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OPSOMMING 

Die doel van hierdie stuc:He was om vas te stel hoe die Afrikaner in literere 

tekste van die veertiger- en tagtigerjare uitgebeeld word, en of 'n vaste be

skouing oor die begrip Afrikanerskap by die skrywers van die verskillende 

tekste bestaan. Omdat die verhouding tussen die gekose tekste en die ge

skiedenis telkens ondersoek is, is die Nuwe Historisistiese benadering as ge

skikte teoretiese model gevolg. Waar hierdie benadering die klem op die reali

teit plaas, stel die lmagologie die beeld voorop, en die lmagologiese werks

wyse is dus aanvullend gevolg. Omdat die tekste van veertig hoofsaaklik as 

koloniale literatuur beskou kan word, en die tekste van tagtig as post

koloniaal van aard, is die koloniale en postkoloniale literatuur in Afrikaans 

kortliks ondersoek. Die studie het verder gepoog om deeglik verkenning van 

die begrippe Afrikaner en Afrikanerskap te doen aan die hand van verskillende 

narratiewe tekste wat nie noodwendig literer van aard is nie. Alhoewel daar 

by die herlees van die vier en twintig literere tekste van die veertigerjare gevind 

is dat die tekste hoofsaaklik nog as koloniale literatuur beskou kan word, is die 

interessante insig verwerf dat sekere tekste wat nie deel van die kanon vorm 

nie, 'n ander realiteit oor die Afrikaner en oor Afrikanerskap aan die leser 

voorhou as wat tradisioneel die geval was. So is byvoorbeeld bevind dat die 

strukture wat die Afrikanermaghebber sedert die veertigerjare geskep het, die 

belange van die Afrikanerdom moes dien. Deur die herlees van die tekste kon 

die gegewe opnuut ge'interpreteer word en kon nodige aanpassings dus by 

aanvaarde opvattings gemaak word. Die ondersoek het verder aan die lig ge

bring dat veral die tekste uit die tagtigerjare verruimend ingewerk het op 

bestaande, geykte opvattinge oor die Afrikaner en Afrikanerskap en dat sulke 

opvattinge deur die tekste ondermyn, ontluister of bloot ontken word. Ten 

( slotte het dit duidelik geword dat daar geen eensydige of stabiele betekenis oor 

~ ' die begrippe Afrikaner en van Afrikanerskap uit die verskillende tekste afgelei 

kon word nie. 



ABSTRACT 

The purpose of this study was to determine how the Afrikaner was depicted in the 

literary texts of the forties and the eighties, and to rJetermin "vhether the authors 

of the different texts expresses fixed views of the concept Afrikanerskap. As the 

relationship between the chosen texts and history had been investigated several 

times, the New Historisistic approach was adopted as a suitable theoretical model. 

As this approach places the emphasis on reality, and the lmagology sees the image 

as the most important, lmagological procedures were used additionally. Because the 

texts of the forties can be seen as mainly colonial of nature and the texts of the 

eighties as post colonial, the colonial and post colonial literature in Afrikaans was 

briefly investigated. The study further attempted to thoroughly investigate the con

cepts Afrikaner and Afrikanerskap with reference to different narrative texts which 

are not necessarily literary of nature. Although the rereading of twenty four literary 

texts of the forties confirms that the texts could mainly be seen as colonial litera

ture, the interesting conclusion was made that certain texts not included in the 

canon gave the reader another reality of Afrikaner and Afrikanerskap than was tra

ditionally the case. It was found, for example, that structures created by Afrikaner 

authorities since the forties were created to serve the needs of the Afrikanerdom. 

The rereading of these specific texts led to new interpretations and the necessary 

adaptations could be done to previously accepted views. The research further indi

cated that texts from the eighties especially had a broadening effect on existing 

hackneyed conceptions of Afrikaner and Afrikanerskap and that such views are 

undermined, clouded or simply ignored by the texts. In conclusion it became clear 

that no onesided or static interpretation of the concepts Afrikaner and Afrikaner

skap could be derived from the different texts. 
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"Literary fiction was henceforth to be interpreted as horizon of historical reality, 

and the real world as horizon of fictive worlds" (Cohen 1989: 123). 

"Literature is not only the continual recurrence of the world in which we live, 

but it is also the reflection of what we are" (Cohen 1989: 227). 
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HOOFSTUKl 

INLEIDEND 

1 VERANTWOORDING 

1 . 1 Probleemstelling 

Kennisname van 'n verskeidenheid resente beskouings oor die historiese di

mensie van die hedendaagse Afrikaanse roman, het aanleiding gegee tot die 

keuse om die tekste van tagtig en veertig as studieveld in hierdie ondersoek te 

ontgin. Die studieveld betrek twee fasette: eerstens word die uitbeelding van 

die begrippe Afrikaner en Afrikanerskap ondersoek, soos dit dan tweedens in 

die literere tekste van tagtig en veertig geskied. Die keuse van prosatekste uit 

die dekade 1 940-1950 is gedoen op grond daarvan dat die Suid-Afrikaanse 

samelewing in daardie dekade, net soos dit in die tagtigerjare die geval was, 

deur onsekerheid gekenmerk is. Ook in die veertigerjare het die samelewing in 

die teken van vernuwing gestaan. Die gemeenskap het net soos in die tagtiger

jare onseker tye beleef, al was dit dan van 'n ander aard: In die tydperk 1940-

1950 het die Afrikaner horn byvoorbeeld in die era bevind waarin hy die 

absolute politieke mag sou verkry, terwyl die tagtigerjare die laaste dekade van 

die Afrikaner as die politieke maghebber verteenwoordig. Aan die einde van die 

dekade sou die Afrikaner die politieke mag oorgee aan 'n swart regering. In die 

veertigerjare het die Afrikaner horn verder in bittere verdeeldheid oor deelname 

aan die Tweede Wereldoorlog bevind, terwyl daar ook in die tagtigerjare 'n 

grensoorlog gevoer is - al het die owerheid in werklikheid hardnekkig ontken 

dat die Suid-Afrikaanse Weermag in Angola betrokke was. Ook oor hierdie 

grensoorlog het daar verdeeldheid bestaan. 

Die wyd uiteenlopende verskeidenheid sienings omtrent die Afrikaner (wat me

kaar dikwels fel weerspreek), illustreer dat 'n eenvoudige omskrywing van die 
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begrip Afrikanerskap bykans onmoontlik is. Nietemin word daar deur historici, 

skrywers, politici, kultuur- en kerkleiers, en talle ander kundiges voortdurend 

pogings aangewend om die begrippe Afrikaner en Afrikanerskap te definieer. 

Vir hierdie studie is dit ook vanselfsprekend nodig dat daar deeglik rekenskap 

gegee word van die begrip Afrikanerskap - sy dit dan ook al hoe onvolkome. 

As vertrekpunt vir die poging word daar gebruik gemaak van 'n "definisie" van 

Van Jaarsveld: "'n Volk is 'n kultuurgemeenskap, dit wil se 'n groep mense 

wat onder andere gemeenskaplike kenmerke besit en dieselfde opvattings en 

ideale het, asook 'n eie identiteit, wat bepaal is deur afkoms, bodem, taal, 

godsdiens, geskiedenisbeskouing, instellings en organisasies" (Van Jaarsveld 

1971: 11 ). In hoofstuk 2 van hierdie studie word die begrippe Afrikaner en 

Afrikanerskap nader ondersoek aan die hand van bogenoemde "definisie". 

Verskillende interessante klemverskuiwings in die tekste van tagtig het gelei 

tot die keuse van die dekade as ondersoekveld. Smuts (1991) wys daarop dat 

die leser in die jare tagtig moes leer om weg te beweeg van die leeskonvensies 

van die New Critics en moes ingaan op die web van intertekstualiteit wat in en 

tussen tekste opgebou is (Smuts 1991: 23). Die tekste van tagtig toon 'n 

voortsetting van die betrokke literatuur van sewentig, en hy vind dit opvallend 

hoe dikwels die hedendaagse skrywers histories parallelle situasies gebruik om 

die "leser die hede periferaal te laat sien" (Smuts 1991: 26). 

Van Heerden (1989) beskou die dekade tagtig nie as 'n stroming soos die van 

sestig wat radikaal wegbeweeg het van vorige prosagenerasies nie. Dit bete

ken nie dat 'n mens nie bepaalde onderskeidende tendense kan identifiseer nie. 

Die soort "terug na die plaas"-mentaliteit wat byvoorbeeld in die tekste van 

tagtig voorkom, beskou hy nie bloot as 'n sentimentele hunkering na 'n veilige 

boerewereld nie. Die uitbeelding van die plaaslewe word nou eerder 'n elegie 

vir, 'n afskeid van wat verlore is. Ook hy beskou die rol van die literatuur as 

baie belangrik vir die kweek van 'n historiese perspektief by die leser; mense 

beset al meer dat "hul eie ervaring van die Suid-Afrikaanse werklikheid nie 
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strook met die staatsweergawe by wyse van sy propagandamasjien nie"; 

"(m)ense wend hulle tot die literatuur vir eietydse geskiedenis" en "(d)ie skep

pende woord word opgestel, onafwendbaar, teen die totalitere woord, die rela

tiverings en ambivalensies van ons bestaan teen die absoluterings van die 

staatseis" (Van Heerden 1989: 4-5). 

Dat daar verbande bestaan tussen die sosiaal-politieke beskouinge en die litere

re voortbrengsels van 'n groep, beskou Gerwel (1983) as 'n gemeenplaas. Die 

gevaar is dat die verbandleggings sonder noukeurige analitiese noulettendheid 

gedoen word. Hy voer aan dat, ten spyte daarvan dat daar genoeg waarheid in 

die beskouing steek dat die Afrikaanse literatuur die draer was van waardes, 

houdinge en beskouinge wat uiteindelik in Apartheid beslag sou kry, daar ook 

genoeg bewyse is van werke van skrywers wat doelbewus die mites, soos 

konvensioneel verbind met die ouer literatuur, kontroverteer. 

Gerwel se studie "wil aan die hand van 'n ondersoek van spesifieke sosiaal-re

levante aspekte van die Afrikaanse literatuur uit 'n omskrewe en histories-be

duidende tydperk, probeer illustreer dat 'n sosiaal-bewuste literatuurbeskry

wing, gerugsteun deur noulettende teksanalise, onontkombare literere geldig

heid het en uiteindelik verhelderend werk ten opsigte van die struktuur van die 

literere teks sowel as die sosiale konteks" (Gerwe! 1983: 3). Hy voer aan dat 

die Suid-Afrikaanse geskiedenis ook as die geskiedenis van groepsverhoudinge 

beskryf kan word en hy sonder veral die Afrikaners uit wat hulself, as groep, 

"gaan onderskei het as die argitek van 'n Suid-Afrikaanse samelewing georga

niseer op strenge kleurformules en dit kan aangeneem word dat opvattinge oor 

kleur en kleurverhouding 'n belangrike element in die wereldbeskouing van die 

Afrikaners vorm, waardeur dit dan weer uitdrukking vind in die letterkundige 

voortbrengsels van die groep" (Gerwel 1983: 3). Hy voer verder aan dat die 

voorkoms van bepaalde temas in 'n letterkunde nie toevallig is nie, maar 

verband hou met wat 'n bepaalde sosiale groep in 'n bepaalde periode besig 

hou. 
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Hierby sluit Oudejans (1984) aan met sy siening dat literatuur 'n eiesoortige en 

tydgebonde spieelbeeld van maatskaplike veranderinge vorm. Bekende op

vattinge word daarin bevestig en nuwe menings toeganklik gemaak. Dit kom 

ook daarop neer dat literere werke soos gif kan werk omdat 'n sekere (stereo

tiepe) beeld deur die literatuur oorgedra kan word - 'n literer-historiese opvat

ting wat vooroordeel uitstraal. Sekere opvattings oor die Self en die Ander kan 

op so 'n wyse as 't ware in die volksgees geanker word. 

Brink (1991) sien die historiese dimensie van die hedendaagse roman ook van

uit 'n profetiese hoek. Die manier waarop die taal en sy literatuur gebruik word 

as "instrument in die 'struggle"' noem hy 'n proses wat weerskante toe werk 

(dit wil se nie net appropieer nie, maar ook deel). Hy wys daarop dat literatuur 

"nooit in 'n lugleegte bestaan nie, maar in intensiewe wisselwerking met sy 

hele konteks" (Brink 1991: 8). Die literatuur moet as "'n oop sisteem" erken 

word wat as 'n ontmoetingsplek vir die volle sosiale spektrum bestaan, as 'n 

kommunikasieproses waarby die ganse menslikheid van die enkeling en die ge

meenskap betrek word. 

Brink meen dat 'n ander soort verkenning van die verhouding tussen mens en 

konteks verder nodig is, en dat 'n herskryf van die geskiedenis in fiksie, onver

mydelik word. "Veral die herontginning van die geskiedenis deur die oe en die 

lewe van wat tradisioneel die Ander was, sou 'n ryk - en nodige - inspirasie

bron in die nuwe literatuur kan word (Brink 1 991 : 1 0). Brink verwag na die 

tekste van tagtig 'n "herwaardering en herformulering van die gegewe Ek/An

der" en 'n "hersiening - 'n verbreding en komplisering - van die begrip wat aan 

'n groter beset van Suid-Afrikaansheid sou kon uiting gee" (Brink 1991: 9). In 

aansluiting hierby verwag hy ook 'n verskuiwing "in die soort apokaliptiese lite

ratuur" van die afgelope dekades (as voorbeeld hiervan noem hy Elsa Joubert 

se Die laaste Sondag wat spreek van "eindes en ondergange") na die ooptes 

van 'n nuwe begin (Brink 1991: 10). Of daar in die tekste van tagtig wel so 'n 

verandering ten opsigte van die Ek/Ander teenwoordig, is ook in hierdie studie 

ondersoek. 
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Roos ( 1994) wys tereg daarop dat die Suid-Afrikaanse histories-gefundeerde 

roman dikwels nie netjies in 6f 'n koloniale 6f postkoloniale kategorie ingepas 

kan word nie. Sy stel onder andere die volgende vrae (wat ook in die bespre

king van die tekste van tagtig aangespreek word): Bied die roman die geleent

heid om die uitsprake in die kanoniserende literatuurgeskiedenis te herevalueer? 

Reflekteer die vertelling 'n baie ruimer algemene terugkyk as wat konvensio

neel bedoel word? Hoe word patriargale instellings, absolute waardes, en 'n 

na"iewe idealisme hanteer? (Roos 1 994: 1 6-1 7). Word daar spesifiek verwys na 

veelbewoe tydperke waartydens ingrypende veranderinge plaasvind? Die 

moontlikheid is dus daargestel dat historiese begrippe, figure en situasies op s6 

'n wyse in die literatuur uitgebeeld kan word dat dit vir die leser 'n insiggewen

de en onthullende blik op konvensionele realiteite kan gee. 

Voorafgaande menings en uitsprake het onder andere gedien as aansporing vir 

hierdie studie. Die probleem was drieledig. Eerstens was daar die vraag na hoe 

en in watter mate die tekste van tagtig die Afrikaner uitbeeld, of meer nog, 

aanspreek, die tweede vraag was of daar 'n perspektiefverskuiwing plaasge

vind het in die uitbeelding van Afrikanerskap in die literatuur van tagtig. Der

dens moes die vraag gestel word of daar in die tekste van tagtig 'n verbrokke

ling, of selfs 'n ontkenning ten opsigte van die begrip Afrikanerskap bespeur 

kan word. Die periode van tagtig is ten slotte ook vir die Afrikaner 'n tydperk 

van transisie - in die opsig dat dit die laaste era is (was) waartydens die Afrika

ner, hoe onseker ookal, die politieke maghebber was. 

/ 

1 .2 Doelstelling 

Schrijvers (Idema e.a. 1990) voer aan dat elke mens se status bepaal word 

deur die sosiale groep waartoe hy behoort. Die begrip "sosiale groep" kan op 

uiteenlopende wyses vertolk word; een aspek van groepvorming is byvoorbeeld 

die eenheid van taal. Elke groep het bewustelik of onbewustelik 'n beeld van 
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hulleself. Hierdie selfbeeld ontwikkel en verskerp wanneer die groep in aanra

king kom met ander wat tot die "buitewereld" behoort. Met ander woorde die 

selfbeeld en die beeld van die ander is aan mekaar gekoppel. So gaan die ver

heerliking van die sogenaamde superieure gemeenskap gewoonlik gepaard met 

afkeur en minagting van die ander. "Een meer afstandelijke (antropologische) 
' 

en objektieve visie op de vreemdeling veronderstelt dat men ook afstand kan 

nemen van de eigen gemeenschap" (Idema e.a. 1990: 7). Om eerlik objektief 

te probeer wees, gaan gepaard met 'n groot mate van selfkritiek teenoor die 

eie groep. 

Die doelstelling van hierdie studie sluit by bogenoemde visie aan en behels die 

volgende: 

• Die daarstel van samehang in die komplekse beeld van die Afrikaner 

soos dit uit die literatuur blyk en 'n poging om die samehang te verklaar. 

• Die bepaling van moontlike verskille in beeldvorming van die Afrikaner in 

die tekste van tagtig in vergelyking met die tekste van veertig tot vyftig. 

• Die aantoon van die verwantskap tussen die literere visie op die Afrika

ner en die aktuele situasie van die Afrikaner in twee uitgesonderde tyd

perke. 

Bogenoemde doelstellings sluit aan by Oudejans se studie: De Jood in de Middelne

derlandse literatuur. Een onderzoek naar de jood als type in de letterkunde van 1600 

( 1984). 

Die studie het verder ook ten doel om: 

• Te kyk in watter mate 'n bepaalde tydgees, of era, in die romans gere

flekteer word. 
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• Vas te stel in hoeverre die romans nie net die karakters as individue wil 

aanspreek nie, maar afleidings maak wat van toepassing op die hele 

samelewing word. 

• Na te gaan hoe 'n gekanoniseerde beeld van die Afrikaner in die litera

tuur tot stand gekom het. 

• Deur die herlees van sekere tekste vas te stel of daar 'n moontlike "kor

rektief" kan kom op bestaande opvattinge oor die gekanoniseerde beeld 

van die Afrikaner in die literatuur. 

1 .3 Bruikbaarheid van ondersoek 

Smuts ( 1991) wys daarop dat tagtig deel vorm van 'n kontinue lyn, maar para

doksaal genoeg, ook getuig van 'n ander tradisie in die literatuur, naamlik dat 

literere strominge steeds verander en dat dit rebelleer teen wat reeds bestaan. 

'n Hele aantal skrywers wat hulle debuut in die jare vyftig, sestig en sewentig 

gemaak het, werk steeds voort in tagtig en lewer selfs van hulle beste bydraes 

binne hierdie periode. Volgens Smuts word die werke van tagtig egter ge

kenmerk deur 'n soort neerslagtigheid, 'n neerdrukkendheid, seker nie sonder 

rede nie, aangesien die dekade tagtig ook binne die Suid-Afrikaanse konteks 

"'n periode van politieke neerslagtigheid in Suid-Afrika is. Tagtig is die dekade 

van P.W. Botha: van 'n Rubicon wat nie oorgesteek word nie, van onrus en 'n 

noodtoestand, van 'n voortwoekerende grensoorlog, van 'n politieke skaak

matposisie waarin die land al hoe meer begin verval" (Smuts 1991: 22). "Soos 

verwag kan word, het die literatuur, as een van die sensitiefste registreerders 

van wat in 'n samelewing aangaan, in hierdie periode uitdrukking gegee aan die 

ervaringswereld van Suid-Afrikaners, veral aan die gevoel van uitsigloosheid en 

magteloosheid om iets aan die stand van sake te doen wat by baie geheers 

het" (Smuts 1991: 22-23). 
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As hierdie studie enigsins daarin sou kon slaag om verhelderend te werk in tye 

waar begrippe vir mense wat hulleself as Afrikaners beskou het, en steeds be

skou, 'n onsekere en vloeibare betekenis gekry het, sou dit reeds sy bruikbaar

heid illustreer. 

In haar artikel Drie "dames "-romans voer Roos ( 1992: 45) aan dat, alhoewel 

die reaksie van 'n amorfe leespubliek baie moeilik bepaal kan word, kan die 

resepsie, indien dit gerekonstrueer word, die veelseggendste uitspraak oor die 

impak en geldigheid van 'n besondere teks wees. Uit haar rekonstruksie stel 

Roos dan vas dat die wenroman Onder bevoorregte mense deur Marie Linde (in 

'n kompetisie in 1923 om die "beste roman" aan te wys, buitengewone goeie 

verkope geniet het ten spyte daarvan dat daar spottend oor die Afrikaner en 

Afrikaans in die roman uitgewei word, en dat die toe bestaande konvensionele 

politieke siening in die roman ondermyn is. "Dit is romans wat 'n duidelike so

siologiese inhoud dra - deur die lees daarvan kom onvermydelik 'n korrektief op 

die tradisionele beeld van die Afrikaner soos afgelei uit die bekende, sg. 'groot' 

letterkunde" (Roos 1992: 50). Sy voer verder aan dat haar bevindinge daarop 

dui dat leesresepsie 'n "veranderlike en blykbaar irrasionele gegewe is" (Roos 

1992: 50) as 'n mens in aanmerking neem dat na aanvanklike toekennings en 

lofuitinge, die roman literer histories in die vergetelheid geraak het. 

Dit sluit ook aan by Gerwel ( 1 983) se argument dat noukeurige teksanalise 

verhelderend inwerk ten opsigte van die teks sowel as die samelewing. 

Hierdie studie se bruikbaarheid kan verder moontlik daarin le dat dit 'n herlees 

van 'n wye spektrum tekste behels het waardeur gepoog is om op so 'n wyse 

met die stof om te gaan dat bestaande opvattings herinterpreteer word om 'n 

ander beeld te verkry as wat tradisioneel deur literere geskiedskrywers en 

maatskaplike instellings voorgehou is. 

Die teoretiese basis waarvolgens die ondersoek plaasvind, word in paragrawe 

2.1 tot 2.3 uiteengesit. 
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1.4 Afbakening van die terrein 

1.4.1 lnleiding 

Smuts ( 1 991) voer aan dat die uitwys van tendense in die literatuur in sy wese 

'n proses van klassifikasie behels. Dit kan op verskillende gronde gedoen word, 

byvoorbeeld struktuurtegnies of tematies in terme van die wyse waarop werke 

die tydgees weerspieel. Dit is uiteraard onmoontlik om tendense in 'n literatuur 

binne dekades vas te pen. "Niks verhoed 'n mens egter om enige periode te 

omlyn ... en te ondersoek watter patrone die literatuur binne die gekose terrein 

toon nie, al is dit dan in die wete dat talle van die verskynsels wat jy gaan 

aantref oor dekade- en genreskeidings heen sal staan en hulle oorspronge baie 

vroeer in die literatuur sal he" (Smuts 1991: 21 ). "Die prosa van tagtig is inge

bed binne die groot vernuwingsbeweging in die Afrikaanse prosa wat teen die 

tweede helfte van die dekade van vyftig en veral die vroee sestigerjare begin 

het" (Smuts 1991 :21 ). 

In haar 'n Perspektief op die Afrikaanse prosa van die twintigste eeu ( 1 994) 

neem Roos onder die opskrif Die kultuur van geweld (Roos 1 994: 1 28) prosa

tekste in oenskou waarin brutale geweld, wat nie slegs die "inherente ge

welddadige aard van die heersende politieke geweld" uitbeeld nie, maar ook 

geweld in die algemeen sentraal staan. In baie van die tekste van tagtig rig die 

gewelddadige tydgees die verhaalwerelde (Roos 1994: 130). Sy wys egter 

daarop dat daar te midde van die "omvattende kultuur van geweld wat Suid

Afrika gedurende die tagtigerjare oorspoel" (Roos 1994: 131), talle skrywers is 

wat nie hierdie tydgees spesifiek beklemtoon nie. Bepaalde tendense soos sati

riese en estetisistiese aksente is aan die orde, asook 'n klem op die fantastiese 

en sprokiesagtige. 
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"Meer algemeen-populere werk, maar prosa waar daar binne 'n goed-gestruktu

reerde en sinvolle samehang oortuigend vertel word, word in die tagtigerjare 

deur 'n hele aantal outeurs geskryf" (Roos 1994: 133). Die aktualiteit in die 

werk van Dalene Matthee is daarin gelee dat dit in 'n tydperk van ekologiese 

bewustheid geld. Kenmerkend van die tagtigerprosa is die aandag wat die so

genaamde "goeie gewilde prosa" kry. 

Die veranderinge op die gebied van die prosa reflekteer die veranderinge wat in 

die Suid-Afrikaanse samelewing plaasgevind het. Teen die middel van die se

wentigerjare het Suid-Afrika horn in 'n kritieke situasie bevind. In die subkonti

nent het swart marxistiese state ontstaan en Suid-Afrika het militer betrokke 

geraak buite die grens van die land in 'n poging om die aangrensende lande te 

destabiliseer. Boonop was daar groeiende internasionale druk en binnelandse 

onrus wat gevolg is deur die afkondiging van die Noodtoestand in 1985. 

Die geskiedkundige gebeure in Suid-Afrika in die tagtigerjare is voorafgegaan 

deur die Vorster-era (1966-1978) wat gekenmerk is deur die voortsetting van 

die beeld van die "rotsvaste Krugerfiguur" (Cameron & Spies 1991: 309), en 

deur die voortsetting van die repatriasiebeleid waardeur mense as gevolg van 

hervestiging om politieke redes ongekende ellende ondervind het. In die sewen

tigerjare verkry die "tuislande", Transkei, Bophuthatswana, Venda en Ciskei, 

"onafhanklikheid", terwyl die lnkhata-beweging onder leiding van hoofman 

Mangosotho Buthelezi, wat teen onafhanklikheid as tuislandgebied gekant was, 

daarin slaag om beheer oor die wetgewende vergadering van Kwazulu te ver

kry toe die gebied in 1977 selfregerend word. Die sewentigerjare is ook geken

merk deur toenemende onrus in byna elke swart woongebied. Die geweld het 

'n hoogtepunt bereik met die konfrontasie wat die polisie met studente en 

skoliere gehad het op 16 Junie 1976 in Soweto. 

