 

verwagting van 'n 'nieu-saaklike' prosavernuwing versterk". Verder wys hy daarop dat Gety in 

teenspraak is met die siening van Jonker <lat "die individualisties-psigologistiese genre" horn 

moeilik tot die Nuwe Saaklikheid-styl leen. Hy maak ook melding van die "wereldwye 

perspektief' wat aanwesig is. Ten slotte vind hy dat "melodramatiek" ongelukkig soms aanwesig 
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1s. (Nienaber 1960:124-125.) Die kommentaar word herhaal m die twee volgende hersiene 

uitgawes (Nienaber 1969:109-10; 1982:93). 

In 1978 staan Kannemeyer 20 reels af aan Gety. Naas 'n uitvoerige beskrywing van die tema, 

bestaan sy kommentaar hoofsaaklik uit 'n herhaling van wat Dekker (1941:200-201) en 

Antonissen (Nienaber 1951:222-223) reeds daaroor geskryf het. Kannemeyer wys egter ook op 

die belang van Gety "as voorloper van die eksistensiele belewing wat later deur die Sestigers 

verder gevoer sal word". (Kannemeyer 1978:339-340.) In die volgende hersiene uitgawe van 

Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur word die kommentaar herhaal (Kannemeyer 1984:342-

343). 

In Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 beslaan die kommentaar oor Gety 3 reels. Kannemeyer 

meld slegs dat dit "die rigting van die Nuwe Saaklikheid aanwys" en dat daar 'n "maatskaplike 

bewussyn" hierin aanwesig is. (Kannemeyer 1988:124.) 

Mikro. Oeslande. 

In Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941 beslaan die inskrywing oor die roman 5 reels. 

Dekker noem slegs dat Mikro hier tot sy "lieflingsmotief' terugkeer, maar dat dit nie tot '"n roman 

uitgegroei (het) nie". Die rede wat hy hiervoor aanvoer, is omdat dit nie uitstyg bo "klein

realistiese skildering van tipes en milieu" nie. (Dekker 1941 :218.) Die kommentaar word herhaal in 

die volgende hersiene uitgawe (Dekker 1947:236; 1960:308; 1961 :308; 1963:329; 1966a:329; 

1966b:362). 

In 1946 word 18 reels gebruik om Oeslande te bespreek in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde. 'n Opsomming van die verhaalgebeure word gegee. Hoofsaaklik 

negatiewe kritiek word gelewer wat daarop neerkom dat "de levende persoonlijkheden zeldzaam 

zijn in dit boek". (Antonissen 1946:364.) 

Die kommentaar oor Oeslande beslaan 20 reels in die perspektief-gedeelte van Perspektief en 

pro.fie! in 1951. Die tema word genoem. Verder word hoofsaaklik negatiewe kritiek gelewer wat 

behels dat daar nie "diepte-beelding van individue" plaasvind nie. (Nienaber 1951 :235.) In die 

profiel-gedeelte word Oeslande in twee bladsye (62 reels) bespreek. Antonissen noem dit 'n 

"belangrike werk", maar beskou dit as "veel minder geslaag" as die vorige werk oor die 
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bruinmense. Hy het dit veral teen die feit dat dit "hoofsaaklik 'n stuk propaganda (is) wat in 

menige opsig 'n slegte nasmaak by die leser laat". In hierdie verband wys hy op die verhouding 

tussen die blankes en die bruinmense waar "dinge wat alleen by uitsondering voorkom tot 

algemeenhede verhef (word)". By implikasie is die "dinge" die feit dat blankes in die roman die 

"skurke" is. Die karakters styg nie vir horn uit tot "werklike mense" nie. Vir Hattingh le die 

waarde van die boek daarin dat Mikro na 'n oplossing soek vir die probleem van die ontaarding 

van die bruinmense. (Nienaber 1951:594-596.) 

In Skrywers en rigtings word Oeslande slegs genoem as een van die romans waarin "liefdevolle 

uitbeelding van die Kleurling-denke en -lewe" voorkom (Beukes & Lategan 1952:234). Hierdie 

inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawes (Beukes & Lategan 1956:254; 

1961:264). 

In 1955 beslaan die kommentaar oor die roman in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot 

hede l 6 reels. Die tema word genoem. Verder word hoofsaaklik negatiewe kommentaar gelewer. 

Antonissen beskou die roman as "te fragmentaries" en dat "lewende persoonlikhede" ontbreek, 

omdat "diepte-uitbeelding van individue (ontbreek)". (Antonissen 1955:232.) Hierdie kommentaar 

word herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Antonissen 1960:267). 

In 1960 word slegs 5 reels in die perspektief-gedeelte bestee aan Oeslande. Naas die tema wat 

aangedui word, word dit afgemaak as 'n "te fragmentariese en te 'tipies' -beperkte roman". 

(Nienaber 1960: 122.) Hierdie kommentaar word ook herhaal in die volgende hersiene uitgawes 

van Perspektief en pro.fie/ (Nienaber 1969:107; 1982:91). In die profiel-gedeelte word 7 reels 

gesamentlik afgestaan aan Oeslande en die ander romans van Mikro. Daar word daarop gewys dat 

die problematiek in hierdie werke dieselfde bly as in die Toiings-trilogie. (Nienaber 1960:364.) 

Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en pro.fie/ (Nienaber 

1969:386; 1982:363). 

In 1965 herhaal Antonissen bogenoemde kommentaar oor Oeslande in Die Afrikaanse letterkunde 

van aanvang tot hede, maar hied dit in verkorte vorm in 12 reels aan (Antonissen 1965:309). 

In nie een van die uitgawes van Jnleiding tot die Afrikaanse letterkunde word die roman vermeld 

nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 
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Kannemeyer handel die roman in 1978 in 5 reels af Naas vermelding van die tema, word genoem 

dat die karakters te oppervlakkig voorgestel word sodat die botsing tussen blank en bruin nie 

genoegsaam uitgebou word nie. (Kannemeyer 1978:347.) In die volgende hersiene uitgawe van 

Die Afrikaanse literatuur word die kommentaar herhaal (Kannemeyer 1984:351). 

In 1988 word die roman nie in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 vermeld nie (Kannemeyer 

1988). 

Redelinghuys, H.J.M. Naiira. 

Die roman word nie in een van die literatuurgeskiedenisse wat bestudeer is, genoem nie. Slegs in 

Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde word H.J.M. Redelinghuys 

genoem as skrywer van "enkele historische novellen" (Antonissen 1946:315). 

Strydom, Nico J. Wiele wat rol in die nag. 

Dekker staan 2 reels af aan die roman in 1941. Hy meld slegs die titel en die feit dat dit nog 

"ontbreek (aan) die uitbeelding van die diepere rnisterie van die lewe en van die mensesiel". 

(Dekker 1941: 193.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe van 

Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 1947:208). 

Antonissen gebruik 3 reels in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde 

vir die roman. Hy vermeld die tema en die feit dat dit 'n "grootendeels autobiografischen roman" 

is. (Antonissen 1946:357.) 

In 1951 word 4 reels aan die roman afgestaan in Perspektief en pro.fie!. Benewens die vermelding 

daarvan word die tema weergegee. (Nienaber 1951 :227.) 

In 1955 word 3 reels afgestaan aan Wiele wat rol in die nag, waarin Antonissen die tema vermeld 

(Antonissen 1955 :253). Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe van Die 

Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 1955:289-290). 
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In 1960 gebruik Antonissen 3 reels waarin die roman en die tema daarvan genoem word (Nienaber 

1960: 126). Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en 

pro.fie! (Nienaber 1969: 110; 1982:93). 

In 1960 gebruik Dekker 3 reels om Wiele wat rol in die nag te beskryf Hy noem die tema en 

lewer slegs negatiewe kritiek. Die roman is vir horn "onoortuigend, geswolle van styl en plek-plek 

onbeduidend". (Dekker 1960:297.) Die kommentaar word herhaal in al die volgende hersiene 

uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis (I 961: 297; 1963: 314; l 966a: 314; l 966b: 348). 

In 1965 word die roman en die skrywer weggelaat uit Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot 

hede (Antonissen 1965). 

Kannemeyer gebruik 3 reels waarin Wiele wat rol in die nag en die tema daarvan genoem word. 

Hy meld ook dat dit die "eerste Afrikaanse patologiese roman" genoem kan word. (Kannemeyer 

1978:335.) Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawe van Geskiedenis van die 

Afrikaanse literatuur (Kannemeyer 1984:338). 

In 1988 word nog die roman nog die skrywer in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 genoem 

(Kannemeyer 1988). 

Vaber, Jurg. Wankelende jeug. 

In 1941 staan Dekker gesamentlik 6 reels af aan die twee romans van Jurg Vaber, naamlik 

Moderne jongmense (1933) en Wankelende jeug. Hy beskou albei as "didaktiese" romans waar 

"uitbeelding van die diepere misterie van die lewe en van die mensesiel" ontbreek. (Dekker 

1941 : 193.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe van Afrikaanse 

literatuurgeskiedenis (Dekker 1947:208). 

Antonissen behandel die twee romans ook gesamentlik. In 1946 gebruik hy 7 reels in Schets van 

den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde. Hy noem dat Jurg Vaber die stelling 

verdedig dat "kultuuropbouw sonder godsdienst onmogelijk" is en dat kritiek gelewer word teen 

"predikanten met te weinig werkelijkszin". Hy beskou die romans as "te ondiep" maar dat die styl 

"levendig en frisch" is. (Antonissen 1946:358.) 
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In Perspektief en profiel van 1951 gebruik Antonissen 7 reels waarin albei romans van Jurg Vaber 

genoem word. Antonissen herhaal die kritiek wat in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde gelewer is (sien vorige paragraat) (Nienaber 1951 :230-231 ). 

In nie een van die uitgawes van Skrywers en rigtings word die roman of die skrywer vermeld nie 

(Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

Antonissen staan 5 reels af aan die roman in 1955. Hy meld dat kultuuropbou onmoontlik is 

sonder godsdiens en dat kritiek gerig is teen predikante met te min werklikheidsin. Hy beskou albei 

romans as "ondiep", maar "lewendig". (Antonissen 1955:254.) Die inskrywing word herhaal in die 

volgende hersiene uitgawe van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 

1960:301). 

In 1960 word slegs 3 reels aan albei romans afgestaan in Perspektief en profiel. Benewens die 

vermelding van die romans noem Antonissen dat dit 'n "betoog" is, naarnlik dat "kultuuropbou 

sonder ( voorvaderlike) godsdiens uitgeslote is". (Nienaber 1960: 126.) Hiermee word volstaan in 

die laaste hersiene uitgawe (Nienaber 1982:94). 

In 1960 word 2 reels afgestaan aan albei romans van Jurg Vaber. Dekker noem slegs dat dit albei 

"didaktiese" romans is (Dekker 1960:296). Hiermee word volstaan in die verdere uitgawes van 

Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 1961 :296; 1963:313;1966a:313; 1966b:347). 

Antonissen vermeld nie die roman in 1965 nie. A.J. V. Burger word slegs genoem in verband met 

sy biografiee en dramas (Antonissen 1965:86, 126). 

Kannemeyer vermeld A.J. V. Burger en die feit dat die jeug se houding teenoor die kerk beskryf 

word in Moderne jongmense en Wankelende jeug (Kannemeyer 1978:335). Hiermee word 

volstaan in die volgende uitgawe vanAfrikaanse literatuurgeskiedenis (Kannemeyer 1984:338). 

In Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 word die roman of die skrywer daarvan nie vermeld nie 

(Kannemeyer 1988). 
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1939 

Boyce, H.A. Strvd en oorwinning. 

In 1941 vermeld Dekker die roman en die feit <lat <lit "arm (is) aan diepere verbeeldingskrag". Hy 

gebruik 2 reels hiervoor. (Dekker 1941: 193.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende 

hersiene uitgawe vanAfrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 1947:208). 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde in 1946 word melding van 

die roman gemaak. Antonissen gebruik 3 reels waarin hy benewens die tema ook noem dat die 

roman "zielkundig sterker" is as Boyce se vorige roman, maar "meer psychologie dan roman" is. 

(Antonissen 1946:356.) 

In Skrywers en rigtings kom geen vermelding van die roman of die skryfster voor nie (Beukes & 

Lategan 1952; 1956; 1961). 

In 1955 gebruik Antonissen 2 reels waarin die roman en die tema genoem word (Antonissen 

1955:253). Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe van Die Afrikaanse 

letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 1960:299). 

In 1960 gebruik Dekker 3 reels waarin die roman vermeld word. Naas vermelding daarvan noem 

hy ook die tema en 'n motief wat daarin voorkom. (Dekker 1960:290.) Hiermee word volstaan in 

die volgende hersiene uitgawes (Dekker 1961:290; 1963:306; 1966a:306; 1966b:339). 

Die roman word weggelaat uit Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede m 1965 

(Antonissen 1965). 

Vanaf 1965 tot 1980 word geen melding van Stryd en oorwinning of van die skryfster in Jnleiding 

tot die Afrikaanse letterkunde gemaak nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

In 1978 staan Kannemeyer 2 reels af aan die roman. Benewens die titel, meld hy ook die tema 

daarvan. (Kannemeyer 1978:335.) Die inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe 

van Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur (Kannemeyer 1984:339). 
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Geen vermelding van die roman of die skryfster daarvan vind plaas in Die Afrikaanse literatuur 

1652-1987 nie (Kannemeyer 1988). 

Eloff-van der Walt, Ella. Tersia. 

Dekker gebruik 4 reels om die roman in 1941 te bespreek. Hy vind die "probleemstelling" 

"interessant", maar reken dat die roman nie slaag nie, omdat dit "arm aan psigologiese 

deurleefdheid en aan beelding" is. (Dekker 1941 : 193.) 

In 1946 word die roman nie vermeld in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche 

letterkunde nie. Antonissen noem verskeie skrywers, waaronder Ella Eloff-van der Walt, wat 

verantwoordelik is vir "heele reeksen romans en novellen bestemd voor dagelijksch gebruik" 

(Antonissen 1946:315). 

In 1947 noem Dekker nie die roman nie, maar word daar net verwys na "die romans van Ella 

Eloff-Van der Walt". Hy noem dat hul "langdradig en soetsappig" is. (Dekker 1947:205.) 

In nie een van die uitgawes van Perspektief en profiel wat sedert 1951 verskyn, word die roman of 

die skryfster vermeld nie (Nienaber 1951; 1960; 1969; 1982). 

Nog die roman nog die skryfster word genoem in die uitgawes van Skrywers en rigtings (Beukes 

& Lategan 1952; 1956; 1961). 

Vanaf 1955 word die roman of die skryfster nie in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot 

hede vermeld nie (Antonissen 1955; 1960; 1965). 

Sedert 1960 verwys Dekker rue na die romans of die skryfster daarvan m Afrikaanse 

literatuurgeskiedenis nie (Dekker 1960; 1961; 1963; 1966a; 1966b). 

Geen vermelding van die roman of die skryfster kom voor in Inleiding tot die Afrikaanse 

letterkunde nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

In nie een van die uitgawes van Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur in 1978 en 1984 word 

die roman of die skryfster nie genoem nie (Kannemeyer 1978; 1984). 
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Geen vermelding van die roman of die skryfster daarvan kom voor in Die Afrikaanse literatuur 

1652-1987 nie (Kannemeyer 1988). 

Eloff-van der Walt, Ella. Tussen die tuine. 

Die inskrywing oor die roman beslaan 2 reels in Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941. 

Benewens vermelding van die ti tel, vind Dekker dat dit "heeltemal ontbloot (is) aan sielkundige 

waarheid en aan werklikheidsin". (Dekker 1941 : 193.) 

Die roman word me genoem m Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche 

letterkunde in 1946 nie. Antonissen noem verskeie skrywers, waaronder Ella Eloff-van der Walt, 

wat dan verantwoordelik sou wees vir "heele reeksen romans en novellen bestemd voor 

dagelijksch gebruik" (Antonissen 1946:315). 

In 1947 word die roman nie vermeld nie. Dekker verwys slegs na "die romans van Ella Eloff-Van 

der Walt" wat "langdradig en soetsappig" is (Dekker 1947:205). 

Sedert 1951 word nog die roman nog die skryfster in die uitgawes van Perspektief en profiel 

vermeld (Nienaber 1951; 1960; 1969; 1982). 

Geen vermelding van die roman of die skryster kom voor in een van die uitgawes van Skrywers en 

rigtings nie (Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

In nie een van die uitgawes van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede word die roman 

of die skryfster daarvan genoem nie (Antonissen 1955; 1960; 1965). 

Vanaf 1960 word daar me verder na die roman of die skryfster daarvan m Afrikaanse 

literatuurgeskiedenis verwys nie (Dekker 1960; 1961; 1963; 1966a; 1966b). 

Geen vermelding van die roman of die skryfster daarvan vind plaas in Inleiding tot die Afrikaanse 

letterkunde wat vanaf 1965 verskyn nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 
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Nog die roman nog die skryfster daarvan word vermeld m Geskiedenis van die Afrikaanse 

literatuur (Kannemeyer 1978; 1984). 

'n Inskrywing oor die roman of die skryfster daarvan ontbreek ook in Die Afrikaanse literatuur 

1652-1987 (Kannemeyer 1988). 

Fischer, Ella. Die loutering van Petrus. 

Benewens die tema, wat redelik uitvoerig gegee word, bestaan die 9 reels wat aan die roman in 

1941 afgestaan word, uit negatiewe kommentaar. Dekker beskou die feit dat "die openlike tendens 

tot eensydigheid lei" as steurend. Sonder om te motiveer wat die "menige gelukkige greep" is, 

meld hy dat desnieteenstaande die roman "aan beelding en diepere suggestie ... nog arm" is. 

(Dekker 1941: 192.) Hierdie kommentaar word onveranderd geplaas in die volgende hersiene 

uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 194 7 :208; 1960:290; 1961 :290; 1963 :306; 

1966a:306; 1966b:338-339). 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde in 1946 beslaan die 

kommentaar oor die roman 21 reels. Naas 'n uitvoerige beskrywing van die tema, word 

hoofsaaklik positiewe kommentaar gelewer. Antonissen noem dit "een fel strijdend maar ook 

artistiek merkwaardig boek" en beskou dit "sedert Sophie Roux den stoutmoedigsten 

Afrikaanschen thesis-roman". Hy beskou die ontwikkeling van die hoofkarakter as "krachtig 

bezield" deur die skryfster. Die enigste negatiewe kritiek is gerig teen die byfigure wat volgens 

Antonissen nie "volledige" mense is nie, maar net "aspekten van de menschlijke ziel". Hy vind ook 

dat die eerlikheid van die skryfster nie in twyfel getrek moet word nie. (Antonissen 1946:359.) 

In die perspektief-gedeelte van Perspektief en proftel staan Antonissen slegs 9 reels af aan Die 

loutering van Petrus. Alhoewel hy dieselfde gunstige mening oor die hooffguur en dieselfde 

ongunstige mening oor die byfigure huldig ( sien vorige paragraat), verskil sy siening hier grondig 

van die in 1946. Toe het hy dit "een fel strijdend maar ook artistiek merkwaardig boeR' genoem 

(1946:359), terwyl hy in 1951 dit s6 stel: "Laasgenoemde tema is sentraal in die fel-strydende en 

dus eensydige" Loutering van Petrus (my kursivering). (Nienaber: 1951:231.) 
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In 1955 en 1960 gebruik Antonissen slegs 4 reels vir die roman in Die Afrikaanse letterkunde van 

aanvang tot hede om slegs die tema te noem en die feit <lat daar "soms kragtig en dramaties 

gebeeld word" (Antonissen 1955:253; 1960:297). 

In 1960 beslaan die kommentaar oor Die loutering van Petrus in Perspektief en pro.fie! slegs 3 

reels. Hierin noem Antonissen die tema en die feit <lat <lit "verdienstelik" voorgestel is. Hy beskryf 

<lit ook as 'n "aggressief-hekelende" roman. (Nienaber 1960:126.) Met hierdie inskrywing word 

volstaan in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en pro.fie! (Nienaber 1969: 111; 

1982:93). 

Antonissen laat in 1965 die roman weg uit sy Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede. 

In nie een van die uitgawes van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde wat vanaf 1965 tot 1980 

verskyn, word die roman of die skryfster daarvan vermeld nie (Lindenberg 1956; 1967; 1970; 

1973; 1980). 

Kannemeyer meld slegs die roman en die tema daarvan in 1978 (Kannemeyer 1978:335). Hierdie 

inskrywing word onveranderd geplaas in die volgende hersiene uitgawe van Geskiedenis van die 

Afrikaanse literatuur (1984:338). 

In 1988 word Die loutering van Petrus of Ella Fischer nie in Die Afrikaanse literatuur 165 2-198 7 

vermeld nie (Kannemeyer 1988). 

Friedenthal, Julius M. Die doodsengel op die waspoor. 

Dekker staan 5 reels af aan die roman in Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941. Hy etiketteer 

<lit as "'n historiese roman oor die Dorslandtrek" en meld <lat <lit "arm is aan beelding en aan 

psigologiese verbeelding". (Dekker 1941:220.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende 

hersiene uitgawes (Dekker 1947:241-242; 1960:156; 1961:156; 1963:160; 1966a:l60; 

1966b:l59). 

In 1946 word daar nie melding van die roman in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde gemaak nie. Friedenthal word wel vermeld ten opsigte van sy antler 

werk (Antonissen 1946:231, 315, 365). 
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In 1951 word die roman nie in Perspektief en profiel genoem nie. Friedenthal word genoem as een 

van die skrywers wat "min of meer geslaagde histories-romantiese lektuur" gelewer het (Nienaber 

1951:213-214). 

Die doodsengel op die waspoor word nie in een van die uitgawes van Skrywers en rigtings 

vermeld nie. Friedenthal word wel in verband met Ondank is die wereld se loon en Nukkebol 

Reinard genoem (Beukes & Lategan 1952:212; 1956:232; 1961:242). 

In 1955 word Die doodsengel op die waspoor nie in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot 

hede genoem nie. Friedenthal word saam met ander skrywers genoem, van wie se werk gese word 

dat dit "leesbaarder" is as die van die skryfsters (Antonissen 1955: 116-117). Die kommentaar 

word herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Antonissen 1960:281). 

In 1960 word daar ook nie in Perspektief en profiel van die roman melding gemaak nie. Ook nie in 

die daarop volgende hersiene uitgawes nie. Friedenthal word wel genoem in verband met sy ander 

werk (Nienaber 1960:120, 1969:106: 1982:90). 

Die roman word nie genoem in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede in 1965 nie. 

Friedenthal word net genoem in verband met sy "dierfabels" (Antonissen 1965: 136) en twee van 

sy ander romans, naamlik Op die spoor van die gorilla en Die wagter van die koning se beeste 

(Antonissen 1965:306). 

Die doodsengel op die waspoor of die skrywer word nie vermeld in een van die uitgawes van 

Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

Die doodsengel op die waspoor is weggelaat uit Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur in 

1978 en in die hersiene uitgawe in 1984. Friedenthal word in albei uitgawes in verband met sy 

ander werk genoem (Kannemeyer 1978:212, 352; 1984:213, 356). 

Die roman of die skrywer word nie in 1988 in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 genoem nie 

(Kannemeyer 1988). 
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Kruger, J.J. Danster en sy sleepsel. 

Danster en sy sleepsel, en/of die skrywer, J.J. Kruger, word slegs vermeld in die volgende 

literatuurgeskiedenisse: 

Aan die roman word 3 reels afgestaan in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche 

letterkunde in 1946. Naas vermelding van die tema noem Antonissen dat Mikro se invloed 

merkbaar is in die roman. (Antonissen 1946:364.) 

Dieselfde inskrywing (sien voorafgaande paragraaf) oor Danster en sy sleepsel word in 1951 

herhaal in Perspektief en pro.fie/ (Nienaber 1951 :237). 

In 1955 vermeld Antonissen die roman, die tema daarvan en die feit dat dit minder direk

openbarende dialoog as die werk van Mikro bevat (Antonissen 1955:234). Die inskrywing word 

herhaal in die volgende hersiene uitgawe van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede 

(Antonissen 1960:269). Geen inskrywing oor die roman of die skrywer vind plaas in die laaste 

hersiene uitgawe in 1965 nie (Antonissen 1965). 

In 1960 word J.J. Kruger slegs vermeld in Perspektief en pro.fie/, as skrywer van "dier-, jag-, en/of 

inboorlingverhale" (Nienaber 1960: 120). Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawes 

(Nienaber 1969:22; 1982:90). 

Laubscher, N.P. Die enkeling. 

Die roman en/of die skrywer word slegs in die volgende literatuurgeskiedenisse vermeld: 

In nie een van die uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941 en 1947 word die 

roman of die skrywer genoem nie. In 1960 word die roman en die tema daarvan genoem, sowel as 

die feit dat dit 'n "sentimentele verhaal" is (Dekker 1960:298). Hierdie inskrywing word herhaal in 

die volgende hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis (1961:298; 1963:314; 

1966a:314; 1966b:348). 

Die roman word nie in 1955 in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede vermeld nie. 

N.P. Laubscher word wel vermeld, maar ten opsigte van sy ander werk (Antonissen 1955:252). 
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Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Antonissen 1960:297). In die 

volgende hersiene uitgawe word die skrywer nie vermeld nie (Antonissen 1965). 

Luttig, Helmuth. In offerande ryk. 

In 1941 gebruik Dekker 3 reels waarin hy die roman noem en die feit dat dit "langdradig, 

didakties, soeterig, sonder beelding of diepere skouing" is (Dekker 1941: 190). Hy herhaal 

dieselfde inskrywing in die volgende hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis 

(Dekker:1947:204; 1960:288; 1961:288; 1963:303; 1966a:303; 1966b:336). 

Antonissen vermeld slegs die skryfster, Helmuth Luttig, in verband met haar roman, Broers, en 

maak nie melding van In offerande ryk in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche 

letterkunde nie (1946:352). 

In Perspektief en pro.fie! van 1951 maak Antonissen ook nie melding van die roman nie en noem 

slegs die skryfster in verband met Broers (Nienaber 1951 :225). 

Nog die roman nog die skryfster daarvan word genoem in die uitgawes van Skrywers en rigtings 

(Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

In Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede van 1955 maak Antonissen nie melding van 

die roman nie en noem slegs die skryfster, Helmuth Luttig, in verband met Broers (Antonissen 

1955:252). Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawe (Antonissen 1960:297). 

In 1960 maak Antonissen ook nie van die roman melding nie. Die skryfster word wel genoem in 

verband met haar ander romans (Nienaber 1960: 125, 126). Dit geld ook vir die volgende hersiene 

uitgawe van Perspektief en pro.fie! (Nienaber 1969: 110, 111 ). 

In 1965 vermeld Antonissen nie die roman of die skryfster daarvan in Die Afrikaanse letterkunde 

van aanvang tot hede nie (Antonissen 1965). 

Geen vermelding van die roman of die skryfster daarvan word in die uitgawes van Jnleiding tot die 

Afrikaanse letterkunde gemaak nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 
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Kannemeyer noem die roman en die feit dat dit "minder oortuig" as gevolg van "uitgerektheid en 

moralisering". Hiervoor gebruik hy 1 reel. (Kannemeyer 1978:334.) Hiermee word volstaan in die 

hersiene uitgawe van 1984 (Kannemeyer 1984:338). 

Antonissen maak in 1982 nie melding van die roman of die skryfster daarvan in Perspektief en 

profiel nie (Nienaber 1982). 

Die roman word nie in 1988 in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 genoem nie. Daar word wel 

na Helmuth Luttig se werk verwys. Alhoewel Kannemeyer nie na Broers verwys nie, word die 

roman sekerlik bedoel aangesien hy noem dat die werk en die roman, Kringe in 'n bos, albei in die 

Knysnase Outeniekwabos afspeel (Kannemeyer 1987:396). 

Malan, Recht. Ou Boland. 

Die enigste literatuurgeskiedenis waarin van die roman melding gemaak word, is Geskiedenis van 

die Afrikaanse literatuur van 1978 en 1984. Slegs die tema en agtergrond word vermeld. Hiervoor 

word 3 reels gebruik. (Kannemeyer 1978:294; 1984:297.) 

Malherbe, Marie. Die lewe roep. 

Nog die roman nog die skryfster daarvan word vermeld in die Afrikaanse literatuurgeskiedenis 

wat vanaf 1941 tot 1961 verskyn het (Dekker 1941; 1947; 1960; 1961). 

Die skryfster, Marie Malherbe, word in 1946 in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde slegs genoem as een van die "beste kleinrealistische auteurs die de 

laatste jaren hun debuut maakten" (Antonissen 1946:360). 

In Perspektief en profiel van 1951 word Marie Malherbe slegs genoem as skryfster van 

"meisiesboeke" (Nienaber 1951 :231 ). 

In 1955 word Marie Malherbe vermeld as een van die skrywers van "kleinrealisme" in Die 

Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 1955:237). 
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In die volgende hersiene uitgawe van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede in 1960 

word Marie Malherbe saam met ander skryfsters genoem wie se werk beskryf word as "die 

tipering van mentaliteitjies" (Antonissen 1960:273). In die laaste hersiene uitgawe van Die 

Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede word die skryfster nie vermeld nie (Antonissen 

1965). 

In die hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis wat vanaf 1963 tot 1966 verskyn, 

word wel melding gemaak van Marie Malherbe; daar word slegs gese dat sy 'n "skryfster van 

verdienstelike literatuur" is (Dekker 1963 :296; l 966a:296; 1966b:326). 

In 1969 word Malherbe in Perspektief en pro.fie/ saam met ander skrywers van werke van 

"geringer allooi" genoem en wel as beoefenaar van "klein-daaglikse vertellings en sketse" 

(Nienaber 1969: 106). 

In 1978 maak Kannemeyer slegs melding van Marie Malherbe as skryfster van "die gewilde 

kosskoolstorie", van "kortverhale en dorpsketse" (Kannemeyer 1978:269). Hierdie inskrywing 

word herhaal in die volgende hersiene uitgawe van Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur 

(Kannemeyer 1984:299). 

In die laaste uitgawe van Perspektief en pro.fie/ in 1982 word die skryfster as een van die 

beoefenaars van "Klein-realisme" genoem (Nienaber 1982: 109). 

Nog die roman nog die skryfster daarvan word in die volgende literatuurgeskiedenisse behandel: 

Skrywers en rigtings (Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961), Inleiding tot die Afrikaanse 

letterkunde (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980), Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 

(Kannemeyer 1988). 

Neser, Regina. Die Bosveldhuisie. 

In 1941 word melding gemaak van die roman in slegs 1 reel. Dekker vermeld die titel en noem dat 

dit "voomitgang toon" teenoor Neser se vorige roman wat "psigologies onoortuigend" is. (Dekker 

1941 : 191.) Hierdie inskrywing word in die volgende hersiene uitgawe van Afrikaanse 

literatuurgeskiedenis herhaal (Dekker 1947:205). 
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Antonissen noem nie die roman in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche 

letterkunde in 1946 nie. Hy maak wel melding van die skryfster, Regina Neser. Hy beskou haar 

werk as "ijselijk rhetorisch en stroperig sentimenteel" (Antonissen 1946:356). 

In Perspektief en pro.fie/ van 1951 word Regina Neser slegs genoem in verband met haar roman, 

Kinders van Ismael (Nienaber 1951 :230). 

In nie e.en van die uitgawes van Skrywers en rigtings word Die Bosveldhuisie of die skryfster 

daarvan genoem nie (Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

In 1955 noem Antonissen slegs die skryfster en wel in verband met Die kinders van Ismael 

(Antonissen 1955:254). Dit word onveranderd in die volgende hersiene uitgawe van Die 

Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede geplaas (Antonissen 1960:301). 

In 1960 word Regina Neser slegs genoem in verband met Die verstoteling en Kinders van Ismael 

(Nienaber 1960:125, 126). Dit word so herhaal in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief 

en pro.fie/ (Nienaber 1969:110,111; 1982:93,94). 

Dekker vermeld nie die roman in 1960 in Afrikaanse literatuurgeskiedenis nie. Hy noem net die 

skryfster, Regina Neser, wat hy tipeer as '"n skryfster van 'n aantal onbeduidende romans" 

(Dekker 1960:310). Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawes (Dekker 1961:310; 

1963:331; 1966a:331; 1966b:364). 

Antonissen vermeld nie die skryfster, Regina Neser, of enige van haar werk in 1965 in Die 

Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede nie (Antonissen 1965). 

In Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde word die roman of die skryfster daarvan nie genoem nie 

(Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

Kannemeyer vermeld die roman in 1978. In slegs 1 reel maak hy melding van Die Bosveldhuisie en 

noem dat dit "stroperig sentimenteel" is (Kannemeyer 1978:334). Hy herhaal die inskrywing in 

1984 in die hersiene uitgawe van Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur (Kannemeyer 

1984:338). 



163 

In 1988 word die roman of die skryfster daarvan nie vermeld in Die Afrika.anse literatuur 1652-

1987 nie (Kannemeyer 1988). 

Odendaal, P.J.L. Die moreskof 

In Afrika.anse literatuurgeskiedenis van 1941 word 4 reels vir die bespreking van die roman 

gebruik. Dekker noem die tema en die feit dat gebeure net "beskryf' word en dat "beelding" nie 

plaasvind nie. (Dekker 1941: 192.) Hy volstaan met die kommentaar in die volgende hersiene 

uitgawes (Dekker 1947:207; 1960:297; 1961:297; 1963:314; 1966a:314;1966b:348). 

In 1946 meld Antonissen in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrika.ansche letterkunde 

dat die roman bekroon is in 'n wedstryd wat deur J.L. van Schaik uitgeskryf is om die beste 

historiese roman te vind in die jaar van die Voortrekkereeufees. Hy bevind dat "een zeer 

gestoffeerd beeld van het huiselijk leven der Voortrekkers" geskets word, maar mis "de groote, 

centrale heldengestalte". Hiervoor word 9 reels gebruik. ( Antonissen 1946: 3 22.) 

In Perspektief en profiel van 1951 staan Antonissen 4 reels aan die roman af. Hy laat die feit weg 

dat die roman bekroon is as die beste historiese roman (sien vorige paragraaf). Hy noem weer dat 

"'n treffend gestoffeerde beeld van die Voortrekkers se huislike lewe geskets" word en huldig die 

mening dat '"n sentrale figuur ontbreek". (Nienaber 1951:213.) 

In nie een van die uitgawes van Skrywers en rigtings wat vanaf 1952 verskyn, word melding van 

die roman of die skrywer daarvan gemaak nie (Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

In 1955 word P.J. Odendaal slegs genoem saam met ander skrywers van "ligter histories

romantiese lektuur". Dit is interessant om te verneem dat Antonissen die werk van die skrywers as 

"leesbaarder" beskryf as die werk van die skryfsters Anna de Villiers, Miemie Louw-Theron en 

T.C. Pienaar. (Antonissen 1955: 117.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene 

uitgawe van Die Afrika.anse letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 1960:281). 

In 1960, 1969 en 1982 word nie melding van die roman of die skrywer in Perspektief en profiel 

gemaak nie (Nienaber 1960; 1969; 1982). 
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In 1965, by die verskyning van die laaste hersiene uitgawe van Die Afrikaanse letterkunde van 

aanvang tot hede, maak Antonissen nie melding van die roman of die skrywer daarvan nie 

(Antonissen 1965). 

Vermelding van die roman of die skrywer daarvan word nie in een van die uitgawes van Jnldeiding 

tot die Afrikaanse letterkunde gevind nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

In 1978 noem Kannemeyer Die moreskof slegs een van die "spanningsverhale teen 'n historiese 

agtergrond" (Kannemeyer 1978:295). Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawe 

van Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur (Kannemeyer 1984:298). 

In 1988 maak Kannemeyer nie melding van die roman of die skrywer in Die Afrikaanse literatuur 

1652-1987 nie (Kannemeyer 1988). 

Owen, Stella. Katrientjie. 

Die roman of die skryfster daarvan word slegs in die volgende literatuurgeskiedenisse vermeld: 

In 1946 word die roman as "vermakelijk" beskryf, die tema word ook genoem. Die inskrywing 

beslaan 3 reels in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde. 

(Antonissen 1946:360.) 

In Perspektief en profiel van 1951 word die roman nie vermeld nie. Stella Owen word deur 

Antonissen genoem as een van die skryfsters wat in hul werk "die tipering van mentaliteitjies" 

weergee (Nienaber 1951 :231 ). 

Dieselfde inskrywing wat in 1951 in Perspektief en profiel oor die skryfster verskyn het (sien 

vorige paragraaf), word herhaal in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede in 1955 

(Antonissen 1955:237). Dit word ook herhaal in die volgende hersiene uitgawe (Antonissen 

1960:273). Stella Owen word nie vermeld nie in die volgende hersiene uitgawe van Die 

Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede (Antonissen 1965). 

In die volgende hersiene uitgawe van Perspektief en profiel in 1960 word Stella Owen genoem as 

een van die skrywers met werke van "minder allooi". Sy word getipeer as skryfster van "klein-
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daaglikse verstellings en sketse". (Nienaber 1960: 120.) Hier die inskrywing word herhaal in die 

volgende hersiene uitgawe (Nienaber 1969:22). In die laaste hersiene uitgawe word die skryfster 

nie vermeld nie (Nienaber 1982). 

Pienaar, T.C. Wording. 

Dekker noem in 5 reels die roman, die tema daarvan en kommentaar daaroor in sy Afrikaanse 

literatuurgeskiedenis van 1941. Alhoewel hy noem dat <lit "'n vooruitgang" op T.C. Pienaar se 

vorige werk is, beslaan die grootste deel negatiewe kritiek. Laasgenoemde word gedefinieer as te 

"bloemryk" en die feit <lat "ontroering van diepe en grootste siening ontbreek". (Dekker 

1941: 192.) Hierdie kommentaar word herhaal in alle verdere hersiene uitgawes (Dekker 194 7 :207; 

1960:289; 1961:289; 1963:305; 1966a:305; 1966b:338). 

In 1946 staan Antonissen 13 reels af aan Wording in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde. Hy noem die tema en dui die agtergrond aan. Hoofsaaklik 

negatiewe kritiek word gelewer. Dit word veral gerig teen die feit <lat in plaas van "felle 

dramatiek" slegs "een droog feiten- enjaartellenrelaas" aangebied word. (Antonissen 1946:322.) 

Antonissen herhaal dieselfde mening (sien vorige paragraat) oor Wording in Perspektief en profiel 

van 1951. Hy bied <lit opsommend aan in slegs 5 reels. (Nienaber 1951 :213.) 

In nie een van die uitgawes van Skrywers en rigtings wat vanaf 1952 tot 1961 verskyn, word die 

roman of die skryfster genoem nie (Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

In 1955 gebruik Antonissen 1 reel in Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede waarin hy 

slegs die roman noem en die feit dat dit "'n droe feiterelaas" is (Antonissen 1955: 117). Hiermee 

word volstaan in die volgende hersiene uitgawe (1960:281). 

Antonissen staan ook 1 reel af aan die roman in 1960 in Perspektief en profiel. Hierin word die 

roman slegs genoem en die feit <lat "die geskiedenis" so "effentjies (ge)romanseer" word. 

(Nienaber 1960:127.) Die kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawes (Nienaber 

1969: 112; 1982:94). 
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In Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede van 1965 maak Antonissen nie melding van 

Wording nie. T.C. Pienaar word slegs in verband met 'n Merk vir die eeue genoem (Antonissen 

1965:86). 

In nie een van die uitgawes van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde wat vanaf 1965 tot 1980 

verskyn, word na Wording of T.C. Pienaar verwys nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 

1980). 

In 1978 maak Kannemeyer slegs melding van die roman en noem hy die agtergrond waarteen dit 

afspeel. Hiervoor word 2 reels gebruik. (Kannemeyer 1978:333.) Hy volstaan met die kommentaar 

in die volgende hersiene uitgawe van Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur (Kannemeyer 

1984:336). 

In Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 van 1988 word Wording nie genoem nie. Slegs die 

skryfster, T.C. Pienaar, word genoem en wel in verband met 'n Merk vir die eeue (Kannemeyer 

1988:121). 

Smit, Hilgard. Langs die weg van 'n mvnwerker. 

In 1941 meld Dekker slegs die roman en die tema daarvan. Hiervoor gebruik hy 3 reels. (Dekker 

1941 : 192-193.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene uitgawes van 

Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 1947:207; 1960:297; 1961:297; 1963:314; 1966a:314; 

1966b:348). 

Antonissen staan 4 reels af aan die roman in Schets van den ontwikkelingsgang der 

Zuidafrikaansche letterkunde in 1946. Hy noem slegs die roman en die feit dat dit "eenvoudig" en 

"onverwikkeld" is, maar vind dat "een houding van sympathie" teenwoordig is. (Antonissen 

1946:352.) 

In 1951 gebruik Antonissen 2 reels waarin hy slegs die roman noem en die feit dat dit "gevoelig, 

maar simplisties" is (Nienaber 1951 :225). In die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en 

profiel word die kommentaar herhaal (Nienaber 1960: 126; 1969: 111; 1980:94). 
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In nie een van die uitgawes van Skrywers en rigtings word Langs die weg van 'n mynwerker of die 

skrywer daarvan vermeld nie (Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

Antonissen herhaal dieselfde kommentaar in 1955 as wat in Perspektief en projiel van 1951 (sien 

tweede voorafgaande paragraat) verskyn het (Antonissen 1955:252). Dit word ook onveranderd in 

die volgende hersiene uitgawe van Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede in 1960 

geplaas (Antonissen: 1960:298). 