Ook in blanke geledere was daar onmin. In regeringsgeledere het daar skeuring 

gekom tussen "verkramptes" en "verligtes" toe laasgenoemde bereid was om 

"klein apartheid" af te skaf: "oppervlakkig irriterende sake soos aparte toue vir 
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verskillende rasse, en aparte sportspanne" (Cameron & Spies 1991: 312). Dit 

het gelei tot die stigting van die Herstigte Nasionale Party onder leiding van dr. 

Albert Hertzog. Die sewentigerjare toon 'n Suid-Afrika wat "baie naby aan 'n 

totalitere staat" gekom het (Cameron & Spies 1 991 : 312). waar vryheid van 

spraak deur allerlei sensuurwetgewing op die pers, die media, en die skrywers 

aan bande gele is, en liberale organisasies ingeperk is. 

Na die lnligtingskandaal, toe dit aan die lig gekom het dat die Nasionale Party 

staatsgeld aangewend het om politieke doelwitte te bereik, is Vorster in 1978 

opgevolg deur P.W. Botha. Alhoewel laasgenoemde belangrike hervormings 

wou deurvoer, was hy geensins van plan om verhuisings van die tuislande na 

die blanke gebiede aan te moedig nie (Cameron & Spies 1991: 314). Teen die 

laat sewentigerjare is ongeveer 3,5 miljoen mense volgens die hervestigingsbe

leid verskuif. Dit het groot bitterheid, ellende en armoede ten gevolg gehad. 

Teen hierdie agtergrond het die tagtigerjare wat gekenmerk sou word deur toe

nemende onrus en geweld, aangebreek. Die nuwe wette op arbeidsverhouding 

in 1 981 en 1 986 wat die meeste beperkings op swart vakbondvorming ver

wyder het (Cameron & Spies 1991: 317), het daartoe gelei dat verskillende 

nywerheidsfederasies saamgesnoer het wat, omdat daar geen ander geleent

heid daarvoor was nie polities uitdrukking aan swartmense se aspirasies begin 

gee het. As drukgroep het hulle baie sterk gefunksioneer. 

In die tagtigerjare vind daar ook in blanke politieke geledere 'n tweede skeuring 

plaas wanneer dr. A.P. Treurnicht in 1982 die Konserwatiewe Party stig omdat 

hy gekant was teen die regering se beleid van hervorming. Toenemende onrus 

onder swartmense en Afrikanertwis het die hervormingspogings tussen 1982 

en 1984 in die wiele gery. In die referendum vir blankes in 1983, en die 

verkiesing in 1984 vir "Kleurlinge" en lndiers, is die mening oor 'n driekamer

parlement waarin blankes, "Kleurlinge" en lndiers verteenwoordiging sou he, 

maar nie swartmense nie, getoets. Die stelsel was uit die staanspoor onaan

vaarbaar: onder andere het dit swartmense heeltemal uitgesluit, die staats-
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president se mag geweldig uitgebrei en apartheid verskans. Die verbrokkeling 

van Botha se hervormingsprogram in die laaste helfte van die tagtigerjare was 

die "regstreekse gevolge van die veranderinge" (Cameron & Spies 1991: 318). 

Swart studenteorganisasies het tussen 1984-1 987 grootskaalse. klasboikotte 

georganiseer en talle skole is afgebrand om 'n ander opvoedingstelsel te bevor

der. Dit was 'n hoogs gepolitiseerde aksie wat onder die slagspreuk: "First libe

ration then education" gevoer is. Die tragiese gevolge van hierdie beleid word 

vandag onder meer gekoppel aan die sogenaamde "lost generation". In 1983 

kom die UDF (United Democratic Front) wat bestaan het uit sowat 600 organi

sasies waaronder sportklubs, godsdienstige bewegings en vakbonde tot stand. 

Hulle het almal die "'Freedom Charter' onderskryf en buite-parlementere protes 

eerder as die stembus verkies, want hulle was van mening dat die Parlement in 

die 'struggle' irrelevant geword het" (Cameron & Spies 1991: 318). 

Toenemende botsing tussen die UDF en die regering het daartoe gelei dat die 

regering in Julie 1985 'n noodtoestand afgekondig het wat eers vyf jaar later 

opgehef sou word. Die noodtoestand het ten gevolg gehad dat die polisie wye 

mag gekry het om mense in te perk en organisasies soos die UDF en verregse 

organisasies soos die Boere Bervrydingsbeweging, aan bande te le. Die End 

Conscription Campaign wat weens gewetensbesware gekant teen die diens

pligstelsel was omdat hulle die regering se oorlogspogings in onder andere 

Angola afgekeur het, is byvoorbeeld lank as ondermynend beskou. 

Onrus en geweldpleging het veral in Natal ernstige afmetings aangeneem -

hoofsaaklik tussen die UDF en die lnkhata-beweging. Eersgenoemde het buite

parlementere metodes in die omverwerping van die "regime" voorgestaan, ter

wyl laasgenoemde hulle verbind het tot die vreedsame oplossing van die pro

bleme. Daarby was daar volgehoue bewerings van die betrokkenheid van 'n so

genaamde Derde Mag wat die geweld opsetlik aangeblaas het. Dit het verhou

dinge verder vertroebel. (In 1994 sou hierdie aantygings konkrete beslag kry 

deur die ondersoek van die Goldstone-kommissie). Die maatreels wat die re-
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gering getref het en wat regulasies soos eensame opsluiting en aanhouding 

sonder verhoor ingesluit het, is deur die leiers geregverdig as optrede teen die 
11 totale aanslag 11 van buite. 

In blanke geledere 1s die owerhede se optrede aanvanklik me werklik bevraag

teken nie. In die blanke verkiesing van 1987 het die Konserwatiewe Party van 

Treurnicht die amptelike opposisie van die regering geword. Buite parlementer 

ontstaan regse en verregse Afrikanerbewegings soos die AWB (Afrikaner

Weerstandsbeweging) wat nie geskroom het om militere geweld voor te praat 

nie. In 1985 is verwag dat Botha by die Nasionale Party se kongres in Natal 'n 

nuwe hervormingsbeleid sou aankondig, maar die teendeel het gebeur toe hy 

sy 11 Rubicon 11 -toespraak gelewer het. Hierna het verskerpte ekonomiese druk 

van die buiteland gevolg wat verdere onstabiliteit in die land tot gevolg gehad 

het. 

Na 'n ligte beroerte het Botha in 1989 as leier van die Nasionale Party bedank 

en in dieselfde jaar het F. W. de Klerk as waarnemende staatspresident oorge

neem. Hy het die nodige meerderheid in die Volksraad gekry om sy hervor

mingsproses van stapel te stuur en vanaf Februarie 1 990 het hy stelselmatig 

die apartheidswette afgeskaf en die verbod op politieke organisasies soos die 

ANC, die PAC en die Kommunistiese Party opgehef. Op 11 Februarie 1990 is 

Nelson Mandela na 27 jaar gevangenskap onvoorwaardelik vrygelaat. 

Daarmee het die politieke probleme egter nie vanself tot 'n einde gekom nie. 

Sowel die blanke as die swart nasionalistiese of nasionaal-sosialistiese groepe 

moes tot gematigde optrede oorgehaal word. Die Nasionale Party moes sy 

ondersteuners oortuig dat hulle 'n halfeeu lank 'n verkeerde filosofie aangehang 

het, terwyl die ANC van 'n aktivistiese beweging na 'n potensiele regering 

moes beweeg. Albei partye moes die vertroue van die buitewereld wen. Die 

tydperk 1 990 tot 1 994 sou gekenmerk wees deur volgehoue, voortgesette on

derhandelinge wat dikwels op 'n mespunt gebalanseer was, maar wat in 1994 

vreedsaam sou uitloop op die eerste demokratiese verkiesing in Suid-Afrika. 
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Omdat hulle in die een of ander opsig aspekte van die Suid-Afrikaanse samele

wing uitbeeld, is die volgende tekste van tagtig vir die doel van hierdie studie 

geselekteer: Elsa Joubert se Die laaste Sondag ( 1 983), wat onder andere die 

Afrikaanse kerk by die verhaallyn betrek, maar ook by die grensliteratuur aan

sluit. Etienne Leroux se Onse Hymie ( 1 982) waarvan die aktuele kommentaar 

in die roman dit laat aansluit by die Suid-Afrikaanse situasie van tagtig; Etienne 

van Heerden se Toorberg (1986) wat in die tradisie van die plaasroman as "een 

van die prominentste romans van die kader" beskou word (Smuts 1991: 28) 

en Alexander Strachan se 'n Wereld sonder grense ( 1 984) omdat dit beskou 

word as deel van die "grensliteratuur" en baie duidelik die geweldklimaat aan

spreek wat die tagtigertoneel in die Suid-Afrikaanse samelewing oorheers het. 

Veral ook egter omdat dit vanuit die persoonlike belewing van die verteller en 

soldaat gerig is. Die grensliteratuur "het ook betrekking op die splitsing wat 

daar binne Afrikanergeledere gekom het tussen hulle wat tradisionele politieke 

patrone aanhang en diegene wat opponerende standpunte inneem" (Smuts 

1 991 : 31). Die uitbeelding van die begrip Afrikanerskap in die tekste van tagtig 

sal egter onvolledig wees as John Miles se Blaaskans ( 1 983) nie by die be

spreking ingesluit word nie. Die werklikheidsaard van Blaaskans is opvallend en 

die Suid-Afrikaanse leser kan horn ongetwyfeld daarmee identifiseer. Nie net 

word die Afrikaner se nasionale sport, rugby, en die geskiedenis pertinent by 

die gebeure betrek nie, maar baie eietydse gebeure word op dokumenteragtige 

wyse by die verhaallyn ingesluit. Ten slotte is Anderkant die Rubicon van Jan 

Zacharias ( 1 989) ook by die studie ingesluit. Dit is gedoen omdat die roman 

nie net onteenseglik as betrokke literatuur beskou kan word nie, maar veral 

omdat dit vanuit 'n totaal ander ideologiese standpunt as die voorafgaande 

werke benader word. Van Zyl (1991) wys daarop dat Zacharias ook die "be

weerde leuen van die Suid-Afrikaanse owerheid aan die kaak wil stel", maar 

dat hy dan veral vanuit 'n "ver-regse" perspektief die leser tot 'n "alternatiewe 

standpuntinname" probeer be"invloed (Van Zyl 1991: 102). Op grond van hier

die "alternatiewe" benadering is die bestudering van Anderkant die Rubicon 

dus ook vir hierdie studie van belang. 
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Vir Roos is dit kenmerkend van die prosa van tagtig dat "die aanvaarding van 

politieke realiteite en die strukture van fiksionele veelstemmigheid ... met me

kaar versoen kon word" (Roos 1994: 151 ). 

1.4.2 Die tekste van tagtig 

Daar is om verskillende redes op bogenoemde tekste besluit. In Onse Hymie is 

die hoofkarakter 'n Jood, die outsider en die individu, terwyl die boere as 'n 

groep uitgebeeld word. In die verhaal van Hymie wat met sy kombi vol plas

tiekware deur die Karoo smous, lewer Leroux 'n skerp satiriese roman waarin 

hy horn volgehoue toespits op die absurditeite van die apartheidsituasie. Elize 

Botha ( 1 982) voer in Die Vader/and aan dat die titel nog voor die begin van die 

boek 'verklaar' word in 'n kaleidoskopiese spel met betekenisse en transposi

sies wat juis die hoofkarakter se ondeurgrondelike samegesteldheid as karakter 

laat sien asook die vermenging van feit en fiksie ter voorbereiding vir die aktua

liteitsgebonde satire waarvan die boek vol is (Botha 1982: 10). Leroux se 

literere reputasie as ondermyner van mites het die keuse van Onse Hymie ver

der ge"inspireer. Die feit dat die hoofkarakter juis 'n Jood is, dra verder by tot 

die ontluistering en ondermyning van bestaande opvattinge oor Afrikaner en 

Afrikanerskap. Vir Smuts (1982) groei die saamtrek van Jood, Boer en Bruin

man in 'n eerste mikro-kosmos in die roman uit tot die saamtrek van 'n groep 

uiteenlopende figure in 'n nagmerriewereld waarin die mens uitgelewer is aan 

uitbuiting deur die eietydse kommersiele opset en ten slotte aan menslike ge

weld. Hymie, as die verkoolde Frankensteinmonster, word ten slotte beeld van 

alles wat vreesaanjaend is (Smuts 1982: 15). 

Charles Malan wys daarop dat daar in Leroux se roman hoofsaaklik gestruktu

reer word aan die hand van skerp teenstellings, of binere opposisies. Die opval

lendste hiervan is die gemeenskap se gedweep met lielae en Christelikheid, ter

wyl die liefdeloosheid van die apartheidstelsel uit haas elke situasie blyk. Ander 
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opposisies is die poging om die natuur heilsaam hok te slaan met behulp van 

pille en formules, teenoor die uitbarstings van die 'magtige kragte van die aar

de'. Dit vorm weer die agtergrond van die establishment se pogings tot orde

ning deur middel van kondisionering, slagspreuke en wette teenoor individue se 

opstand teen die stelsel en hulle bydrae tot die oorsteking van 'psigiese dina

miet' (Malan 1982: 9). Die veelvuldige fasette waarby die Afrikaner en Afrika

nerskap in die roman betrek word, maak Onse Hymie dus 'n logiese keuse. 

Die laaste Sondag gee 'n projeksie van die Afrikaanse kerkganger en van die 

Afrikaanse kerk in Suid-Afrika: 'n ommuurde kerk waarin dit in die laaste in

stansie nie meer om die versoeningsdood van Christus gaan nie, maar om Ou

Testamentiese waardes van 'n oog vir 'n oog. Verder betrek die roman die 

Suid-Afrikaanse oorlog spesifiek, maar "beeld die verhaalruimte egter die tuis

front en die perspektief van die tuisblyers uit" (Roos 1994: 137). Smuts in Die 

Burger meen die roman het 'n realistiese en kleinrealistiese opset, maar dit is 

nie 'n terugkeer na die gemoedelike lokale realisme van weleer nie. Bekende 

ruimtes en soorte mense word hier telkens in 'n nuwe perspektief gestel en 

figure word aan groter en meer verwikkelde spanninge uitgelewer as in die 

ouer Afrikaanse roman (Smuts 1983: 20). 

"Met die keuse Toorberg as titel vir 'n 'plaasroman' het Etienne van Heerden 

reeds gesuggereer dat dit om meer as die nugtere werklikheid sou gaan" (Van 

Wyk 1989: 67). Die hele Toorberg-geskiedenis en sekere fasette van die Suid

Afrikaanse geskiedenis word "as 't ware sinergisties gesinchroniseer" en 

sodoende word die geskiedenis herhistoriseer "maar uit die perspektief van die 

hede" (Van Wyk 1989: 69). "Wat betref die politieke dimensie van die boek is 

Van Heerden se eie standpunt veelseggend: 'Daardie boek gaan tot op 'n sta

dium waarin 'n groot deel van hierdie land is, die grootste deel van 'n revolu

sionere stadium; waar besitverhoudinge nog intakt is, waar die magsverhou

ding van die witmanbesitter en die swartman as nie-besitter, waar daardie 

kragte nog sterk en onaangeraak is; waar jou benoemingspatrone nog is: 'n 

Hotnot is 'n hotnot, en hy's 'n werker, en die boer nog 'n boer en that's that 
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... Daardie boek gaan oor 'n situasie wat bestaan, maar dit spreek nie die wye 

politiek aan nie" (Van Wyk1989: 74). Vrae in Toorberg is talryk. Die roman 

laat horn op allerlei maniere oor sogenaamde Afrikanerskap uit. Van Heerden 

gaan ironiserend om met onder andere die konvensionele skeidslyne en afba

keninge van die Suid-Afrikaanse werklikheid en met Bybelse gegewens. Die 

roman is 'n terug-na-die-Afrikaner/Plaas-roman, maar die klem het "egter ver

skuif van 'n plaasromantiese perspektief na tydsdokumentere reportage" (Van 

Wyk 1989:77). 

Wisselende vertelperspektief, die oorheersende belang van die ruimte en kom

plekse karakterisering dra by tot die keuse van die roman van tagtig. Duidelike 

raakpunte met die eietydse problematiek word onder andere gevind in die 

verwysing na die beskawingsgeskiedenis en die A frikanervolk. Die aard van die 

roman met sy "groot verskeidenheid intriges en motiewe en 'n hele f al an ks 

karakters wat gesamentlik 'n mikrokosmos van die Afrikaanse maatskappy 

vorm" (Kannemeyer 1988: 392), maak Toorberg uiters geskikte materiaal vir 

'n studie van die aard. 

Die deelname van Suid-Afrika by gewapende konflik gedurende die tagtigerjare 

het sterk neerslag gevind in die Afrikaanse prosa van dieselfde tydperk. Die 

dienspligstelsel was die bron waaruit die "grensliteratuur" geput het. Alhoewel 

daar oor die gebruik van die term "grensliteratuur" wye meningsverskil be

staan, is daar egter oortuigende gevolgtrekkings gemaak dat grensliteratuur 

inderdaad as 'n unieke tendens in die prosa van tagtig te onderskei is (Roos 

1994: 135-136). Baie van die outeurs van grensliteratuur het inderdaad self 

ook op die grens diens gedoen. Die aard van die vertellings wat dikwels op 

amptelike dokumente en koerantberigte gebaseer is, laat dit op 'n besondere 

vorm van geskiedskrywing lyk. "Uit die meeste van die tekste spreek 'n direkte 

ondermyning van die tradisionele beeld van die hero"iese soldaat en die 

romantiek van oorlog" (Roos 1994: 136). Die verhale bring volgens Roos 'n 

"korrektief" op die amptelike beeld van die grensoorlog (Roos 1994: 137). 
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Alexander Strachan se 'n Wereld sander grense ( 1 983) "verpersoonlik dit wat 

in baie opsigte as die kern van die grensliteratuur beskou is. Hierdie debuutbun

deltjie met nege kort verhale en sy eksplisiete omslagillustrasie tipeer die aard 

van die hele tendens: die veelduidige titelmotief, die inspeel van die afsonder

like tekste opmekaar, die koelbloedige ek-verteller/soldaat, die relaas van bruta

liteite en ontberings, die outobiografiese werklikheidselemente, die militere 

milieu en idioom" ( Roos 1994: 141 ). Roos wys daarop dat die verteller ten 

slotte byna vanselfsprekend die tradisionele "oorlogsmites en konvensionele 

gesagstrukture verwerp" (Roos 1994: 141 ). Volgens haar reflekteer die verhale 

verder die beleid van "militere geweld, terreur onder die bevolking, Weermag

brutaliteite, uitgeputte soldate, 'n vervreemde burgery, AWOL en muitery" 

(Roos 1986: 52). Die verhale word vanuit 'n eerstepersoonsperspektief vertel 

wat die klem op die persoonlike belewing van die verhale plaas. Tot hierdie er

varing van die leser dra die teenwoordige tydsvorm by. Die bundel verteen

woordig verder die "sigbare uitwissing van die aanvaarde, vaste grense tussen 

normaal en abnormaal, natuurlik en onnatuurlik, reg en verkeerd, goed en 

kwaad, menslik en onmenslik" (Roos 1986: 54). Dit ondermyn ook die tradisio

nele opvatting van oorlog vir "volk en vaderland" en "offers en plig" wanneer 

daar van die oorlogsituasie vertel word. Die vertelteks gee 'n ontluisterende 

visie op oorlog en oorlogvoerders (Roos 1986: 55) en die teks omvorm die hele 

wereld tot "een groot gevegsfront". Anders as die rebelleleier, Bart Nel, wat 

optree "vanuit 'n morele kode wat patriotisme, persoonlike integriteit en die 

'goeie saak' vooropstel" (Roos 1986: 57), verdwyn hierdie morele kode in die 

optrede van die ek-verteller. Wanneer hy byvoorbeeld ten slotte die leier van 

die muiters word, tree hy as 't ware as spreekbuis van die nuwe geslag en 

hulle opvatting oor die grenssituasie op. Roos beklemtoon Strachan se literere 

vaardigheid wanneer hy dokumentere materiaal hanteer. Die verhaalwereld 

verteenwoordig 'n "opvallende literere tendens van sy tyd - 'n tendens waar

volgens die prosa as tydsdokument, as inligtingstuk en as verslag van 'n indivi

du se plek binne n bepaalde historiese periode en 'n spesifieke geestesklimaat 

fungeer" (Roos 1986: 58). Omdat die bundel as 'n oortuigende weergawe van 
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individuele deelname aan eietydse geskiedenis beskou kan word, sluit 'n studie 

daarvan aan by die doelwitte van hierdie ondersoek. 

Die dokumentere aard van Blaaskans wat soveel eietydse gebeure sowel as die 

geskiedenis betrek, maak van die roman 'n sinvo!le keust:. vir hierdie studie. 

Benewens die konkrete en verifieerbare gegewe, vorm geweld en vrees wat 

deel van die Suid-Afrikaanse samelewing sedert die sewentigerjare geword het 

'n deurlopende lyn in die verhaal. Die Afrikaner, in byna al die fasette wat in 

hierdie studie ter sprake gekom het, word deur Miles by die gebeure betrek; die 

pers, die polisie en die veiligheidspolisie, sowel as diensplig en die Weermag 

kom onder skoot. Miles noem self die roman "die kyk na die Afrikaner se ge

skiedenisbeeld van homself" (Jacobs 1 990: 1 06). Baie dinge in 8/aaskans het 

te doen met die begrip Afrikaner en spesifiek met die ondermyning van die 

begrip Afrikaner. Roos meen dat 'n duidelike "formulering van 'n eietydse 

problematiek; 'n besinning oor hoe daardie probleme hanteer kan word, en so 

ook 'n vorm van eietydse geskiedskrywing" (Roos 1985: 43) in die roman 

gevind kan word. Omdat Blaaskans as 'n tyddokument ge"interpreteer kan 

word, is dit 'n gepaste teks om volgens die Nuwe Historisistiese benadering te 

ondersoek. 

Om presies dieselfde redes as voorafgaande is Anderkant die Rubicon van Jan 

Zacharias ( 1 989) by die studie ingesluit. Die belangrike verskil is dat hierdie 

roman al bogenoemde aspekte vanuit 'n "verregse" perspektief benader. Ook 

hier vind daar ondermyning van die begrip Afrikaner plaas, maar dan van gans 

'n ander aard as wat dit in Blaaskans die geval is. In Zacharias se roman neem 

die verteller baie duidelik en onbeskroomd standpunt in vir sy ideologie en is 

die resultaat vir die karakters wat nie daarmee akkoord gaan nie, katastrofaal. 

1.4.3 Die tekste van veertig 

Cronje het in sy skrywes die volksvreemdheid wat die Afrikaner in die veerti

gerjare in die stad ondervind het, beklemtoon. Die stede was die setel van die 
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mag van die oorheerser waar die "inheems e boere-bevolking, d.w.s die Afrika

nerdom" die ondergeskikte rol teenoor die "Engelse immigrante" moes inneem. 

"Die stede was vir die Afrikaner die sete/ van al/es wat volksvreemd was en 

volksvreemd geb/y het" (Van den Heever & Pienaar 1945: 340). Hy beskou die 

verstedelikingsproses as 'n langsame een wat die "boere-volk" die "liberale" 

laat aangryp het omdat die eie as "ouderwets" beskou is (Van den Heever & 

Pienaar 1945: 345). Vir horn word die verstedelikte Afrikaner se lewe geken

merk deur onbestendigheid en ontaarding, byvoorbeeld soos sigbaar in 'n sty

gende egskeidingsyfer, die gebrek aan godsdiensbeoefening en die verval van 

die gesinslewe wat deur individualisme verdring word (Van den Heever & Pie

naar 1945: 350). Dit verteenwoordig volgens Cronje 'n "krisis in ons stedelike 

gesinslewe. . . . Die toestand is inderdaad baie sorgwekkend" (Van den Heever 

& Pienaar 1945: 356). Botha meen ook die stad word in die veertigerjare op 'n 

konvensionele wyse uitgebeeld deur onder andere Willem van der Berg in 

Reisigers na nerens (1946). Konvensioneel in die onderskrywing van die visie 

dat die natuur van God is; die stad van die mens, en die stad is nog geen 

woning vir die mens se gees nie (Botha 1 987). 

Suid-Afrika was van 1939 tot 1945 onder die Smutsbewind betrokke by die 

Tweede Wereldoorlog. Tydens hierdie tydperk verdwyn die armblankedom as 

nasionale probleem. Die Afrikaner word 'n faktor van betekenis in die ekonomie 

en sy welstand groei. In sy hoofstuk, Die Afrikaanse letterkunde van 1906-

1966 in die bundel van Nienaber, meen Antonissen "(d)ie terme Boerenasie en 

Afrikanernasie dek mekaar glad nie meer nie" (Nienaber 1982: 97) omdat die 

Afrikaner nou ook fabrieksarbeider, kapitalis, stedeling sowel as plattelander is. 

"Die sosiale desintegrasie is voltrek, maar 'n politieke en ideologiese re'integra

sie, met name die teken van die 'volk'- en 'ras'-mite begin vorm kry" (Nienaber 

1982: 97). 

Antonissen beweer dat daar in die dekades spanning tussen volk en individu 

binne die Afrikanergemeenskap bestaan het. Dit blyk uit 'n gebied naby die 

literatuur: die sogenaamde "kiosk-lektuur" waarmee hy bedoel "populere ligte 
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leesstof". Dit is egter juis in die veertigerjare dat "damesromans" deur skryf

sters soos onder andere Sophie Roux en Regina Neser uitstekende verkope 

beleef het. Kannemeyer meen dat die styging in die verkope van hierdie "ver

strooiingsverhale" toegeskryf kan word aan "goedkoop resepte en die aanwen

ding van die sensasionele en gewaagde" (Kannemeyer 1983: 46). Teenoor 

hierdie "verstrooiingsverhale" stel hy 'n hele aantal nuwe outeurs wat in die 

veertiger- en vyftigerjare debuteer en wat volgens horn die mens met groter 

verwikkeldheid teken. Deur so 'n volwaardiger uitbeelding van die verstedelikte 

Afrikaner word 'n korrektief op die onder-ontwikkelde romanheld gebring en 'n 

vollediger voorstelling van die Afrikaanse werklikheid gegee (Kannemeyer 

1983: 35). Vandag word baie van die sogenaamde "verstrooiingsverhale" 

egter opnuut bekyk. Botha wys daarop dat die "moderne" Afrikaner se 

waardes en aard so dramaties verander het, dat hy vreemd staan teenoor die 

"ouer" literatuur. Dit is dus vir die ondersoeker noodsaaklik om die "ervarings

werklikheid" van die destydse leser te rekonstrueer ten einde die "ouer" lite

ratuur in konteks te kan herinterpreteer (Botha 1987: 86-87). 

Die realiteit van verstedeliking en die Afrikaner as stadsmens is in die veertiger

jare toenemend literer verwoord (Roos 1994: 37). Roos voer aan dat die aan

vaarde en konvensionele norme dikwels in hierdie literatuur ondermyn is, iets 

wat meermale eers by die herlees van die tydgenootlike literatuur duidelik 

word. Hierdie studie behels dan ook die herlees van 'n hele aantal tekste uit die 

veertiger dekade om vas te stel of daar inderdaad 'n nie-stereotiepe opvatting 

van die Afrikaner en sy gemeenskap tot stand gekom het. 

Brink (Lindenberg 1979) voer aan dat die "ouer" prosa selde afgewyk het van 

die Europese literere tradisie al word daar nuwe temas aangepak. Die prosa

tekste van 1940-1950 kan volgens sy siening beskou word as "Ouer" prosa. 

Hierdie prosa is geneig om "dit-wat-vertel-word" belangriker te ag as "die

wyse-waarop-vertel-word" (Lindenberg 1979: 86). In die ouer prosa word aan

vaar dat die verteller min of meer alwetend is en dat sy woord nie in twyfel 

getrek kan word nie: "die vertelhouding is absoluut" (Lindenberg 1979: 87). 
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Die gebeure word hoofsaaklik chronologies aangebied omdat dit in daardie 

volgorde plaasgevind het: die een ding na die ander. Die aard van die vertelde 

gebeure is "min of meer lokale {en selfs min of meer oppervlakkige) ervaring" 

en word in 'n "taamlike gemoedelike skryfstyl weergegee in 'n redelik konven

sionele interpretasie van die realisme" (Lindenberg 1979: 87). 

Hoe die Afrikaner in die prosatekste van veertig uitgebeeld word, en in watter 

mate daar deur hierdie studie 'n korrektief op bestaande opvattinge gemaak 

kan word, is ondersoek met verwysing na prosatekste wat in die periode 1940 

tot 1 950 verskyn het. 

Die aktualiteit van die Afrikaner (in die veertigerjare) in die stad as tema word 

in 'n hele aantal prosatekste aangetref. Fasette van die Afrikaner se lewe in die 

stad soos onder andere armblankedom, sosiale aanpassing en die ontworteling 

en verbrokkeling van die Afrikanergesin kom in die meerderheid van die gekose 

tekste ter sprake. Die volgende tekste betrek onder meer die genoemde temas: 

Mikro se Klaradynstraat (1947), Steyn se Ons bou 'n stad (1945), Van den 

Heever se Gister (1941 ), Die held (1948) en Marthinus se roem (1949),"Van 

der Berg se Reisigers na nerens (1946), Temas en variasies en Soliterspel by 

kerslig (1949), Boerneef se Stad en land (1941) en Venter se Manda (1944). 

As die son ondergaan (1945) deur Petersen word betrek, nie net omdat dit 

aansluit by die bogenoemde onderwerpe nie, maar ook omdat dit die 

perspektief van 'n persoon van kleur bied. 

Die Afrikaner as arbeider in die goudmyne en die somber bestaan van die myn

werkers, sowel as die Afrikaner se posisie tydens die 1922-mynstakings, word 

aangetref in Brits se Mammon se afgronde ( 1 944), Mikro se Basjan Bastiaanse 

(1944) en Steyn se Ons bou 'n stad (1945). Die landelike aard van die Afri

kaner en die mitiese aanspraak dat die Afrikaner "'n mens van die aarde" is, 

word in die volgende prosatekste in oenskou geneem: J.H. du Preez se Die dag 

van more (1945) wat handel oor Knysnaboswerkers en arbeidsliefde, Mikro se 
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Basjan Bastiaanse (1944), Van den Bergh se Vliee teen die ruite (1953) Van 

den Heever se Van aangesig tot aangesig ( 1 942) en Anderkant die berge 

(1944), Steyn se Die verste blou berge (1948) en Venter se Eenderse morge 

(1950). 

Uitsprake oor die kerk en godsdiens word in feitlik al die bogenoemde tekste 

gevind, en verder ook nog in Venter se Alleen (1945) en Mikro se Vier mense 

(1944). Die stryd om Afrikanermag word uitgebeeld in onder andere Murray se 

Die gerf (1941 ), Mikro se Basjan Bastiaanse (1944), Van den Heever se 

Marthinus se roem (1949) en Steyn se Ons bou 'n stad (1945). 

Afgesien van bogenoemde ("nie-gekanoniseerde" romans), is daar ook besluit 

op Bart Ne/ van Van Melle (1964) en Laat vrugte van Van den Heever (1939) 

as ondersoekmateriaal. Eersgenoemde het aanvanklik in 1936 in Nederlands 

verskyn en is later herskryf. In 1942 verskyn die roman in Afrikaans onder die 

titel En ek is nog hy, en by die herdruk in 1 950 as Bart Ne/. Vir hierdie studie is 

die sesde druk van 1 964 gebruik. Die keuse van hierdie twee romans is gedoen 

op grond daarvan dat albei allerwee beskou is as klassieke Afrikaanse romans 

en vir baie jare reeds gereeld op skoolvlak voorgeskryf is en steeds voorgeskryf 

word. Laat vrugte is verder in 1942 met die Hertzogprys vir prosa bekroon -

die enigste prosawerk (buiten die algehele prosa-oeuvre van Sangiro wat in 

1 945 bekroon is) wat hierdie prestasie in die veertigerjare kon behaal. Alhoe

wel Van Melle se Bart Ne/ nooit bekroon is nie, word dit dikwels deur kritici 

hoer as Laat vrugte aangeslaan. 

Dit moet beklemtoon word dat daar juis nie alleen met gekanoniseerde litera

tuur gewerk is nie omdat dit as noodsaaklik beskou is om die sogenaamde "po

pulere" werke ook by die studie in te sluit aangesien elke werk elemente bevat 

wat die besondere visie van die outeur op die maatskaplike samelewing weer

gee. Brink meen in hierdie verband dat selfs die "nederi~~te uiting in 'n gegewe 

konteks" partykeer die mees verhelderende kan wees. "Elke menslike uiting 

word in sy sosiale verband nie net 'n draer van ideologie nie, ... maar ook 
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medeskepper daarvan" (Brink 1989: 84). Heelwat van die veertiger prosateks

te wat hierbo betrek word, word byvoorbeeld deur onder meer Nienaber as 

"kiosklektuur", en deur Kannemeyer as "verstrooiingsverhale" beskou. Roos se 

bevindinge in haar artikel, Drie "dames "-romans toon dat die romanwereld wat 

deur die aanvaarde literatuurgeskiedenis as "tipies van daardie tyd gekanoni

seer is", dikwels amper "skokkend" verskil van wat werklik die geval was 

(Roos 1992: 47). Sy stel tereg die vraag: "Sou dit wees dat die kritici wat 

sedert die veertigerjare die norme daargestel en die geskiedenis neergeskryf 

het, dalk nie vrede gehad het met hierdie romans wat glad nie ingepas het in 'n 

ge'idealiseerde Volk- en Vaderlandvisie nie; met werke wat geensins as didak

ties/moraliserend, of selfs as romanties/realisties beskryf kon word nie? Met 

werke wat nie die mite van die Boer en sy liefhebbende vrou onderskryf het 

nie?" (Roos 1992: 51). 

Daar sal in hierdie studie vasgestel word of die beeld wat daar van die Afrika

ner in al sy fasette voorgehou is in die sogenaamde "literer"-aanvaarde prosa

tekste van die veertigerjare, inderdaad die enigste "imagotipes" van die betrok

ke tyd weerspieel het. Of daar nie by 'n herlees van hierdie tekste sowel as in 

ander tekste wat nie noodwendig kon aanspraak maak op literere waarde in die 

tyd nie, 'n beeld te voorskyn tree wat ruimer is as die gekanoniseerde een nie, 

want "by die herlees van die werke is weer eens getoon dat kategorisering en 

kanonisering 'n uiters relatiewe en subjektiewe kwessie is, en dat dit glad nie 

op vasstaande, onbetwiste literere feite berus nie. Die oordeel oor wat goed of 

belangrik in die letterkunde is, word klaarblyklik weer en weer in die loop van 

tyd deur lesers en kritici gewysig" (Roos 1992: 51 ). 

In al die gevalle was dit die ideaal om eerste uitgawes te bestudeer. 
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1 .4.4 Historiese bronne 

Die aard van die studie het dit ook genoodsaak om 'n aantal historiese bronne 

wat die Afrikaner en Afrikanerskap ondersoek het, te bestudeer. Vir hierdie 

doel is daar met 'n wye spektrum bronne gewerk wat vanaf 1945 tot ongeveer 

1 991 verskyn het. 

1 . 5 Strukturering van die ondersoek 

1.5.1 Teoretiese raamwerk 

Die probleemstelling van hierdie studie soos uiteengesit in paragraaf 1 . 1 . het 

vereis dat daar eerstens deeglik verantwoording gedoen moes word van die 

teoriee waarop hierdie ondersoek gegrond is. Daar word dus relatief breedvoe

rig ingegaan op die Nuwe Historisistiese benadering, die debat rondom kolonia

le en postkoloniale literatuur, en die lmagologiese benadering. 

Omdat die verhouding tussen die gekose tekste en die geskiedenis telkens on

dersoek is, en omdat daar gepoog is om nuwe inligting in die tekste te probeer 

"ontdek", het die Nuwe Historisisme as resente ontwikkeling in die literatuur

studie 'n toepaslike benaderingswyse gelyk. Die Nuwe Historisistiese benade

ring het op sy beurt daartoe gelei dat insigte omtrent die sogenaamde koloniale 

en postkoloniale literatuur opnuut bekyk is. Omdat hierdie studie juis met die 

uitbeelding van Afrikanerskap in die literatuur te doen het, is daar ook 'n 

poging om vas te stel wat die situasie ten opsigte van koloniale en postko

loniale literatuur in Afrikaans is. Die lmagologie weer, sluit nou aan by die stu

die van die koloniale en postkoloniale literatuur in die opsig dat die imagoloog 

horn besig hou met die wyse waarop daar beeldvorming (imagotipes) in die let

terkunde plaasgevind het. Vir hierdie studie was dit dus onontbeerlik om redelik 

uitgebreid in te gaan op die aard en doel van die lmagologie, en op die verskil-
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lende teoriee wat daar bestaan oor die totstandkoming van nasionale stereo

tipes in die literatuur. 

Die klem wat die Nuwe Historisisme op die realiteit plaas, teenoor die klem wat 

die lmagologie op die beeld laat val, hoef by teksbeskrywing geensins teenstry

dige benaderings te wees nie, maar het juis aanvullend ingewerk en daartoe 

bygedra dat meerduidige afleidings uit die tekste gemaak kon word. 

1.5.2 Begripsverkenning 

Deeglike verkenning van die begrippe Afrikaner en Afrikanerskap het een van 

die fasette van hierdie studie gevorm. Vir hierdie doel is daar gebruik gemaak 

van bronne wat nie slegs die menings bevat van dit wat 'n wye spektrum Afri

kaners (van ver links tot ver regs) oor hulleself bevind het nie, maar ook van 

bronne wat die menings bevat van outeurs van ander nasionaliteite, onder 

andere Amerikaners, Britte, Duitsers en Franse en van swart Suid-Afrikaners. 

Die verskillende uitsprake wat daar oor die herkoms en wordingsgeskiedenis 

van die Afrikaner bestaan, en die verskeie faktore wat 'n rol gespeel het in die 

vorming van die begrip Afrikaner, is redelik uitvoerig ondersoek. Die onteen

seglik beduidende rol wat 'n bepaalde godsdiensbeskouing en die taal as same

bindende faktor op die vorming van die begrip Afrikanerskap gespeel het, is 

verder bespreek. Daar is ook ingegaan op die uiteenlopende opvattings oor die 

begrip volksaard - opvattings wat wissel van 'n vaste oortuiging oor wat daar

onder verstaan word, tot 'n ontkenning van die hele begrip. Die verkenning van 

die begrippe Afrikaner en Afrikanerskap sou onvolledig gewees het as daar ook 

nie verwys is na die rol wat diepgewortelde angsgevoelens in die vorming van 

die begrippe gespeel het nie. Al bogenoemde aspekte het gelei tot 'n redelik 

breedvoerige begripsverkenning oor Afrikaner en Afrikanerskap. 
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1 . 5. 3 T eksstudie 

Benewens die tematiese ondersoek van die tekste, is daar aan die hand van die 

lmagologiese benadering ook noukeurig aandag gegee aan narratologiese as

pekte, soos die verskillende vertelperspektiewe en .<arakteriser::-ig, asook aan 

die funksionele ruimtebeelding om vas te stel in hoeverre daar sekere imago

tipes in die tekste tot stand gekom het (indien wel). Roos ( 1 993) voer aan dat 

die keuse van 'n ek-verteller byvoorbeeld nie noodwendig impliseer dat daar 

met die arrogante blik van 'n maghebber op die magteloses gefokaliseer word 

nie, maar dat die ontplooiing van 'n waarnemersrol dalk 'n baie interessante 

struktuurlyn in 'n verhaallyn kan vorm - 'n verhaallyn wat moontlik verband 

hou met die opbou van 'n nie-stereotiepe tematiek. Daar is dus vasgestel hoe 

die aard en status van die verteller moontlik in die gekose tekste as die motive

ring vir 'n bepaalde opvatting gesien kan word. 

Daar is verder nagegaan hoe die tekste die komplekse verhouding tussen fiksie 

en feitelikheid betrek en hoe daar oor tyds-, werklikl'leids- en fiksionele grense 

heen en weer beweeg is (Roos 1993: 9). Die Nuwe Historisistiese benadering 

van die studie het dit in hierdie opsig moontlik gemaak om die bestaande ver

beelde handelinge, die historiese en romankarakters en die gebeure uit die 

verskillende tydperke, in konteks te interpreteer. Die rol wat die verbeeldings

elemente in die tekste speel, met ander woorde die identifikasie van watter 

gebeure heeltemal versin is, en watter inderdaad 'n verwysing is na, en betrek

king het op werklike, aktuele gebeure en historiese en politieke figure, het daar

toe gelei dat sekere moontlik relevante gevolgtrekkings en afleidings gemaak 

kon word. 

Objektiewe en verifieerbare geskiedkundige uitsprake is bestudeer om die mate 

waarin die prosatekste 'n weerspieeling van die aktuele samelewing gee, vas te 

stel. Dit betaken dat onder meer historiese dokumentasie en argivale bronne 

nagegaan is ten einde die outentisiteit van die prosagegewe te beoordeel. Vol

gens die Nuwe Historisistiese benadering val die klem juis op die ontleding van 
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elke besonderheid, al is dit ook hoe nietig, om sekere opvattinge wat in 'n be

paalde samelewing bestaan (of bestaan het), of gepropageer word, te korri

geer, te ondermyn of selfs te bevestig. Om die verband tussen die literatuur en 

geskiedenis te ondersoek, is die sosiologiese inhoud van die tekste ook in ag 

geneem. Hoe die verskillende tekste by publikasie deur kritici ontvang is, het 

verder belangrike inligting oor bestaande opvattinge verskaf. 

1.5.4 Jameson: drie horisonne van verwysing 

Die drie horisonne van verwysing van interpretasie soos Jameson dit volgens 

Coetser daarstel (Coetser 1993: 73), is met 'n wysiging aan die derde horison 

van verwysing, as 'n geskikte model aanvaar vir die aanpak en strukturering 

van hierdie studie. 

"In die eerste horison van interpretasie word die historiese gebeure simbolies 

getransformeer tot teks. Waarop dit neerkom, is dat die geskiedenis in 'n her

skrewe vorm in die ... teks aangebied word" (Coetser 1993: 73). Jameson 

voer aan dat die literere skeppingsdaad ideologies van aard is. Daar moes dus 

nagegaan word in hoeverre die historiese grondstof in 'n prosateks omskep is, 

byvoorbeeld hoe daar spesifieke historiese transformasies in die teks plaas

gevind het om sekere vrae (soos: wat is 'n volk?) aan die orde te bring en te 

probeer beantwoord. Die reaksie van die leser op die antwoorde wat in die teks 

aangebied word, gee 'n aanduiding van die verdeeldheid wat daar in die ge

meenskap bestaan het, al dan nie. Of daar sosiale weersprekings in die tekste 

voorkom, word ook ondersoek. 

"In die tweede fase word die teks deel van 'n omvattende klassediskoers" 

(Coetser 1993: 75). Of die tekste 'n aanduiding is van woelinge in die gemeen

skap, en in watter mate die tekste hierdie woelinge weerspieel, het deel van 

die ondersoek gevorm. Coetser verwys byvoorbeeld na 'n groep Afrikaanse 

kultuurleiers wat 'n "kampanje" gevoer het teen Die pluimsaad waai ver: "die 
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dominante deelnemers het as drukgroep opgetree ten einde die ideologiese 

mag oor die Afrikaanse kultuurlewe te bekom" (Coetser 1993:75). 

"In die derde fase van interpretasie is die uitgangspunt die produksiewyse, ma

terieel en kultureel, wat op daardie stadium in die gemeenskap oorheers. " ... In 

elkeen van die produksiewyses gaan dit om die uitoefening van mag" (Coetser 

1993: 76). Coetser beskou die Afrikaanse letterkunde as 'n verskynsel wat 

nog onderworpe is aan 'n proses van verandering en op pad is na die eindpunt: 

dekolonisering (Coetser 1993: 76). Vir die doel van hierdie studie, is daar nie 

volledig met die hele dekoloniseringsproses soos dit in die derde fase betrek 

word, rekening gehou nie. 

Die ondersoek het egter behels dat daar nagegaan is of die tekste onder meer 

as 'n historiese korrektief optree. Aspekte wat in hierdie verband in die tekste 

in oenskou geneem is, sluit onder andere die volgende in: hoe die kwessie of 

daar ruimte is vir die naasbestaan van verskillende kulture in Suid-Afrika in die 

tekste aangespreek is, of die tekste die historiese rol wat nie-Afrikaners in die 

land gespeel het, erken, of die tekste verder deur 'n sekere groep in die same

lewing beskou word as 'n aanval op die Afrikaner as groep, en indien dit nie 

die geval is nie, in watter mate die gemeenskap die nuwe beelde aanvaar het. 

Die ondersoek het verder aan die lig gebring hoe die tekste verruimend inge

werk het op bestaande opvattinge oor Afrikaner en Afrikanerskap, asook hoe 

genoemde opvattinge deur die tekste ondermyn, ontluister of bloot ontken is. 

2 TEORETIESE PARAMETERS 

2. 1 Die Nuwe Historisisme 

2.1.1 Geskiedenis en fiksie 

Volgens Roos (1985a: 1) is dit 'n "onbetwisbare feit" dat daar 'n betekenisvol

le verhouding tussen letterkunde en geskiedenis bestaan. Deur die eeue heen is 
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daar deur die letterkunde nabootsend gewerk, en was die literere teks veral tot 

die twintigste eeu as 'n spieelbeeld van die werklikheid beskou. Sinvolle "kor

rekte" afleidings omtrent die realiteit kon as gevolg daarvan gemaak word. 

Geskiedenis is ook tradisioneel beskou as "'n feitelike, objektiewe verslag 

waarin talryke gebeure en gegewens volledig beskryf kan word, en Wadrdeur 

die belangrikste patrone duidelik raakgesien en georden is" (1985a: 1 ). 

Behalwe deur die navolgers van die outonomistiese teoriee, is die historiese 

konteks van die letterkunde nog altyd by interpretasie in ag geneem. By die 

studie van afsonderlike tekste is kennis van en vergelyking met gedokumen

teerde sosiopolitieke feite dus dikwels nodig. Die letterkunde sal dan "in ge

sprek tree" met konvensionele geskiedskrywing. "Om letterkunde en geskiede

nis as twee kategoriee in 'n dinamiese verhouding binne 'n eenheid te beskou, 

lei tot die relativering van absolute grense, tot die erkenning van verskuiwende 

perspektiewe, tot 'n herinterpretasie van feit en fiksie" (Roos 1985a: 6). 

Beide Litvak (Bump & Scheick 1988) en Lombard ( 1 991) voer aan dat daar nie 

'n radikale onderskeid tussen "fiktiewe vertelling" en die omringende wereld 

gemaak kan word nie. Geskiedenis as feite, en verhaal as fiksie, is dikwels nie 

duidelik van mekaar te onderskei nie. 

Greenblatt (1980) noem self-fashioning 'n proses wat nie 'n skerp onderskeid 

tussen literatuur en die sosiale lewe maak nie. Dit steek gereeld grense oor tus

sen die skep van literere karakters, die vorming van 'n eie identiteit, die erva

ring om deur magte buite jou beheer omvorm te word, en die poging om ander 

selfbeelde te fatsoeneer. lndien literatuur slegs as 'n afsonderlike reflektering 

van die heersende gedragskodes beskou word, kort dit die houvas van die 

werklike funksies daarvan, van kuns in verhouding tot die individu en instel

lings, drasties in. Volgens horn is sosiale handelinge altyd betrek by interpreta

sie. Die taak van interpretasie is om meer sensitief die konsekwensies van taal 

(as 'n kollektiewe boumiddel) in ag te neem deur beide die sosiale werklikheid 

t6t die wereld van die literere teks, en die sosiale werklikheid In die wereld van 
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die teks, te ondersoek. Hy beskou groot kuns as 'n buitengewoon sensitiewe 

weergawe van die komplekse strewes en ooreenkomste van kulture. 

Greenblatt ( 1 980) meen die leser moet die eie situasie ontkom wanneer daar 

ge'lnterpreteer word. Dit is onvermydelik dat dlt wat in die teks weerklank vind 

en sentraal aangebied word, in 'n soort historiese drama ingeskryf word. Die 

geskrewe woord word bewustelik vasgele in gemeenskappe, lewensituasies en 

magstrukture. Dit wat sowel tydgenote as vorige skrywers geskryf het, stel die 

mens in staat om indirek toegang tot die figure en hulle kulture te he. 

Jauss (Cohen 1989) benader die literatuur vanuit 'n ietwat ander oogpunt. Hy 

wys daarop dat 'n nuwe literere benadering nie 'n onbekende terrein hoef te 

behels nie, maar 'n nuwe perspektief kan wees op dit wat lank reeds bekend is 

en nog altyd misgekyk is. Volgens Jauss was daar nog altyd so vanselfspre

kend twee literere partye, naamlik die teks en die skrywer, dat die derde in

stansie, die leser, misgekyk is. Die vraag hoe literatuurgeskiedenis as 'n kom

munikatiewe proses tussen skrywer, werk en leser kan funksioneer, het 'n 

nuwe navorsingsveld geopen (verwysende na die Resepsieteorie). Belangrikste 

vir horn was die vraag rondom die ervaring van kuns. Hieruit vloei voort dat die 

lees deur die ge"impliseerde leser aangevul behoort te word deur die lees deur 

die historiese leser. 'n Rekonstruksie van die innerlike einder van verwagtings 

wat die literere werk impliseer (of in die vooruitsig stel), moes aangevul word 

deur die rekonstruksie van die sosiale einder van verwagtings wat die leser 

voorsien, of wat sy of haar eie historiese "Lebenswelt" (Cohen 1989: 123) 

meebring. 

Iser (Cohen 1989) verwys in hierdie verband na meervoudigheid/pluralisme, of 

selfs na 'n nuwe pragmatisme. Die beskouing is gebaseer op die oortuiging dat 

daar (na Dekonstruksie) nie meer algemeen aanvaarbare konsepte kan wees 

nie, sodat al die verskillende benaderings vrye teuels toe~elaat moet word, en 

dat die teks gedurig in verband gebring moet word met plaaslike vereistes. Ook 

hy meen dat dit niks nuuts is om literatuur as 'n spieelbeeld van die werklikheid 
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te sien nie. Die vraag ontstaan net in hoeverre literatuur iets spesiaals kan re

flekteer wat die geskiedenis, of die sosiologiese teorie, nie kan ondervang nie. 