In 1965 vermeld Antonissen nie die roman of die skrywer daarvan in Die Afrikaanse letterkunde 

van aanvang tot hede nie (Antonissen 1965). 

Langs die weg van 'n mynwerker of die skrywer verskyn nie in een van die uitgawes van Inleiding 

tot die Afrikaanse letterkunde nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

In 1978 gebruik Kannemeyer 2 reels waarin hy slegs die roman en die tema noem (Kannemeyer 

1978:334). Hiermee volstaan hy in die volgende hersiene uitgawe van Afrikaanse 

literatuurgeskiedenis in 1984 (Kannemeyer 1984:337). 

In Die Ajrikaanse literatuur 1652-1987 van 1988 meld Kannemeyer nog die roman nog die 

skrywer daarvan (Kannemeyer 1988). 

Steyn, Aletta. Die jare daarna. 

In 1941 staan Dekker 7 reels af aan die roman. Hy meld <lat die styl "eenvoudig, vlot en natuurlik" 

is en dat die roman "oor die algemeen oortuigend" is. Hy lewer egter oorwegend negatiewe 

kommentaar, hoofsaaklik omdat "die skryfster verval in haar vroulike drang tot natuurlik

realistiese weergawe van die klein dinge van die daaglikse lewe" en sodoende in 

"onbeduidendheid" verval. (Dekker 1941: 193.) Hierdie kommentaar word onveranderd geplaas in 

die volgende hersiene uitgawe vanAfrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 1947:208). 

Antonissen staan 8 reels af aan die roman in 1946. Hy gee 'n uitvoerige beskrywing van die tema 

en lewer slegs gunstige kommentaar, naamlik <lat "de veraanschouwelijking van het inwendige 

konflikt treft". ( Antonissen 1946: 3 5 7.) 
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In 1951 noem Antonissen slegs die tema van Die }are daarna en die feit dat dit "verdienstelik 

voorgestel (is)" (Nienaber 1951:228). Hy volstaan met die kommentaar in die volgende hersiene 

uitgawes vanPerspektief en profiel (Nienaber 1960:126; 1969: 111; 1982:93). 

Die roman of die skryfster word nie vermeld in een van die uitgawes van Skrywers en rigtings nie 

(Beukes & Lategan 1952; 1956; 1961). 

In die hersiene uitgawe van Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1960 herhaal Dekker dieselfde 

mening oor Die }are daarna, maar voeg by die vermelding van die tema en die feit dat dit 

tematologies verwant is aan die Die grenslose van W.A. de Klerk (Dekker 1960:290; 1961:290; 

1963:306; 1966a:306; 1966b:339). 

Die }are daarna of Aletta Steyn word nie genoem in een van die uitgawes van Jnleiding tot die 

Afrikaanse letterkunde nie (Lindenberg 1965; 1967; 1970; 1973; 1980). 

In 1978 word die roman en die tema daarvan vermeld in Geskiedenis van die Afrikaanse 

literatuur, slegs 2 reels word hiervoor gebruik (Kannemeyer 1978:335). Hiermee word volstaan in 

die volgende hersiene uitgawe (Kannemeyer 1984:338). 

Geen vermelding van die roman of die skryfster daarvan vind plaas in Die Afrikaanse literatuur 

1652-1987 nie (Kannemeyer 1988). 

Paula, Skakels. 

In nie een van die literatuurgeskiedenisse wat bestudeer is, word melding gemaak van die roman of 

die skryfster, Paula (J.M. Theron) nie. In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche 

letterkunde is daar wel vermelding van 'n skrywer, J.Theron, wat 'n roman Uit die dieptes (1945) 

geskryf het ( Antonissen 1946: 3 60). Daar kon nie met sekerheid vasgestel word nie of dit dieselfde 

skrywer is as die van die roman Skakels. 
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Van Bruggen, Jochem. Die noodlot. 

In Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941 gebruik Dekker 1 reel waarin slegs genoem word 

dat Die noodlot "' n onbeduidende werk" is (Dekker 1941 : 211). In die volgende hersiene uitgawe 

word hierdie inskrywing herhaal (Dekker 1947:230). 

In 1946 in Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde, word 10 reels 

gebruik vir die bespreking van die roman. Naas die vermelding van tema en milieu, word slegs 

negatiewe kritiek gelewer. Die roman word beskou as "een onbetwistbare teruggang" in Van 

Bruggert se oeuvre, hoofsaaklik vanwee die feit dat geen "levend mensch" in die roman aangetref 

word nie. (Antonissen 1946:215-216.) 

Slegs 3 reels word in 1951 in die perspektief-gedeelte gebruik om die roman en die milieu daarvan 

in Perspektief en pro.fie/ te vermeld (Nienaber 1951: 175). In die profiel-gedeelte word die roman 

nie genoem nie. Die ander werk van Van Bruggen word wel behandel. Volgens Kritzinger het hy 

slegs aandag aan die "belangrike" werk van Van Bruggen gegee. (Nienaber 1951: 404-415.) 

In Skrywers en rigtings van 1952 word Die noodlot genoem as "afwyking" van "die realistiese" by 

Van Bruggen. Die roman word ook saam met Die damwal (1945) bespreek. Hoofsaaklik 

negatiewe kritiek word gelewer. Lategan het dit veral teen "die romanties-simboliese benadering" 

van Van Bruggen wat nie pas by sy "humoristies-realistiese kunstenaarskarakter" nie. Hy vind ook 

dat die ''.karaktervoorstelling en tegniek van die roman primitief' is. (Beukes & Lategan 1952: 166-

167, 184.) Met hierdie kommentaar word volstaan in die volgende hersiene uitgawes (Beukes & 

Lategan 1957:186-187, 204; 1961:196-197, 214). 

In Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede van 1955 word 2 reels gebruik om die roman 

en die tema daarvan te noem (Antonissen 1955:138). Hiermee word volstaan in die volgende 

hersiene uitgawes (Antonissen 1960: 157; 1965: 156). 

In 1960 word Die noodlot slegs in die profiel-gedeelte van Perspektief en pro.fie/ deur Nienaber 

vermeld. Hy noem slegs die titel en die feit dat dit een van "die onbeduidendste romans" van Van 

Bruggen is. (Nienaber 1960:267.) Hierdie inskrywing word herhaal in die volgende hersiene 

uitgawes (Nienaber 1969:283; 1982:286). 
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In 1960 word Die noodlot saam met antler romans van Van Bruggen genoem. Dekker noem <lat 

hierdie romans "heeltemal buite Van Bruggen se stylaard" val. Slegs negatiewe kritiek word 

verder oor hierdie romans uitgespreek wat gedefinieer word soos volg: "onleesbaar [as gevolg] 

van onegte psigologie en styl" (Dekker 1960: 146). Hierdie inskrywing word herhaal in al die 

volgende hersiene uitgawes van Afrikaanse literatuurgeskiedenis (Dekker 1961:146; 1963:149; 

1966a: 149; 1966b: 149). 

In lnleiding tot die Afrikaanse letterkunde van 1965 word die roman slegs genoem en die feit <lat 

Van Bruggen hierin wel "tekens van 'n rigtingverandering" toon, maar met "minder vooruitgang" 

(Lindenberg 1965:68). Hierdie inskywing word herhaal in die volgende twee hersiene uitgawes 

(Lindenberg 1967:79; 1970:811). 

In 1973 word die roman nie vermeld in lnleiding tot die Afrikaanse letterkunde nie. Van Bruggen 

word genoem in verband met sy antler werk (Lindenberg 1973:86-90). Hiermee word volstaan in 

die volgende hersiene uitgawe (Lindenberg 1980:96-100). 

Kannemeyer noem Die noodlot saam met Van Bruggen se antler romans, Die damwal, Stryd en 

Die weduwee. Hy dui aan <lat Van Bruggen in hierdie romans "na die romantiese stylaard van sy 

debuut" terugkeer en vind <lat die romans "sy swakste werke" is en "wesenliks niks hydra tot die 

Afrikaanse prosa nie". (Kannemeyer 1978: 193.) Die mening word herhaal in die hersiene uitgawe 

van Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur (Kannemeyer 1984:194-195). 

In 1988 maak Kannemeyer (1988:84) dieselfde inskrywing in Die Afrikaanse literatuur 1652-1987 

oor Die noodlot as wat in Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur verskyn het (sien 

voorafgaande paragraaf). 

Van den Heever, C.M. Laat vrugte. 

'n Bespreking van die roman beslaan 20 reels in Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941. Die 

tema word genoem en die mening <lat <lit Van den Heever se "sterkste" roman is. Hoofsaaklik 

gunstige kritiek word gelewer, wat veral daarin gelee is <lat die hooffiguur se ontwikkeling met 

"pragtige momente van suggestiewe en analitiese krag" geteken is. Negatiewe kritiek word gerig 

teen die feit <lat die styl "nie so strak en sober" is as die hooffiguur self nie. (Dekker 1941: 198.) 

Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawes. As gevolg van die verskil in 
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tipografie, beslaan die kommentaar sedert 1960 slegs 15 reels. (Dekker 1947:212; 1960:294-295; 

1961 :294-295; 1963:311; 1966a:3 l l; 1966b:345-346.) 

In Schets van den ontwikkelingsgang der Zuidafrikaansche letterkunde in 1946 word 28 reels 

afgestaan aan die roman. Die ooreenkoms met De vlaschaard van Streuvels word genoem en <lit 

word aangedui as die kringloopmotief wat in die mens- en natuurbeelding tot uiting kom. Die tema 

en verhaalgebeure word weergegee. Enkele negatiewe eienskappe word genoem wat die volgende 

behels: "hinderlijke herhalingen", "overladen volzinnen" en "wijdloopige natuurbeschrijvingen". 

Hoofsaaklik gunstige kritiek word gelewer wat die volgende insluit: "dramatische spankracht en 

klimax", "realistische teekening", "atmosfeer-suggestie", "een geweldige mensch-gestalte" van die 

hooffiguur en "een nagenoeg volmaakt sluitend eenheidsverband". Antonissen beskou die roman 

as: "de grootste epiek die het afrikaansche proza tot heden toe voortbracht". (Antonissen 

1946:33L) 

In die perspektief-gedeelte van Perspektief en pro.fie! van 1951 word die kommentaar van 1946 

( sien voorafgaande paragraaf) grootliks herhaal. Dit word in 25 reels in verkorte vorm weergegee. 

(Nienaber 1951:203-204.) In die perspektief-gedeelte word twee bladsye (75 reels) daaraan 

afgestaan. Hattingh gebruik die grootste gedeelte om die verhaalgebeure aan te stip. Hy lewer 

deurgaans gunstige kritiek, veral oor die skrywer wat as gevolg van sy "kennis van die 

plaasomgewing" 'n goeie roman sal lewer, sowel as die implikasie <lat die skrywer se 

"onversadigbare hunkering ... na die skone" die skone sal voortbring. (Nienaber 1951:518-520.) 

Laat vrugte word nie afsonderlik as roman in Skrywers en rigtings in 1952 behandel nie. Gedeeltes 

uit die roman word belig om die "humorlose karikatuur-siening" van Van den Reever te illustreer. 

Volgens Lategan "ontsier en verswak" <lit die werk van Van den Reever. Die kommentaar beslaan 

16 reels: (Beukes & Lategan 1952:188.) Hiermee word volstaan in die volgende hersiene uitgawes 

(Beukes & Lategan 1957:208; 1961:218). 

In Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede van 1955 staan Antonissen 20 reels af aan 

Laat vrugte. Antonissen beskou <lit as "een van die beste romans in Afrikaans". Naas vermelding 

van die tema, wys hy op die kringloop-motief Hy vind veral die volgende van waarde: "dramatiese 

spankrag", "klimaks", "realistiese tekening", "atmosfeer-suggestie" en "'n 

indrukwekkende ... mensgestalte". (Antonissen 1955:193.) Hierdie kommentaar word herhaal in die 

volgende hersiene uitgawes (Antonissen 1960:223; 1965:225). 
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In 1960 gebruik Antonissen 9 reels in die perspektief-gedeelte om die roman te beskryf Hy 

beskou dit as "minder suiwer as die novelle Somer, maar tragies-verdiep deur integrasie van epiese 

handeling in die stemmingskompleks van die fatale kringloop". Die mens bly ook vir horn "psigies

enkelvoudig" in die roman, sodat dit minder geslaagd is as De vlaschaard. (Nienaber 1960:120.) 

Met hierdie inskrywing word volstaan in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en profiel 

(Nienaber 1969:105; 1982:90). In die profiel-gedeelte word Somer en Laat vrugte saam genoem 

as "beste prosawerke" van Van den Reever. Ernst van Heerden wy 8 reels aan die besondere 

waarde van albei romans. Die volgende word in Laat vrugte as besondere wins beskou: "stygende 

en dalende spanningslyne", "die realistiese karaktersiening" en "die evokatiewe natuurvisie". Van 

Heerden staan verder 18 reels af aan Laat vrugte waarin hy veral negatiewe kritiek lewer oor die 

"introspeksie" wat by die hooffiguur plaasvind. (Nienaber 1960: 3 3 8-3 3 9.) Hierdie kommentaar 

word herhaal in die volgende hersiene uitgawes van Perspektief en profiel (Nienaber 1969:354; 

1982:338-339). 

In Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde van 1965 word 9 reels gebruik vir 'n bespreking van 

Laat vrugte. Die kringloopmotief word genoem. Die wyse waarop die hooffiguur in die roman 

ontwikkel, word genoem as rede waarom die roman beskou kan word as die beste wat Van den 

Reever gelewer het. (Lindenberg 1965:79.) 

In 1967 word die kommentaar (sien vorige paragraaf) aansienlik uitgebrei. Du Plessis huldig 

dieselfde mening, maar die kringloopmotief word in meer besonderhede en met voorbeelde uit die 

roman gei:llustreer. Hiervoor word 46 reels gebruik. (Lindenberg 1967:92-94.) Hiermee word 

volstaan in die volgende hersiene uitgawe van Inleinding tot die Afrikaanse letterkunde 

(Lindenberg 1970:95-96). 

In 1973 staan Brink 58 reels af aan die roman wat hy ook as Van den Reever se "heel sterkste" 

roman beskou. Hy wys op voorbeelde uit die roman van hoe "liriek. .. volledig verhewig tot 

dramatiek". Hy bespreek twee struktuurelemente, naamlik die ontginning van die antiklimaks en 

die tyd. Negatiewe kritiek behels sekere "vaaghede" in die roman, sowel as die slot wat "te 

opvallend gemaneuvreer en geensceneer" is. (Lindenberg 1973:93-95.) Hierdie kommentaar word 

herhaal in die jongste hersiene uitgawe van Inleiding tot die Afrikaanse letterkunde (Lindenberg 

1980:104-105). 
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Die bespreking van Laat vrugte beslaan 64 reels in Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur van 

1978. Kannemeyer noem dat daar ooreenkomste bestaan tussen Laat vrugte en die twee romans, 

De vlaschaard en De hoer zonder God. Hy wys ook op motiewe wat in vroeere werk van Van den 

Reever yoorgekom het. Hy dui die ontwikkeling van die hooffiguur aan. Hy wys op die skakeling 

tussen die verskillende episodes en haal voorbeelde aan. Kannemeyer noem enkele besware en lig 

dit met voorbeelde toe: die slot is te veel toegespits op die hooffiguur, terwyl die antler karakters 

toevallig betrek word, sekere vaaghede kom voor en die antagonis se rol word nie ten volle benut 

nie. Ten spyte van die besware, noem Kannemeyer dat dit Van den Reever se "belangrikste 

roman" is en wel om die volgende redes: "sy grootse konsepsie", "vervlegting van verskillende 

temas'', "uitbeelding van die hooffiguur" en "geslaagde karakterisering". (Kannemeyer 1978:304-

306.) Hierdie kommentaar word herhaal in die volgende hersiene uitgawe van Geskiedenis van die 

Afrikaanse literatuur (Kannemeyer 1984:307-309). 

In 1988 word die kommentaar oor Laat vrugte ( sien vorige paragraaf) in Die Afrikaanse literatuur 

1652-1987 herhaal. Dit word in 28 reels in verkorte vorm weergegee. (Kannemeyer 1988:116-

117.) 

In 3.2 is melding gemaak van die "voorspelling" van Dekker dat sekere prosawerke nie die toets 

van die tyd sou deurstaan nie. Aan die manier waarop sekere romans in die literatuurgeskiedenisse 

behandel is, word dit duidelik dat die romans inderdaad verloor het aan belangrikheid. 

Kannemeyer (1978:voorwoord) beoog met sy Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur '"n 

sistematiese beskrywing van die hele gebied van ons letterkunde". Wanneer die 

bestaansgeskiedenis van die een-en-sestig romans uit 193 4-193 9 egter daarin nagespeur word, 

blyk dit dat slegs agt-en-veertig behoue gebly met vermelding van titel en skrywer en met minder 

of meer uitvoerige beskrywing of evaluering, terwyl by vier slegs die skrywer vermeld word en 

nege romans geen vermelding van skrywer oftitel ontvang nie. 

Wat Dekker eers nie voorsien het nie, is dat sekere romans sou toeneem in belangrikheid. Bart Nel 

word ni~ in 1941 in sy Afrikaanse literatuurgeskiedenis behandel nie (Dekker 1941 ), maar in 1978 

word 110 reels daarvoor gebruik waarin Kannemeyer hoofsaaklik gunstige kritiek lewer 

(Kannemeyer 1978:325-327). 
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HOOFSTUK4 

Die lotgevalle van Die loutering van Petrus en Die jare daarna 

4.1 Inleiding 

By die lees van die romans uit die tydperk 1934 - 1939 het veral twee romans my opgeval en wel 

om verskeie redes. Van die ou bekendes soos Bart Nel, Somer, Kromburg, Laat vrugte, Sy kom 

met die sekelmaan, Toiings en Pelgrims het ek met veel genot weer gelees en gedink: hulle bly 

darem maar goed. Van die antler het ek met minder genot, maar met 'n groot mate van nostalgie 

weer gelees, hulle sluit onder andere in: Die eksentrieke Essie, Vonnie, Die profeet, Saul die 

worstelheld en Die wit kraai. Die meeste antler is deurgeworstel en van hierdie is Tussen die tuine, 

Tersia en In offerande ryk sprekende voorbeelde. 

Die twee romans wat my aangenaam verras het, is Die loutering van Petrus deur Ella Fischer en 

Die )are daarna deur Aletta Steyn. Albei romans is boeiend en interessant, die karakters "leef' en 

<lit wat hul beleef en ervaar, spreek tot die leser; daarom glo ek dat dit vandag steeds ons aandag 

verdien. Die loutering van Petrus het wel op my moeder se boekrak gestaan en kleintyd het ek <lit 

deurgelees, maar nie veel daarvan verstaan nie; die roman het vir my in die vergetelheid verdwyn 

totdat ek <lit vir die doel van die studie weer opgeneem het. Die }are daarna was aan my totaal 

onbekend. 

In hoofstuk drie waar gekyk is na die kanoniseringsproses van hierdie romans na aanleiding van 

die belangrikste literatuurgeskiedenisse, is <lit duidelik <lat hierdie twee romans ook vir die 

literatuurhistorici in die vergetelheid verdwyn het. Hierop word in meer besonderhede gewys later 

in die hoofstuk (vgl. 4.3). 

Juis hierdie "onbekendheid" van die romans, ten spyte van die, vir my, boeiende daarvan, het my 

opgeval en die vraag laat ontstaan: waarom sou hierdie twee romans met die verloop van tyd 

vergete geraak het? 

Dit is opvallend dat albei romans deur vroue geskryf is. 'n Mens merk ook op dat in albei romans 

sterk vrouefigure na vore tree: in Die )are daarna is die twee hooffigure albei vroue en alhoewel 

die hooffiguur in Die loutering van Petrus manlik is, is die roman ook bevolk met besonder sterk 
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vrouefigure. Ek is van mening dat hieruit iets belangriks af te lei is waarop dan ook later in die 

studie teruggekom sal word. 

Indertyd is Die loutering van Petrus deur die skryfster self uitgegee. In hoofstuk twee is reeds 

gewys op die gewildheid van die roman as literere soort en die feit dat daar blykbaar 'n groot 

aanvraag na nuwe Afrikaanse romans was (vgl. 2.1). Waarom sy dit self uitgegee het, bly dus 

onopgeklaar. Moontlik was geen uitgewer bereid om die roman uit te gee nie, of het Ella Fischer 

by voorbaat besef dat geen uitgewer dit sou wou uitgee nie. 

Die vrae rondom hierdie "onbekendheid" van die romans raak dwingender wanneer 'n mens die 

tydgenootlike resensies daarvan lees: albei het byna deurgaans goeie resensies ontvang. Met 

verloop van tyd blyk dit dat albei deur literere historici oor die hoof gesien is. Wat het veroorsaak 

dat hierdie romans wat aanvanklik so gunstig ontvang is, hul glans verloor het, of eerder dat hul 

glans nie raakgesien is nie? 