Hy voer aan dat niemand die inhoudelike waarde van die literatuur in beide die 

geskiedenis en die gemeenskap kan ontken nie, maar die vraag wat byna on

middellik ontstaan, is waarom die literatuur as spieelbeeld moet bestaan, en in 

watter mate dit die mens in staat stel om iets omtrent die gemeenskap te 

ontdek. As gevolg van die feit dat literatuur byna so oud is soos die mensdom 

self, kan dit aanvaar word dat literatuur in sekere menslike behoeftes moet 

voorsien. Wat die behoeftes is, en wat die literatuur daaromtrent blootle, kan 

aanleiding gee tot die ontwikkeling van 'n literatuur wat mensgerig is. Hy 

beweer verder dat daar aanvaar moet word dat daar nie werklik menslike kon

stantes is nie, maar dat historiese omstandighede voortdurend menslike ver

moens aktiveer wat daartoe lei dat daar 'n geskiedenis met 'n verskeidenheid 

modelle ontstaan. Dit wil voorkom asof die literatuur menslike neigings bepaal 

in soverre andersins verborge eienaardighede aan die lig kom. Iser meen dat 

onsienlikes voortdurend in fiksie blootgele word. 

In hierdie studie sal van die verskillende perspektiewe wat fiksie op die geskie

denis bied, telkens ondersoek word. 

2.1.2 Die aard van historiese diskoers 

White (Cohen 1989) voer aan dat "geskiedenis" alleenlik deur taal toeganklik 

gemaak word, en dat die mens se ervaring van geskiedenis onlosmaaklik ver

bind is met gesprek daaroor. Verder, dat die gesprek neergeskryf moet word 

voor dit as geskiedenis ervaar kan word, "and that this experience, therefore, 

can be as various as the different kinds of discourse met with in the history of 

writing itself" (Cohen 1989: 19). 
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"Geskiedenis" impliseer 'n soort verwantskap met "die verlede" wat bereik 

word deur 'n eiesoortige geskrewe gesprek, aldus White. Die alledaagse reali

teit kry deur geskiedskrywing vorm en betekenis. 

Historiese diskoers vind in sy kultureel belangwekkende vorm uiting as 'n spe

sifieke soort van skryf wat die mens toelaat om die relevansie van die litera

tuurteorie met betrekking tot beide die teorie en die praktyk van geskiedskry

wing in aanmerking te neem. White (Cohen 1989: 20) beweer verder dat his

toriese diskoers slegs moontlik is as aanvaar word dat "die verlede" bestaan as 

iets waaroor dit moontlik is om betekenisvol te praat. Volgens horn is gebeure 

histories "only in the extent to which they are represented as subjects of a 

specifically historical kind of writing" (Cohen 1989: 20). Omdat geskiedenis 

geskryf moet word voordat dit gelees kan word, hou die literatuurteorie 

. verband nie net met die geskiedskrywing nie, maar ook met die filosofie van 

geskiedenis. Bogenoemde beskouing impliseer nie dat die verlede nie werklik 

bestaan het nie, of dat die mens nie oor presiese inligting oor die verlede beskik 

nie, of dat die mens nie die inligting in kennis kan omskep deur die aanwending 

van verskillende "wetenskaplike" metodes nie. "What historical discourse pro

duces are interpretations of whatever information about and knowledge of the 

past the historian commands" (Cohen 1989: 20). 

White (Cohen 1989) haal Jakobson aan wat op die intensionele aard van histo

riese diskoers wys - dit is sowel binne- as buite-verwysend. White wys verder 

daarop dat daar tussen die historikus se navorsingsperiode (wanneer hy inlig

ting oor die verlede versamel), en die voltooiing van die geskrewe geskiedenis, 

'n aantal belangrike wisselende prosesse plaasvind waarin die historikus se 

beeldende vermoe eerder toeneem as afneem. Hy beklemtoon die rol wat fi

guurlike taalgebruik by geskiedskrywers speel - selfs by die wat hulle beperk 

tot statistiese ontledings. 

Gebeure wat plaasgevind het, word (wanneer hulle in spesifieke tydvakke geor

den word) volgens chronologiese metodes geklassifiseer wat "kultuur-spesi-
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fiek" is. Verder word die gebeure deur die historikus "ingevul" om fases in 'n 

durende proses aan te dui. "The events may be 'given', but their functions as 

elements of a story are imposed upon them - and are imposed by discursive 

techniques more tropological than logical in nature" (Cohen 1989: 26). White 

wys daarop dat dit geskiedskrywers vry staan om te besluit op watter metode 

hulle navorsing en geskiedskrywings sal doen - anders as met natuurweten

skaplike dissiplines. Dit beteken nie dat geskiedskrywing inherent onwaar is 

nie, slegs dat die waarheid tweeledig is: feitelik en figuurlik. Die manier waarop 

die geskiedenisfeite aangebied word, be"invloed die weergawe daarvan. Dit 

weerspieel die historikus se siening; sy benadering het baie te doen met aan

bieding en feitlik niks met waarneming nie. Gebeure vind plaas, maar feite 

word deur linguistiese beskrywing tot stand gebring. 

Dit is dus duidelik dat geskiedskrywing die persoonlike stempel van die ge

skiedskrywer dra, en dat sy interpretasie nie noodwendig dieselfde sal wees as 

die van 'n volgende geskiedskrywer wat dieselfde gebeure sou vertolk nie. 

Hierdie baie belangrike konsepte moet vanselfsprekend in gedagte gehou word 

wanneer die literere tekste volgens die Nuwe Historisistiese metode benader 

word. 

2. 1 .3 Die aard van die Nuwe Historisisme 

As gevolg van politieke en ideologiese omwentelinge dwarsoor die wereld na 

die Tweede Wereldoorlog, het die behoefte aan 'n herinterpretasie van die ge

skiedenis ontstaan, en in Suid-Afrika is die proses van herinterpretasie ook 

reeds aan die gang. Die behoeftes en die ambisies van minderheidsgroepe het 

veroorsaak dat daar opnuut na die geskiedenis gekyk moes word soos dit in die 

verlede en deur magshebbers geboekstaaf en ge"interpreteer is, om dan vanuit 

nuwe perspektiewe inligting te probeer ontdek wat moontlik verhelderend kan 

werk. Die Nuwe Historisisme is die term wat gebruik word om hierdie benade

ring te omskryf. Een van die aspekte van die Nuwe Historisisme is dat dit ook, 
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en veral, van literere tekste gebruik maak om daardie vroeer verswee inligting 

te verkry. 

Die Nuwe Historisisme is eintlik 'n resente ontwikkeling in die literatuurstudie 

en -kritiek. As die sewentigerjare die dekade van die Dekonstruks~e genoem is, 

kan die tagtigerjare hipoteties beskou word as die T erugkeer na die Geskiede

nis, of die Herwinning van die Referent (die Verwysing) (Bump & Scheick 

1988: 120). Die Nuwe Historisisme het in die praktyk sy oorsprong gehad in 'n 

herwaardering en herbeskouing van Renaissance-literatuur, en met die pogings 

om 'n konstruksie van die negentiende eeuse sosiale gemeenskap te doen in en 

deur die bestudering van die negentiende eeuse roman. 

Roos (1993: 3,4) wys op veranderde perspektief as 'n kernaspek van die dis

koers rondom die beweging van die Nuwe Historisisme. "Baie vereenvoudig 

kan die doelstellings van die Nuwe Historisisme beskryf word as 'n poging om 

inligting oor eras wat glad nie of onvolledig of verwronge deur die gekano

niseerde geskiedskrywing geboekstaaf is, te herwin. Vanselfsprekend word die 

bestaande, konvensionele dominante aannames dan ook bevraagteken en 

meestal ondermyn" (Roos 1993: 4). Sy noem dit 'n "rekonstruksie" wat die 

leser in staat stel om "vir die eerste keer die stemloses se stem" te hoor (Roos 

1993: 4). Of anders gestel: daar word "met die visie van die gemarginali

seerdes (die wat vroeer ge"ignoreer, stilgemaak, uitgestoot of onderdruk was) 

na die sentrum (die vroeere magsfigure) gekyk" (Roos 1993: 3). Sy verwys 

verder na die "algemene postmodernistiese Westerse kultuursfeer waarbinne 

daar tydens die afgelope dekade indringend aandag gegee is aan kw.essies soos 

koloniale letterkundes, postkoloniale teoriee waarvolgens die literere teks 'n be

langrike sosiopolitieke funksie toegese word, en die praktyk van die sg. nuwe 

historisisme" (Roos 1993: 2). Sy voer aan dat die kulturele diskoers "vanuit 

milieus radikaal anders as die normatiewe Wes-Europese een" gevoer word en 

dat die "identiteitstrewes van die gemarginaliseerde 'anderes"' die sentrale 

motief vorm (Roos 1993: 2). 
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Volgens Coetser (1993) gaan die Nuwe Historisisme van die volgende stand

punt uit: Moontlike werelde word geskep en die leser interpreteer die moontlike 

wereld in terme van sy gewone, sosio-historiese werklikheid. Die outeur neem 

byvoorbeeld sekere aktualiteite wat hy wit beklemtoon uit die sosio-kulturele 

werklikheid en bou sy teks daaromheen, en dit is hierdie sosio-kulturele werk

likheid waarop die Nuwe Historisisme konsentreer. 

Litvak (Bump & Scheick 1988: 128) vra die vraag: Wat wit die Nuwe Histori

sisme he? Volgens horn fokus dit op vertellings waarvan die nougesette (re)

konstruksie 'n weg bied weg van die eentonige strengheid van die voor die 

hand liggende dekonstruktiewe benadering. Deur aan te toon dat tekste 'n ge

skiedenis het wat hulle bepaal, en waarvan die spore aangeteken moet word, 

plaas die Nuwe Historisiste die filosofie van die Dekonstruksie binne 'n groter 

narratiewe konteks. Wanneer gekonfronteer met die "impossibilty of knowing 

what language might be up to" (Bump & Scheick 1988: 128), probeer die 

Nuwe Historisisme n6g die probleem oplos, n6g dit ontmasker as vats of 

irrelevant. 

Cohen ( 1 989: i-vii) wys op die snelle verandering wat daar sedert 1 989 in die 

beoefening van die literatuurteorie plaasgevind het. Hy beweer dat teoretici 

nou subjektief metodes kies om hulle standpunte te ondersteun (bv. feminis

tiese en swart teoretici). Hy haal Hillis Miller aan: "The study of literature has a 

great deal to do with history, society, and the self" (Cohen 1989: vii). Volgens 

horn het die literatuurteorie ook 'n omvangryke rot in die ontleding van die 

geskiedskrywing begin speel. 

Ook Miller (Cohen 1989) wys op die enorme klemverskuiwing wat daar sedert 

1979 in die literatuurstudie was - vanaf die "intrinsieke" retoriese studie na die 

belangstelling vir die "eksentrieke" verwantskappe van literatuur: die plasing 

van gebeure binne psigologiese, historiese of sosiologiese konteks. Dit het 

saamgeval met 'n algemene terugkeer na "oud-modiese" biografiese, tematiese 
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en literer-historiese metodes. Dit was asof daar met groot geesdrif teruggekeer 

kon word na die meer "menslike werk" van skryf oor mag, geski0denis, ideo

logie en die werklike lewens van mense soos hulle in die samelewing bestaan, 

en soos hulle in die literatuur "weerspieel" word. 

Liebenberg (Wiehahn & Roodt 1 988) onderskei tussen die populere begrip van 

ideologie, naamlik dat dit 'n stel idees is en die definisie van ideologie in terme 

van sosiale strukture. Eersgenoemde verwys na idees wat mense van die 

werklikheid het, terwyl laasgenoemde verwys na die wyse waarop die sosiale 

werklikheid self gestruktureer is. Die ideologiekritiek wil die aandag vestig op 

die "sosiale en historiese aard van wat gewoonlik as onveranderlik en on

bevraagteken beskou word; om uit te wys watter sienings en gewoontes wat 

as vanselfsprekend, natuurlik, universeel, of waar aanvaar word, eintlik 'n spe

sifieke groep se belange dien en as sodanig historiese verskynsels en daarom 

veranderlik is" (Wiehahn & Roodt 1 988: 110). Wat die letterkunde betref, sal 

die benadering bydra om die teks te verstaan wanneer dit (die teks) in verband 

gebring word met sy literere en sosiale konteks. In bogenoemde opsig sluit die 

ideologiekritiek nou aan by die Nuwe Historisisme. 

Die Nuwe Historisisme is in vele opsigte op 'n holistiese benadering afgestem. 

Litvak (Bump & Scheick 1988) wys tereg daarop dat die Nuwe Historisisme 'n 

plek in die diskursiewe konteks inneem, in die opsig dat dit met ander opvat

tings oor die literatuur wedywer. Die era van die Nuwe Historisisme staan juis 

as Nuwe bekend, nie omdat dit ander opvattings oor die literatuur uitsluit nie, 

maar omdat dit oor die vermoe beskik om hulle op te neem. Die nuutheid van 

die teorie spruit uit die voortdurende interaksie wat daar bestaan met onlangse 

ontwikkelinge in die Marxistiese, die feministiese en die psigo-analitiese bena

derings. 

Dit moet egter ook uit die staanspoor duidelik wees dat die Nuwe Historisisme 

nie 'n medium behoort te wees om aan te toon dat revolusionere verandering 

van instellings deur die literatuur meegebring kan word nie. Iser stel dit so: 
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"The heirs of bourgeois culture must now see that the desire to change institu

tions through literature is nothing but a delusion" (Cohen 1989: 226). 

2. 1 .4 Die Nuwe Historisismt:: en Dekonstruksie 

Volgens Lombard (1991) neem Dekonstruksionistiese teoriee nie die historiese 

konteks in tekste voldoende in ag nie. Te veel klem word op intensiewe lees 

geplaas. Sy voer aan dat die Nuwe Historisisme tog in 'n groot mate aansluit 

by Dekonstruksie in die sin dat dit ook uitgaan van die algemene meerduidig

heid van diskoers (verskuiwende betekenisse). Die fokuspunt by die Nuwe His

torisisme is egter dat daar 'n omringende konteks bestaan wat so volledig 

moontlik in ag geneem word. 

Litvak (Bump & Scheick 1988: 122) beskou die klemverskuiwing wat vanaf 

Dekonstruksie tot die Nuwe Historisisme plaasgevind het nie as 'n beweging 

van een teoretiese paradigma na 'n ander nie, maar eerder as 'n beweging van 

'n meer opvallende beklemtoning van retoriek, na 'n minder opvallende een - 'n 

keuse tussen "literatuur" en "gemeenskap". Die verandering sluit prosesse in 

wat implisiet wegbeweeg van die (klaarblyklike) spesifieke van fiksie, na die 

enigsins ontwykende vaagheid van "denkbeeldigheid" en "diskoers". Litvak 

beweer dat die aanhangers van die Nu we Historisisme "angsgevoelens" deel: 

"anxieties that any fiction may manipulate and conceal" (Bump & Scheick 

1988: 122). Die "anxieties" wat syns insiens oorheers, is om vasgevang te 

wees in die retoriese doolgange van die Dekonstruksieteorie. Hy vra die vraag: 

As ons feitlik gedoem is om ons eie "verlede en toekomstige bestaan" verkeerd 

te lees, hoe kan ons die hoop koester om die geskiedenis van 'n hele gemeen

skap te verstaan? 

Dit wat die Nuwe Historisisme bruikbaar in die Dekonstruksionistiese gevind 

het, was die manier waarop die opheffing van die grens tussen die letterkunde 

en nie-letterkunde klaarblyklik die lees van nie alleen die geskiedenis op sigself 
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nie, maar ook van die letterkunde as 'n onvermydelike sosiale verskynsel, aan

gemoedig het. Dat die Nuwe Historisisme wegskuif van retoriese aangeleenthe

de is nie bloot 'n verdrukking van Dekonstruksie nie. lnteendeel, wanneer dit 

beoefen word deur kundige en self-kritiese vertolkers, weerspieel die Nuwe 

Historisisme volgens Litvak sowel die nougesetheid van Dekonstruksie op sy 

heel beste, as die onbetroubaarheid van die negentiende eeuse psigologistiese 

benadering op sy heel ondergrawendste. 

Litvak voer voorts aan dat die Nuwe Historisisme die "verveling" van Dekon

struksie verwerp. Dit produseer interpretasies wat nuwe sin aan die kulturele 

werklikheid gee. Watter gevare hierdie aktiwiteit ook mag inhou, die Nuwe His

torisisme "verkies" dit bo die moontlikheid om deur Dekonstruksie "verveel" te 

word; Dekonstruktiewe lesings wat soms dreig om die individuele vakgebied te 

vernietig en om die kulturele ervaring (geskiedenis) te reduseer tot "a long mo

notonous aberration" (Bump & Scheick 1988: 145). 

Daarenteen meen Miller (Cohen 1989) dat alhoewel die literatuurstudie baie te 

doen het met die geskiedenis, die gemeenskap en die self, die verhouding nie 

tematies in die literatuur gereflekteer word nie. "Here 'reading', in the sense of 

a rhetorical analysis of the most vigilant and patient sort, is indispensable" 

(Cohen 1989: 104). Vir horn moet daar interaksie (sterker nog, konfrontasie) 

bestaan tussen die retoriese literatuurstudie wat op taal fokus en waarvan 

Dekonstruksie verreweg die noukeurigste is, en die gewilde eksintrieke opvat

tinge in die literatuur. Sonder so 'n interaksie sal 'n mens glad nie verstaan wat 

die rol van die literatuur in die gemeenskap, die geskiedenis en in die bestaan 

van die individu vul nie. Deur net op 'n kontekstuele verhouding te konsentreer, 

bestaan die gevaar dat die rol van die literatuur misplaas kan word; dat die 

klem te sterk val op byvoorbeeld die literatuur as 'n politieke of 'n historiese 

mag. Niemand betwyfel die voorstellende ("performative") aard van die litera

tuur nie; dat dit 'n manier is van dinge doen met woorde nie, maar Miller meen 

dat die literatuur gereduseer word wanneer dit as 'n blote "weerspieeling" van 

heersende ideologiee gelees word. 
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Die meeste kritici is dit egter in die bree eens dat die Nuwe Historisisme 'n rui

mer geleentheid bied om die literere werk te interpreteer en by die geskiedenis 

aan te knoop as wat die geval met 'n dekonstruksionistiese uitgangspunt is. 

Litvak (Bump & Scheick 1988) rig egter 'n waarskuwing: anders as die Marxis

me (waarmee die Nuwe Historisisme ooreenstem in die opsig dat dit aandring 

op erkenning van die sosiale konteks van die literere teks) was die Nuwe His

torisiste teensinnig om hulle teoretiese aannames en doelstellings te sistemati

seer. Teen die "anti-teoretici" word daar maklik kritiek uitgespreek, en hy doen 

'n beroep op die Nuwe Historisiste om hulle aannames, metodes en doelstel

lings meer eksplisiete teoretiese vorm te gee. 

2.1.5 Die Nuwe Historisisme en die geskiedenis 

Volgens Lombard neem die Nuwe Historisisme die geskiedenis by die bestude

ring van die teks op 'n meer ge"integreerde wyse in ag. Dit plaas die teks "in 'n 

dinamiese netwerk van kulturele praktyke en sosiale konstruksies" (Lombard 

1991: 11 ). Die spesifiek tekstuele aard van die geskiedenis vorm die sentrale 

uitgangspunt van die Nuwe Historisisme. Wanneer 'n teks volledig "verklaar" 

kan word, of presies voorspelbaar is, is dit eenduidig en daarteen verset die 

Nuwe Historisisme horn. Die Nuwe Historisisme, volgens Lombard, waarborg 

die herkenning en die erkenning van narratiwiteit en historiteit en volg dus 'n 

interdissiplinere benadering. 

Binne die denkraam van die Nuwe Historisisme vervaag die grense tussen "lite

rere voorgrond" (onder andere storie, struktuur, tema) en die "sosiopolitieke" 

(historiese gegewens) (Roos 1992: 3). 56 word gegewens wat nie binne die 

bestaande geskiedskrywing opgeneem is nie of 'n minderwaardige plek in

r.<:>em, opnuut bekendgemaak en gerekonstrueer. In talle van die Afrikaanse 

tekste van tagtig byvoorbeeld, word 'n beeld van die geskiedenis voorgehou 
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wat skerp in teenstelling staan met wat tradisioneel deur die bekende geskied

skrywing voorgehou is. Reeds in die sogenaamde "grensliteratuur" is 'n duideli

ke teenbeeld ('n "korreksie") gevorm op die destydse nuusberigte en regerings

verklarings. Lesers van sulke fiksie ervaar nuwe insigte in 'n bestaande realiteit 

en die samehang tussen 'n literere teks en historiese gebeure bring wedersydse 

verruiming van insigte. 

Die probleem van hoe die gemeenskap en die literere teks met mekaar in ver

band staan, is deur Cros (1988: xiii) ondersoek. Sy sosio-kritiese benadering 

beskou tekste nie langer as "uitings van struktuur" nie, maar eerder as kom

plekse en teenstrydige voorbeelde van wesentlike dinge in eie reg, wat beteken 

dat hulle teksgerigtheid beide linguisties en semioties is. Die "semiotiese ge

biede" kom georden voor, maar is terselfdertyd "uitmekaar geskeur" deur 

"ideologiese samelope". Die sosio-kritiese benadering poog om hierdie georden

de/verwarrende gebiede so haarfyn as moontlik te rekonstrueer in 'n poging om 

hulle te interpreteer. 

Die pikareske roman is die klassieke model waarvolgens literere kritici gepoog 

het om vir sosiale toestande literere korrelasies te vind. Die pogings berus op 

die geloof dat die pikareske roman op die een of ander manier "realisties" is 

omdat dit die produk is van 'n hoogs komplekse soort verwysing - die inska

keling en integrasie van verskillende tipes van "werklike verwysings" (Cros 

1988: xvi). Die omvangryke bykomstige literatuur wat daar oor die pikareske 

roman bestaan, word gekenmerk deur 'n fundamentele sosio-historiese stukrag 

en menige ondersoeke van byvoorbeeld die oorsake van toe heersende sosiale 

verskynsels, onderdrukkende maatreels en armoede, is so gedoen. 'n Mens sou 

Cros se sosio-kritiese benadering kon beskryf as "the discovery of a series of 

'transformations' that occur between social practices and the narrowly 

defined, semiotic structure of texts" (Cros 1988: xvii). 

Stock (Cohen 1989: 20-44) beweer dat die literatuurgeskiedenis nie deur een 

nie, maar baie diskoerse gevorm word. Die wydheid, die ruimheid en die kom-

42 



pleksiteit van die veld is van so 'n aard dat geen teks outomaties uitgeskakel 

kan word nie. 'n Teks kan as 'n raamwerk van geordende kodes/leidrade be

skou word en is in die opsig 'n objektiewe gegewe. Sodra dit klaar gelees is, is 

dit egter die produk van die leser se gees: dit skep verbande tussen waarne

mings, bedoelings en aanbiedings. Dit staan dan in 'n subjektiewe verwantskap 

met die objektiewe geskrewe. 

Iser (Cohen 1 989: 228) beklemtoon die inherente neiging van die kuns en die 

literatuur om die "afwesige" "teenwoordig" te maak. Dit wil se, die voorkoms 

van sekere werelde in die literere teks om dit wat nie bestaan nie of dit wat nie 

toeganklik is nie, daar te stel. So word toegang verkry tot dit wat die leser 

andersins nie kon kry nie. "It must be stressed again that literature does not 

reflect this reality, but mirrors its reverse side, which would otherwise remain 

hidden by the cultural context itself, and it is the mirroring that conditions lite

rature's formation of cultural reality" (Cohen 1989: 228). 

Wanneer die geskiedskrywing en die literatuurstudie ge"integreer word, lei dit 

tot 'n interdissiplinere teksbenadering. Probleme kan opnuut daargestel, twis

punte ge"identifiseer, selfs oplossings gebied word. Om die tekste van tagtig op 

hierdie wyse te benader, kan daartoe bydra om strominge te identifiseer, be

skouings te isoleer, selfs miskien iets wys te word van die "reverse side of the 

mirror". 

2.1.6 Die Nuwe Historisisme en die kanon 

Alie tekssoorte en nie slegs gekanoniseerde werke nie, word ingesluit wanneer 

letterkunde binne die denkwereld van die Nuwe Historisisme bestudeer word. 

In hierdie proses word die "konvensionele, dominante en aanvaarde meester

simbole juis ondermyn" (Roos 1992: 3). Miller praat van "shaking the canon" 

(Cohen 1989: 110) en daarmee bedoel hy nie dat gekanoniseerde werke nie 

meer gelees moet word nie, maar dat hulle op 'n ander wyse gelees behoort te 
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word. Gekanoniseerde werke word nou anders gelees omdat die leser horn in 

'n ander konteks bevind: onder andere teen die moderne agtergrond van 

televisie, die bioskoop en populere musiek. Hy wys verder daarop dat nie-geka

noniseerde werke voorheen grotendeels uitgesluit is by literatuurstudie, en dat 

streng vooropgestelde riglyne gevolg moes word by die lees van die gekari.oni

seerde werke. "The shaking of the canon is accomplished by the rejection of 

both these forms of delimination" (Cohen 1989: 110). Volgens Miller (Cohen 

1989: 111) het radikale sosiopolitieke veranderinge wat in gemeenskappe 

plaasgevind het die klemverskuiwing veroorsaak wat in die hedendaagse litera

tuurstudie plaasgevind het. Die nuwe benadering behels feitlik 'n herlees van 

alle literatuur (wat uiteraard ook 'n her-interpretasie ten gevolg sal he) en dit is 

noodsaaklik om alle werke, en nie slegs die wat in die kanon opgeneem is nie, 

te bestudeer. 