In die hoofstuk word aangetoon hoe gunstig die twee romans deur tydgenootlike kritici ontvang 

is; daar word ook aangedui in hoe 'n mate die romans deur literatuurhistorici oor die hoof gesien 

is. Die grootste gedeelte van die hoofstuk bestaan uit die aanvoor van moontlike redes oor 

waarom hierdie romans nie deel van die kanon uitmaak nie. 
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4.2 Gunstige ontvangs van Die loutering van Petrus en Die jare daarna 

Die gunstige ontvangs van hierdie twee romans kan bepaal word na aanleiding van die ruimte wat 

daaraan in resensies afgestaan is, sowel as die aard van die resensies. In hierdie verband maak ek 

gebruik van die ondersoekmetode wat Dijkstra aandui, waarin bogenoemde onderskeidelik as 

"kwantitatiewe kanonaanduiders" en "kwalitatiewe uitsprake" gedefinieer word (Dijkstra 

1989:162-163). 

In die ondersoek van "kwantitatiewe kanonaanduiders", is die ruimte wat aan resensies van hierdie 

twee romans afgestaan is, vergelyk met die resensieruimte van twee romans wat minder gunstig 

deur tydgenootlike kritici ontvang is. Die twee romans is Tussen die tuine en Tersia, albei deur 

Ella Eloff-Van der Walt. Die twee romans van Ella Eloff-van der Walt maak goeie 

vergelykingsmateriaal uit en wel om die volgende redes: hulle verskyn ook in 1939 en is ook deur 

'n vrou geskryf Albei is beskou as "vroueromans" en vind hierby aansluiting by Die )are daarna. 

Die meeste resensies is deur dieselfde kritici gelewer as in die geval van Die loutering van Petrus 

en Die )are daarna. 

Alvorens die resensieruimtes van die vier romans vergelyk word, is <lit belangrik om uit 

tydgenootlike resensies aan te toon <lat Tussen die tuine en Tersia inderdaad minder gunstig 

ontvang is. Hierdie minder gunstige "kwalitatiewe" uitsprake kan vergelyk word met die gunstige 

uitsprake oor Die loutering van Petrus en Die )are daarna. 

Daar is reeds gewys op die feit <lat "ontspanningslektuur" oor die algemeen minder gunstig 

ontvang is as "letterkunde" (vgl. 2.3.1). Tussen die tuine en Tersia is deurgaans as 

"ontspanningslektuur" geetiketteer. 

Uit die sewe resensies van Tussen die tuine (Sandrock 1980:596) kon ses opgespoor word. 

Hieruit het vyf resensente die roman as "ontspanningslektuur" geetiketteer (J.R.L. van Bruggen 

1939a: 12; Kritzinger 1939e:63; Carinus-Holzhausen 1939:24; Abel Coetzee 1939h:2; 

Labuschagne 1940b:78). 

Tersia lewer agt resensies op (Sandrock 1980:592-3), waarvan sewe opgespoor kon word. Vyf 

resensente tipeer ook die roman as "ontspanningslektuur" (Bergh 1939: 11; J.R.L. van Bruggen 

1939b:4; Kritzinger 1940c:l; Tersia 1940:139; Schoonees 1940c:13). 
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Negatiewe "kwalitatiewe" uitsprake is oor albei romans gemaak. Twee verteenwoordigende 

menings word aangehaal, die eerste is na aanleiding van Tussen die tuine uit Koers en die tweede 

na aanleiding van Tersia uit Ons Eie Boek. Hierdie twee letterkundige tydskri:fte is doelbewus 

gekies, omdat die menings hierin vir kanonvorming uiteraard meer gewig dra as die in die populere 

pers. 

Mens kan geen kunsstandaard toepas by die beoordeling nie: daarvoor het die 
eersteling van die skryfster, hoe belowend ookal, teveel gebreke. Die styl is te 
romantiekerig-sentimenteel...; Te dikwels is die handelinge van die karakters en die 
ontwikkeling van die situasies nie oortuigend gemotiveerd nie. (Labuschagne 
1940b:78.) 

Ofskoon vlot vertel kan hierdie reeks liefdesituasies ons nie bevredig nie omdat die 
mensbeelding te oppervlakkig is ( Schoonees l 940c: 13). 

Hier die negatiewe beoordeling, sowel as die feit dat albei romans as "lektuur" of "leesstof' beskou 

word, dui dus daarop dat Tussen die tuine en Tersia nie gunstig ontvang is nie. 

Die resensieruimte van die vier romans is nagegaan en <lit word m 'n tabel aangedui - s1en 

volgende bladsy. 
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Hier volg 'n tabel waarin die resensieruimte vir die vier romans vergelykenderwys aangetoon 
word: 

Koerante: Die jare daarna Die loutering van Tersia Tussen die tuine 
Petrus 

Die Burger 51 reels. 202 reels. 63 reels. 113 reels. 
G. Dekker 1939c. M.E.R. 1939. A. Bergh 1939. P.J.C. 1939. 
Roman deur Aletta Steyn. Die aanneemlike kritiek. Onttspanningslektuur. Verbode liefde. 

9 September: 11. 24 Aurustus:4. 2 Desember: 11. 10 Junie:14. 
Die Vaderland 129 reels. 165 reels. 25 reels. 

Abel Coetzee 1939b. Abel Coetzee 1939g. Abel Coetzee 
Een van die gaafste bydraes 'n Spannende 1939h. 
tot ons romankuns. strekkingsroman. Tussen die tuine. 
25 November:2. 15 April:l8. 2 September:2. 

Die Volksblad 123 reels. 224 reels. 110 reels. 140 reels. 
Kriiger 1939b. Schoonees l 939f J.R.L. van Bruggen J.R.L. van Bruggen 
Die jare na die dood van jou Kerk teenoor modernisme in 1939b. 1939a. 
beminde. opspraakwekkende roman. Ontspanningsleesstof van 'n Gesonde liefdesroman. 
20 November:4. 18 Maart: 12. waarde. 8 Julie:l2. 

16 November:4. 
Die Volkstem 85 reels. 44 reels. 

Kritzinger l 940a. Kritzinger l 940e. 
'n Boeiende roman. 'n Romantiese verhaal. 

16 Maart:l. 3 Februarie: 1. 
Die Suiderstem 99 reels. 

C.A.G. 1939. 
Die loutering van Petrus. 

6 Mei:l2. 

Tydskrifte: 
Die Brandwag 124 reels. 67 reels. 30 reels. 

Abel Coetzee l 940a. Mulder l 940b. Carinus-Holzhausen 
Eersteling van verrassende Valse sentiment. 1939. 
lewenswysheid. 3(135):18. Tussen die tuine. 
3(138):18. 2(104):24. 

Die Huisgenoot 163 reels. 239 reels. 35 reels. 68 reels. 
Schoonees 1939e. Kritzinger 1939b. Schoonees 1939h. Kritzinger 1939e. 
Die jare daarna. Die loutering van Petrus. Tersia. Tussen die tuine. 

24(922):51. 23(887):59. 24(927):60. 23( 904):63. 
Die Kerkbode 27 reels. 

1939. 
Die loutering van Petrus. 

45(9):408. 
Letterkundige 
Tydskrifte: 
Jaarboek van die 26 reels. to reels. 
Afrikaanse Kritzinger 1939a. Kritzinger 1939a. 
skrywerskring 193 9. Afrikaanse prosa in 193 9. Afrikaanse prosa in 1939. 

4:141. 4:142. 
Koers 79 reels. 69 reels. 

Labuschagne 1939a. Labuschagne 1939b. 
Die loutering van Petrus. Tussen die tuine. 

7(2):41-42. 8(2):78. 
OnsEie Boek 45 reels. 59 reels. 8 reels. 

Abel Coetzee l 940b. F.E.J.Malherbe Schoonees 1940c. 
Die jare daarna. 1939b. 'n Gesonde roman. 

6(1):19, 20. Die loutering van Petrus. 6(2): 13. 
5(1):15-17. 
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Wanneer die resensieruimte van die vier romans nagegaan word, val <lit op <lat daar deurgaans 

meer ruimte aan Die loutering van Petrus en Die )are daarna afgestaan word as aan Tussen die 

tuine en Tersia. Hieruit sal 'n mens, na my mening, ook kan aflei <lat die eerste twee romans 

gunstiger ontvang is as die laaste twee. 

'n Ondersoek van kwalitatiewe uitsprake ten opsigte van Die loutering van Petrus en Die )are 

daarna dui ook daarop <lat die twee romans besonder goed deur literatuurkritici ontvang is. 

Die loutering van Petrus verskyn aan die begin van 1939. Kort daarna verskyn tien resensies in 

koerante en tydskrifte (Sandrock:602). Met uitsondering van een wat nie opgespoor kon word nie, 

beslaan agt van hierdie resensies heelwat ruimte ( sien tabel), en met uitsondering van een 

resensent, lewer die sewe ander oorwegend gunstige kritiek. 

Die eerste resensie verskyn in Die Kerkbode van 1 Maart 1939 en alhoewel daar beswaar gemaak 

word teen 'n gebrek aan "wetenskaplike ewewig", word dit voorgehou as "'n lesenswaardige 

boek" wat "ons ernstige aandag werd is" (Die loutering van Petrus 1939:408). 

Die tweede resens1e verskyn in Die Volksblad van 18 Maart 1939. Alhoewel Schoonees 

(1939f: 12) heelwat negatiewe kritiek lewer, noem hy tog <lat daar "veel" in te vind is "om oor 

ernstig na te <link". 

In Ons Eie Boek van Maart 1939 meld F.E.J. Malherbe (1939b:l6) dat Die loutering van Petrus 

"baie verdienstelik" is. Hy staan een bladsy af aan die roman, teenoor die halwe bladsy van P.J. 

Schoeman (1937:17) oor Oerwoudbure van Friedenthal en die kort paragrafie van P.C. Schoonees 

(1939b:J 7) oor 'n Gelukkige swerwer van Groeneweg. Dit alles dui op die belangrikheid wat aan 

Die loutering van Petrus toegeken word, veral omdat 'n resensie in 'n literere tydskrif soos Ons 

Eie Boek, meer gesaghebbend is as een in die populere pers. 

In Die Huisgenoot van 24 Maart 1939 noem Kritzinger (1939b:39) <lit 'n "sterk maatskaplike 

roman" en in Die Vader/and van 15 April 1939 besluit Abel Coetzee (1939g:8): "Dis 'n roman 

wat gelees behoort te word deur al ons jong mense en hulle ouers." 'n Resensent in Die 

Suiderstem van 6 Mei 1939 noem <lit "'n sterk opgesette en ietwat gewaagde roman" (C.A.G. 

1939: 12). M.E.R. (1939:4) meld in Die Burger van 24 Augustus 1939 <lat <lit '"n veel gelese en 

veel besproke roman" is. Kritzinger (1939b:41) beskou dit as 'n "sosiale roman van baie groter 
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formaaf' as Stryd en oorwinning van Magda Boyce, wat ook in dieselfde resensie ter sprake is as 

Die loutering van Petrus (my kursivering). 

Die redes waarom die roman aanvanklik as geslaagd beskou is, is tweerlei: 

Vir Schoonees (1939f: 12) le die waarde veral in die "aktuele onderwerp" wat daarin behandel 

word. 'n Resensent (C.A.G. 1939:12) beskou dit as 'n verhaal met "geestelike spys" en Kritzinger 

(1939b:41) bewonder die "eerlikheid van die kunstenares om sake te gee soos sy dit aanvoel". 

Naas Schoonees ( 1939f:12) se ietwat negatiewe kritiek op die "letterkundige inkleding" van die 

werk, beskou Kritzinger (1939:39) dit as "geslaagde romankuns". 

K walitatiewe uitsprake kan uitgesonder word: 

Die karakterisering is geslaagd, omdat die karakters "tot lewe gewek is deur die skryfster" 

(Kritzinger 1939b:41 ). Die intrige is boeiend en interessant, veral om die "spannende, dramatiese 

momente" wat dit bevat (Labuschagne 1939a:42). Sosiale toestande en verhoudinge word 

oortuigend uigebeeld (Labuschagne 1939a:42). Deurgaans word ook gewag gemaak van die 

skryfster se "vlot" taal- en stylgebruik (Kritzinger 1939b:41; Malherbe 1939b:16). 

Daar is reeds in hoofstuk twee daarop gewys dat resensente gedurende die tydperk geen 

onderskeid getref het tussen die skrywer en die verteller nie (vgl. 2.3.3. 7.3), die perspektief in die 

verhaal word dus met die skrywer verbind. Die skrywer moes dan "objektief' wees (vgl. 2.3.3.8). 

Dit wil voorkom asof objektiwiteit vir sommige kritici impliseer dat die skrywer nie sake moes 

aanroer wat hulle die hamas kon inja nie. Met die uitsondering van P.C. Schoonees vind die 

meeste ander resensente dat die skryfster in die geval objektief is. F.E.J. Malherbe (1939b: 16) vind 

dit selfs nodig om haar "objektiwiteit" te verdedig: 

... deurgaans het die skryfster 'n baie hoe opvatting van die predik-amp en die 
Christelikelike lewenswandel. 

Schoonees (1939f:12) het heftige kritiek op die roman gelewer, hy het dit veral gesien as '"n 

aanval op die kerk en die bestaande orde". Hierop word later in die hoofstuk ingegaan wanneer 

gekyk word na hoe kritici se waardeoordele moontlik deur persoonlike opvattinge be'invloed is 

(vgl. 4.4.3.5). 
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Van Die }are daarna deur Aletta Steyn het sewe resensies verskyn (Sandrock 1980:881). Die lof 

wat die roman by die verskyning daarvan ontvang het, blyk uit die volgende uittreksels: 

Dit is 'n verheffende boek, wat duisende lesers behoort te vind en te bekoor (Kruger 
1939b:4) . 

.. .'n roman met baie goeie eienskappe wat sonder enige twyfel deur 'n uitgebreide 
leserskring verwelkom sal word (Schoonees 1939e:51). 

Dit is maklik een van die knapste prosawerke van die jaar (Coetzee A.J. 1939b:2) . 

... 'n simpatieke eersteling wat seker gou 'n groot leserskring sal verwerf (Dekker G. 
1939c:ll). 

'n Boeiende roman (Kritzinger 1940a: 1) . 

... een van die beste werke van die verstreke jaar (Coetzee A.J. 1939c: 18). 

Die volgende sake word uitgesonder wat sou hydra tot die geslaagdheid van die roman: 

Karakterisering is geslaagd: vergelyk Kruger (1939b:4) se siening dat 'n "indringende ontleding 

van Gerda se sielelewe" gegee is. 

Milieu-uitbeelding is "raak" en oortuigend: "Aletta Steyn toon haarself tenvolle op die hoogte van 

alles wat sy aanroer: die stadslewe van die gegoede klas, die dorplewe in die Karoo" (Kruger 

1939b:4); "ook weet sy om die benouende atmosfeer van die Kareedorpse samelewing met sy 

kleinlikheid en skinderpraatjies uit te beeld" (Schoonees 1939e:51); "om sy volgehoue, 

oortuigende na-bouing van die omgewing van die mens, is hierdie roman ... een van die gaafste 

bydraes" (Coetzee A.J. 1939b:2). 

Die intrige word deurgaans boeiend en lewendig gevind. Kruger noem dat die roman "gelaai (is) 

met voorvalle en gebeurtenisse ... dat die spanning geen oomblik verslap nie". Hy beskryf dit soos 

volg: "die botsings met Pieter, wat gereeld en oppervlakkig eintlik byna net so skadeloos as die 

galop van 'n perd is"; daarna die "insidentjies" tussen skoonnmoeder en dogter, wat van 'n wolkie 

soos 'n man se hand aangroei tot die geweld van 'n storm in die Karoo" (Kruger 1939b:4). 

Kritzinger (1940a:l) stel dit soos volg: "Nerens word daar by onderdele stilgestaan nie en waar 

ons wel vertraagde handeling kry, pas dit volkome in die opset van die roman." Vir Abel Coetzee 

(1940b:20), wat vind dat daar "baie weinig uiterlike voorvalle" en "opspraakwekkende 
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gebeurtenisse" is, dra die "innerlike gebeure" en "innerlike spanning" grootliks by tot die boeiende 

verhaalgang. 

Die geslaagde taalgebruik en stylaanwending in die roman word telkens vermeld. G. Dekker 

(1939c:ll) definieer dit soos volg: die verhaal word "eenvoudig en in 'n vlot-natuurlike styl" 

vertel. Schoonees (1939e:51) beskou dit as besonder verdienstelik dat daar geen "jag op 

mooiskrywery" plaasvind nie en dat "die skryfster reguit op haar doel afgaan". 

Wanneer die styl en taalgebruik van Die }are daarna en Tussen die tuine vergelyk word, verstaan 

'n mens die siening van Schoonees (1939e:51) wanneer hy ten opsigte van Die }are daarna 

opmerk: "Hier is geen platheid of weke sentimentaliteit nie." Die volgende aanhalings uit die twee 

romans waar die dood van 'n geliefde beskryf word, laat die verskil tussen hulle in hierdie opsig 

duidelik blyk. 

"Mev. Basson," se dr. Marais, "wil u nie nou 'n bietjie na horn toe gaan nie?" 
Sy skud die arm wat so vriendelik om haar skouer geslaan is, af en kyk horn in die oe. 
"Sal hy my herken?" 
"Nee, hy is bewusteloos. Ek is vreeslik jammer - wil jy horn nie gaan groet nie?" 
Sy skud haar kop. 
Dan is dit Rita se arm wat om haar is. "Ag, Gerda! Korn - groet horn." Maar terwyl sy 
dit se, kom dr. Marais en W outer gelyktydig uit die kamer en maak die deur agter 
hulle toe. En nou is hul almal om haar. Dis asof daar 'n honderd arms om haar hals 
geslaan is en 'n honderd stemme in haar oor klink, en van al die woorde verstaan sy 
net Wouter s'n: "Ek sal vir alles hier sorg, dokter, en ook sy moeder opbel. Rita, haal 
haar nagklere en neem haar saam met jou huis-toe. Ek sal vannag hier slaap." (Die }are 
daarna, p. 93, 94.) 

Johann het ook by die bed neergekniel en haar naam genoem. Die tweede maal het sy 
haar oe stadig oopgemaak. Daar was 'n uitdrukking van soveel lief de dat Johann sy 
trane nouliks kon beheers: "Rosa, skat, gaan jy my nou werklik vir goed verlaat?" snik 
hy. 
"Vat my hand, Johann ... ja, dit is ons laaste afskeid. Nou wag daar nog net die blye 
ontmoeting ... die gelukkige hiernamaals! Johann, vertroetel my ou kindjie asof dit ons 
twee s'n is; asof dit jou eie is! Sing vir horn die wiegeliedjie soos ek dit sou gedoen 
het. Leer horn om 'n ware Christen te wees ... en so te lewe ... soos jy my, sy moedertjie, 
geleer het! Hy sal vir jou die sonstraal wees ... wat ek altyd vir jou was ... my 
liefste ... Nou net nog 'n laaste versoekie." 
"Praat, Rosatjie, my enigste liefling." 
"Laat horn hier groot word. Vertel horn van sy moeder, sodat hy my kan lief he ... en 
Johann, as ek sterwe, begraaf my waar ons lief de begrawe le ... Begraaf my 
hier...tussen ... die ... tuine ... " (Tussen die tuine, p. 240, 241.) 
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Naas die resensieruimte en die direkte gunstige uitsprake oor Die loutering van Petrus en Die }are 

daarna kan daar in 'n ander opsig ook aangetoon word dat hierdie twee romans na waarde hoer 

geskat is as die meeste ander romans, en wel in die etikettering wat hulle te beurt geval het. 

In hoofstuk twee (vgl. 2.3.1) is aangedui hoedat etikettering deur resensente reeds 'n 

waardebepaling ge1mpliseer het. Die "intrigeroman" en die "liefdes-" of "vroueromans" wat 

gewoonlik ook as "ontspanningslektuur" geetiketteer is, is nie as emstige letterkunde beskou nie. 

Aan nie een van die twee romans, Die loutering van Petrus of Die }are daarna, word een van 

hierdie "minderwaardige" etikette toegeken nie. Veral in die geval van Die }are daarna wat wel 

die liefde tussen man en vrou as tema het, is dit interessant om op te merk dat kritici hul weerhou 

van etikettering en slegs een resensent, met name Kritzinger, dit 'n "biografiese roman" noem. Dit 

imp Ii seer dus dat kritici besef het Die jare daarna is nie net maar 'n oppervlakkige "liefdesroman" 

me. 