Omdat die verlede in die hede anders beleef word, en omdat gebeure uit die 

verlede in die hede op 'n ander manier onthou word, is dit nodig om te herdefi

nieer wat belangrik is om te onthou en om vas te stel watter metodes gevolg 

moet word om te herinterpreteer. Om dit suksesvol te kan doen, moet daar 

opnuut aandag gegee word aan lees. Die kanon moet met baie breer begrip 

gelees word, en aandag moet aan alle tekens en simbole gegee word. "An 

educated people these days, an informed electorate, is a people who can read, 

who can read all the signs, no easy thing to learn" (Cohen 1989: 111 ). 

Claassen wys in 'n artikel in Beeld daarop dat daar ook heelwat meningsverskil 

bestaan oor die begrip "kanon". Om 'n lys van gekanoniseerde werke daar te 

stel beteken nie dat die behoeftes van gemeenskappe in 'n bepaalde tyd nood

wendig geakkommodeer word nie. Reeds sedert die Soweto-onluste in 1976 

word daar byvoorbeeld voorspraak gemaak vir "opvoeding van die massa deur 

die massa" (Claassen 1991: 3). Dit sal beteken dat die kanon van voorge

skrewe werke in Afrikaans s6 herskryf moet word dat dit alle fasette van die 

Suid-Afrikaanse verlede insluit. Dit sal die erkenning meebring dat, ten spyte 

van die Europese verlede, die Afrikaanse letterkunde deel is van Afrika met 'n 
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eie karakter en gees. Vanselfsprekend kan die kanon nooit staties wees nie, 

maar dit sal gereeld aangepas moet word by veranderende behoeftes. Hy wys 

ten slotte daarop dat die kanon onvermydelik nooit almal tevrede sal stel nie. 

Die aard van hierdie studie maak dit noodsaaklik dat nie slegs werke wat in die 

kanon opgeneem is ter sprake sal wees nie, maar ook die "populere" letterkun

de. Soos Bosman tereg vra: "Kan 'hoe' letterkunde werklik die samelewing ver

teenwoordig?" (Malan 1990: 101 ). Waarskynlik sou die "populere" letterkunde 

wat meestal deur 'n veel groter lesersgemeenskap gelees word, eerder sekere 

stereotipes vestig as wat die letterkunde doen wat slegs deur 'n klein deel van 

die bevolking gelees word. 

2.2 Kolonialisme en postkolonialisme 

2.2.1 lnleiding 

Die Nuwe Historisistiese benadering het daartoe gelei dat onder andere talle 

tekste uit die sogenaamde koloniale sowel as postkoloniale tydperke opnuut 

gelees en ge"interpreteer word. Vir die gang van hierdie studie moet uiteraard 

verantwoording gedoen word oor wat onder koloniale en postkoloniale litera

tuur verstaan word, en wie as koloniseerder en as gekoloniseerde beskou 

word. In die Suid-Afrikaanse geskiedenis beklee die Afrikaner die unieke posisie 

dat hy as gekoloniseerde sowel as koloniseerder beskryf kan word. Alhoewel 

hierdie feit vandag aanvaar word, bestaan daar verskillende menings oor wie as 

'n koloniseerder en as 'n gekoloniseerde beskou moet word. Moolman (Van 

den Heever & Pienaar 1945) onderskei byvoorbeeld tussen die koloniste aan 

die een kant en die Afrikanervolk aan die ander kant wat uit verskillende groepe 

ontstaan het, en wat teen die einde van die agtiende eeu as volk beslag gekry 

het. Maar dan noem hy die Afrikanertrekkers ook koloniste wat nie "verwilder" 

het soos die Kaapse owerhede graag beweer het nie. Hierdie koloniste het te 
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staan gekom teen die "Boesmangevaar" en die "Kaffergevaar" (Van den Hee

ver & Pienaar 1945: 56). 

Steyn meen dat die Afrikaner lankal van Afrika is. Hy wys daarop dat B.J. 

Vorster op 'n keer gese het dat, "toe almal in Afrika nog geslaap het in die 

arms van kolonialisme", Suid-Afrika die koloniale bande afgeskud het en erken 

word as van die bodem (Steyn 1 980: 311). Steyn wys op die Europese parle

ment wat byvoorbeeld in 'n verslag gese het dat blanke Suid-Afrikaners nie ko

loniste in Afrika is nie, maar 'n Afrikanernasie wat oor drie eeue hier ontwikkel 

het en die reg het om aanspraak te maak op die gebied. Ook Viljoen voer aan: 

"Ons blankes is nie onlangse koloniste nie, maar 'n gevestigde nuwe volk wat 

hier uit Afrika gebore is, 'n wit Afrika-stam, en ons word gespier en gesterk 

deur die geweldige krag van 'n wesenlike nasionalisme wat deur die historiese 

lotsgebondenheid van meer as drie eeue gegroei en gevoed is" (Viljoen 1978: 

12). Van den Berg voer dit selfs verder. Die Afrikaner wat nie erken dat die 

toekoms 'n "roepingskoers" is nie, bly "immigrant, setlaar, kolonis" (Van den 

Berg 1992: 4). Hierdie menings erken en ontken dikwels in dieselfde asem dat 

die Afrikaner gekoloniseerde was, maar ontken almal die Afrikaner as koloni

seerder. Die beeld van die Afrikaner wat van 1902 tot 1948 uit die Afrikaanse 

letterkunde ontwikkel het, was in die eerste plek een van die gekoloniseerde. 

Soos wereldwyd die geval was, het daar sedert Europese kolonisasie ook in 

Afrikaans "koloniale" tekste verskyn - geskryf vanuit 'n Westerse perspektief 

wat die inheemse bevolking op 'n meerderwaardige wyse beskou het. Vandag 

word koloniale tekste meestal op ideologiese vlak negatief beoordeel. 

2. 2. 2 'n Nederlandse perspektief 

"De twintigste eeu wordt wel genoemd de eeuw van het ontwakend Afrika. 

Dit is uiteraard een typisch westerse manier van spreken: wij dachten dat Afri

ka in vorige eeuwen sliep, de Afrikanen zelf wisten wel beter. Eeuwenlang 
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koloniseren en domineren hebben ons vrijwel onmogelijk gemaakt onszelf te 

relativeren, onbevooroordeeld naar anderen te kijken en te luisteren naar wat zij 

zeggen, ook over ons zeggen" (Idema 1990: 47). Verskeie Nederlandse litera

tore verken sedert die negentigerjare koloniale en postkoloniale literatuur en 

interpreteer die literatuur opnuut. 

D'haen wys in sy artikel Van Vrijdag tot vrijheid daarop dat Max Weber by om

streeks die eeuwisseling beweer het dat die ontwikkeling van die koloniale 

kapitalisme, en in besonder die sukses van die Protestantisme (veral die Calvi

nisme) hand aan hand gegaan het (D'haen 1990: 117). Die mite (dat ekono

miese en sosiale welvaart die sukses van die mens aandui), het drie eeue lank 

menslike gedrag grotendeels bepaal en vind ook neerslag in die literatuur. Die 

kolonisasieproses het in Engeland 'n steeds sneller tempo aangeneem wat 

daartoe bygedra het dat Engeland 'n leidende rol gespeel het in oorsese kolo

niale uitbreiding. Vanaf die agtiende eeu het die klem van die koloniale beleid 

verskuif van die blote stigting van handelsposte na die ontginning van die 

grondstowwe van 'n gebied vir materiele gewin. So het die koloniale strewe 

verander na absolute kontrole van die veraf uitgestrekte oorsese gebiede. Dit 

het gestalte gegee aan die koloniale ambisie. D 'haen verwys na die verhaal van 

Robinson Crusoe wat in ware kapitalistiese tradisie te werk gegaan het toe 

Vrydag by horn aangesluit het en vir wie hy onmiddellik en suksesvol in die 

ekonomiese orde van die eiland betrek het deur gebruik te maak van sy arbeid. 

Anders as in die verhaal van Crusoe was die koloniale gebiede nooit onbewoon 

nie, alhoewel sommige koloniseerders wil voorgee dat dit die geval was. 

Vreemde gebiede is vir die Europese konings opgeeis sonder dat rekening ge

hou is met die inheemse bevolking se aansprake op die gebied. Die mite het 

eeue lank bestaan dat die nie-westerse wereld 'n onontgonne chaos is wat 

wag op die ordenende hand van die westerling en dit word in die koloniale lite

ratuur weerspieel (D'haen 1990: 121 ). 

Vir D'haen is dit 'n wesentlike probleem om vas te stel wat presies onder kolo

niale literatuur verstaan word; waar die beginpunt is en van wanneer at litera-
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tuur nie meer beskou word as koloniaal van aard nie. Alhoewel daar onseker

heid bestaan oor wat presies as koloniale literatuur beskou moet word, bestaan 

daar redelike eenstemmigheid dat dit alle vroee geskrifte is wat geskryf is oor 

die vroegste tye van die kolonie, beginnende by die skeepsjoernale van die 

koloniseerders. Hy wys daarop dat die term postkoloniale literatuur, afkomstig 

is van die Engelse literere kritiek. Om presies aan te dui watter literatuur as 

postkoloniaal beskou kan word, is eweneens 'n baie moeilike saak. Dit is wel 

waar dat literatuur wat onmiddellik na onafhanklikheid van die gekoloniseerde 

gebied ontstaan nie noodwendig as postkoloniaal beskou kan word nie. 

Koloniale literatuur kan volgens horn beskou word as literatuur waarin konfron

tasie tussen die gekoloniseerde en die koloniserende kulture tot uiting kom. Dit 

kan ook anders omskryf word as konfrontasie tussen sentrum en periferie: lite

ratuur wat in die sentrum ontstaan (daar waar die mag uitgeoefen word), word 

beskou as koloniaal en literatuur wat op die periferie ontstaan (daar waar die 

mag ervaar word), as postkoloniaal (D'haen 1990: 12). Die postkoloniale lite

ratuur wys op die omgekeerde situasie: al is die skrywer 'n skerp kritikus van 

die kolonialisme keur hy die nuwe bewindhebbers ook nie goed nie. 

Van Kempen beweer in Suriname in de Nederlandse literatuur (D'haen 1990: 

92) dat onder koloniale literatuur alle literatuur afkomstig uit die koloniale tyd

perk verstaan word en dat, wanneer 'n skrywer 'n nu we ideologiese en poli

tieke werklikheid ervaar, dit moontlik nie meer as koloniale letterkunde beskou 

kan word nie. Ook Lechner (D'haen 1 990: 107) vind dit in De Spaansta/ige 

letteren en Amerika moeilik om te bepaal watter literatuur tot die koloniale 

periode behoort en watter nie. Hy wys daarop dat die koloniale kuns meestal 

marginaal bly. In die vroee literatuur is die inheemse inwoner altyd aanwesig, 

maar meer dekoratief uitgebeeld - as 'n eksotiese element eerder as 'n wesent

like karakter met 'n eie identiteit. Rutgers spreek in Uteraire passanten in de 

Nederlandse Antillen (D'haen 1990: 74) literatuur aan wat gelewer is deur 

skrywers wat nie van die koloniale gebied afkomstig is nie en wat 'n relatief 

kart tydjie in die gebied deurbring, maar tog in hulle werke be"invloed word deur 

hulle verblyf daar. Koloniale literatuur word deur mense wat 'n gebied tydelik 
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as buitestaander bewoon 66r 'n gebied geskryf. Hy tref 'n onderskeid tussen 

letterkunde oor die land en letterkunde van die land. Volgens horn neig kolonia

le letterkunde om op die rand vas te steek en nie diep in die omringende lewe 

self in te dring nie. 

Temorshuizen wys in sy artikel De 'eigen' en die 'andere wereld daarop dat die 

letterkunde oor India soos beleef deur Nederlandse skrywers met 'n Europese 

blik na sake kyk. Die vertellers ervaar die eie wereld teen 'n tropiese agter

grond. Die inlanders wat in die tekste voorkom, tree slegs as onderdeel van die 

Europese samelewing op, byvoorbeeld as arbeiders en bediendes en hulle kry 

selde 'n eie identiteit. (D'haen 1990: 18). Hierdie benadering ten opsigte van 

die inheemse bevolking kom onder andere ook baie sterk na vore in die 

Afrikaanse tekste van die veertigerjare. Ten spyte daarvan dat die koloniste 

tussen die inlanders gewoon het, was die Europeane selde van hulle bewus. 

Alhoewel die humanistiese en rasionalistiese stroming wat in Europa ontstaan 

het, beperk was tot 'n klein toplaag in die samelewing het daar tog 'n toene

mende bewussyn van die inheemse bevolking van die begin van die negen

tiende eeu af gekom. Dit het in die letterkunde sigbaar geword, en so het "pro

tesskrywers" en tendensromans ontstaan. 

Van Zonneveld beweer dat, al word die inlanders in 'n koloniale verhaal liefde

vol geteken, bly hulle uitgebeeld as bediendes met wie jy as kind mag speel, 

maar met wie jy as volwassene nie mag meng nie. Volgens horn behoort die 

navorser wat met die nodige omsigtigheid met 'n teks omgaan in koloniale 

tekste 'n skat aan informasie te bekom oor 'n wereld wat vir goed verby is. 

Met behulp van noukeurige analise en herlees kan so 'n wereld gerekonstrueer 

word (D'haen 1990: 35). Blusse (D'haen 1990: 45) beweer in sy artikel Ver

tellingen van de voorgalerij dat die gekoloniseerdes gedomineer en uitgebuit is 

deur blanke oorheersers. In die koloniale geskrifte word byvoorbeeld dikwels 

geskryf oor die oorheersers se probleme en selde oor die van die inheemse 

samelewing. (Dit is ook bevind in die Afrikaanse tekste van die veertigerjare. 

Kyk paragraaf 3.3.5 van hoofstuk 2). In die koloniale literatuur gaan dit hoof-
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saaklik oor 'n samelewing waarin ras en uiterlike kenmerke grotendeels die plek 

van die individu bepaal. Die meeste koloniste aanvaar hulle bevoorregte posisie 

so vanselfsprekend dat hulle nie eers bewus is van die ongelyke verhouding 

tussen hulle en die gekoloniseerde nie. Baie koloniale skrywers stel egter tog 

op 'n indirekte wyse die skrynende toestande aan die kaak: hulle laat lesers 

kennis maak met die land sonder om die maatskaplike verhoudinge aan te 

spreek. 

'n Soort ondersoek wat ook met vrug in die Afrikaanse literatuur aangepak sou 

kon word, is die van Maier. Hy bespreek in Rudyard Kipling: de zwarte ge

dachte (D'haen 1990: 128) Kipling se werk. Die siening van die morele verplig

ting van die blanke as opvoeder en in diens van ander rasse, as draer van die 

lig van beskawing kom byvoorbeeld in Kipling se werk sterk na vore. Die 

blanke wat doelbewus sy taak vervul deur die leiding te neem, maak die lesers 

van sy werk trots op hulself. Maier vra die vraag: wanneer ken 'n mens 'n 

land? Wanneer weet 'n skrywer hoe die wereld inmekaar sit? Daar is 'n erken

ning in Kipling se werk dat hy slegs 'iets' te wete van die 'ander' gekom het. 

Hy kan verskeie redes daarvoor aanvoer om Kipling 'n "koloniale skrywer" te 

noem. Kipling verheerlik Engeland byvoorbeeld as die mees glorieryke skepping 

van die blanke ras en gee gereeld 'n beeld van die bruin ras van India as min

derwaardig (D'haen 1990: 141 ); dat die inwoners soos kinders is en opgevoed 

behoort te word, beeld Kipling as 'n moeilike; maar verhewe taak uit. Kipling 

maak verder ondubbelsinnige uitsprake wat daarop dui dat hy die blanke as 'n 

superieure ras beskou. Dikwels koppel hy sy uitsprake aan opmerkings oor die 

duistere en donker denkwyse van die "ander". Hy maak verder met verbluf

fende vanselfsprekendheid allerlei morele en etiese uitsprake oor volkere en 

rasse. So 'n werk sou as 'n tydsdokument kon geld om aan te dui dat polities 

gelade mededelings gemaak is om die leser te be"lnvloed. Dit vat die koloniale 

houding voortreflik saam (D'haen 1990: 142). 

Idema sluit by bogenoemde gedagtes aan met sy opstel Bestaat er een 

semikoloniale literatuur? (D'haen 1990: 148). Uit die literatuur blyk dit dat die 
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koloniseerder die volgende sindroom ervaar: hy is die selfversekerde verteen

woordiger van 'n kultuur wat hy as absolute norm beleef en hy word gekon

fronteer met 'n vreemde bevolking met 'n eie kultuur waarvoor hy weinig be

grip het. Die volgende stereotipes kom deur die eeue wereldwyd in die koloni

ale literatuur voor: die flora en fauna is vreemd en beangstigend, die inwoners 

het wonderlike gewoontes en gebruike, die inheemse vroue het 'n besondere 

aantrekkingskrag vir die koloniale mans, inheemse bediendes is dikwels beson

der getrou en toegewyd, die amptenare verwerf die ewige dank van die een

voudige bevolking vir die wyse waarop hulle hulle beskerm en die lig van die 

beskawing in hulle lewens indra. Die superioriteit van die koloniste word nooit 

bevraagteken nie en omdat die inlanders barbare is, moet hulle onderwerp 

word (D'haen 1990: 151 ). 

Schipper brei in Homo Caudatus (Die stertmens) (D'haen 1990: 166) hierop 

uit. Sy beweer dat die koloniseerder die mening huldig dat derdewerelds gelyk 

is aan derderangs - ook wat die literatuur betref. Sy vra: aan die hand van wat

ter kriteria word hierdie aanname gemaak? Kulturele verskeidenheid word selde 

deur die establishment aanvaar as iets vanselfsprekends; die teendeel is eerder 

waar - "anders-wees" word gewoonlik afgewys en die eie groep, die eie land, 

die eie ras, die eie geslag, die eie taal, die eie werelddeel en die eie kultuur 

word as die grens van menswees beskou (D'haen 1990: 167). "Het Griekse 

woord barbaros betekent oorspronkelijk 'onbegrijplik sprekend, buitenlands, 

vreemd', voordat het de negatieve betekenis krijgt van 'onbeschaafd'. Presies 

zo is het gegaan met het woord silvaticus, van 'bos-' of 'bosbewonend' naar 

sauvage/savage, 'wilde', en paganus, dat uit de oorspronkelijke betekenis 

'dorpsbewoner', 'plattelander', de negatieve invulling pa"ien, 'heiden' krijgt" 

(D'haen 1990: 167). Op voorafgaande wyse kom daar deur taal negatiewe op

vattinge ten opsigte van inheemse volke tot stand. 

"Europeanen meenden dat ze beschaafder waren dan lndianen en Afrikanen, 

maar realiseerden zich niet dat voor die volken de westerse barbaarsheid 

spreekwoordelijk was geworden" (D'haen 1990: 167). Volgens Schipper word 
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die vreemde in die reel negatief beoordeel ten opsigte van die eie. Mense aan

vaar dikwels denkbeelde op grand van beskikbare gegewens en veral ook om

dat dit die heersende belang dien. Die teorie dat swartes nie egte mense is nie, 

veroorloof Europeane om hulle skeppingsopdrag te vervul, dit wil se om te 

heers oor die natuur. Toe die teorie weerle is, het die vooroordeel teen die 

"edel wilde" en die "onbeskaafde barbaar" vasgesteek. Ook sy verwys na die 

sentrum-periferie-verhouding waarvolgens die Ander op die periferie vanuit die 

eie-sentrum beoordeel en gedefinieer word. Die postkoloniale ontwikkelinge het 

egter ingrypende veranderinge meegebring. In ontwikkelende lande het die 

politieke onafhanklikheid gepaard gegaan met opkomende nasionalisme en 'n 

sterk beklemtoning van die eie kulturele identiteit. Terselfdertyd oorheers die 

westerse kommunikasietegnologie hierdie lande. Dit het 'n invloed op die in

heemse literatuur sowel as op die westerse kultuur. Om die literatuur van an

der kulture as die eie te bestudeer, verskaf onder andere nuwe insigte ten op

sigte van die funksionering van literatuur as sosiale verskynsel in die eie 

kultuur. 

Ook Breman wys in Over kolonialisme en racisme (Breman 1 991 : 339) daarop 

dat daar oor die betekenis en uitwerking van kolonialisme steeds 'n indringende 

bespreking bestaan. Deur die koloniale literatuur te bestudeer het daar in die 

laaste eeu nuwe gedagtes oor die houding teenoor die gekoloniseerdes ont

staan. Sekere stereotipes word opnuut bekyk, onder andere dat Afrika gesien 

word as 'n poel van verderf, 'n "danker kontinent" waar die kombinasie van 

hitte en lus tot monsteragtige drange aanleiding gee (Breman 1991: 340). Van 

sosiale omgang van die koloniseerders met die gekoloniseerdes was daar in die 

destydse tekste hoegenaamd geen sprake nie. Uiterlike kenmerke was 

bepalend by die indeling in rang en stand. Velkleur het nog altyd in hierdie 

verband 'n rol gespeel. Die negatiewe kwaliteite van die inheemse volksaard is 

dikwels in besliste taal beskryf. Die beskouing is verwoord dat die "vreemde 

volke" anders is en dat hulle eenvoud bewaar moes word sodat hulle nie aan 

die verwarrende kompleksiteit van die westerse beskawing blootgestel moes 

word nie. 

52 



In De fatsoenering van het imperiale rijk (Breman 1991: 418) kyk Stoler vanuit 

'n ander perspektief na die verhouding tussen koloniseerder en gekoloniseerde. 

Waar die studie van die literatuur gewoonlik gekonsentreer het op die beeld 

wat die koloniseerders van die inheemse Ander gehad het, het die klem in die 

laaste tyd verskuif na 'n ondersoek van die beeld wat die Europeane in die 

kolonies van hulself gehad het. Die koloniale politiek van afsluiting was ge

grond op 'n stel kategoriee wat bepaal het wie "blank" was en wie "inheems" 

was, wie staatsburger kon word en wie onderdaan moes wees, watter kinders 

wettige nakomelinge was en watter nie. Seksualiteit is waarskynlik die mees 

besproke onderwerp in die koloniale literatuur en die onderwerp wat die mees

te aangegryp is om die rassistiese stereotipes van die Europese samelewing te 

voed. Deur die bestudering van hierdie literatuur kon sekere insigte verwerf 

word. Wetenskaplike lektuur en die media was byvoorbeeld deurspek met uit

sprake en vrae oor 'n gemeenskaplike tema, onder andere dat inheemse vroue 

besmetlike siektes oordra, dat blanke vroue in die trope onvrugbaar word en 

dat koloniale mans deur morele en fisieke verval bedreig word as hulle te lank 

in die trope bly. Vanaf die begin van die sewentiende eeu tot diep in die twin

tigste eeu is reels en regulasies in verband met seksuele bedrywighede en die 

huwelik vir die verteenwoordigers van die kolonialisme sorgvuldig bespreek en 

neergele. Met die koms van vroue in die kolonies het daar 'n verdere versker

ping van die kleurskeidslyn gekom. Blanke vroue moes beskerm word in 'n af

gesonderde, beskermde sosiale terrein waar hulle omring is deur gerusstellende 

kulturele Europese voorwerpe. Vroue het segregasie "verdien", en die prestige 

van die blanke mans het vereis dat hulle dit handhaaf. Die koloniale retoriek 

wemel van teenstellings (Breman 1991: 425). Europese vroue was nie alleen 

die draers van rassistiese opvattings nie, maar hulle het dit ook in die praktyk 

toegepas. 

In die twintigerjare van die twintigste eeu het daar by die koloniseerders 'n ob

sessie bestaan met die "swart gevaar". Alleenlopervroue met 'n hoere oplei

ding is verag. Van die vrou is verwag om die bewaker van die gesinswelsyn en 
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die sedelike norme te wees. Sy moes die toegewyde, gewillige onderdaan en 

steunpilaar van die koloniale man wees. Die ernstige mate waarin hierdie 

norme toegepas is, is sigbaar wanneer daar opgemerk word hoe die Europese 

gesinslewe in toenemende mate afhanklik geraak het van idee oor die oor

lewing van die ras, imperiale patriotisme en die politieke strategiee van die 

koloniale staat (Breman 1991: 429-430). Europese vroue was van essensiele 

belang vir die konsolidering van die rassegrense en die koloniale avontuur. Die 

eienskappe wat hulle plek in die samelewing gekenmerk het, is teen die eeu

wisseling kragtig versterk toe daar besorgdheid ontstaan het oor "degenerasie" 

en rassevermenging. Standpunte soos die volgende is gepropageer: die rasver

beteringsleer (Eugenetika), die verwerping van die arbeidsrol van die vrou wat 

kompeteer met haar moederskap, die opvatting dat moederskap die doel in die 

lewe van die vrou is en die verheerliking van die moederskaprol. Om hulle 

posisie te beveilig moes die blankes in getalle toeneem en voorkom dat hulle 

mags- en politieke grense vervaag. Hierdie bevindinge stem ooreen met die rol 

wat ook in die Afrikaanse letterkunde aan die Afrikaanse vrou toegeken is (sien 

paragraaf 1.3.3 van hoofstuk 2). 