4.3 Weglating van Die loutering van Petrus en Die jare daarna uit die kanon 

Dit is opvallend dat hierdie twee romans wat aanvanklik (in eietydse resensies) hoog aangeprys is, 

algaande van die literere toneel verdwyn het. Volgens Fokkema (1985-1986a:6) word onder 

kanon verstaan: "een selectie van bekende en waardevol geachte teksten, die in het onderwijs 

worden gebruikt en die als referentiekader dienen voor de literaire kritiek". Die twee romans maak 

dus nie deel uit van die tekste wat in die Afrikaanse literatuur as waardevol beskou word nie. Van 

Die loutering van Petrus het geen verdere druk verskyn nie, terwyl Die }are daarna wel 'n tweede 

druk in 1940 beleef het. Sover vasgestel kon word, is nie een van die twee romans ooit vir skole 

voorgeskryf nie. Geen verdere kritiese besprekings het daaroor in literere tydskrifte verskyn nie. In 

1970 word Die loutering van Petrus wel bespreek deur Elize Botha (1970) in 'n radiopraatjie Ou 

dae se boeke. In 3.2 is daar reeds gewys op die afname in "belangrikheid" van bepaalde romans 

aan die hand van die bekendste Afrikaanse literatuurhistorici - 'n aspek wat later ten opsigte van 

hierdie twee romans in meer besonderhede belig sal word. 

Die kanoniseringsproses is ten opsigte van sekere skrywers reeds in die dertigerjare in opvallende 

mate werksaam, nie net in literere tydskrifte nie, maar ook in die populere pers. 

S6 is die verskyning van Die profeet van D .F. Malherbe in Die Brandwag (Van kuns en 

kunstenaars 1937: 17) aangekondig: 



'n Nuwe werk van D.F. Malherbe is altyd 'n gebeurtenis in ons letterkunde (my 
kursivering). So pas het ons kennis gemaak met sy jongste roman, Die profeet. Is <lit 
'n groot werk? Ons wil nie graag uit die skool klap nie, maar ons kan nie bra die 
verleiding weerstaan nie om ons lesers toe te fluister <lat daar vir hulle 'n verrassing op 
koms is. 

Nienaber (1938c:29) spreek horn in Die Huisgenoot soos volg uit oor D.F. Malherbe: 

Malherbe is 'n ware volksman, nasieliefhebber, nasionaal in sy kuns - die draer van 'n 
worstelende volk se ideale. Sy vinger rus op sy volk se polsslag en intu'itief voel hy aan 
wat hul sielelewe ontroer. 
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Hieruit kan 'n mens aflei <lat enige werk van D.F. Malherbe goed moet wees, bloot net omdat dit 

deur horn geskryf is. 

Die volgende aanhaling uit 'n artikel deur Kritzinger (1937e:ll) in Die Transvaler lewer bewys 

van die mate waarin sekere skrywers opgehemel word. "Opgehemel", hier amper in letterlike sin 

wanneer 'n mens sien waarmee werke van hierdie skrywers gunstig vergelyk word: 

Daar is seker geen Afrikanerhuis waar geen Bybel en Psalm- en Gesangboek aangetref 
word nie. Ons beroem ons dus tereg daarop <lat dit daaraan te danke is <lat ons so min 
Afrikaner-analfabete in ons land het, <lat ons voorouers met hul min boekgeleerdheid, 
dank sy hul Calvinistiese kyk op sake, tog beskaafde mense was. Watter mag kan dit 
nie wees as naas hierdie gewaardeerde boeke ons ook deur 'n Leipold!, 'n Celliers, 'n 
Totius, 'n Malherbe, 'n Langenhoven, 'n Van den Heever en so veel ander besiel 
word nie? Op 'n onderhoudende wyse stel ons ons op die manier bloot aan die 
heilsame uitwerking van die beste wat hierdie geestelike leiers voortgebring het. (My 
kursivering.) 

Uiteraard tel Ella Fischer en Aletta Steyn nie onder die gekanoniseerde skrywers nie, naamlik die 

wat algemeen aanvaar word as "groot" skrywers. Hulle sluit in D.F. Malherbe, Jochem van 

Bruggen, Abr. H. Jonker, C.M van den Heever, Hettie Smit en Mikro wat gedurende die 

dertigerjare die literere toneel oorheers het en ook later as die bestes van daardie tydperk beskou 

IS. 

Alvorens moontlike redes ondersoek word waarom Ella Fischer en Aletta Steyn nie tot die 

Afiikaanse literere kanon toegelaat is nie, word hulle "weglating" in meer besonderhede aangedui. 
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In 1940 publiseer F.E.J. Malherbe Aspekte van die Afrikaanse literatuur: Studies van belangrike 

werke waarin hy, net soos in sy eerste resensie (Malherbe F.E.J. l 939b: 15-17), 'n heel gunstige 

verslag uitbring oor Die loutering van Petrus. Behalwe die feit dat die roman reeds as een van die 

"belangrike werke" uitgesoek is, maak hy 'n verdere uitsondering: hy meld dat Ella Fischer se 

roman "apart" van die antler voorbeeld (Stryd en oorwinning van Magda Boyce) staan, as gevolg 

van die "mimer lewensblik en kragtiger oortuiging" (Malherbe F.E.J. 1940:198). Aletta Steyn 

word nie in Aspekte van die Afrikaanse literatuur genoem nie (Malherbe F.E.J. 1940). In sy 

voorwoord tot Wending en inkeer - 'n beskouing oor die nuwere Afrikaanse letterkunde 1948, 

meld Malherbe dat sommige skrywers wat in Aspekte van die Afrikaanse literatuur behandel 

word, npu weggelaat kan word en voeg by: "ongetwyfeld sal by verdere groei van ons literatuur 

veel meer weggelaat word". Een van die skrywers wat oor die hoof gesien word, is Ella Fischer, 

terwyl Langenhoven, Sangiro, D.F. Malherbe, Jochem van Bruggen, Ahr. H. Jonker en Mikro 

terug is. Die enigste vrou wat weer opgeneem is, is Hettie Smit. Die "verdere groei" wat hy 

antisipeer, is 'n "meer innerlike probleemstelling" en "tematologies" 'n wegbeweeg van "die 

lokaal-tipiese tot die universeel menslike" (Malherbe F.E.J. 1948:voorwoord). Hierdie "tekens" 

van vernuwing en groei, soos gedefinieer deur Malherbe, is juis opsigtelik aanwesig in Die 

loutering van Petrus en Die jare daarna. In Die loutering van Petrus gaan dit onder andere oor 

"die baie maniere om God te vind en baie maniere om Hom te <lien" (p. 226) - 'n "innerlike 

probleemstelling" dus; daar is ook 'n wegbeweeg van die "lokaal-tipiese" wanneer die perspektief 

van 'n buitelander, en 'n vrou daarby, die belangrikste in die roman word. In Die }are daarna is 

daar ook sprake van 'n "innerlike probleemstelling" daarin dat Gerda 'n stryd voer om 

selfverwesentliking. Die "lokaal-tipiese" of eg Afrikaanse word hierin agterwee gelaat wanneer 

Gerda hyvoorbeeld dit geniet om in die Engelse kerkie te gaan sit en rus en dit haar herinner aan 

"die rustige stemming" van die groot katedrale wat sy in Europa besoek het (p. 168, 169). 

In Tienjaar prosa van 1950 volstaan Schoonees (1950:129-137) met sy mening van vroeer deur 

sy eertydse resensie net so oor te neem uit Die Volksblad van 18 Maart 1939 (Schoonees 

193 9f: 12). Daar is reeds gewys op Schoonees se deurgaans negatiewe kritiek, soms meer teen die 

skryfster gemik as teen die roman self Hierop word later in meer besonderhede ingegaan, wanneer 

na moontlike redes vir die weglating uit die kanon gevra word. 

Schoonees (1950:121) lewer wel in geringe mate gunstige kritiek oor Die jare daarna wanneer hy 

"die beskaafde toon" verwelkom waarin die roman geskryf is. 
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Tevergeefs soek 'n mens melding van die twee romans in Die Afrikaanse letterkunde -

Rigtingslyne en hoogtepunte (Coetzee Abel & Hattingh 1951) en in Die hedendaagse Afrikaanse 

letterkunde (Coetzee Abel 1963). In albei die publikasies word prominensie verleen aan veral D.F. 

Malherbe, C.M. van den Reever, Mikro, J. van Melle en Ahr. H. Jonker. Ander word slegs 

genoem, soos onder andere die Hobson broers, P. de V. Pienaar, Hettie Smit, Holmer Johanssen 

en P .J. Schoeman. Ella Fischer en Aletta Steyn ontbreek. 

Bestudeer 'n mens die meer bekende Afrikaanse literatuurgeskiedenisse waarin die "bekende en 

waardevol geachte teksten" (Fokkema 1985-1986a:6) aangeteken staan, kom 'n mens tot die 

gevolgtrekking dat sekere tekste met die verloop van tyd nie meer "bekend" bly en nie meer 

"waardevol geag" word nie. Met Die loutering van Petrus en Die )are daarna is dit beslis ook die 

geval. Van die twee bekoorlike dames is daar met verloop van tyd al minder ophef gemaak, soseer 

dat niemand vandag meer oor hulle praat nie, hulle nie onthou nie, trouens hulle glad nie ken nie. 

In 2.2 word die bestaansgeskiedenis van hierdie twee romans volledig weergegee aan die hand van 

die belangrikste literatuurgeskiedskrywers. Opsommend behels dit die volgende: Dekker lewer 

min, maar hoofsaaklik negatiewe kritiek oor Die loutering van Petrus en Die )are daarna. 

Antonissen staan aanvanklik meer ruimte af aan albei romans, waarin hy hoofsaaklik gunstige 

kommentaar lewer. Later word minder ruimte afgestaan en meer negatiewe kritiek gelewer, terwyl 

albei romans in 1965 uit sy Die Afrikaanse letterkunde van aanvang tot hede weggelaat word. In 

Geskiedenis van die Afrikaanse literatuur I van 1979 maak Kannemeyer albei vroue af in een-en

' n-half reel, waarin hy telkens net die tema meld. Hiermee volstaan hy in 1984. 

In sy voorwoord tot Tienjaar prosa van 1950 maak Schoonees (1950) die volgende opmerking 

oor die "verhalende prosa van die periode 193 7-194 7": 

Baie romans is eintlik verouderd en onleesbaar gebore; hulle dank hul bestaan meer 
aan die boekbedryf as aan die talent van 'n skrywer. Omdat hulle vir ons letterkunde 
van so weinig belang is, kan ons hulle gerus maar vergeet. 

Hy dui nie aan watter romans dit is wat ons maar kan vergeet nie, maar volgens hulle behandeling 

in die verskeie literatuurgeskiedenisse, blyk dit dat Die loutering van Petrus en Die )are daarna 

onder die tel wat "van weinig belang" is en so vergete geraak het. 
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4.4 Moontlike redes vir weglating nit die kanon 

Wanneer na redes gesoek word waarom sekere werke uit die kanon gelaat is, is dit belangrik om te 

vra wie verantwoordelik is vir 'n bepaalde kanon? Die definisie wat Fokkema (1985-1986a:6) aan 

kanon gee, "een verzameling van literaire teksten, die in een samenleving als waardevol erkend 

worden ... ", gee nie 'n antwoord op hierdie vraag nie. Fokkema wys in hierdie verband op 'n 

dosent wat tydens 'n bespreking na aanleiding van Mooij se definisie van kanon gevra het, dat "als 

waardevol erkend worden" in die bedrywende vorm gegee moet word (Fokkema 1985-1986b:3). 

Die definisie wat Moerbeeck (1992:342) aan kanon gee, bring 'n mens nader aan wie 

verantwoordelik is vir 'n bepaalde kanon en dus aanleiding kan gee tot die bestaan van meer as een 

kanon: 

Een canon is een verzameling van werken en auteurs die door een sociale groep of 
literair circuit als waardevol erkend worden, en die als referentiepunt voor die sociale 
groep of dat literaire circuit fungeren (my kursivering). 

Die sleutel vir die niekanonisering van die twee romans le na my mening by "een literair circuit", 

by name die Afrikaanse literatuurhistorici, wat as letterkundiges die meeste gesag gehad het en 

verantwoordelik was vir die daarstelling van 'n bepaalde kanon. Hierdie kanon sal kan bekend 

staan as die "magtigste kanon", want volgens Lefevere (1987:27) speel die "herskrywers" 'n 

kardinafo rol in die kanoniseringsproses: 

... the part played by 'rewriters', such as cntics, translators, anthologizers and 
historiographers is of vital importance in any attempt to integrate a text into a culture. 

Daar is reeds gewys op die gunstige reaksie van die tydgenootlike resensente op hierdie twee 

romans (vgl.4.2), en hoewel hulle die eerste woord gespreek het, is die reaksie van die tweede 

groep "herskrywers", naamlik die literatuurhistorici, meer bepalend, aangsien hul dikwels die 

laaste woord oor 'n teks te se gehad het. Daar is reeds na hierdie "laaste woord" (vgl. 4.3) gekyk 

en tot die gevolgtrekking gekom dat dit nie gunstig is nie. 

Die redes waarom hierdie twee romans en hulle skryfsters 'n onbeduidende rol speel in die 

kanondrama, kan dus voor die deur gele word van die skrywers van die "magtigste kanon", 

naamlik. die litratuurhistorici, wat as gevolg van hulle bepaalde literere opvattinge, hierdie romans 

uit die kanon geskryf het. 
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Dit wil voorkom of hulle hul veral deur die volgende sake laat lei het: die onderskeid wat hulle 

getref het tussen "letterkunde" en "lektuur", diskriminasie teen die vrou in die algemeen wat lei tot 

onderskatting van die skryfster en die vroulike karakters in die roman en sekere vooropgestelde 

idees oor hoe die roman behoort te lyk, wat betref milieu, tema en die "boodskap" wat die roman 

uitdra. 

4.4.1 Eerstens word gekyk na sekere literere opvattinge ten opsigte van "genre", "etikettering" of 

literere "soort" en hoe dit die kanonisering van die twee romans raak. 

Letterkundiges in die periode onder beskouing het onderskei tussen "letterkunde" en "lektuur". Na 

laasgenoemde is gewoonlik verwys as "verstrooiingslektuur" of "prikkellektuur" en word deur 

I.D. du Plessis (1939:3) soos volg gedefinieer: "leesstof wat 'n snel-opeenvolgende reeks 

gebeurtenisse bevat, wat niks bydra tot karaktervorming nie, en wat hoegenaamd geen rekening 

hou met die estetiese vereiste van 'n goeie letterkundige werk nie". Wat die destydse "estetiese 

vereiste" vir 'n goeie roman was, is reeds in hoofstuk twee behandel (vgl. 2.3.3). 

Dit is nie te moeilik om 'n beeld te vorm van die keuse van die algemene leserspubliek nie. 'n 

Groot groep het waarskynlik die "ligter" romans verkies. Dit blyk duidelik uit die openbare 

briefwisseling in koerante van daardie tyd. Hier volg 'n paar aanhalings uit lesersbriewe gedurende 

die dertigerjare: 

Laat ons Afrikaanse skrywers nou 'n slag vir ons lekker ligte, interessante, spannende, 
oppervlakkige, 'thrilling' boeke skryf Waarvoor moet 'n mens jou dan inspan as jy 
lees? Dit behoort mos ontspanning te wees. ("Boerneef' 193 5: 83.) 

Die publiek lees die graagste van 'n agtermekaar kerel en 'n mooi nooi. Die meeste 
mense wil nie voortdurend lees en peins nie. ("Hoopvol" 1935:3.) 

'n Ander briefskrywer vra dat die groot groep wie se "geliefde leesstof' "alledaagse lektuur" is, 

meer hiervan te lese moet kry. Onder "alledaagse lektuur" noem hy: "speur-verhale", "avontuur

novelles" en "liefdesverhale". Hy meld dan dat "meer skrywers soos J.H.H de Waal en D' Arbez 

goeie dienste in die verband (sal) kan verrig". ("Patriot" 1936:24.) 

In 1938 word 'n debat aangevoor in Die Brandwag oor die vraag: "Waarom lees Afrikaners so 

min Afrikaans?" Die rubriekskrywer meen die antwoord le in die feit dat die Afrikaanse romans 
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"byna voor die voet geskryf (is) vir geleerdes " en "deur geleerdes" en glo dat die oplossing le in 

die voorsiening van "ligte leesstof'. (W aarom lees Afrikaners so min Afrikaans? 193 8: 16.) 

Heelparty briefskrywers was dit hierrnee eens: 

'n Massaproduksie van goedkoop, opwindende Afrikaanse lektuur, sal vir ons op 
hierdie tydstip nuttiger wees as die paar goedversorgde Afrikaanse sederomans wat 
ons elke jaar te lese kry (Lubbe W.J.F. 1938:25, 26). 

Die groot fout le by die skrywers wat skynbaar net vir die sogenoemde kunsliefhebbers 
skryf en met die oog daarop kuns probeer skep. As die Afrikaanse letterkunde 'n 
'Edgar Wallace' kan voortbring, sal dit gou-gou blyk dat dit sornrner alles pure kaf is 
om te se dat die Afrikaners nie lief vir lees is nie. (Afrikaanse boeke te duur en te 
swartgallig 1938:6.) 

Teen 1940 is daar blykbaar voldoen aan die lesers se sug na "ligte ontspanningsleesstof' want een 

leser wat op soek was na "ligte treinreisontspanningsleesstof' was verheug oor wat hy in 'n 

boekstalletjie op die stasieperron gevind het (Niemand 1940:5): 

Afrikaanse boeke met aangrypende titels en sensasiewekkende omslag-illustrasies. Nie 
lywige, moeilik-verteerbare bundels teen skokkende pryse nie. 

Enkele briefskrywers het wel "die Arnpies" verkies ("Ook 'n leser" 1935:75) en 

"ontspanningslektuur" me werklik as "kuns" beskou me: "om alleen van jellie 

[ontspanningslektuur] te lewe, sal moeilik gaan!" (Fourie 1935:75). 

Nie net die algemene leserspubliek nie, maar ook die letterkundiges, kon nie werklik tot 'n 

vergelyk kom oor "ligte leesstof' nie. I.D. du Plessis (1939:3) het egter die waarde daarvan 

ingesien en dit aangemoedig: "Hoofsaak is dat hul [die publiek] wel lees." 

J.M.H. Viljoen (1939: 11 ), die redakteur van Die Huisgenoot, skryf in 'n hoofartikel dat "die 

behoefte aan goeie, ligte leesstofbesonder groot (is)" en glo dat dit "deel kan word van 'n volk se 

erkende letterkunde" (my kursivering). 

Ten spyte van die feit dat daar 'n behoefte was aan "ligte" leesstof en dat die besef daar was dat 

dit ook "letterkunde" kon word, wil dit tog voorkom of die meeste letterkundiges "ligte" romans 

nie as goeie letterkunde wou aanvaar nie. 
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Ek is van mening dat dit een van die redes is waarom veral die roman, Die }are daarna, as 

letterkunde oor die hoof gesien is. Later, na die aanvanklik gunstige reaksie op die roman, het 

kritici moontlik in die finale analise daarvan besluit dat "ligte lektuur" tog nie ernstige letterkunde 

kan wees nie. Voeg daarby dat manlike letterkundiges veral vroue verdink het van "ligte lektuur". 

P.C. Schoonees (1950: 1) praat verkleinerend van "baie dames wat op 'n ongeergde, dons-maar

op-manier sentimentele toneeltjies aanmekaar ryg". Die "sentimentele toneeltjies" dui sekerlik op 

die sogenaamde "liefdesromans". 

In 2.3.1 is reeds daarop gewys dat "liefdesromans" amper laaste op die letterkundige leer staan. In 

Die }are daarna, is een van die belangrike temas ook die romantiese liefde, aangesien Gerda, die 

hooffiguur, teen die einde van die roman ook die "ware liefde" vind. Dit kan juis hierdie 

liefdesmotief wees wat kritici se oe gesluit het vir die waarde van die roman. 

Marie Linde, self 'n skryfster, het reeds in 1934 hierdie "onreg" aangevoel en dit aangespreek in 'n 

onderhoudende artikel, By die afstof van 'n boekrak. Hierin verdedig sy haar metode van 

rangskikking van boeke - volgens die grootte van die boek. Dit bring mee dat "Turgenev skouer 

aan skouer (staan) met 'n speurverhaal van Van Dine ... maar net omdat hulle altwee 171/i cm. hoog 

staan". Sy beskou dit nie as "so 'n onvergeeflike sonde (nie) om so min eerbied te toon vir 

letterkundige genre". Sy besluit: "Ek kan mos nie aanneem dat die een genre noodsaaklik hoer 

staan as die ander nie. Daar is liefdesgeskiedenisse en intrige-romans, speur-, spook- en selfs 

kinderverhale van onsterflik roem, en as iemand so halfVerskonend gewag maak van die feit dat hy 

van tyd tot tyd dergelike boeke vir ontspanning lees, verdink ek horn sommer van aanstellery." Sy 

wys dan tereg daarop dat dit nie die "genre" is wat die letterkundige waarde bepaal nie, maar dat 

binne dieselfde genre "puik" of"minderwaardige" werk gelewer kan word. (Linde 1934:41.) 