Aan die begin van die twintigste eeu word daar in die literatuur nie alleen ge

konsentreer op die Andersheid van die gekoloniseerde nie, maar ook op die An

dersheid van die kolonis (Breman 1991: 432). Verbastering is beskou as die 

grootste gevaar vir rassuiwerheid en vir alle vorme van kulturele identiteit. In 

handleidings word die pligte van koloniale vroue byvoorbeeld noukeurig uiteen

gesit. In duidelike bewoording word die vroue onder andere onderrig oor hoe 

hulle die inheemse bevolking moet hanteer en hulle huishouding bestuur. Hulle 

word onderrig in koloniale fatsoenlikheid en hoe om die huishouding so in te rig 

dat dit gelukkig en vrolik is. Praktiese gidse waarsku dat die vrou orde, vrede, 

higiene en spaarsaamheid moes handhaaf. Rassedegenerasie moes deur die 

vroue voorkom word. Sentraal staan die herbevestiging van rasseverskil wat 

"de nationale retoriek en de kenmerken van de burgerlijke moraal ten eigen 

bate aanwendde" (Breman 1991: 437). 
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Nie net die literatuur van die koloniseerder word opnuut bekyk nie, maar ook 

die van die gekoloniseerde word bestudeer. Volgens Mineke Schipper in De 

blanke is niemands vriend (Idema 1990: 50) word die misterie van blanke oor

mag herhaaldelik in die geskrewe Afrikaliteratuur aan die orde gestel. Sy wys 

daarop dat die inheemse Afrikaskrywers probeer het om in hulle romans wat 

oor die koloniale tydperk gaan, die mite van die magtige ryk blanke te ontmito

logiseer. Sy wys verder daarop hoe daar oor en weer mitevorming was. Sedert 

die Weste met Afrika in aanraking gekom het, is die blanke geleer dat hulle met 

heidene te doen het. Omdat die blanke Christene was, is dit dus logies dat God 

die heidene in hulle hand gegee het. Om blanke oorheersing en slawehandel te 

regverdig, is daar uit die Bybel aangevoer dat die swartes afstammelinge van 

Garn is en vervloek is om knegte te wees. Die mite dat die swarte, alhoewel hy 

aggressief is, 'n "edel wilde" is, maak deel uit van die blanke se denkpatroon 

en die blanke is erfelik belas met sy vooroordele ten aansien van die Afrikaan. 

Die blanke het horn voorts nooit gekwel oor wat die inheemse volke van horn 

dink nie. 

Schipper beskou die literatuur van Afrika soos dit in die tekste van die inheem

se skrywers uitgebeeld word, as van die grootste belang omdat dit nuwe lig 

werp op wat so dikwels as "donker Afrika" beskou word. Deur die literatuur 

kan die blanke byvoorbeeld insig kry in wat onderdrukking en rassisme beteken 

en wie daaronder gely het. Die blanke kan ook begrip ontwikkel vir hoe die 

inheemse volke dit ervaar as hulle kultuur bedreig word deur verswelging deur 

die oorheerser. Die bestaande beeld wat die blanke in Europa sowel as die 

blanke in Afrika van die inheemse bevolking het, toon merkwaardige ooreen

koms soos dit duidelik uit die literatuur blyk. Die mite dui daarop dat die 

"ander" opvallend anders daaruit sien as die "eie". Dit is egter treffend dat 

soortgelyke mitevorming by die inheemse volkere oor die blanke bestaan, by

voorbeeld: die blanke tree onbeskof op, hy steel (hy verwyder alles uit Afrika), 

hy is lui (hy laat die inheemse bevolking vir min geld sy werk doen), en die so-
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genaamde beskawing wat wereldoorloe nie kon voorkom nie, kan nie 'n danige 

beskawing wees nie (Idema 1990: 50). 

Die beeld wat die blanke van die inheemse bevolking het (en andersorn.) dui op 

'n wereld van wantroue en misverstand wat blank en swart van mekaar skei. 

Wat die meeste omtrent die karakterisering van die blanke in die inheemse 

romans opval, is die klem op die blanke se meerderwaardigheidskompleks, sy 

sieklike haas en sy ewige honger na meer geld, meer besittings en meer mag 

(Idema 1990: 50). Oor en weer bestaan daar dus mitevorming wat wedersyd

se begrip in die wiele ry. Ook Schipper vind die inheemse beskouing van Afri

kaskrywers van die blanke vrou in die koloniale samelewing van besondere 

belang. Daarvolgens is sy ydel en onverantwoordelik, erken haar man as die 

meerdere en onderwerp haar aan horn. In die oe van die gekoloniseerde is die 

blanke vrou 'n uitgesproke bevoorregte wese wat 'n luukse bestaan voer en 

niks hoef te doen nie behalwe om bevele te gee. Ondanks haar bevoorregte po

sisie word sy beskou as 'n ontevrede en sleg gehumeurde skepsel. Die on

gunstige beeld wat van die vrou uit die inheemse literatuur blyk, word verder 

versterk deur die idee dat sy rassisme en vooroordeel aanwakker in die 

gemeenskap. 

Wat die siening van die onderwys betref, vind die inheemse skrywers dit bekla

enswaardig dat dit so duidelik gerig is op blanke eiebelang, en dat dit beperk 

bly tot 'n klein groep. Die koloniale onderwys was dan ook in werklikheid totaal 

onaangepas by die agtergrond van die inheemse bevolking. Hulle word 

gedwing om die westerse kultuur oor te neem en eie waardes te vertrap. 

Blanke onderwysers kom nie veel in die literatuur ter sprake nie, maar as dit 

wel gebeur, is dit in 'n meer positiewe sin. Hulle is beskou as eerliker, idealis

tieser en duidelik minder bevooroordeeld as die deursnee kolonis. Ondanks die 

blanke nasionalisme wat op skool bevorder word, die heersende koloniale op

vattinge oor die superioriteit van die westerse kultuur en ondanks die individua

listiese opvoedingsmetodes (alles sake wat in die inheemse literatuur ter sprake 

kom), word onderwys steeds as 'n voorreg beskou en word die belang daarvan 
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nie onderskat nie, maar word die beperktheid daarvan betreur (Idema 1990: 

57). Sendelinge kom dikwels in die literatuur ter sprake. Die foute van die 

sendelinge en die onbegrip vir die inheemse werklikheid word met groot open

hartigheid vermeld (Idema 1990: 57). Sendelinge het meestal die werklikheid 

van die inheemse situasie misgekyk, anders sou hulle waarskynlik minder om

gegaan het met cliches soos "witte reinheid en zwarte zonde, blanke heiligen 

en zwarte duivel" (Idema 1990: 58). Dikwels is hierdie (blanke) aanvaarde mo

rele kleure ook op die sigbare liggaam toegepas. Volgens die Afrikaskrywers 

meen die inheemse bevolking dat die blanke self nie eintlik 'n voorbeeld van 

Christelikheid stel nie: hulle het hulle naaste nie danig lief nie en gaan ook nie 

dikwels en getrou na die kerk nie. Die redenasies van die sendelinge word dik

wels as teenstrydig beskou: so verbied hulle byvoorbeeld veelwywery, terwyl 

die grootste name in die Bybel soos Salomo, Dawid en Jakob onder andere 

baie vrouens gehad het. Daar word dus vanuit twee totaal verskillende werelde 

geredeneer (Idema 1990: 63). 

Die insigte wat die herlees en die bestudering van die "koloniale" literatuur 

bring, kan van waarde wees in die herkenning van stereotipes en mites wat 

wedersyds tussen koloniseerder en gekoloniseerde bestaan. Dit geld beslis ook 

vir die Afrikaanse literatuur. Deur die bestudering van die sogenaamde koloniale 

literatuur wat in Suid-Afrika ontstaan het aan die hand van die Nuwe Historisis

tiese benadering, kan heel waarskynlik nuwe perspektiewe en insigte op die 

wereldbeeld daarin vervat, verkry word. 

2.2.3 Koloniale en postkoloniale literatuur in Afrikaans 

Tot dusver is daar ten opsigte van die herlees en herinterpretasie van die Afri

kaanse "koloniale" en "postkoloniale" literatuur slegs enkele studies gedoen. 

Dit kan waarskynlik daaraan toegeskryf word dat die Afrikaanse letterkunde 

nog grootliks midde in 'n "dekoloniseringsproses" is. Ook wat die literatuurge

skiedskrywing betref, bestaan daar in hierdie opsig 'n leemte. 
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Roos wys in haar 'n Perspektief op die Afrikaanse prosa van die twintigste eeu 

daarop dat Brink reeds in 1 968 aangevoer het dat die beweging van sestig in 

die letterkunde 'n "bewuste stryd (was) om van kolonialisme tot selfregering te 

vorder" (Roos 1994: 87). Volgens haar word die Suid-Afrikaanse geskiedenis 

na 1975 gekenmerk deur "onstuitbare verbrokkeling van koloniale magstruk

ture (Roos 1994: 106). Onder die opskrif "Koloniale" literatuur neem Roos die 

geskiedkundige agtergrond van Suid-Afrika na die Tweede Suid-Afrikaanse 

oorlog ( 1 902) in oenskou. Sy wys daarop dat die lojale Engelstalige groep wat 

aan die Eerste Wereldoorlog deelgeneem het 'n relatief bevoorregte posisie in 

die handel en mynbou beklee het. lets wat die wit Afrikaanssprekendes as 

onderdrukkende kolonialisme ervaar het. Volgens haar was die eintlike 

verloorder na die Vrede van Vereeniging egter die inheemse swart bevolking 

van wie stelselmatig sosiopolitieke regte ontneem is. "Die Afrikaanse pers, 

politici en georganiseerde kultuurliggame het aktief en intensief die Afrikaanse 

letterkunde by die Tweede Afrikaanse Beweging betrek, en die Beweging het 

die klem uitsluitlik op die Afrikaner - die wit Afrikaanssprekende - se politieke 

en kulturele bewussyn laat val" (Roos 1994: 4). Vir haar heers daar gedurende 

die eerste kwarteeu na die Suid-Afrikaanse oorlog in 'n groot mate 'n koloniale 

situasie. Die onderwys het byna geen inheemse basis gehad nie en is oorheers 

deur Nederlands en Engels. Die Afrikaanse letterkunde het dus vanselfsprekend 

'n Europese erfenis weerspieel. Literatuurgeskiedskrywing het binne dieselfde 

konteks plaasgevind. Die verskillende literatuurgeskiedskrywers se opvattings 

oor die aard van die Afrikaanse letterkunde soos uiteengesit in paragraaf 2.1.2 

van hoofstuk 2, toon dan ook duidelik hierdie Europa-gerigtheid. Mense soos 

Gerwel (1983), De Villiers (1993) en Coetzee (1988), asook Van Ransburg 

(1971), Bertelsmann (1991), Gardner (1991) en John (1991) poog tans om 

werke uit hierdie tydperk opnuut en postkoloniaal te beoordeel. 

Die manier waarop gekleurdes en swartmense op 'n stereotiepe wyse uitge

beeld word in die dertiger- veertigerjare soos in hierdie studie bevind, sluit aan 

by die vroeere koloniale tematiek. Hulle word in 'n minderwaardige rol uitge-
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beeld "asof vanselfsprekend in durende voogdyskap" (Roos 1994: 43). 

Volgens Gardner (1991) word hulle sedert die vroegste koloniale tekste tot aan 

die einde van die vyftigerjare altyd as minderwaardig en veragtelik uitgebeeld. 

Roos wys onder andere op die paternalistiese en patroniserende uitbeelding 

van die inheemse rasse in die prosa van bogenoemde tydperk. 

Mphahlele beskou die literatuur van die negentiende eeuse kolonis as "onbe

skof" ("rude") omdat dit behep is met bysake en die swartman oppervlakkig 

op 'n beledigende manier uitbeeld. Hy wys verskeie "etikette" ("labels") of 

stereotipes wat by herhaling in die literatuur in Suid-Afrika voorkom uit: "oor

geerfde barbaarsheid" is met 'n dun lagie vernis bedek, "bloedvermenging is 

'n bose ding" omdat dit lei tot degenerasie van die ras, "kinders van 

gemengde bloed vorder stadiger as blanke kinders", swartes "hou daarvan 

om ledig te wees", "swartes is afstammelinge van die ape", "swartmense is 

niks meer as diere nie". Hy wys daarop dat die swartman veral as 'n bedien

de in die literatuur uitgebeeld word: "There are as many conceivable kinds of 

relationship between master and servant as the writer cares to explore" 

(Mphahlele 1 962: 1 33-1 34). Vir horn is dit belangrik dat die skrywer in Suid

Afrika "comes to terms with himself in relation to his position as either one 

of an underdog majority or as one of a privileged minority" (Mphahlele 1962: 

120-121). 

In haar literer-historiese bespreking betrek Roos ( 1994) onder andere ook die 

eerste Afrikaanse romans geskryf deur gekleurde of swartmense wat in die 

veertigerjare verskyn. Sy meen egter dat die Afrikaanse skrywer reeds in hier

die era in 'n toenemende mate 'n minder Europese en 'n duideliker Afrika-be

wustheid in sy werke reflekteer (Roos 1994: 53). "Die Afrikaanse letterkunde 

sou al hoe losser raak van groepsgebonde, partypolitieke konvensies" (Roos 

1 994: 53-54). 

Brink bevestig bogenoemde waarneming in sy artikel: Op pad na 2000: Afri

kaans in 'n (post)koloniale situasie. Hy vind in die literatuur 'n "merkwaardige 
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proses" van dekolonisering " wat sedert die laat negentiende eeu ontstaan het 

(Brink 1991: 2). Die proses het vanuit 'n sekere perspektiet ontwikkel: '"n 

beset van onmag, en van die verhouding tussen daardie onmag en die Britse 

mag (plus dit wat oorgebly het van Nederlandse koloniale mag op kulturele en 

godsdienstige terrein)" (Brink 1991: 1 ). Brink beskou die "uitdagende nasio

nalisme" waarmee die 'eie' deur die GRA-manne atgebaken is teenoor die 

eertydse maghebber (Brittanje) as nog 'n fase in die dekoloniseringsproses van 

die literatuur. 'n Volgende fase word vir horn bereik wanneer die verworwe 

identiteit nie meer so "angsvallig beskerm hoet te word nie" (Brink 1991: 3). 

Laasgenoemde fase word teenswoordig in die politiek ervaar terwyl dit reeds 

vroeer in die literatuur begin het. Vir horn word Europa en Afrika uiteindelik in 

hierdie jongste fase in die literatuur versoen. 

Brink voer verder aan dat terwyl die (blanke) Afrikaner horn aan die een kant in 

die literatuur ontvoog het van die imperials beheer van "buite", "het hy op sy 

beurt koloniserend opgetree t.o.v. inheemse swart kulture" (Brink 119: 4). Hy 

wys daarop dat die literatuur in die proses waarin hy horn van sy koloniale 

meesters atgeskei het, 'n dominante kultuur atgedwing het op mense wat in 

die eerste plek die skeppers van die taal was. Verder vind hy dit boeiend dat 

atgesien van sekere pogings van Afrikaanse skrywers om 'n koloniale inge

steldheid te probeer regstel deur die literatuur opnuut in verband te bring met 

sy ontstaangeskiedenis, daar 'n "hertoeeiening van Afrikaans begin het onder 

diegene wat sedert die Eerste Beweging daarvan beroot is" (Brink 1991: 6). Hy 

beskou beide bogenoemde prosesse ook as deel van die dekoloniseringsproses. 

Wat die Afrikaanse literatuur betret, beweer hy dat die prosesse van dekoloni

sering nog nie voltooi is nie. Omdat die situasie in die land een is van "'ge

keerde' ('gearresteerde') revolusie, is letterlik enigiets op die oomblik moontlik 

(Brink 1991: 8), want die literatuur bestaan in wisselwerking met sy hele kon

teks. Hy voorsien dat die literatuur vorentoe 'n hersiening, 'n verbreding en 

komplisering kan ondergaan. Dit sal aan 'n groter beset van Suid-Afrikaansheid 

uiting kon gee. "Dus nie soseer die atbaken van 'ek' teenoor 'ander' nie as die 
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herkenning van die self in die ander, en omgekeerd" (Brink 1991: 9). Hy voer 

aan dat daar 'n verdere verskuiwing te wagte kan wees: die sogenaamde "apo

kaliptiese" literatuur waar daar blind gestaar is op die ondergang van die bestel 

"mag verplaas word deur die ooptes van 'n nuwe Genesis" (Brink 1991: 10). 

Vir horn word 'n herskryf van die geskiedenis onvermydelik - veral 'n ontgin

ning van wat tradisioneel die "Ander" was. 

Gerwel ( 1 983) betoog vanuit die perspektief van die "ander". Hy wys daarop 

dat die verhoudingskwessie sedert die ontmoeting tussen "blank" en "nie

blank" as twee vreemde magte met die een as koloniseerder en die ander as 

gekoloniseerde, in die Suid-Afrikaanse situasie ingebou is. Hy beskryf die Suid

Afrikaanse geskiedenis as die geskiedenis van groepsverhoudinge. Dit kan 

teruggevoer word tot die eerste aankoms van blankes in Suid-Afrika. Die ver

houding is veral deur die Afrikaner as problematies ervaar en hy vind hy dan 

ook die neerslag van die verhouding in die Afrikaner se letterkunde. 

Ter illustrasie verwys hy na H.A. Malan se Magister-verhandeling Die nie-blan

ke in die Afrikaanse prosa (UNISA 1939) wat 'n "vergoeiliking" van die Afri

kaanse letterkunde toon en nie 'n "sterk kritiese ingesteldheid" het nie (Gerwel 

1983: 12). Hy skryf dit daaraan toe dat die verhandeling dateer uit die tyd van 

die stryd om finale vestiging van die Afrikaanse kultuur. Van J.D. Bosman se 

Magisterverhandeling in 1946: Die K/eurling in die Afrikaanse letterkunde meen 

hy dat dit 'n "paternalistiese en folkloristiese belangstelling in gekleurdes" toon 

(Gerwel 1983: 13) wat weinig wetenskaplike navorsing bevat. T.C. Bothma se 

D. Litt-verhandeling Die nie-blanke in die Afrikaanse letterkunde (1948) is vir 

horn in die gees van die bewindname van die amptelike apartheidsparty in 

dieselfde jaar. Dit is vir horn op sy beste 'n stukkie "volkswetenskap" met 'n 

sterk rassistiese inslag (Gerwel 1983: 14). Die navorser onderskei byvoorbeeld 

op nie-wetenskaplike wyse tussen "ons" en "hulle". 

February se Mind your colour ( 1981) sluit by Gerwel se siening aan. Alhoewel 

sy werk nie vry te spreek is van vooroordeel nie le hy tog sekere gevestigde 
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mites en stereotipes bloot. Hy wys daarop dat die linguis Marius Valkhoff een 

van die grootste aanhangers is van die teorie dat Afrikaans 'n kreoolse taal is 

(in teenstelling met die Afrikaanse linguiste wat Afrikaans as primer 'n Ger

maanse taal beskou). Hy beskuldig die Afrikaanse linguiste van "Synchronistic 

Purism" (February 1 981 : 22). Hu lie neig om hulle ideaal vir die behoud van die 

suiwerheid van die wit ras op die taal oor te plaas. Hulle maak hulle ook skul

dig aan "Albocentrism" (February 1981: 22) dit wil se die neiging om die "Hot

tentot", die "Asier", die "Afrikaan" en die slaaf se bydrae tot Afrikaans te ont

ken. 

Die stereotiepe "bruinman" soos in die hedendaagse Afrikaanse literatuur ge

vind word, beskou February as 'n voortgesette tradisie wat in die vroegste lite

ratuur met die uitbeelding van die Khoi begin is. Hierdie literere tradisie het 

gewortel geraak in die gedagtes van die Suid-Afrikaanse skrywers en duur 

steeds voort. Die Khoi het geleidelik verdwyn uit die literatuur en word nog 

slegs folkloristies vermeld "enshrined in the lost innocence and glory of 'primi

tive' (natural) peoples. They will become 'pure and nondefiled' types, closer to 

the animal kingdom" (February 1981: 30). Uiteindelik is hulle plek oorgeneem 

deur die "bruinmense" soos die Afrikaner hulle op 'n paternalistiese wyse noem 

(February 1981 : 30). 

Hy vind dit verstaanbaar dat die vroegste literatuur of kwasi-literatuur pogings 

sou aanwend om nasietrots en godsdiens te versterk, en dat dit die vestiging 

van die Afrikanermite sterk sou propageer as teenvoeter vir die Engelse 

invloed. Die vroegste Afrikaanse letterkunde was dus nie so belangrik as afge

ronde literatuur nie, maar eerder as die literere vestiging van 'n Afrikanerkarak

ter en Afrikanernasionalisme. Die Afrikaner was volgens horn tussen 1875 en 

1948 in 'n stryd gewikkel om kulturele bevryding, en die soeke na erkenning 

van die nuwe taal, Afrikaans. Benewens sy oordrewe karikatuuragtige rol was 

die uitbeelding van die "nie-blanke" as 'n kulturele en redelike wese in die 

literatuur dus gedurende hierdie tydperk ondenkbaar. 
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February meen dat die "bruinman" se rol netjies voorgeskryf was teen die tyd 

dat die "bruinman" die Afrikaanse letterkunde van die Tweede Taalbeweging 

( 1903-1925) betree het. Volgens die Afrikanermite sou "kleurlinge" slegs 'n 

funksionele rol vervul binne die raamwerk van die volgende "sindrome": "the 

labour syndrome, the comic syndrome, the Bacchus syndrome, the incar

ceration syndrome, loud-mouthed and the bellicose syndromes (February 

1981: 35). Van hier af is die terme "bruinmense" en "kleurlinge" ook meer dik

wels gebruik. Die Afrikaanse letterkunde was en word volgens horn nog steeds 

in 'n groot mate gekenmerk deur sy landelike aard. Dit is dus net logies dat 'n 

sentrale tema in die letterkunde die verhouding van die plaaswerker en sy 

"baas" sou wees. Hierdie "baas-Klaas"-houding ten opsigte van die boer se 

werkers is dan ook inderdaad in die studie van die Afrikaanse tekste van 

veertig bevind. Waar die "bruinmense" volgens February deur die Afrikaanse 

skrywer as komies voorgestel word, vertolk die "bruinmense" hierdie verskyn

sel as dat die blanke vir hulle lag; wanneer die literatuurkritikus van die skrywer 

se affiniteit vir die "bruinmense" praat, beskou die gekleurde dit as goed

gunstige paternalisme. As hy met humo_r uitgebeeld word, beskou die "bruin

mense" die karakter as 'n nar wat ruimskoots voorsien word met drank. In sy 

toestand van dronkenskap word die "bruinman" vir die Afrikaanse leser 'n 

voorwerp van bespotting en belaglikheid. 

Dat February se waarneming in die kol is, blyk uit bewerings gemaak in Malher

be se Aspekte van die Afrikaanse literatuur (1940). Hy vra onder die afdeling 

"Kleurlinglewe": Wie en wat is die kleurling? Dan vervolg hy: hulle is 'n groot 

bevolking wat so oud is soos "ons volk". "Hulle taal is ons s'n, ook hul sedes 

en gewoontes. Hulle het geen ander land nie. Ons is hul voorbeelde vir alles. 

Hulle volg ons na, en des te vinniger namate ons vinnig 'beskaafd' raak .... En 

tog is hulle anders, tog leef hulle hul eie lewe, het hul eie tradisies, hul eie 

vol ks- en individuele aard .... Ons dink aan hulle nie in die eerste plek as mense 

nie, maar as 'n probleem op maatskaplike, ekonomiese, opvoedkundige en 

kerklike gebied en probeer om die problematiese op te los". Dan erken 

Malherbe dat hulle "andersheid" berus op die "kleurverskil" en hy noem hulle 
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"God's Stepchildren". As spesiale eienskap noem hy die "kleurling" se "kinder

like natuurlikheid" , ... "kinderlik in sy natuurlike drange en natuurlike bevredi

ging van daardie drange" en hy vind dit vreemd dat "ons horn geheel nie, of 

maar terloops ... as mens gesien het" in die letterkunde (Malherbe 1940: 89). 

Die dubbelsinnigheid en die tweeledigheid wat die uitbeelding van die Kaapse 

"kleurlinge" betref, het volgens February 'n hoogtepunt bereik in die werk van 

'n groep Afrikaanse literere ikonoklaste wat hulleself die Sestigers genoem het. 

February voer aan dat hulle as 'n groep individualiste beskou kan word wat van 

die aanvaarde mite van Afrikanerdom afgewyk het. Hulle het onder andere 

sake soos die onderdrukking van swartes en die skynheiligheid van die Afrika

ner wat betref seks en godsdiens aangespreek (February 1981: 116). Maar uit 

die oogpunt van die Ander was hulle 'n "stiksienige" groep omdat die konsen

trasie in hulle werk hoofsaaklik op die Afrikaner gerig was terwyl die swarte 

slegs as stereotipe gefigureer het. Vir February was die Sestigers tog anders 

omdat hulle darem probeer het om uit die stiksienigheid te breek. Hy verwys na 

Brink se Kennis van die aand (1973) wat spesifiek met die lotgevalle van 'n 

Kaapse "kleurling" gemoeid was. Vir horn was dit die waaghalsigste hantering 

van die kleurvraagstuk wat nog ooit deur 'n Afrikaner in Afrikaans onderneem 

is. Hy wys daarop dat Afrikaanse kerk-, kultuur- en politieke leiers buitenge

woon ontsteld was oor die inhoud en die strekking van die roman. 

Een van die treffendste eienskappe van die Afrikanerdom is volgens February 

die verheerliking van sy (die Afrikaner) se hero'iese verlede. Dit beskou hy as 'n 

noodsaaklike hoedanigheid om die mite van Afrikanerdom kragtig te help ves

tig. Vir February bly die Sestigerbeweging 'n Afrikaner (wit) oefening, omdat 

die skrywers nie werklik beeldbestormers was nie, maar bloat "nigglers" 

(February 1981: 134). Hulle was byvoorbeeld opmerklik stil tydens die So

weto-onluste, asook tydens die gebeure by Manenberg en Bonteheuwel. "For 

... the choice is either to stop writing or to fight for the freedom of the oppres

sed, which means taking a political stand, for example, renouncing the tribe, 

and risking exile or a term of imprisonment. For the 'Sestiger', if he is not 
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careful, 'the very truth he holds becomes his heresy' - that is, he dupes him

self into thinking that he is on the side of the oppressed" (February 1981: 

134). 

Alhoewel February se betoog 'n interessante en insiggewende perspektief op 

die uitbeelding van die sogenaamde "bruinman" in die Afrikaanse literatuur 

bied, is die bitterheid en die persoonlike venyn in die toon hinderlik en doen dit 

afbreuk aan die wetenskaplikheid van die studie - dieselfde wetenskaplikheid 

wat volgens February self by baie Afrikanernavorsers ontbreek. Dit laat die ge

voel dat hier ook weer vanuit 'n bevooroordeelde perspektief kommentaar ge

lewer word. 

Ook vanuit die perspektief van die "Ander", maar met 'n groter mate van 

objektiwiteit as February, kom die mening van Ezekiel Mphahlele. "I consider 

everyone born in Africa, who regards no other place as his home, as an Afri

can - be he black, white, Coloured, or Indian. Even the self-styled 'Afrika

ners' in South Africa - for their own good, if not mine as well" (Mphahlele 

1962: 73). Hy het die begeerte om "a large mob of white tribalists whose 

every act or attitude is motivated by the primitive instinct of fear" van sy 

standpunt te oortuig (Mphahlele 1962: 74). Die witman in Suid-Afrika ken 

die swarte slegs as 'n vyand op die slagveld of as 'n slaaf. Partykeer ken hy 

horn ook as 'n bekeerling by 'n sendingstasie. Vir horn is die swartman 'n 

"pleegkind" ("ward") wat deel is van 'n minderwaardige kultuur, 'n kultuur 

wat vernietig moet word omdat dit 'n bedreiging vir die Christendom is. Dit 

was die Britse setlaars wat die idee van die "edel barbaar" na Suid-Afrika 

gebring het - die "onskuldige, wilde, ongesofistikeerde mens wat naby aan 

die natuur leef" (Mphahlele 1962: 113). Volgens horn is die witman onbewus 

daarvan dat daar 'n soort middelklaskultuur aan die ontwikkel is waarin wit 

en swart mekaar op diepgaande wyse be"invloed. Op elke terrein is die swart

man bewus van die "invasion by the white world upon our sense of values" 

(Mphahlele 1962: 52). Hy waarsku dat protesliteratuur die skrywer se sis-
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teem kan vergiftig en hy glo dat hy daarbo uitgestyg het. "The anger is there, 

but I can harness it" (Mphahlele 1962: 54). 

Hy bevraagteken Christenleiers wat glo dat die swartman "have just emerged 

from primitive barbarism" (Mphahlele 1962: 64): "whenever the white ruling 

class took a step forward with discriminaroty legislation, white Christian 

leaders have taken three steps in retreat, both parties claiming that they 

were acting in the name of Christianity" (Mphahlele 1962: 64). Hy haal ook 

mites aan soos: "hulle is nie op dieselfde peil" as die blankes nie, of "voordat 

hulle nie 'n baie hoe peil van ontwikkeling" bereik het nie, is "alle swartmen

se leuenaars". Hy meen witmense verkies die swartman in 'n vrolike, naragti

ge rol. Hy kan horn egter nie 'n toekoms in Suid-Afrika voorstel waar die wit

man nie 'n rol speel nie. Die wit- en swartman se lot is volgens horn onlos

maaklik verbind: "If the white man shuts his eyes to the good that is in my 

culture, he is the poorer for it and I am one up on him" (Mphahlele 1962: 

66), en "(t)he white man has detribalized me. He had better go the whole 

hog" (Mphahlele 1962: 66). 

Hy voer aan dat die witman met sy aankoms in Afrika gewoond was aan 

oorlog en die dun lagie vernis wat respek vir wet en orde voorgestel het, het 

gou afgekom toe hulle met die geordende swart gemeenskappe te doen gekry 

het. Omdat hulle nie begrip gehad het vir die gebrek aan reaksie by mense 

wat totaal van hulle verskil het (nie minderwaardig was nie), het hulle maar 

weer verval in die koloniale gewoonte om hulle eie barbaarsheid op die 

"underdog" te projekteer. Die swartman baseer sy beskawing nie op gevor

derde tegnologie of op markaandele nie; hy is baie meer ge"interesseerd in 

menslike verhoudings as in masjiene. Die swartman is baie meer ingestel op 

mense as op woonplekke en besittings. Vir horn is die Afrikaner se behept

heid met 'n suiwer bloedlyn ongegrond. "And in spite of what the South Afri

can herrenvolk think, the concept of race purity in that country is just so 
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much eyewash. Such a high percentage of South African whites have co

loured blood anyhow" (Mphahlele 1962: 181 ). 

Omdat swart en wit mekaar so swak ken, is dit vir horn ondenkbaar hoe die 

een die ander genoegsaam in die literatuur kan uitbeeld, nogtans "(i)t is the 

writer who, if he can live down his innate prejudices, is in the unique position 

to unveil the sham and stupidity with which the politicians of his race (who 

hold the destiny of the race in their own hands) are perpetuating the yawning 

gulf between us" (Mphahlele 1962: 106). Oor die Afrikaanse letterkunde kan 

hy nie veel se nie omdat hy meen dat dit beperk is tot minder as twee mil

joen mense en deel vorm van die Afrikaner se verdedigingsmeganisme. Die 

Afrikaner het versperrings om homself opgerig en vir die Afrikaanse skrywer 

is dit moeilik om vanuit sy ge"isoleerdheid 'n blik op die buitewereld te he. Die 

Afrikaanse skrywer is sedert die tyd van S.J. du Toit besig om homself te 

regverdig. "So much of their poetry is in turns fighting, moaning and sniffling 

talk against concentration camps, banishment, African 'savagery' and extols 

Boer bravery" (Mphahlele 1962: 1 07). Die letterkunde het die beeld opgebou 

van die Afrikaner as 'n vervolgde ras wat soos die lsraeliete vir myle deur die 

woestyn moes swerf om die beloofde land te bereik, en wat in die proses die 

"barbare" (die inheemse bevolking) moes kersten. "Alas, that persecution 

complex has released a great number of excesses in Afrikaner domination" 

(Mphahlele 1962: 107). Alhoewel die sestigerliteratuur volgens horn in groter 

mate die aktuele "probleme" aanspreek, sien hulle nog slegs deel van die 

prentjie raak en nie die geheel nie: onder andere die "kleurprobleem", die 

"Joodse probleem" en die "armblanke probleem". Volgens Mphahlele is die 

swartman vir C.M. van den Heever deel van die wilde natuur, die Hob

sonbroers beskou die San as halfmense en beskryf hulle in dieselfde konteks 

as bobbejane, en F.A Venter sien die swartmens as 'n vreemdeling in die 

stad. "Afrikaans literature, particularly the novel, has not outgrown frontier 

delusions" (Mphahlele 1962: 92), en die wit skrywer is aan die genade van 

die owerheid uitgelewer. "The white writer is at the mercy of the white 

politician in Africa" (Mphahlele 1962: 92-93). Die Afrikaanse literatuur wat 
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deur die pers en die owerheid aanbeveel word vir publikasie beeld 'n karakter 

van kleur uit as 'n gefrustreerde individu wat na die stad kom en nie kan 

inpas nie en na die platteland moet terugkeer. As rede hiervoor voer hy aan: 

"The Government is consciously organizing legal machinery to control the 

influx of Africans into the towns and cities" (Mphahlele 1962: 37). 

Mphahlele beweer dat die swartman terwyl die witman nog besig was om 

horn in sy literatuur te verlustig in sy oorwinnings oor die swartes en oor 

mekaar, reeds besig was met protesliteratuur en geworstel het met die vraag 

hoe hy die witman se geweld met sy sogenaamde Christenskap moet ver

soen. Alhoewel hy ook teenoor die Afrikaner verbitterd was, kon hy nooit 

soveel gal braak (in sy literatuur) as die Afrikaner nie. "And then the nine

teenth-century black writer was not a member of a coherent nationalist-min

ded group. The Afrikaner was. Everything the latter did was in the interests 

of the volk and of a cultural and political body (Mphahlele 1962: 166). Ter

wyl die wit historici byvoorbeeld vir Tshaka nooit anders as 'n barbaar of 'n 

sadistiese heiden sonder 'n druppel genade uitgebeeld het nie, het die swart 

skrywers horn in 'n hero"iese rol gesien. 

Mphahlele se betoog berus op 'n pleidooi vir wedersydse begrip: "My purpose 

in raising it all in this book is as much to try to clear my own mind about 

things as to try to evaluate the sense and nonsense that is often said and 

thought by whites and blacks, top dogs and underdogs about each other and 

about themselves" (Mphahlele 1962: 16) en: "I first came to know the white 

man at the point of a boot and then at the point of an index finger - as a 

servant to him. I know there is much more to him than his fear of me, and I 

want to explore this other side. But then he won't let me!" (Mphahlele 1962: 

29). 
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2.2.4 Samevattend 

Om die koloniale en postkoloniale karakter van die Afrikaanse literatuur te an

dersoek, sal 'n studie op sy eie verg. Dit kan nietemin verhelderend vir hierdie 

studie wees om ook aandag te gee aan sekere kenmerkende aspekte van die 

koloniale en postkoloniale literatuur soos deur navorsers bevind is. Dit word 

veral gedoen aan die hand van die begrippe ontleen uit die lmagologie. 

2.3 lmagologie 

2.3.1 lnleiding 

Suid-Afrika bevind horn teenswoordig in 'n situasie wat vergelyk kan word met 

die wat sedert die einde van die Tweede Wereldoorlog (in die laat veertigerjare) 

in Europa heers naamlik dat daar 'n diversiteit van nasies teenwoordig is wat 

poog om ten spyte van verskille tot een nasie te groei. In beide Suid-Afrika en 

(Wes)-Europa bestaan daar aan die een kant 'n eenderse strewe na "eenheid in 

diversiteit" ("unity in diversity" (Leerssen 1986: xi), terwyl daar aan die ander 

kant teenstand daarteen ondervind word. Die gedagte van 'n wegbeweeg van 

die tradisionele opvatting van die eksklusiewe nasie met aparte identiteit (wat 

homself dikwels identifiseer as "beter" as die Ander), na 'n meer inklusiewe 

nasie wat ruimte laat vir 'n veelheid van kulture (met erkenning van die Ander) 

geniet sowel wye steun as heftige teenstand in Suid-Afrika. 

'n Studie van die literatuur wat 'n herinterpretasie van tekste ten doel het, bied 

'n nuwe blik op wat tradisioneel beskou is as die verhouding van die Eie 

teenoor die Ander en le sekere stereotipes bloot wat bygedra het tot die 

totstandkoming van bepaalde opvattinge oor eie identiteit en nasionaliteit. 

Kennis van bogenoemde prosesse van beeldvorming kan bydra tot 'n nuwe 

persepsie van bestaande vaste idees wat heel waarskynlik verhelderend kan in

werk en 'n verandering ten opsigte van gesindheid te weeg kan bring. Die Ima-
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gologie (in samewerking met die Nuwe Historisisme) bied 'n vrugbare werks

wyse waarvolgens so 'n studie onderneem kan word. In hierdie studie word 

daar spesifiek ook gepoog om vas te stel in hoeverre die Afrikaner en Afrika

nerskap in die tekste onder bespreking aan bogenoemde prosesse van beeld

vorming blootgestel is/was en watter invloed dit op die Afrikaner se opvatting 

en houding ten opsigte van die Eie en die Ander gehad het en moontlik nog 

steeds het. 

2.3.2 Esprit general teenoor die Volksgeist (Kristeva 1993) 

Om tot beter begrip van die strekking en terrein van die lmagologie te kom, 

moet die botsende opvattinge oor die begrippe nasie en nasieskap soos dit tans 

bestaan van nader bekyk word. Kristeva neem baie sterk standpunt in teen die 

opvatting van die nasie as die eksklusiewe besit van die Eie. Volgens haar is 

baie mense tans besig om na hulle oorsprong te soek. Mense beleef 'n identi

teitskrisis; in 'n tyd waar waardes bevraagteken word en die individu verbrok

kel, weet die mens nie meer wie hy is nie en wend hy horn vir sekerheid na sy 

nasionale oorsprong. "I don't know who I am or even if I am, but I belong with 

my national and religious roots, therefore I follow them" (Kristeva 1993: 2). 

Die gedweep met herkoms weerspieel volgens haar 'n haat-reaksie: "Hatred of 

those others who do not share my origins and who affront me personally, eco

nomically, and culturally" (Kristeva 1993: 2-3). Mense wat toegewy is aan 

hulle herkoms soek beskerming tussen hulle eie mense in die hoop dat hulle 

hulle eie probleme kan onderdruk deur dit op ander te projekteer, op "the stran

gers" (Kristeva 1993: 4). By nasies wat as gevolg van interne oorsake 'n iden

titeitskrisis beleef, kom daar volgens haar die verskynsel van sterk verregse 

bewegings voor. 

Sy bevraagteken die lewenskragtigheid sowel as die ekonomiese, politiese en 

kulturele waarde van die begrip nasie en wil sekere herwaarderings ten opsigte 

daarvan doen. In die vorm van 'n dialoog tree sy in gesprek met diegene wat 
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op 'n gedetermineerde wyse veg teen die degenerasie van die idee van nasio

nalisme. Sy beskou haarself as 'n "cosmopolitan" (Kristeva 1993: 15) wat nie 

nasionale sentimente het nie. Sy bepleit die insluiting van die Ander by die Eie 

"(f)or recognition of otherness is a right and a duty for everyone" (Kristeva 

1993: 31 ). "Andersheid" bestaan by almal en moet gerespekteer word; aan 

vreemdelinge moet plek gegee word in die "nasie". Sy vind nasionalisme n6g 

goed n6g sleg en verkies 'n "esprit general" bo die "Volksgeist" (Kristeva 

1993: 33). Om deur vreemdelinge bedreig te word op die gebied van die tra

disionele kultuur en waardes word deur die kampvegters van die Volksgeist 

beskou as 'n vernedering. Vir haar is dit onaanvaarbaar om die eie waardes aan 

vreemdelinge te verkoop ten koste van die waardes van vreemdelinge. Om te 

erken "us being foreigners, all with the same right of mutual respect" (Kristeva 

1993: 38) behoort 'n uitgangspunt te wees. Nasieskap is volgens haar hoogs 

simbolies van aard en kuns en literatuur is die tekens van herkenning waarmee 

die nasie identifiseer. Veral literatuur speel 'n gewigtige rol wanneer die nasie 

homself en sy beskawing beoordeel. Kristeva meen dat nasies wat hulleself as 

heilig beskou 'n bedreiging vir ontwikkelende lande vorm. Sy wys op die passie 

wat daar tydens die twee wereldoorloe en tydens kolonisasie met retoriek oor 

die nasie ontstaan het (onder andere by De Gaulle); retoriek wat 'n effektiewe 

houvas op die leser/luisteraars gehad het. Deur die verering van die Nasie in 

gloeiende taal (die mag van die woord) word die nasie as 'n lewende en 

ontwikkelende entiteit gevestig en in stand gehou. 

Sy meen die toekoms hoef nie binne 'n nasionale raamwerk te bestaan nie en 

die nasionale gedagte behels nie noodwendig op 'n indirekte wyse "rassisme" 

nie. Sy is egter oortuig daarvan dat daar in terme van nuwe buigsame kon

septe met die begrip nasie omgegaan behoort te word omdat dit in en deur die 

nasie is dat die ekonomiese, politiese en kulturele toekoms van die betrokke 

land bepaal sal word. Die samevoeging van mense in aparte groepe sien 

Kristeva egter as onderdrukkend en destruktief. Die strewe om die "ander" uit 

te sluit uit die identiteit van die nasie (dft is wat ons is daarom is dft wat ek is), 

skryf sy sowel toe aan die genot om met die eie te identifiseer, as aan 'n 
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barbaarse vervolging van die vreemdeling (dit wat vreemd vir my is, word 

verwerp, vervolg en geelimineer). Sy is verder oortuig daarvan dat slegs 'n 

deeglike ondersoek na beide die ander as die "strangeness within ourselves" 

( Kristeva 1 993: 51 ) daartoe kan lei dat mense sal ophou om die swartskaap 

buite hulle groep te soek. Sy vra die vraag of die aanbidding van die "eie" 

(waarvan "nasionaal" die gemene deler is) nie die oorsaak daarvan is dat die 

mens horn as die "eie" saam met ander "regmatige eie" mense in 'n "eie 

suiwer heiligdom" onttrek nie. In hierdie ondersoek kan literatuur wat geskryf 

word ter verdediging van die vreemdeling 'n rol speel in die komplekse dis

koers. Sy verwerp openlik die leerskool van Herder en Hegel betreffende die 

begrip "Volksgeist"; die oplewing van nasionalisme wereldwyd wat manifes

teer in 'n onderdrukkende mag teen die "ander" en 'n verheerliking van die eie. 

Sy is ten gunste van 'n meer algemene gees om 'n algehele nasie te herformu

leer as een met 'n historiese identeit wat berus op baie konkrete en diverse 

verbande soos onder andere klimaat, godsdiens, verlede, wette en gewoontes. 

Sy opper die moontlikheid dat daar deur die wegbeweeg van politieke groepe

ringe 'n algemene gees gedeel kan word; een van eenstemmigheid en ekono

miese ontwikkeling. Die verskillende lae van die sosiale realiteit word dan 

ge"integreer in 'n esprit general met 'n logiese veelvoudigheid waarvan die uit

eenlopendheid behoue moet bly sonder dat die een die ander domineer. Die reg 

op vrye beoefening van sekere private gebruike en gewoontes soos godsdiens, 

onderwys en morele standaarde moet deur burgerlike wetgewing beskerm 

word. 

Bogenoemde opvattinge behoort op 'n wye vlak deur intellektuele en politieke 

leiers gedebatteer en ge·interpreteer te word ten einde angsgevoelens en 

"lamentations" (Kristeva 1993: 61) of nasionale pessisisme van die groep dat 

hulle verstokte toeskouers sal raak, te besweer. 
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2.3.3 Die totstandkoming van nasionale stereotipes 

Leerssen wys in Mimesis and stereotype (Leerssen & Spiering 1991) op die 

verskillende definisies wat daar oor "karakter" bestaan en op die teenstrydighe

de in die definisies. Die menslike persoonlikheid verwys volgens een definisie 

na 'n stel inherente kwaliteite en volgens 'n ander bestaan die menslike per

soonlikheid as 'n waarneming van sulke kwaliteite of as 'n aanbieding daarvan. 

Hierdie teenstrydighede het tradisioneel die kern gevorm van die meeste literere 

teoriee wat die verhouding tussen karakters en hulle handelinge in die literatuur 

wou beskryf. Wat vir horn van belang is, is nie hoe die karakters is nie, maar 

hoe hulle gedrag aansluit by dit wat die leser van hulle verwag. Van die karak

ters word dus verwag om op te tree volgens 'n bepaalde rolmodel en "(t)he 

author can introduce moral complexities only in a manner which at the same 

time obviates the audience's perplexity" (leerssen & Spiering 1991: 169). Die 

bevestiging van die verwagtinge van die leser (dit wil se die bevestiging van 'n 

stereotipe) word dan aanvaar as "realisties" of "getrou aan die werklikheid" 

(Leerssen & Spiering 1991: 170). Keer op keer bied die realistiese tradisie 'n 

gegewe individu aan as verteenwoordigend van 'n bepaalde soort; word die 

individu gereduseer tot 'n algemene imagotipe wat deur die leser sowel as die 

outeur herken kan word. 

Dit bring horn by die politieke implikasies van die literere gebruik van stereoti

pes: die gebruik van stereotipes roep alledaagse dinge buite die teks op en 

maak staat op voorafbestaande, buite-tekstuele oortuigings en houdings wat 

deur die leser aanvaar word. Hierdie alledaagse dinge is verder konserwatief 

van aard omdat hulle herkenbare sosiale en kulturele stereotipes bestendig, by

voorbeeld idees omtrent die swakheid van die vrou, die adel van die elite en 

veral die temperament van so-of-so 'n nasie of ras. 

Literere tekste vind hulle individualistiese aard in die mate waarin die tekste 

daarin slaag om meer as bloot net konvensioneel te wees, so dat die leser dui

delik sal besef watter konvensies die teks weier om te gehoorsaam. Nasionale 
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stereotipes. kan dus nie ondermyn word sander vooraf kennis van sulke stereo

tipes by die leser nie. 

In sy bydrae The aesthetics of alterity: literature and the imagological approach 

(Leerssen & Spiering 1991) wys Syndram verder op die patroon waarvolgens 

nasionale stereotipes tot stand kom. Volgens horn verhaal vele literere tekste 

van karakters wat in ander lande reis en wat uitlanders (vreemdelinge) beskryf 

wie se gedrag "tipies" van hulle nasionale temperament is. "(l)ndeed, fixed 

actorial patterns have become established which, be it in a conventional or in 

an ironically undercut fashion, can be deployed in all literary genres" (Leerssen 

& Spiering 1991: 177). Alledaagse beelde van sekere nasies of etniese groepe 

het dus so as literere stereotipes tot stand gekom. Literere tekste bring dan 'n 

kwasi-geografiese beeld tot stand wat strukturele skakels met die werklike 

wereld het en wat merkwaardig lewenskragtig is en bly voortbestaan. Sulke 

tekste kan bepalend wees vir die werklikheidservaring van die leser. Gemeen

skappe wat met sulke idilliese waarnemings gekonfronteer word kan op die 

wyse 'n bepaalde "selfbeeld" aanneem wat imagotipies van aard is. 'n Historie

se ondersoek na die verhouding tussen sulke selfbeelde en beelde van ander 

kan die rol wat die literatuur in die totstandkoming van hierdie selfbeeld ge

speel het, bepaal. 

Dit wil voorkom asof daar aan elke nasie 'n sekere karakter toegeken word wat 

gebaseer is op 'n spesifieke denkwyse wat gedurende 'n spesifieke tyd in die 

land van herkoms geheers het. Nasionale identiteit word dikwels ongevraagd 

uitgedeel en patrone van stereotipering wat lank reeds bestaande nasionale 

beelde voorskryf, word gevolg. Die imagologiese werkswyse stel onder andere 

vas hoe die stem van die tradisionele kritikus waargeneem en aangebied word 

en hoe nasionale denke die aard van die geskiedskrywing bepaal. Dit is nodig 

om 'n kritiese bewustheid te handhaaf van die steeds teenwoordige, steeds ak

tiewe stereotipes en beelde waarmee die diskoers en die leser (deur die dis

koers), gevorm word (Boxhoorn, Leerssen & Spiering 1988). 
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In sy bydrae The foreigners in some British invasion stories, with special refe

rence to the Euro-threat in Apocalypse 2000 bestudeer Spiering die metodes 

waarvolgens sommige Britse skrywers die vreemdheid van vreemdelinge ("fo

reignness of foreigners" (Leerssen & Spiering 1 991: 93) in hulle tekste uit

beeld. Hy beskou taal byvoorbeeld as uitgangspunt wat onderskeid bring tus

sen die self en die ander: "you are what you speak" (Leerssen & Spiering 

1991: 93). Een van die beste manier waarop 'n skrywer dus die vreemdheid 

van die vreemdeling kan beklemtoon, is deur sy taal onder andere "vreemd" te 

laat klink deur byvoorbeeld 'n "vreemde" uitspraak daaraan te heg. 

Holger (Fischer 1981: 20) verwys in The faces of the states: J.B. Priestley 

sees America na die plofbare potensiaal van stereotiepe konsepte van nasies. 

Kritici meen lankal dat die beeld wat van die Ander (implisiet sowel as ekspli

siet) bestaan, eintlik die beeld van die Eie bevat. Fischer bevestig dit. Hy onder

skei tussen "Auto- und Heteroimages" wat mekaar wedersyds beperk in die 

opsig dat die Vreemde vanuit die oogpunt en volgens die maatstaf van die Eie 

waargeneem word. Hy voer aan dat "Auto- en Heteroimages" een en dieselfde 

model uitmaak. En Richards wys daarop dat Montesquieu reeds so lank terug 

as 1754 die literere teks wat die vreemdeling projekteer, as niks anders as 'n 

verhoogde bewustheid van die Self beskou het nie: "alterity as the foil of 

identity" (Leerssen & Syndram 1992: 309). Volgens Richards wou Montes

quieu se werk by die leser 'n skerper bewustheid van identiteit meebring. Hy 

meen die literere beeld van die Ander speel 'n integrerende rol in die vorming 

van nasionale en klasse-identiteit. Sowel die literere beeld as die nasionale 

identiteit is ewe kunsmatig en beide is gebaseer op 'n geprojekteerde beeld van 

die sosiale werklikheid binne die een of ander verwysingsraamwerk. 

Die resepsie van die werk moet bestudeer word om verhelderende lig op die 

verwysings in die teks self te werp - met ander woorde daar moet gekyk word 

hoe die werk as tekenend van die "karakter van die nasie" optree. Seide die 

leser en die outeur moet die geloof deel dat fiksie bedoel is om na iets te ver

wys wat in die eerste plek werklik is. In hierdie blootlegging van die werklik-
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heid in fiksie moet daar egter daarteen gewaak word dat die teks se eie fiksi

onele aard die leser se persepsie van sy eie identiteit be"invloed. Deur s6 'n 

be"invloeding kan nasionale beelde die bedrieg wat graag bedrieg wil word. Hol

ger (Fischer 1 981 : 20) meen verder dat daar vasgestel moet word in watter 

mate 'n auteur met allerhande soorte stereotipes omgaan. Daar moet byvoor

beeld gekyk word in watter opsig die gebruik van frases soos "een van 

daardie" in 'n teks voorkom. (Vergelyk in hierdie verband die verteller se 

siening in Bart Ne/: "As dit gaan soos dit teenswoordig gaan, dan is Oktober 

een van die onaangenaamste maande, warm en droog en met baie wind" en: 

"Maar Oktober 1914 was mooi .... Op so 'n tyd is Transvaal 'n lus om te sien" 

(Van Melle 1964: 2). Hierdie soort van kommentaar is volgens Holger 'n vorm 

van stereotipering. Die mate waarin die auteur 'n "auto-image" van 'n nasie 

skep, met ander woorde die mate waarin die auteur sekere eienskappe aan 'n 

nasie toeskryf, is 'n interessante faset van die lmagologiese ondersoek. Vol

gens Holger is die mens uiteraard geneig om stereotipes te vorm en kan die 

mens nouliks aan die neiging ontkom om dit te doen. 