In 'n ander artikel wys Marie Linde (1939:2) daarop dat baie tydgenote wat smalend praat van 

liefdesverhale, vergeet dat baie van die ou klassieke verhale in der waarheid ook "liefdesverhale" 

was. As voorbeelde noem sy "Paul en Virginie, Romeo en Julia, Abelard en Helolse, Lanseloet en 

Sanderyn". 

Liefdesverhale was ook by die algemene leserspubliek besonder populer. Hiervan getuig 'n berig in 

Die Burger, waarvan die hoofopskrif lui: Liefdesroman verdring die speurverhaal. As "gewildste 

Afrikaanse boeke" word die volgende genoem en wel in volgorde van gewildheid: Kromburg, Sy 

kom met die sekelmaan, Orion en Ou Boland (Liefdesroman verdring die speurverhaal 1939:5.) 
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Dat "ligte leesstof " nie maklik deel van die kanon op daar tydstip sou word nie, blyk uit die 

mening wat gelug word in 'n hoofartikel in Die Huisgenoot in 1939. Die redakteur, J.M.H. Viljoen 

( 193 9: 11 ), noem drie negatiewe houdings ten opsigte van "ligte leestof'. Hy noem diegene wat as 

gevolg van "hul ontsag vir die 'klassieke' letterkundige kunswerke waarmee hul skoolopleiding 

hul vervul het...nie anders (kan) as (om) 'n verontskuldigende houding oor hul eie gebrek aan 

smaak" in te neem nie wanneer hul wel daarvan lees. 'n Tweede groep "die geleerdes", "gee met 

hul deftige afkeur van populere leesstof selfs die indruk dat hulle jaloers hul kennis binne die kring 

van ingewydes wil bewaar". By die derde groep "is die grondoorsaak van hul vooroordeel die 

opvatting <lat swak letterkunde meer gewild is as goeie en <lat ligte leesstof sy populariteit te 

danke het aan sy swak eienskappe". Hy wys op die onhoudbaarheid hiervan en kom tot die 

gevolgtrekking: 

Die moeilikheid is <lat die bestaan van so iets as goeie ligte leesstof deur baie mense 
glad nie erken word nie. 

In die lig van die negatiewe houding van veral die "geleerdes" en dan net sekere geleerdes, ten 

opsigte van ligte lektuur, en veral liefdesverhale, bestaan die moontlikheid <lat Die )are daarna nie 

as "ernstige" letterkunde beskou is nie. 

Die hoofopskrif van 'n artikel in Die Transvaler van 2 Oktober 1937 lui soos volg: Literere 

mylpale en lee boekrakke (Kritzinger 1937e:ll). Hiermee word gei:mpliseer <lat sommige lesers 

nie "literere mylpale" as leesstof verkies nie. Dit blyk dus <lat alle belanghebbendes nie dieselfde 

kanon onderskryf nie. 

Teenoor die kritici wat so onomwonde kon uitspraak lewer oor wat letterkunde is en wat nie, hou 

Marie Linde (1939:2) 'n meer gebalanseerde mening daarop na: 

Ons klassifiseer vandag mos deur te praat van letterkunde en leesstof As ons bedoel 
deur letterkunde slegs die wat van blywende waarde sal wees, dan sal die toekoms nog 
moet beslis oor ons hedendaagse prestasies. En dis nog nie te se <lat wat in die een eeu 
hoog geroem word in die volgende eeu nog sy roem sal handhaaf nie. 

4.4.2 Naas hierdie opvatting oor wat "letterkunde" is, kan daar 'n antler, dieperliggende, 

verklaring vir die weglating van die twee romans, Die loutering van Petrus en Die )are daarna, 

aangedui word. 
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Wanneer S. Ign. Mocke in 1935 'n artikel skryf oor Die vrou in die Afrikaanse letterkunde, begin 

hy met die volgende opmerking: 

Dit is opvallend dat die vrou, wat haar reeds sedert die begin van die twintigste eeu 
hier te lande op nagenoeg elke gebied onderskei het, en veral deesdaags so 'n 
imponerende figuur op die politieke verhoog slaan, nog geen blywende verskyning in 
ons letterkunde gemaak het nie (Mocke 193 5d: 11). 

As inleiding tot hierdie gedeelte wat spesifiek te make het met die houding van literere kritici 

teenoor die vrou in die literatuur, wil ek uit sy inleidende paragraaf die volgende sake abstraheer: 

Daar was wel 'n tyd in Suid-Afrika dat die vrou haar nie "op elke gebied onderskei" 
het nie. 

Sy het sopas (ongeveer 1935) eers begin om "'n imponerende figuur op die politieke 
verhoog ( te) slaan". 

Sy het tot nog toe (tot 1935) nog nie "haar blywende verskyning in die letterkunde" 
gemaak nie. 

As 'n mens na hierdie drie stellinge kyk, kan 'n mens die volgende afleiding maak: 

Daar was 'n tyd toe die vrou haas op geen gebied (behalwe as vrou en moeder) haar verskyning 

gemaak het nie, maar dat hierdie toestand geleidelik aan die verander was, soseer dat sy haar nou 

op "nagenoeg elke gebied" kon onderskei. Die vraag ontstaan nou, waaraan was hierdie toestand 

te wyte, en wat het die verandering meegebring? Ek glo dat dit alles te make het met die behoefte 

aan emansipasie van die vrou, bevryding van beperkinge wat op haar gele is as gevolg van 'n 

patriargale bestel. 

Na my mening behoort Mocke nie so verbaas te wees oor die afwesigheid van die vrou in die 

letterkunde nie. Hy het wel destyds sopas die eerste vroue op die politieke verhoe opgemerk, maar 

het hy vergeet van die stryd wat vroue gehad het om daar te kom? Die Suffrage-beweging in 

Engeland het hulle vanaf 1867 vir stemreg vir vroue beywer, en na veel stryd dit eers in 1928 

bekom. Vroue in Suid-Afrika het, slegs drie jaar voor Mocke die artikel geskryf het, vir die eerste 

keer in die 1933-verkiesing gestem - dit het ook nie sonder stryd gebeur nie. Dit maak sin om die 

vrou se afwesigheid in die letterkunde in 193 5 te koppel aan die vrou se afwesigheid vroeer op 



193 

antler gebiede ook. Sy is in die eerste plek gewoon nie toegelaat tot antler gebiede nie, en waar sy 

wel toegelaat is, is sy nie juis verwelkom nie. 

Petronella van Heerden, die eerste vrou in Suid-Afrika wat haar in die vroee twintiger jare as 

mediese dokter bekwaam het, vertel hieroor in Die sestiende koppie: 

Ek het na Matriek besluit ek wil kollege toe gaan en daama oorsee om medisyne te 
studeer. Die besluit verwek 'n opskudding. Matriek is heeltemal ver genoeg vir 'n 
meisie om te leer. Om te wil dokter word, is bepaald onfatsoenlik. My ouers is geskok, 
my broer dryf die spot met my. (Van Heerden P. 1965:7.) 

Sy doen nietemin aansoek om 'n beurs en berig daaroor: 

Toe die antwoord kom, blyk dit dat die beurse vry aan mans gegee word. Ek kan dit 
ook kry, maar omdat ek 'n meisie is, word dit 'n lening - teen 6% rente, en nadat ek 
afgestudeer het, moet ek dit terugbetaal; as sekuriteit moet ek my lewe laat 
verassureer. (Van Heerden P. 1965:8.) 

Wat die posisie van die Afrikaanse skryfster in die dertigerjare betref, bring 'n artikel Die vrou as 

skryfster van Elisabeth Eybers (1936:6) 'n boeiende perspektief. Sy verklaar onomwonde dat die 

vrou as skrywer se "skeppingsdrang aan bande gele is" as gevolg van "die historiese evolusie van 

ons patriargale samelewing wat sy oorsprong het in die daeraad van die beskawing". Sy wys 

daarop dat die vrou in die sestiend~ eeu geen toegang tot die literatuur gehad het nie. Later, in die 

agtiende en negentiende eeu, toe hierdie toestand ten gunste van die vrou verander het, is die vrou 

met skeppingstalent met soveel agterdog bejeen dat hul dikwels verplig was om manlike skuilname 

te gebruik. Sy wys verder daarop dat die vrou geen selfvertroue het of bemoediging ontvang om te 

skryf nie, want "haar idee van haarself was noodsaaklikerwyse gebaseer op die man se idee van 

haar". Sy wys op die ongeldigheid van die argument dat die vrou "groot genoeg moet wees om 

haar nie aan die opinie van die wereld te steur nie" en dat baie min mense in elk geval nie eintlik 

belang het by die kunstenaar en sy werk nie. As teenargument voer sy aan: 

Maar ongelukkig het die kunstenaar juis 'n innige behoefte aan die simpatie en begrip 
van die klein klompie wat hulle wel daaraan [die letterkunde] steur, en as hy dit moet 
ontbeer, is hy soos 'n boom geplant in dorre aarde (Eybers 1936:6). 

Dit is inc die lig van hierdie ingesteldheid teenoor die skryfster dat die "afwesigheid" van vroue in 

die literere wereld teen 193 5 te verklaar is. 
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Eietydse navorsers op die gebied van die vrou se posisie in die letterkunde, kom tot dieselfde 

gevolgtrekking. Sandra M. Gilbert en Susan Gubar ondersoek in hul werk The Madwoman in the 

Attic (1979: 12) die posisie van die vrou in die letterkunde in die negentiende eeu en besluit: 

Both in life and in art, we saw, the artists we studied were literally and figuratively 
confined. Enclosed in the architecture of an overwhelmingly male-dominated society, 
these literary women were also, inevitably, trapped in the specifically literary 
constructs of what Gertrude Stein was to call patriarchal poetry. For not only did a 
nineteenth-century woman writer have to inhabit ancestral mansions (or cottages) 
owned and built by men, she was also constricted by the Palaces of Art and Houses of 
Fiction male writers authored. 

Wanneer spesifiek na die Afrikaanse letterkunde wereld in die dertigerjare gekyk word en wel na 

die behandeling van die vrou as skrywer, kom heelwat interessante verskynsels na vore, 

verskynsels wat daarop dui dat hierdie vroue buite die "patriargale letterkunde" gestaan het. 

Hiervan is die inhoud van die aangehaalde artikel van Mocke (1935d:ll) juis 'n sprekende 

voorbeeld. Na vermelding van sy "verbasing" oor die afwesigheid van vroue in die letterkunde, 

skryf hy verder: 

Ons het nietemin heelparty vroue-outeurs wat verdienstelike en waardevolle werk 
gelewer het, en dis die doel van hierdie artikel, nie om in die eerste instansie 
deurtastende kritiek op hul werk te lewer, nog om 'n kronologiese of literer-historiese 
indeling daarvan te gee nie, dog eenvoudig om hulle as 't ware onder een hoof saam te 
bring (my kursivering). 

Hy noem dan die verskillende "genres" en noem by elkeen die skryfsters wat daarin "presteer" het. 

Waarom hierdie "aparte" behandeling van vroue? Beteken dit dat sy nie op dieselfde vlak as die 

skrywers beweeg nie? Of dat sy nie instaat is om op dieselfde "verhewe" vlak as die man aan die 

letterkunde te kan deelneem nie? Hierdie insuniasie le juis opgesluit in die slotwoorde van die 

artikel: "Of is dit waar dat .sy, wat die speeltuig van die digkuns al so dikwels ontroer het, self nie 

die snare daarvan kan bespeel nie? (my kursivering). 

Hierdie verskynsel om vroue "onder een hoof saam te bring", vind mens ook by antler literere 

kritici. In sy Afrikaanse literatuurgeskiedenis van 1941 plaas G. Dekker (1941:189-192) al die 

skryfsters byeen en wel met die volgende inleidende opmerking: "Opmerklik, net soos in die 

Nederlandse letterkunde van die afgelope kwart-eeu is die groot aantal vroue wat die roman en die 

kortverhaal beoefen." In hierdie opmerking le die aanname dat vroue hul nou op "vreemde" gebied 

bevind en uiteraard deur die "ingesetenes" as "vreemd" beskou sal word. Dit laat die vraag 
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ontstaan of hierdie "vreemdelinge" deur die "ingesetenes" objektief behandel sal word. Oor die 

"vreemdheid" van die vroue deelnemers in die letterkunde is reeds gewag gemaak; die rede 

daarvoor kan gesoek word in die behandeling wat vroue van (manlike) literere historici ervaar het. 

In 'n onlangse artikel, Courses and Canons: The Post-1945 U.S. Novel, kom Raymond Mazurek 

(1990:144) na deeglike navorsing tot die volgende gevolgtrekking: 

The most definite conclusion that can be drawn directly from the surveys seems to be 
that the contemporary canon tends to exclude or devalue novels by women. 

Hy wys ook daarop dat die verskynsel om vroue in die literatuur te marginaliseer, ook voor hierdie 

tydperk voorgekom het. 

Die bevinding ten opsigte van die Amerikaanse roman kan ook van toepassing gemaak word op 

die Afrikaanse roman, en spesifiek ten opsigte van die roman in die dertigerjare. 

Wanneer G.Dekker oor die Afrikaanse prosa van 1910 tot 1935 skryf (1935:23, 79, 81, 83), vind 

hy dat die "grootste figuur" van "die realisme" Jochem van Bruggen is. Hy staan drie lang 

paragrawe aan horn af Marie Linde word in een kort paragrafie afgemaak. Die enigste antler 

skryfster wat genoem word, is M.E.R. Haar werk word slegs as kuriositeit genoem: 

Dis interessant om die nuwe fase weerkaats te sien in minder belangrike werke 
(kursief van my) - ek dink hier byvoorbeeld aan 'n pretensielose boekie soos 
M.E.Rothmann se Onweershoogte (Dekker G. 1935:79). 

In 1947, twaalf jaar later, gee P.J. Nienaber 'n werk uit, Afrikaanse skrywers aan die woord. 

Hierin kom die volgende skrywers aan die woord: Eugene Marais, Jan F.E. Celliers, C. Louis 

Leipoldt, Totius, D.F. Malherbe, Jochem van Bruggen, Leon Mare, J.F.W. Grosskopf, Sangiro, 

C.M. van den Reever, P. de V. Pienaar, J. van Melle en Mikro. Dit is opmerklik dat die 

samesteller nie eers een vrou oor haar werk laat praat nie. (Nienaber 1947). Teen 1947 was daar 

tog heelparty vroue wat verdienstelike werk gelewer het, byvoorbeeld Hettie Smit, Elisabeth 

Eybers en M.E.R. 

Daar is volop getuienis dat die werk van die skryfsters nie oor dieselfde kam geskeer is as die van 

die skrywers nie. Ter illustrasie wys ek op die "ongelyke" behandeling van 'n aantal romans deur 

'n gesaghebbende kritikus van daardie tyd, P.J. Nienaber, in sy werk Die Afrikaanse roman-
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tematologie (1938a:209-212). Die eerste roman Onder die olyfboom (1922) is geskryf deur 'n 

man (Everard Fichardt) terwyl Wierook en mirre (1931) geskryf is deur 'n vrou (Helmuth Luttig). 

Albei romans word deur Nienaber as minder geslaagd beskou, maar Onder die olyfboom ontvang 

'n baie meer simpatieke benadering as Wierook en mirre. Benewens die gebreke wat genoem 

word, word Onder die olyfboom "aangeprys" as sou dit "vemuwing in die Afrikaanse 

tematologie" bring; daar is 'n afwesigheid van "romantiekerige awontuurlikhede" en 'n poging om 

(die) karakters sielkundig te ontleed" (Nienaber 1938a:211). By Wierook en mirre word slegs die 

gebreke belig (Nienaber 1938a:212). 

Hierbenewens kom 'n verdere interessante saak na vore. Die gebreke van die roman is toe te skryf 

aan die "skryfster (wat) verval in die gewone fout van die Ajrikaanse skryfsters (my kursivering): 

hulle het geen sin vir verhouding nie en openbaar 'n growwe gebrek aan objektiwiteit, las prekies 

in en knoop sedelessies aan die verhaal vas" (Nienaber 1938a:212). Ek verdedig geensins die 

litererere waarde van Wierook en mirre nie, maar glo dat hierdie "gewone fout van die Afrikaanse 

skryfsters" baie beslis ook aan sommige skrywers toegeskryf kan word. Ek kan hier aan geen beter 

voorbeeld dink nie as die werk van J.M Friedenthal wat deurspek is met hierdie "vroulike" 

gebreke. Tog word sy werk baie meer simpatiek as die van sy vroulike kollegas ontvang, trouens 

dit is nie die skrywer se gebreke nie, maar die skuld van die literere vorm! So skryf Nienaber 

(1938a:313) oor die "foute" in Friedenthal se Die wagter van die koning se beeste: "Die foute in 

sy verhaal is die foute van die intrige-storie: die teenstelling van die held en skurk met hul 

regmatige beloning aan die einde." Hierdie "fout" sou ook soos volg gedefinieer kon word: "las 

prekies in, en knoop sedelessies aan die verhaal vas". 

'n Mens kan nie anders nie as om tot die gevolgtrekking te kom, naamlik dat Die loutering van 

Petrus en Die )are daarna oor die hoof gesien is omdat die werk van vroue oor die algemeen as 

minderwaardig beskou is. 

4.4.3 Naas hierdie moontlikheid dat vroue se werk minder simpatiek ontvang is, kon die 

andersheid van hierdie twee romans ook 'n invloed op die belangrikste tydgenootlike kritici gehad 

het. Onder andersheid word hier bedoel dit waarop Henriette Roos wys in 'n artikel Drie 

"dames" -romans wat handel oor romans deur vroue in die twintigerjare. Sy wys naamlik op die 

"skokkende verskil tussen die drie romanwerelde, en dit wat deur die aanvaarde 

literatuurgeskiedenis as tipies van daardie tyd gekanoniseer is" (Roos 1992:45). Beskou 'n mens 
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die romanwerelde van Die loutering van Petrus en Die }are daarna, geld die bevinding van 

Henriette Roos ook vir hierdie twee romans. 

4.4.3.1 Wat milieu betref, is daar opmerklike verskille tussen die "groot" romans en die twee 

"vroue" -romans. 

Die aandag van die belangrikste kritici het skerp op die plaasroman geval. 

Nienaber beskou die plaasromans van C.M. van den Reever en D.F. Malherbe as besonder 

geslaagd: "In die uitbeelding van die plaaslewe het van den Reever nie sy gelyke in die Afrikaanse 

letterkunde nie, met die uitsondering van D .F. Malherbe in Die Meulenaar" (Nienaber 

1938a:247). 

So skryf Schoonees (1939g:231) oor Jochem van Bruggen: "Ons het geen ander skrywer wat die 

mentaliteit van die plattelandse boer so innig begryp en met soveel liefde uitbeeld nie as Jochem 

van Bruggen." Somer sien hy as "die skoonste uitbeelding van die boerelewe wat die Afrikaanse 

letterkunde nog opgelewer het" (Schoonees 1939g:313). 

Hierdie en nog dergelike oorwegend gunstige kritiek op die plaasromans en die skrywers daarvan, 

laat 'n mens wonder of kritici gaande was oor die goeie uitbeelding in die plaasroman of oor die 

feit dat die plaaslewe uitgebeeld is. 

Uit skrywersgeledere self het reaksie teen die heersende kritiese goedkeuring van die plaasroman 

gekom. N.P. van Wyk Louw het in 1936 reeds gewys op die gevaar van stagnasie in die 

letterkunde as daar gebly word by die "gemoedelike lokale realisme" (Louw 1986:6). 

J. van Melle (1938: 17) wys op die volgende: 

Ons skryf maar meestal oor die plaaslewe en ons historiese romans is byna geheel en al 
beperk tot ons eie geskiedenis. 

Ten spyte hiervan gaan literere kritici voort om die lofvan die plaasroman te besing. 

P.J. Nienaber (1938a:242) meld inDie Afrikaanse roman-tematologie dat hy nie van die plaaslewe 

as tema sou kon praat nie, want "die plaaslewe vorm eintlik die agtergrond van haas alle 
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Afrikaa~se romans". Hy "verklaar" dit soos volg: "Ons skrywers is almal boerseuns en selfs as 

hulle hul brood in die stad moet verdien, dan nog skryf hulle oor die plaas, want die stadslewe is 

vreemd aan hulle wese." Hy voeg by: "die suiwerste kuns het ons prosaskrywers sover bereik met 

die uitbeelding van die plaaslewe". (Nienaber 1938a:247.) Alhoewel hierdie aannames waar kan 

wees, bestaan daar tog die gevaar dat kritici hul oe kon sluit vir ander moontlikhede - vir romans 

met 'n ander "agtergrond" en veral vir romans wat nie deur "boerseuns" geskryf is nie (my 

kursivering). 

Hierdie "gevaar" dat kritici nie die goeie hoedanighede van ander "agtergronde" kon raaksien nie, 

word duidelik as na die milieu van Die loutering van Petrus en Die }are daarna gekyk word. 

Die loutering van Petrus het as milieu wel 'n klein dorpie binne 'n boeregemeenskap, maar hier 

werk die ruimte eng en beperkend in op die karakters. So reageer die "losbol" Koos Pienaar op 

Sterkfontein en sy omgewing: Vir ses maande van die jaar het Koos Pienaar "se pad horn vrolik 

gevoer langs die bree, aantreklike baan as Parlementslid in die Kaap", maar vir die res van die jaar 

moes hy "sy tree behoedsaam tel oor die smal, klipperige voetpaadjie van sy geboortedorp en 

distrik, waar die kerk heers en die harde Kalvinistiese bakens geplant staan" (my kursivering) 

(p.15). Hierdie gevoel van beperking tref ook die karakters wat, anders as Koos Pienaar, hoe 

morele waardes koester. So voel Caroline wat die "gevalle" meisie bystaan, dat sy "met magtelose 

hande teen die mure van ortodokse godsdienstige gewoontes en tradisies slaan" (p. 141 ). 

Hier word die "plaaslewe" en die "natuur" nie "vol liefde" uitgebeeld nie - so anders as wat 

Nienaber (1938a:243) dit by C.M. van den Reever opmerk. In C.M. van den Reever se roman 

Kromburg, werk die milieu van 'n klein dorpie met sy skinderlustige inwoners ook eng en 

beperkend in op die hooffiguur, Wenda. Die plaaslewe word ook nie danig "vol liefde" uitgebeeld 

nie. Dit is juis waarteen 'n resensent beswaar maak, want hy beskuldig Van den Reever van 'n 

gebrek aan "begrypende liefde" in sy uitbeelding van die lewe in Kromburg en beskou die "aanval 

op die swakhede van die Afrikaner" as "bewus-tendensieus" (J. 1937:13). Is dit dalk ook een van 

die redes waarom Kromburg nie in dieselfde mate as Somer en Laat vrugte gekanoniseerd geraak 

het nie? 

In Die }are daarna word die stadsmilieu beeld van welvarendheid, ontwikkeling en algemene 

welsyn. Aanvanklik woon Gerda en Pieter in Bergsigstraat in Rondebosch. Dit word so beskryf: 



Die grasperke en blomakkertjies is almal goed versorg, die liguster- of Tecoma
heinings netjies en reelmatig geknip. Die groot kiaathekke wat na die motorhuise lei, 
lyk asofhulle pas geolie is, en die klein tuinhekkies dra skilderagtige name. (p. 26.) 
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Die bure, 'n prokureur en sy vrou, is ontwikkelde en aangename mense. Hulle lei 'n opwindende 

sosiale lewe. 

Wanneer Gerda, na haar man se dood by haar skoonmoeder op 'n klein dorpie in die Karoo gaan 

woon, word dit vir haar 'n beklemming: 

Op Rondebosch was dit so maklik om tuin te maak. Maar hier? In die winter ryp alles 
dood, in die somer verdor alles van die droogte ... die strate (is) bedek met stof, so fyn 
soos poeier, wat in wolke opwarrel as 'n motor daaroor ry, en alles in die tuin (wat) 
verlep en inkrimp en doodgaan. (p. 120.) 

In teenstelling met Gerda se aangename en stimulerende sosiale lewe in die stad, is die dae op 

Kareedorp vervelig en leeg met haar skoonmoeder as enigste geselskap: 

As hulle nie besoekers kry of self uitgaan nie, wat maar selde gebeur, dan sit hulle na 
die radio-musiek en luister, elkeen met haar naaldwerk of breiwerk, of somtyds 'n 
boek (p. 181). 

Hierdie teenstelling van "vriendelike" stadsmilieu teenoor "onvriendelike" plaasmilieu bots lynreg 

met die plaasromans waar die stad gewoonlik as "boos" en die plaas as beeld van die behoudende 

gesien is, soos in Groei en Somer van C.M. van den Reever. 

4.4.3.2 Die karakters wat in Die loutering van Petrus en Die )are daarna optree, lyk ook anders 

as in die meeste ander belangrike romans van daardie jare. In albei romans tree sterk vrouefigure 

op. Hulle is nie die tradisionele "vrou en moeder" -tipe nie. 

In Die loutering van Petrus is dominee Benjamin Bezuidenhout wel die hooffiguur, maar hy word 

uitgebeeld as die swakkere, as die een wat hulp nodig het. Hulp word verkry, en wel van 'n vrou, 

Elizabeth Bell-Thompson, 'n Amerikaanse sendeling wat 'n veel sterker persoonlikheid het as 

dominee Benjamin Bezuidenhout. Sy is die een wat horn op sy dwaling wys, maar ook sy 

kunstenaarstalent raaksien en daarin aanmoedig. Deur haar toedoen kan hy uiteindelik leef 

In Die )are daarna tree vroue as hooffigure op. Daar is heelparty vroue wat sin uit hul lewe 

probeer maak. Gerda is 'n jong vrou wat deur haar man oorheers word, soseer dat sy na sy dood 
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amper nog meer identiteitsloos gelaat word. Aanvanklik laat sy toe dat haar skoonmoeder haar 

betrek by haar eie rouproses, maar kom geleidelik tot die besef dat sy ook 'n eie lewe het en die 

reg om dit tot verwesenliking te laat kom. Haar skoonmoeder, reeds lank 'n weduwee, het met die 

dood va:n enigste seun, haar in 'n mate aan die lewe onttrek deur te probeer om die herinnering aan 

haar seun lewendig te hou - 'n toestand waaruit sy nie ontsnap nie. Twee van Gerda se vriendinne, 

Babs en Elsa Marchand is twee "modeme" jong vroue wat hul nie aan die konvensies van die 

samelewing steur nie. 

In Kromburg van C.M. van den Reever, 'n "groot" roman van daardie tyd, speel 'n vrou wel die 

hoofrol. Dit is insiggewend om te vra waarom Kromburg nie in dieselfde mate gekanoniseerd 

geraak het as Somer en Laat vrugte nie. Somer en Laat vrugte is herhaaldelik voorgeskryf vir 

hoerskoolleerlinge, terwyl Kromburg agterwee gelaat is. Het die feit dat 'n vrouefiguur die hoofrol 

speel, dalk die deurslag gegee? 

4.4.3.3 Die perspektief in Die loutering van Petrus en Die }are daarna is die van die gegoede, 

ontwikkelde persoon. In Die loutering van Petrus kom. die verligtes te staan teenoor die 

verkramptes. Die verligtes is almal ontwikkelde, gesofistikeerde mense met 'n ruime uitkyk op die 

lewe. Elizabeth Bell-Thompson is 'n Amerikaanse sendeling wat veel gereis het, belese is en mense 

met gemak en selfvertroue toespreek. Die onderwyseres, Judith, en haar vriend Pierre, 'n 

bekwame prokureur, is albei jong mense met 'n ewewigtige uitkyk op die lewe. Albei lewer 'n 

belangrike bydrae tot die welsyn van die gemeenskap. Daar word na dokter Viehman opgesien as 

leier in die gemeenskap. Hy beskik, benewens sy mediese kennis, oor ruime insig in die psige van 

die mens en hou 'n besondere ewewigtige en ruime uitkyk op die lewe daarop na. 

Teenoor hierdie karakters wat eintlik "uitheems" was aan die gekanoniseerde roman, staan die wat 

in ironiese sin die Afrikaner-ideaal verteenwoordig. Waar veral die predikant so 'n belangrike plek 

in die samelewing beklee het, word hy in Die loutering van Petrus voorgestel as die een wat hulp 

nodig het. Die hoer, Oom Rennie, word in hierdie roman uitgebeeld as 'n swakkeling, hy was 'n 

hensopper gedurende die Tweede Anglo- Boereoorlog. Sy vrou, tant Lettie, is die een wat die 

besluite neem en die leisels styf moet hou. Die aard van hierdie karakters is dus so anders as wat 

van die "goeie" Afrikaanse roman verwag is. So gee F. van Groningen (1940:15) die "resep" aan 

vir hoofkarakters in "jongensboeke" en "meisiesboeke" (moontlik as voorgeskrewe werke - E.H.): 



... die egte Afrikaanse seun met Afrikaanse moed en durf, soos ons horn leer ken het in 
die Anglo-Boere-oorlog, met die Afrikaanse krag, met Afrikaanse eerlikheid en met 'n 
stuk Afrikaanse hemel in sy oe . 

... die gesonde Afrikanerdogter, wat die lente in die hart en 'n sagte glans in die oe het 
en bereid is om ernstig mee te werk aan die opbou van 'n nasie. 

Van Groningen kom tot die slotsom: 

So moet die boek wees, stralend van innerlike krag, gesond soos die Afrikaanse veld, 
ligtend soos die Afrikaanse hemel. 
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Moontlik het die perspektiefvan die hooffigure en die van die verteller in Die loutering van Petrus 

dus nie aan die vereistes vir die "egte Afrikaanse" roman voldoen nie. 

Ook in Die )are daarna oorheers die perspektief van die gegoede, gesofistikeerde persoon. Gerda 

is in Nederland gebore en het 'n groot deel van haar jeug daar deurgebring. Haar vader was 

professor in Geskiedenis aan 'n universiteit. Haar moeder was 'n kunstenares en syself 'n 

belowende pianis. Sy trou met 'n mediese dokter wat later spesialiseer. Twee van haar vriendinne 

het in die buiteland studeer. Albei het 'n "moderne" siening van die huwelik - hulle wil nie gebind 

wees nie. Die een, Elsa Marchand, is 'n skilder en lewe 'n baie onkonvensionele lewe. Gerda se 

vriend, Konrad, is 'n suksesvolle argitek in die Kaap. Hy het as student in Amerika gewoon en 

deeltyds gewerk. 

4.4.3.4 Die verandering in perspektief lei ook daartoe dat hier 'n heel antler visie ter sprake kom. 

Ek wys vervolgens op 'n ideologiese visie wat geheel verskil van die in die tradisionele romans en 

wel ten opsigte van die rol van die vrou, die huwelik, die invloed van die kerk en die beeld van die 

hoer en die Boer. 

Daar is reeds gewys op die belangrike rol wat vroue in albei romans speel en die feit dat dit strydig 

met die tradisionele "groot" roman was. Nie net die feit dat vroue so 'n belangrike plek in die 

romans inneem nie, maar die bepaalde siening van die rol van die vrou verskil hierin aansienlik. In 

die meeste van die tradisionele romans (Die burgemeester van Slaplaagte en Laat vrugte) speel 

die vrou 'n ondergeskikte rol, nie net as romanfiguur nie, maar ook "ondergeskik" in die 

patriargale bestel in die sin dat sy nie werklik 'n eie leefwyse kan handhaaf nie, maar slegs in 

"veiligheid" beweeg in die tradisionele rol as vrou en moeder. Selfs in Kromburg waar die kollig 
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op die vrou val, word die hooffiguur, Wenda, "gestraf' vir haar "dwaling". Sy breek weg uit die 

tradisionele rol van vrou en moeder en sterf as gevolg van ontberinge wat sy hierdeur deurmaak. 

In Die loutering van Petrus kom 'n totaal antler beeld van die rol van die vrou na vore. Die 

Amerikaanse dame, Elizabeth Bell-Thompson, reis, sender haar man, na Suid-Afrika om 

sendingwerk te doen. Sy is een van Amerika "se beste redenaars" (p. 36). "Die grootste gedeelte 

van haar lewe het sy in groot stede deurgebring" en "haar aan openbare pligte gewy" (p. 82). Hier 

word die rol van die vrou nie langer gesien as ondersteuner van die man nie. Sy word die leier van 

die man: met haar skerp intellek en besondere goeie mensekennis verskaf sy vir dominee Benjamin 

Bezuidenhout die nodige geestelike leiding. Die visie van en op die vrou verbreed aansienlik, weg 

van die parogiale, en sluit nou ook in die internasionale, wanneer die visie van 'n gei"mansipeerde 

Amerikaanse dame die belangrikste in die roman word. Dominee Benjamin se vrou, Anette, is die 

ondersteunende eggenote en moeder wat haar eie persoonlike lewe ondergeskik stel aan die van 

haar man en kinders: 

Haar man en kinders was die middelpunt van haar lewe: op hul bedrywighede was haar 
belange gekonsentreer. In alle sake het sy, sender om ooit te redeneer, blindweg in die 
voetstappe van haar man gevolg. (p. 30.) 

Hierdie "onderdanigheid" van die vrou word "afgekeur": dominee Benjamin verlang na die 

stimulerende geselskap van Elizabeth terwyl "Anette se onderdanige bereidwillige instemming met 

alles wat hy seen doen" horn frustreer (p. 94). 

Dit is moontlik dat die beeld van die gei"mansipeerde vrou in die roman kritici nie aangestaan het 

nie. Schoonees beskou "die moderne uitleefdrang en beskouings oor die liefde en huwelik soos 

aangetref by Sophie Roux" as "in stryd met die godsdienstige beginsels van ons volk" (Schoonees 

l 939g:48). Juis hierdie weerstand teen "die moderne uitleefdrang" van die vrou kon daartoe 

bygedra het dat Die loutering van Petrus agterwee gelaat is. 

In Die }are daarna word die visie op die vrou en die visie van die vrou ook wyer. Sy is nie langer 

tevrede in haar "beperkte" rol as eggenote en moeder nie: Gerda word gedwing om haar loopbaan 

as begaafde pianis ter wille van 'n (ongelukkige) huwelik met Pieter prys te gee, terwyl daar die 

belofte is dat sy daarmee sal voortgaan in 'n (gelukkige) huwelik met Konrad. Babs en Elsa is nie 

bereid om hul eie belangstellings ter wille van 'n man te laat vaar nie. 
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In Die )are daarna kom daar ook 'n ontluisterde beeld van die huwelik na vore. Egskeiding word 

hierin nie belig as 'n "denkbeeld wat in stryd is met die godsdienstige beginsels van ons volk" nie 

(Schoonees l 939g:48). Daar word nugter en objektief daarna gekyk. Nie dat dit vir die 

betrokkenes, Gerda en haar ouers, geen leed gebring het nie, maar in hierdie roman spreek die 

"egtheid" daarvan 'n mens juis aan omdat daar nie vanuit 'n sekere vooropgestelde godsdienstige, 

tradisionele of Calvinistiese idee daarna gekyk word nie. Dit word uitgebeeld as die "normale" 

verloop van omstandighede waar twee "gewone" mense as gevolg van individuele verskille mekaar 

nie kon vind nie. Die visie op die huwelik is ook "anders" as in die gekanoniseerde romans van 

daardie tyd. Hier is nie sprake van die "ideale" huwelik of die "afwykings" daarvan nie, die 

"ideate" huwelik soos gesien in Somer, waar oom Tom en oom Frans liefdevolle en 

ondersteunende eggenotes het en in Laat vrugte die "afwyking" die tweede huwelik van oom 

Sybrand waar die vrou as gevolg van geldgierigheid uiters selfsugtig optree. In Die )are daarna is 

die huwelik tussen Gerda en Pieter nie werklik gelukkig nie. Naas die "indiwiduele verskille" 

tussen twee "gewone" mense, word 'n antler saak hier belig: die ondergeskikte posisie van die 

vrou in die huwelik en haar belewing daarvan. Pieter is die manlike chauvinis wat nie vir Gerda 

toelaat om haarself uit te leef nie. Dit kom nie net tot uiting in die belangrike keuses wat Gerda ten 

koste van haarself moet maak nie - sy laat vaar die geleentheid om 'n pianis te word - maar ook in 

die alledaagse lewe. S6 word Gerda se liefde om in die tuin te werk deur Pieter onderdruk: 

"Ons sal moet 'n tuinjong kry, se hy [Pieter] "Jy kan nie staan en grond omspit nie." 
"Maar hoekom nie? Ek is sterk genoeg." 
"Dis nie vrouewerk nie," se hy beslis. "Buitendien, hoe saljou hande lyk?" 
"Ag wat dis die minste." 
"Glad nie die minste nie .. .jou hande is vir my die mooiste aan jou. Ek gaan nie toelaat 
datjy hulle bederfnie. Ons moet 'njong kry." (p. 29.) 

'n Mens wonder werklik in hoe 'n mate hierdie aanspreek van paternalisme in die huwelik 'n 

invloed gehad het op die weglating van Die )are daarna uit die kanon. 

In baie van die ouer "belangrike" romans speel die boer en sy ideate 'n belangrike rot (die Ampie

trilogie, Somer, Laat vrugte, Dawid Booysen, Bart Nel, de opstandeling), terwyl dit in nie een van 

die twee romans, Die loutering van Petrus en Die )are daarna, die hooftema of belangrike 

motiewe uitmaak nie. Waar die hoer welter sprake korn, word 'n ontluisterde beeld voorgehou. 

Die enigste hoer wat in Die )are daarna optree, is die verarmde Kerneels van Wyk en sy vrou wat 

agter weiding vir hul vee aantrek. In Die loutering van Petrus word die beeld van die eerlike, 

hardwerkende hoer (soos in Somer) afgebreek, wanneer Elizabeth se blik op horn val: 



Sy het reikhalsend daama uitgesien om die romantiese held - die grootse, onafhanklike 
boer - te ontmoet [ soos voorgestel in sommige gekanoniseerde romans- E.H. ], maar in 
plaas daarvan het sy 'n landboubevolking aangetref waarvan 'n deel steeds hulpeloser 
teen elke nuwe regering leun, wat op sy beurt toegee aan die eise liewer as om 'n 
verlies van stemme te riskeer. Sy het 'n groeiende seksie armblankes aangetref, totaal 
buite verhouding met die grootte van die bevolking, en hoofsaaklik geskep deur die 
einste stelsel van Christelike liefdadigheid wat hul toestand probeer verbeter -
inderdaad hulpelose parasiete op die lewenskrag van die nasie. (p.256.) 

In die roman kom daar nie net openlike kritiek op die boer nie, maar ook op die Afrikanervolk: 

Sy het na Suid-Afrika gekom met 'n hart wat horn opgehaal het by die gedagte om die 
mense van 'n mooi, sterk jong nasie te ontmoet, wat nog kragtig is in die moed en 
onafhanklikheidsin wat so 'n sterk vyand as Engeland twee-en-'n-halwe jaar teengehou 
het. In plaas daarvan het sy gevind 'n volk wat teen homself verdeeld is en sy kragte 
verspil op onwaardige politieke getwis. (p.256.) 
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Wat kritici en lesers nog verder die hamas kon injaag was die beskuldiging van rassediskriminasie 

deur die Afrikanervolk: 

Sy is geskok deur 'n juriestelsel van regspleging tussen swart en wit wat ten hemel 
skrei om hervorming (p. 256). 

In 'n oorsig, Afrikaanse prosa in 1939, skryfKritzinger (1939a:l41) dat daar "min romans by ons 

is wat met soveel durf geskryf is" en reken dat dit die rede is waarom sy "vermoedelik geen 

uitgewer (kon) vind nie". 

Hierdie ontluisterde visie geld ook ten opsigte van die kerk. Die kerk en sy invloed word in albei 

romans negatief gesien. 

In Die }are daarna besoek Gerda die kerk nie gereeld nie, want sy voel "die dienste beteken niks 

vir haar nie". Sy wonder ook waarom "die kerke daar altyd so koud en vaal van binne (uitsien)". 

(p.200.) Mevrou Van Schalkwyk, een van die gereelde kerkgangers, is altyd gou om skinderstories 

aan te dra. Haar skoonmoeder lewer onvermoeide <liens aan die kerk, maar is in wese liefdeloos. 

Hierdie ontluisterde, ironiese visie op die kerk kom veral in Die loutering van Petrus na vore, 

soseer dat P.C. Schoonees dit sien as "heftige kritiek uitgeoefen op die bestaande [kerklike] orde" 

(Schoonees 1939f: 12). Dit lyk ook of die kerk aangeval word want Elizabeth maak die volgende 

stelling:, 



Ek glo nie dat enige van die Kerke, soos hulle vandag bestaan, ons baie naby God 
bring nie (p. 252). 
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Moontlik het Schoonees, net soos dorninee Benjamin, dit as 'n aanval op die Christelike geloof 

gesien; terwyl dit, in die woorde van Elizabeth, 'n aanval op die "ortodokse vertolking" van die 

geloofwas (p. 226). 

Dominee Benjamin Bezuidenhout, as vernaamste verteenwoordiger van die kerk, het in hierdie 

roman sy rol as geestelike leier skandelik verbrou en wel as gevolg van eiegeregtigheid en 

skynheiligheid. Na my mening word die kerk as sulks nie aangeval nie. Teen die einde van die 

roman is die rol van die kerk en dominee Bezuidenhout nie uitgespeel nie, inteendeel, dorninee 

Benjamin kan na sy "bekering" nou eers sy rol as geestelike leier vervul. Dit gaan in hierdie roman 

eerder om twee benaderingswyses ten opsigte van godsdiensbelewing, naamlik 'n lewe onder die 

wet en 'n lewe onder die genade. 

Al is die evangelie van Christus die enigste leer wat God se genade sender verdienste aan die 

sondige mens verkondig, is dit baie maklik om te verval in die siening dat die mens "beloon" word 

vir "goeie" dade, dat as aan sekere "wette" voldoen word, jy van saligheid verseker is. Dit is juis 

hierdie siening van lewe "onder die wet" wat verteenwoordig word deur dominee Benjamin wat 

glo dat deur die wet na te kom, dit jou verplaas bo die sonde en swakheid, dat jy as'tware jou 

saligheid moet "verdien". Die lewe "onder die genade" word verteenwoordig deur Elizabeth wat 

besef dat die mens sondig en feilbaar is, maar dat die mens ten spyte daarvan in Christus vry kan 

wees. Hierdie vryheid sal ook meebring dat antler wat faal nie veroordeel sal word nie, maar 

vergifnis en vryheid sal kan ervaar. Dit is wat met dorninee Benjamin/Petrus gebeur. 

Tereg vra Henriette Roos die vraag of "kritici wat sedert die veertigerjare die norme daargestel en 

die geskiedenis neergeskryf het" nie die romans verwerp het wat "glad nie ingepas het in 'n 

geldealiseerde volk en vaderlandsvisie nie". Die loutering van Petrus en Die }are daarna het beslis 

nie ingepas by die geldealiseerde beeld van die Afrikanervolk nie en wel ten opsigte van die rol van 

die vrou, die huwelik, die kerk en die boer. 

4.4.3.5 Dit is moontlik dat persoonlike oortuiginge of vrees om teen die openbare mening in te 

gaan, 'n rol kon speel in die verwerping van Die loutering van Petrus. In sy eerste resensie oor 

Die loutering van Petrus (Schoonees 1939f: 12), wat elf jaar later onveranderd opgeneem is in 



206 

Tien jaar prosa, keur P.C. Schoonees (1950: 133) hierdie "heftige kritiek op ons kerklike 

toestande" ten sterkste af en besluit dat die skryfster "met 'n oppervlakkige ligvaardigheid opinies 

lanseer oor ingewikkelde leerstellings, waaroor godgeleerdes slegs met huiwering hul menings sal 

uitspreek". By implikasie beskou hy die skryfster dus nie as bevoeg om 'n eie mening daaroor te 

he nie. Oor die rede hiervoor, kan mens slegs bespiegel, maar dit lyk na 'n geldige rede dat eie 

oortuigings of die druk van die openbare mening nie ruimte gelaat het vir die roman of die 

skryf ster daarvan nie. 

Dat daar druk van die openbare mening uitgegaan het, word duidelik uit die feit dat daar dikwels 

gewag gemaak is van die "engheid" van die samelewing (vgl. ook 2.3.3.11). Stemme daarteen het 

veral vanuit skrywersgeledere gekom: 

Mocke (1937b:32) laat horn s6 daaroor uit: 

Dit bly vir my 'n bevreemdende en ontmoedigende verskynsel dat ons prosa-literatuur, 
ten spyte van die voortdurende wisselwerking met oorseese letterkundes, ten spyte 
ook van die feit dat ons skrywers vandag in die voller stroom van die Europese 
gedagtelewe staan, oor die algemeen nog niks deelagtig geword het van die heersende 
tydsgees nie; dat dit hoofsaaklik nog 'n ouderwetse, landelik puriteinse stempel dra. 

Van Melle (1938: 17) vra dat "skrywers meer idealisties en mimer van insig (moet) wees" en 

betreur die volgende: 

Ons sit nog te veel in die kamer van ons land, en weier om ons te begeef in die groot 
stad van die wereld. 

Marie Linde (1938: 17) kla dat aan "diegene onder ons wat hulle wil toele op meer individuele 

kuns" daar gese word: 

V ertel ons liewer van wat slegs hier en nerens anders ter wereld plaasvind nie, of put 
besieling uit die ryke bronne van ons vaderlandsgeskiedenis. 

Sophie Roux (1938:19) spreek haar sterker uit teen "die konwensie en die letterkundige kritici": 

Die waaragtigheidswese van die kunstenaar word weliswaar gemartel deur die 
~leinlikheid en lelike valsheid waardeur die konwensionele samelewing aan bande gele 
IS. 
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In 'n hoofartikel in Die Brandwag (Waarom lees Afrikaners so min? 1938:36) haal die skrywer 

daarvan die volgende woorde aan "van een van ons bekende jonger skrywers": 

Telkens wanneer ek 'n Afrikaanse boek opneem, stuit ek teen die skrywer se vrees vir 
predikante, ouderlinge en diakens; ek kan nie ontslae raak van die bedrukkende gevoel 
dat selfs ons bekwaamste skrywers nooit werklik van die beknellende vrees vir die 
openbare mening kan loskom nie. 

S. Bruwer (1938: 18) onderskryfhierdie siening: 

'n Dodende faktor vir ons letterkunde is dat die skaduwee van die kerk swaar oor ons 
hang. 

Ella Fischer het juis in haar roman hierdie engheid deurbreek en is, na my mening, een van die min 

skrywers wat "losgekom het van 'n beknellende vrees vir die openbare mening" en veral vir 

"predikante, ouderlinge en diakens". In Die loutering van Petrus word 

ongerymdhede/onregverdighede/skynheilighede, al is dit van die kerk, aan die kaak gestel. So rig 

Elizabeth openlike kritiek tot die Kerk: 

"Gedurig vind ek jul kerke vol manne wat God loof en prys, maar heel dikwels, na ek 
verstaan, hul eerlike verpligtinge insake belastings teenoor die staat probeer ontduik. 
Ek kan dit nie begryp nie", se sy met skielike, byna kinderagtige neerslagtigheid. 
"Orals is daar die uiterlike vertoon van vroomheid en psalmsingery in swart manelle, 
en tog, God weet, as Christennasie is julle, sover ek kan sien, nie kerngesond nie." 
(p.257.) 

Hoe kontroversieel hierdie sake was, kom 'n mens agter wanneer na veral die resensies van 

Kritzinger (1939b:39) en M.E.R. (1939:4) gekyk word. Albei beskou Die loutering van Petrus as 

'n besondere kunswerk, maar is baie versigtig in hul uitsprake oor die sake in die roman wat 

"aanstoot" kan gee. Albei wys daarop dat niemand graag kritiek aanneem van 'n "buitestaander" 

nie. Moontlik het hierdie "versigtige" houding teenoor die roman ook daartoe bygedra dat dit nie 

in die kanon opgeneem is nie. 

Die loutering van Petrus en Die }are daarna verdien vandag steeds ons aandag, nie net omdat 

albei boeiende en interessante leesstof uitmaak nie, maar die resepsiegeskiedenis daarvan laat 

interessante verskynsels na vore kom: resepsie is 'n delikate proses - dit kan be'invloed word deur 

literere opvattinge waarby persoonlike voor- en afkeure ook 'n belangrike rol kan speel. 
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Dit blyk dus duidelik <lat Die loutering van Petrus en Die )are daarna, ten spyte van die feit <lat 

letterkundige waarde aanvanklik daaraan toegeken is, langsamerhand buite die kanon gelaat is. Uit 

my ondersoek het die volgende oorsake vir die weglating na vore gekom: letterkundiges het 

"lektuur" of ligter leesstof, soos wat Die )are daarna ten onregte geetiketteer is, nie as 

"letterkunde" beskou nie. Die werk van vroue is oor die algemeen minder simpatiek deur manlike 

kritici ontvang. Dit is ook moontlik <lat die optrede van vrouefigure in romans vir die meerderheid 

manlike kritici nie so boeiend was nie. Dit is ook moontlik <lat hierdie romans nie ingepas het by 'n 

vooropgesette beeld wat kritici van die "groot" roman gehad het nie en gebots het met bepaalde 

heersende sieninge in die destydse samelewing. 

Slotbeskouing 

Ons bevind ons, in 1995, in 'n omgewing waarin her-evaluering en dus herkanonisering op vele 

gebiede aan die orde is. Sommige geraadpleegde bronne wys <lit al uit ten opsigte van die ouer 

romanliteratuur (byvoorbeeld Roos 1992; Botha 1995). Dit wil selfs voorkom asof ons aan die 

vooraand, of midde-in, grondige verskuiwings in die Afrikaanse romankanon staan. In hierdie 

ondersoek, 'n opname in terugblik vanuit die negentigerjare, is 'n aantal kwessies aangeroer wat in 

'n proses van herkanonisering, miskien op groter skaal die aandag verdien. 
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ADDENDUM 

Die volgende agt romans uit die jare 1934-1939 is oor die algemeen nog in openbare biblioteke 
verkrygbaar: 

BartNel 
Kromburg 
Laatvrugte 
Pelgrims 

Somer 
Sy kom met die sekelmaan 
Toiings 
Uit Juffrou se dagboek 

Die volgende sewentien romans het meer as een druk ondergaan: 

Broers 
Die eksentrieke Essie 
Haar beproewing 
Die jare daarna 
Laat vrugte 
Die noodlot 
Pelgrims 
Somer 
Stompie Kinkelman 

Sy kom met die sekelmaan 
Tersia 
Toiings 
Die trekboer 
Uit Juffrou se dagboek 
Die wit kraai 
Wording 
Wrede grense 

Hier volg 'n lys van die romans met biblioteke waar hulle beskikbaar is. By romans wat meer as 
een druk by dieselfde uitgewer beleef het, word die datums van herdrukke ingesluit. Heruitgawes 
van romans deur ander uitgewers word afsonderlik aangedui, sowel as braille-uitgawes, klank- en 
video-opnames. 

Botha, P.W. 1934, 1948. Joggie. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Port Elizabeth. 

1956. Joggie. (Braille.) Worcester: Skool vir Blindes. 

Pionierskool Biblioteek, Worcester. 

Boyce, Magda. 1939. Stryd en oonvinning. Johannesburg: Voortrekkerpers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 

Coetzee, J. Albert. 1938, 1968. Stompie Kinkelman. Pretoria: Van Schaik. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
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1973. Stompie Kinkelman. (Nuwe uitgebreide uitgawe.) Pretoria-Noord: Transvaalse 
Uitgewersmaatskappy. 

Ferdinand Postma Biblioteek, PU vir CHO, Potchefstroom. 
Sasol Biblioteek, UOVS, Bloemfontein. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Suid-Afrikaanse Biblioteek, Kaapstad. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Port Elizabeth. 

Conradie, Maarten E. 1935. Die ondergang van 'n medemens. Pretoria: Van Schaik. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Port Elizabeth. 

De Villiers, Anna. 1938, 1942, 1948. Die wit kraai. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Ferdinand Postma Biblioteek, PU vir CHO, Potchefstroom. 
J. S Gericke Biblioteek, Universiteit van Stellenbosch. 
J.W. Jagger Biblioteek, Universiteit van Kaapstad. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Suid-Afrikaanse Biblioteek, Kaapstad. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van die Noorde, Sovenga. 

De Villiers, Juanita. 1938. Loi!lt1. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Port Elizabeth. 

De Waal, J.H.H. 1934, 1936 (2de druk, uitgebrei en verander.) Die eksentrieke Essie. 
Kaapstad: Nasionale Pers. 

Afrikaanse Taalmseum, Paarl. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 

Du Toit, D.P. 1936. Vonnie. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
U niversiteitsbiblioteek, U nisa, Pretoria. 
U niversiteitsbiblioteek, U niversiteit van Natal, Pietermaritzburg. 

Eloff-van der Walt, Ella. 1939, 1942. Tersit1. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
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Eloff-van der Walt, Ella. 1939. Tussen die tuine. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
U niversiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 

Fischer, Ella. 1939. Die loutering van Petrus. Bloemfontein: Uitgegee deur die Skryfster. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van die Noorde, Sovenga. 

Friedenthal, J.M. 1935. Op die spoor van die gorilla. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 

Friedenthal, J.M. 1936. Nukkebol Reinard Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 

Friedenthal, J.M. 1936. Uilskuiken die slaaf. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 

Friedenthal, J.M. 1937. Die wagter van die koning se beeste. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
U niversiteitsbiblioteek, U niversiteit van Natal, Pietermaritzburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van die Noorde, Sovenga. 

Friedenthal, J.M. 1938. Oerwoudbure. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 

Friedenthal, J. M. 1939. Die doodsengel op die waspoor. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Africana Biblioteek, Kimberley. 
EstorffReference Library, Windhoek. 
John Garlick Biblioteek, Kaapse Technikon, Kaapstad. 
J.W. Jagger Biblioteek, Universiteit van Kaapstad. 



Library & Information Service, College of Education, Windhoek. 
Natalse Technikon Biblioteek, Durban. 
Sasol Biblioteek, UOVS, Bloemfontein. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
U niversiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
U niversiteitsbiblioteek, U nisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Durban. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Port Elizabeth. 
Wartenweiler Biblioteek, Universiteit van die Witwatersrand, Johannesburg. 

Greyling, P.C. 1938. As die nood dreig. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 

Groeneweg, J.J. 1935. Die huisgesin van Dawid Barinski. Pretoria: Van Schaik. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 

Hobson, G.C. en Hobson, S.B. 1937. Geluksvlei. Pretoria: Van Schaik. 

Natal Society Biblioteek, Pietermaritzburg. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van die Noorde, Sovenga. 

Johanssen, Holmer (J.F.Holleman.) 1938. Getv. Kaapstad: Unie-Volkspers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 

Jonker, Ahr. H. 1934, 1944. Die trekboer. Kaapstad: Unie-Volkspers. 

Ferdinand Postma Biblioteek, PU vir CHO, Potchefstroom. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van die Noorde, Sovenga. 

Karin, (C.Marais.) 1937. Orion. Kaapstad: Nasionale Pers. 

J.W. Jagger Biblioteek, Universiteit van Kaapstad. 
Openbare Biblioteek, Johannesburg. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Port Elizabeth. 
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Wartenweiler Biblioteek, Universiteit van die Witwatersrand, Johannesburg. 

Kriiger, J.J. 1939. Danster en sv sleepseL Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 

Laubscher, N.P. 1939. Die enkeling. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Ferdinand Postma Biblioteek, PU vir CHO, Potchefstroom. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Port Elizabeth. 

Leipoldt, C. Louis. 1937. Die dwergvroutjie. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Afrikaanse Taalmuseum, Paarl. 
EstorffReference Library, Windhoek. 
J. S Gericke Biblioteek, Universiteit van Stellenbosch. 
J.W. Jagger Biblioteek, Universiteit van Kaapstad. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Port Elizabeth. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van die Transkei, Umtata. 

Louw-Theron, Miemie, 1935. 'n Wiel binne-in 'n wieL Kaapstad: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Port Elizabeth. 

Luttig, Helmiith, 1937, 1946. Broers. Pretoria: Van Schaik. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 

Luttig, Helmiith, 1939. In offerande ryk. Pretoria: Van Schaik. 

Sasol Biblioteek, UOVS, Bloemfontein. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Port Elizabeth. 
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Malan, Recht. 1939. Ou Boland. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 

Malherbe, D.F. 1935, 1942. Saul die worstelheld. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

J. S Gericke Biblioteek, Universiteit van Stellenbosch. 
Openbare Biblioteek, Pretoria. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Durban-Westville, Durban. 
U niversiteitsbiblioteek, U niversiteit van Natal, Pietermaritzburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Zoeloeland, Kwa-Dlangezwa. 

1960. Saul die worstelheld. (Braille.) Johannesburg: Brailledienste. 

Suid-Afrikaanse Biblioteek vir Blindes. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Durban-Westville, Durban. 

Malherbe, D.F. 1937. Die profeet Kaapstad: Nasionale Pers. 

Openbare Biblioteek, Johannesburg. 
Pieter Wessels Biblioteek, Helderberg Kollege, Somerset-Wes. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 

Malherbe, Marie. 1939. Die lewe roep. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Port Elizabeth. 

Meij, Trienie. 1935. Diep waters. Kaapstad: Nasionale Pers Beperk. 

J.W. Jagger Biblioteek, Universiteit van Kaapstad. 
Natal Society Biblioteek, Pietermaritzburg. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 

Mikro. (C.H. Kiihn.) 1934, 1936, 1937, 1956, 1958, 1960, 1962, 1965, 1968. Toiings. 
Pretoria: Van Schaik. 

Ferdinand Postma Biblioteek, PU vir CHO, Potchefstroom. 
J.W. Jagger Biblioteek, Universiteit van Kaapstad. 
Merensky Biblioteek, Universiteit van Pretoria. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Uniqua Biblioteek, Universiteit van die Noorde, Phuthaditjaba. 
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Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Durban-Westville, Durban. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Durban. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van die Noorde, Sovenga. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van die Transkei, Umtata. 
Universiteitsbiblioteek, Vista, Bloemfontein. 
Universiteitsbiblioteek, Vista, Mamelodi. 
Universiteitsbiblioteek, Vista, Port Elizabeth. 
Universiteitsbiblioteek, Vista, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Vista, Soweto. 

1954. Toiings. (Braille.) Worcester: Skool vir Blindes. 

Pionierskool Biblioteek, Worcester. 
Suid-Afrikaanse Biblioteek vir Blindes. 

Mikro. 1935, 1953, 1956. Pelgrims. Pretoria: Van Schaik. 

Ferdinand Postma Biblioteek, PU vir CHO, Potchefstroom. 
J.W. Jagger Biblioteek, Universiteit van Kaapstad. 
Nasionale Kultuurhistoriese en Opelugmuseum Biblioteek, Pretoria. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Durban-Westville, Durban. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 

1958. Pelgrims. (Braille.)Worcester: Skool vir Blindes. 

Pionierskool Biblioteek, Worcester. 
Suid-Afrikaanse Biblioteek vir Blindes. 

Mikro. 1938. Oeslande. Pretoria: Van Schaik. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 

Neser, Regina. 1939. Die Bosveldhuisie. Pretoria: Van Schaik. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 

Odendaal, P.J.L. 1939. Die moreskof. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
U niversiteitsbiblioteek, U niversiteit van Durban-Westville, Durban. 
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Universiteitsbiblioteek, Universiteit van die Noorde, Sovenga. 

Owen, Stella. 1939. Katrientjie. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Pieter Wessels Biblioteek, Helderberg Kollege, Somerset-Wes. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Port Elizabeth. 

Paula. (J.M. Theron.) 1939. Skakels. Kaapstad: Samuel Griffiths. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 

Pienaar, T.C. 1934. Die duister sluier. Pretoria: Afrikaanse Pers. 

J.W. Jagger Biblioteek, Universiteit van Kaapstad. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 

Pienaar, T.C. 1936. Verlate vlaktes. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 

Pienaar, T.C. 1937. 'n Merk vir die eeue. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

J.W. Jagger Biblioteek, Universiteit van Kaapstad. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 

Pienaar, T.C. 1939. Wording. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

J. S Gericke Biblioteek, Universiteit van Stellenbosch. 
Nasionale Kultuurhistoriese en Opelugmuseum Biblioteek, Pretoria. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 

Redelinghuys, H.J.M. 1938. Naara. Kaapstad: Nasionale Pers. 

J. W. Jagger Biblioteek, Universiteit van Kaapstad. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Port Elizabeth. 

Roux, Sophie. 1935, 1942. Wrede grense. Bloemfontein: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
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Roux, Sophie. 1937. Fyn en broos. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
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Sita. (S.S. de Kock.) 1934, 1937, 1948. Uit Juffrou se dagboek. Kaapstad: Nasionale Pers. 

Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Pietermaritzburg. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van die Noorde, Sovenga. 

1984. Uit Juffrou se dagboek. Pretoria: Daan Retief Uitgewers. 

Ferdinand Postma Biblioteek, PU vir CHO, Potchefstroom. 
J.W. Jagger Biblioteek, Universiteit van Kaapstad. 
Parlementsbiblioteek, Kaapstad. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 

Smit, Hettie. 1937, 1938, 1942. Sy kom met die sekelmaan. Kaapstad: Nasionale Pers. 

J. S Gericke Biblioteek, Universiteit van Stellenbosch. 
J.W. Jagger Biblioteek, Universiteit van Kaapstad. 
Natalse Provinsiale Biblioteek, Pietermaritzburg. 
Staatsbiblioteek, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, RAU, Johannesburg. 
Universiteitsbiblioteek, Unisa, Pretoria. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Durban-Westville, Durban. 
Universiteitsbiblioteek, Universiteit van Natal, Durban. 
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