Leerssen voer verder aan dat daar 'n onderskeid getref kan word tussen feite 

en imagotipes. Feite is histories verifieerbaar en kan getoets word as reg of 

verkeerd en hy beskou die veld van die imagoloog nie as een wat die korrekt

heid van feite moet bewys nie, maar die imagoloog moet horn besig hou met 

daardie aspekte van kulturele aanbieding wat hy imagotipes noem: "A repre

sentation of cultural identity is imagotypical to the extent that its discourse 

oversteps the level of the empirical report statement" (Leerssen & Syndram 

1992: 287). lmagotipes kan op verskeie maniere in die literatuur tot stand 

kom. Dit sluit onder andere in manipulasie, aanbieding, seleksie, voorstelling en 

fokalisering 6f kontekstualisering van wat hy noem, "individuele empiriese 

verslaggewing wat nie getoets of geverifieer kan word nie" (vergelyk die mees

tersimbole van Du Preez vermeld in paragraaf 1.3.2 van hoofstuk 2). Wanneer 

beskrywings nie getoets kan word of as vals bewys kan word nie, kan dit as 

imagotipes geklassifiseer word. Die aard van die imagotipiese diskoers is daarin 

gelee dat dit verwys na die empiriese werklikheid "and that it does so by mi-
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micking empirical report statements" (Leerssen & Syndram 1992: 289). Elke 

imagotipe maak implisiet aanspraak op 'n empiriese verwysingsraamwerk en 

hierdie aanspraak vorm deel van die imagoloog se werksgebied. "We go 

beyond the question 'is this true'? In fact, it is precisely beyond the terms of 

that question, in the realm of the infalsifiable and the 'literary', that the 

imagologist begins his work" (Leerssen & Syndram 1992: 289). 

2.3.4 lmagologie: aard en doel 

Feitlik alle navorsing wat op die terrein van die lmagologie gedoen is, laat die 

klem val op die teks soos dit deur die outeur en die leser benader word en dan 

veral rondom die vraag hoe die teks aan die verwagtinge van die leser voldoen. 

Volgens Van Gorp is lmagologie (uit Latyn: imago = beeld; Grieks: logos = 

verklaring) 'n vertakking van die Komparatisme (Van Gorp 1991 ). Die onder

soek behels watter globale beeld 'n mens van 'n bepaalde literatuur en kultuur 

in die buiteland het. Die beeld is medebepalend of (en hoe) 'n bepaalde werk 

uit die een literatuur in die ander literatuur ontvang sal word. So word die 

Vlaamse literatuur byvoorbeeld deur Franse, Duitse en Angelsaksiese resensen

te, samestellers, inleiers van bloemlesings en outeurs van literatuurgeskie

denisse dikwels binne 'n cliche-agtige wereld- en literatuurbeeld geplaas as 

landelik, volks, vroom en mistiek. Tekste wat nie in so 'n bepaalde beeld inpas 

nie, vind dit moeilik om in die buitelandse literatuur erkenning te kry. Hierdie 

aspek van interliterere verhoudings waarop die lmagologie die aandag van die 

komparatiste gevestig het, word teenswoordig in 'n ruimer konteks ondersoek 

binne die kader van die Polisisteemteorie. Volgens die Polisisteemteorie is 

literatuur 'n komplekse geheel van sisteme (literatuuropvattinge sowel op prak

tiese as op teoretiese gebied) wat mekaar be"lnvloed en wat steeds in nuwe, 

wisselende verhoudings staan. Die teorie voer die beginsel van historiese per

sepsie tot die uiterste konsekwensie: "alle literatuur, alle literatuuropvattingen 

en literaire praktijken zijn historisch bepaald" (Van Gorp 1991: 312). 
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Dyserinck was volgens Leerssen een van die eerstes wat sedert Texte en 

Goethe in 1893 die idee van Weltliteratur bepleit het en daarby aangesluit het 

deur te beklemtoon dat navorsers hulle besorgdheid met nasionalisties gerigte 

navorsing moes laat vaar ter wille van 'n meer kosmopolitiese "supranational" 

uitkyk (Leerssen & Syndram 1992: Ill). Dyserinck se studie van inter-kulturele 

waarnemings en van nasionale of etniese beelde ("images") vind internasionaal 

aanklank en die belangstelling in lmagologiese Studies kan toegeskryf word 

aan Dyserinck se vaste oortuiging dat die literere teks en die literere praktyk 

binne hulle sosiale en historiese konteks bestudeer behoort te word. Met 

hierdie benadering val die klem op die mens self. Marino meen in Marxist ideo

logy and East European comparative studies (Leerssen & Syndram 1992) dat 

wanneer nasionale verskille vervaag, nasionale literature geleidelik hulle eie

soortige karakter sal verloor en so sal daar op 'n natuurlike wyse 'n wereldlite

ratuur tot stand kom. Teen hierdie totstandkoming van internasionalisme 

bestaan daar egter ook teenstand veral in die Oos-Europese state waar daar 'n 

gretigheid bestaan om die nasionale identiteit te herwin en te bevestig. Op die 

kritiese terrein ondervind die lmagologie volgens Fischer teenstand by diegene 

wat nog onwrikbaar glo aan die bestaan van die "nasionale karakter" (Fischer 

1981 ). 

Leerssen skryf meer spesifiek in The lmagological Bibliography Project (Leers

sen & Spiering 1 991 : 242) oor die navorsingsnetwerk wat by die Departement 

van Europese Studie aan die Universiteit van Amsterdam tot stand gebring is 

en waar tekste waarin nasionale karakters in die literatuur verteenwoordig is, 

gelys word. So kom 'n databasis van hierdie betrokke literatuur tot stand. Daar 

bestaan 'n groeiende belangstelling onder literatuurstudente en -historici oor 

hoe die nasionale karakter in die literatuur uitgebeeld word. Literatuur (in die 

wydste sin sluit dit geskiedskrywing en ander nie-fiktiewe genres in) wemel 

van voorbeelde waar die karakters getipeer word volgens hulle waargenome 

"nasionale temperament". Ook Hoenselaars (Leerssen & Spiering 1991) 

beskou so 'n internasionale (alles insluitende en ongeag die ideologie daarin 
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vervat) bibliografie oor nasionale beeldvorming vir die doeltreffende studie van 

aannames oor die nasionale karakter in die vroee literatuur as absoluut nood

saaklik. So 'n onderneming sou ook in die Afrikaanse literatuur van waarde kon 

wees. 

Ook vir Fischer is die sentrale onderwerp van die lmagologie nasie- of volks

beelde wat duidelik word uit waarnemings wat op hulle kulturele en geestelike 

eienskappe betrekking het. Hierdie eienskappe word dan as tipies en algemeen 

geldend van die volk of nasie beskou. In die reel is hierdie gemeenskaplike eien

skappe die wat in wese na bestaande "nasionaal tipiese" waarnemings terug

gryp. In minder of meerdere mate word hierdie twyfelagtige afleidings aan die 

gang gehou en het dit as sulks die doel om die "nasionaal tipiese" deur herhaal

de uitbeelding van die waarnemings vas te le. As die nasionale beelde soos dit 

in die Vergelykende Literatuurstudie aangetref word van die standpunt uitgaan 

dat dit slegs in 'n volks- en nasionale karakter manifesteer, sou dit 'n tot 

beperkende definisie lei. Dit wil se nie elke mededeling wat oor die Ander ge

maak word, moet outomaties in die nasionale karakter gesoek word nie. So 

kom imagotipes tot stand: deur byvoorbeeld te beweer dat die Duitsers 'n 

musikale volk is, word die verwagting in die vooruitsig gestel dat ander nasies 

minder musikaal is. 

Wanneer nasionale stereotipes ondersoek word, word daar soms vasgestel dat 

'n sekere deel van die nasie as meer "verteenwoordigend" van die karakter van 

daardie nasie beskou word as die res van die bevolking. Die verhouding tussen 

hierdie sosiaal "verteenwoordigende" deel van die bevolking en die gemarginali

seerde res vereis verdere ondersoek. Dit is inderdaad deur navorsing bevind dat 

die literatuur as 'n instrument aangewend is om mense se begrip van wie en 

wat hulle nasionale identiteit is, te help vorm. Hierdie gedagtes van Fischer 

sluit nou aan by dit wat in hierdie studie bevind is ten opsigte van die faktore 

wat 'n rol gespeel het in die vorming van die begrippe Afrikaner en Afrikaner

skap soos uiteengesit in paragraaf 1.3 van hoofstuk 2. 'n Verdere imagologiese 

insig het te doen met die beeld wat 'n mens van sy eie nasie het (nasionale 
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karakter of etnosentrisme) teenoor die beeld van die Vreemdeling ("auto-image 

and hetero-image" (Boxhoorn Leerssen & Spiering 1988: 67) 

Leerssen definieer lmagologie in Mere Irish & Ffor-Ghael as "the study of the 

discursive or literary expression of national attitudes" (Leerssen 1986: 3). Na

sionale houdings kan die hele literere aktiwiteit beheer, sowel die outeur se op

vatting van homself as skrywer in 'n spesifieke nasionale tradisie as die resep

sie van sy werk. Die belang van nasionale houdings kom veral na vore wanneer 

die skrywer nie slegs beperk bly tot sy eie nasionale ideologie nie, maar wan

neer hy sy ervaring van die Vreemdeling uitbeeld; wanneer hy 'n beeld skep 

van die Vreemdeling soos hy dit ervaar, een wat 'n algemeenheid kan word, 'n 

stereotipe of 'n imagotipe (Leerssen 1986: 3). Die imagotipe kan beskou word 

as 'n abstrakte idee of as 'n konkrete uitdrukking van 'n abstrakte idee. Nasio

nale beelde soos elemente van 'n politieke leerstelling of godsdienstige dogma, 

kan nie presies bepaal of uitgedruk word nie, maar hulle historiese trefkrag op 

die empiriese werklikheid kan baie duidelik aangetoon word. Die imagoloog 

konsentreer op die imagotipe soos dit konkreet in die literatuur gestalte kry. 

lmagotipes kan in enige soort literatuur gevind word, onder andere in reisbe

skrywings, geskiedskrywings, poesie, prosa en drama. 

Hoenselaars wys in Sources and references in national typology: the case of 

Bredero 's The Spanish Brabanter ook op die vinnig groeiende belangstelling die 

afgelope dekades in die studie van lmagologie soos hy dit noem, die studie van 

"intercultural contacts and confrontations at the level of attitudes and men

talities" (Leerssen & Spiering 1991: 109). Die sake wat dit aanspreek, sluit 

volgens Hoenselaars in die opneem, die vorming, die verstarring en die mani

pulasie van sienings oor nasies in die literatuur. 'n Studie van hierdie prosesse 

stel die kritikus in staat om 'n "what may be termed a set of composite auto

and hetero-images" daar te stel wat 'n sleutel verskaf om die outeur se wisse

lende sienings van nasionale identiteit te verstaan (Leerssen & Spiering 1991: 

109). 
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Vanselfsprekend moet dit vir alle navorsing binne die lmagologie geld dat die 

imagotipe nie eenvoudig in isolasie ondersoek kan word nie, maar daar moet 

eerder binne die komplekse geheel van die teks afleidings gemaak word. Die 

lmagologie ondersoek in die eerste plek hoe nasionale "Auto- en Heteroima

ges" in 'n internasionale literatuurbeskouing bewysbaar tot stand kom. Buiten 

dat lmagologiese studies die daarstel van inter-tekstuele verbande ten doel het, 

is dit belangrik dat die gesigspunt van die outeur ook telkens noukeurig onder

soek word. "Viewpoints suggests that a double or twin index ... may be the 

most effective form of organization" (Leerssen & Spiering 1991: 136). Studies 

van beeldvorming wat erkenning verleen aan supranasionale (bo-nasionale) fak

tore sal nuwe en verhelderende parallelle oplewer. Hoe meer primere bronne 

bestudeer kan word, hoe betroubaarder sal die insigte wees wat verkry word. 

Om primere bronne wat mettertyd vergete geraak het te bestudeer, was ook 

een van die doelstellings van hierdie studie. 

In sy bydrae The aesthetics of alterity: literature and the imagological approach 

(Leerssen & Spiering 1 991) meen Syndram dat die lmagologie wat sedert die 

laat sewentigerjare deur teksanalise beoefen word, die skakel vorm tussen die 

literatuur en die sosiale, kulturele en politieke eienskappe van 'n nasie. (Dit is 

ender andere ook die bree doelstelling met die uitvoering van hierdie studie). 

Taal, waardeur die literere teks tot stand kom, maak staat op die voorafgaande 

verwysingsraamwerk om die begrip van die leser te verseker. Die spektrum van 

menings oor 'n tydperk wat uit elke teks blyk, wissel en is onderhewig aan 

dieselfde historiese veranderinge van die verwysingsraamwerk waarbinne die 

teks gelees en ge'interpreteer word. "Both the verbal material, and the under

standing of literature are subject to changing audiences, changing tastes" 

(leerssen & Spiering 1991: 181 ). Selfs 'n oppervlakkige verstaan van 'n teks 

sal dus kulturele en historiese agtergrondkennis vereis. 

Leerssen beweer in Image and reality - and Belgium verder dat een van die be

langrikste aspekte van die lmagologie die noodsaaklikheid is van kritiese af

stand. Die imagoloog moet nie van die veronderstelling uitgaan dat hy die em-

81 



piriese werklikheid bestudeer nie, maar behoort sy veld te beperk tot die studie 

van dft wat die teks aanbied. Hy raak nie betrokke by die waarheidsaansprake 

wat deur die aanbieding van die teks gemaak word nie; inteendeel, hy bestu

deer die diskoers van aanbieding as diskoers in tekstuele verband en in die 

intertekstuele vertakkings terwyl hy in die proses 'n kritiese (inderdaad kliniese) 

onbetrokkenheid behou. Die imagoloog se supranasionale perspektief is 'n 

voorwaarde wanneer dit by die ontleding van nasionale stereotipes in tussen

kulturele literere verhoudings kom. "National systems, and particularly the 

discursive representation of the character and identity of such systems, are the 

mere object (not the parameters or the pre-imposed referential frame) of the 

scholar's investigation" (Leerssen & Spiering 1991: 183). lmagologie dien nie 

om die hipotetiese "karakter" of "temperament" van enige ras of nasie uit te 

wys of te verduidelik uit die literatuur of uit enige ander bron nie, maar die 

imagoloog se werkterrein is diskoers; hy/sy bestudeer stallings en tekste en bly 

weg daarvan om betrokke te raak in arguments oor die werklike lewe se eise. 

Die lmagologie steun op die insig dat sekere aspekte van die literere teks uit 

meer bestaan as bloat verbals uitinge en dat sekere aspekte verwysingsraam

werke oproep wat deur werklike politiese en sosiale houdinge bepaal word. 

"(l)t is this which creates the impression that the text 'mirror' its social 

setting" (Leerssen & Spiering 1991: 184). Kritiese, objektiewe afstand en 'n 

paging om 'n supranasionale perspektief ten opsigte van die teks te handhaaf, 

was van die allergrootste belang vir hierdie studie. 

'n Historiese ondersoek na die verhouding tussen selfbeelde en beelde van 

Ander kan verder poog om die rol wat die literatuur in die totstandkoming van 

so 'n selfbeeld gespeel het, vas te stel. "lmagological analysis serves to make 

this economy of values of Self and Other explicit; historical, cultural and politi

cal conditions underlying the textual representation become recognizable as 

such" (Leerssen & Spiering 1991: 189). Deur die lmagologie kan daar bepaal 

word in watter mate die nasionale literatuurgeskiedskrywing dikwels berus het 

op vooraf aanvaarde opvattinge van 'n bepaalde beeldtipiese aard en of sulke 

aanvaarde beelde 'n invloed gehad het op die produksie, die ontvangs en die 
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kanonisering van literere tekste. Die lmagologie is dus primer besig met die lite

rere teks en hanteer dit op 'n histories vergelykende basis. In hierdie verband 

sluit die lmagologie nou aan by die Nuwe Historisisme en bied albei teoriee vir 

hierdie studie 'n waardevolle werkswyse in die soeke na die verband tussen die 

literatuur en die historiese werklikheid. Die strewe van die lmagologie moet 

wees om tot die gevolgtrekking te kom dat die "waarheid" van 'n gegewe 

beeld 'n betekenislose konsep is en dat beelde eerder 'n herkenningswaarde as 

'n waarheidswaarde bevat. 

2.3.4 Samevattend 

Dit is inderdaad deur 'n imagologiese benadering dat tradisionele opvattinge in 

'n interessante nuwe lig geplaas kan word, en dit is veral die insigte van die 

lmagologie wat vir die onderhawige studie 'n vrugbare teoretiese begronding 

vorm. 
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"I have asked myself at times whether a 'superficial' knowledge of the other, in 

terms of some stereotype or other, is not a way of preserving a 'superficial' 

image of oneself" (Crapanzano 1985: 291 ). 
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HOOFSTUK2 

BEGRIPSVERKENNING 

1. AFRIKANER EN AFRIKANERSKAP 

1 . 1 lnleiding 

"Gesoek: 'n Afrikaner. Drie eeue is hy al seek, want die _'"!l:lamdraer wil horn nie 

l~~~-_1:1~!-~~!:1-~ie" (Van Wyk 1990). 

"Die probleem is natuurlik: wie beskou jy as Afrikaner?" (Du Toit 1982). 

"Die Afrikaner is 'n onbekende bekende of bekende onbekende" (Van Jaarsveld 

1981:68). 

"Afrikaners had always been fairly certain vvhatthey were. Nowadays they are 

no longer so sure" (Cloete 1992:42). 

"Tb~re is, of course, no typical Afrikaner" (Munger 1979: 10). 

"The name of the game is still 'keeping our identity' while accepting the fact 

that we're Africans, albeit perhaps the wrong colour" (Munger 1979: 86). 

"In the sorrow moves the deep-seated awareness of the Afrikaner that he. is a 

beinQ_Without security" (Munger 1979: 162). 

"Sometimes I envy our parents. They knew exactly what it meant to be an 

Afrikaner. My generation no longer does" (Brink 1988: 563). 
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'\'· 

Dit is uitsprake soos die wat spreek van die diepgesetelde onsekerheid wat 

daar bestaan oor die begrip Afrikaner; O_Qsekerheid wat waarsky('llik S'{.oor

sprong het in angsgevoelens oor sy voortbestaan. Naas die onsekerheid be-
'<-.---·--·- -- _____ ,,_ --·- - ·-- ------ ·----·--"-···-·- ., .... __ . I 

staan daar egter ook 'n duidelike gevoel van ~elftevredenheid by diegene wat / -jr 
I 

meen hulle weet presies wie Afrikaners is: 

Die Afrikaners se voorvaders "was mense van edel bloed - mense van durf en 

daad, van Christelike geloof" (Malherbe 1959: v). 

-f-
"Die grootste aantal Afrikaners is behoudende mense" (Van Jaarsveld 

1971: 140). 

"Onder ons Afrikaners het die woord /iberaal meesal 'n ongunstige betekenis. 
~ Ons hou daarvan om onsself konserwatief te noem" (Dreyer (red.) 1977: 1 ). 

Latere uitsprake dui weer op 'n sterk afkerigheid van 'n absolute, homogene ~.:r 

identiteitsbegrip by mense wat hulleself Afrikaners noem: 

"Ek vind die beste manier om ons Afrikaners te beskrywe die Freudiaanse" 

(Miles 1983: 90). 

"Die Afrikaner het net oe vir homself en gee fokol om vir die res" (Miles 1983: 

90). 

¥ "Eeue gelede het die Romeine die woord Afrika gebruik vir die wereld van 

mense wat in klein dorpies buite Carthago gewoon het .... Sover hy onthou, 

het niemand sekerheid oor die herkoms van die woord nie: 'n groep mense, 'n 

klein onbelangrike stam, het s6 na hulleself verwys. Eeue later noem 'n spul 

trots en meerderwaardige wittes hulle ook so, jy sou sweer die woord is net vir 

en deur hulle gemaak" (Miles 1983: 174). 
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"(T)o be an Afrikaner is a schizophrenic experience" (Brink 1988: 584). 

Dat die begrip Afrikaner egter wyd belangstelling wek en dat daar selfs blyke 

van simpatie bestaan met mense wat hulleself as Afrikaners beskou, is ook 

waar: 

"(A)fter more than three centuries the sadness of the Afrikaner is that he still 

has not come home" (Brink 1988: 584). 

"Even for the incurious, the Afrikaners, in their world of compelling drama, 

make a fascinating study" (Fisher 1969: Preface). 

"Soos altyd in Suid-Afrika is dit die Afrikaner wat in die brandpunt staan. Vir 

horn gaan dit nie om wins of verlies nie, maar om voortbestaan of ondergang" 

(Louw 1958: 96). 

'! 
" ... en ons Afrikaners is 'n krisisvolk" (Van Jaarsveld 1971: 65). 

"Politically, the Afrikaners may be the loneliest people in the world today" 

(Munger 1979: 39). 

"An Afrikaner is not interested in his survival as an individual. He is a tribal 

man" (Munger 1979: 166). 

"My obsessions became the survival of the Afrikaner. I saw that without him 

the country could not be real. He is its authentic soul" (Munger 1979: 154). 

"Van die Afrikaner is 'n stereotiepe model gemaak, 'n soort 'standaard'

Afrikaner" (Van Jaarsveld 1981: 3). 
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1.2 Die Afrikaner: sy herkoms en wordingsgeskiedenis 

Oor die herkoms en wordingsgeskiedenis van die Afrikaner bestaan daar ver

skillende standpunte. 

Malherbe (1959) vergelyk die ontstaan van die Afrikanervolk met Abraham wat 

vanuit Ur aan die roepstem gehoor gegee het en na 'n onbekende tuiste getrek 

het en "daar grootliks vermeerder" het. So het menige stamvader van die Afri

kanervolk die roepstem verneem toe hy nog in sy "Ur - 'n plek erens in Europa 

- vertoef het om na sy nuwe land Kanaan te gaan, die onbekende gevare te 

trotseer en in Suid-Afrika 'n nuwe geslag te kom vestig" (Malherbe 1959: v). 

Hy wys daarop dat die Afrikaner horn nie hoef te skaam oor sy afkoms en 

o~staan as "aparte nasie" nie, want hulle was "mense van edel bloed - mense 
-------- - -- ., -·---· ·- - ___ , ___ ... -- ·---- -

van durf en daad, van Christelike geloof" en hulle het ontstaan uit "stoere t________ - -- -. -. 

Geu~~~_e:_n "Franse Hugenote wat om hul Calvinistiese oortuiging uit hul land 

moes wyk" en "Duitsers wie se land deur die Dertigjarige Oorlog ... verwoes 

was" (Malherbe 1959: v). In minder gloeiende taal (waarskynlik as gevolg van 
~---------

die stryd tussen Boer en Brit) word na die Britse element in Suid-Afrika verwys 

(veral die 1820-setlaars); hulle was "ook van goeie stempel" (Malherbe 1959: 

vi). 

Die faktore wat Malherbe meen bygedra het tot volkswording vat hy soos volg 
----~----......... ~--" ~~-"~-- -~~~-----~"-
-~--- -- . " ' 

saam: 

• Die ~~!!d._~!~-~~~!~_\/al'!. die HoUandse Oos~l_ndiese KompariJ!~ wat veeboer

dery en dus afsondering in die hand gewerk het - vandaar die benaming 

Boerevolk. 

• Dle bestuur van die goewerneur Willem Adriaan van der $tel, toe in 

1707 die woord "Afrikaner" gehoor is by gegriefde inwoners - iets wat 

"nasiewording daadwerklik bevorder" het (Malherbe 1959: xxiii). 
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• Ondertrouery tussen kinders van ouers van verskillende herkoms wat die 

vorming van 'n homogene groep ten gevolg gehad het. 

• Di~ gemeenskaplike Calvinisties-Protestantse erfenis van Geus en Huge-

~oot, veral omdat dit die enigste vorm van godsdiens was wat tot 1 780 

toegelaat is. 

• Die taalbeleid (net die Hollandse taal in staat, kerk en skool) word as die 

sterkste omstandigheid beskou wat eenwording bewerkstellig het. 

• Die totstandkoming van taal- en kultuurverenigings as teenvoeter vir ver

engelsingspogings het ook bygedra tot die behoud en die uitbou van 

volkseenheid. 

Wat volkseenheid verder bevorder het, was die feit dat daar "net een erkende 
- ---·"--~·-----"'------ . __ ,,_ ·-· " '"··~----

taal, een kerk, een volk, een owerheid" was (Malherbe 1959: vii). Wanneer dit 

by die bloedsamestelling van die Afrikaner kom, erken hy dat dit 'n onbegonne 

taak is om dit persentasiegewys voor te stel. As gevolg van die "ondertrouery" 

tussen Engelse en Afrikaners is dit onvermydelik dat daar "bloedvermenging" 

sou wees omdat hulle "so deurmekaar woon" (Malherbe 1959: xxi). Hy ver

wys na enkele Afrikaners wat "erg onthuts en teleurgesteld" is wanneer hulle 

vasstel dat hulle stammoeder (let wel nie stamvader nie) "nie heeltemal blank" 

was nie, maar dat niemand "in Suid-Afrika horn of haar hoef te bekommer oor 

die greintjie nie-blanke bloed (meestal van 'n Oosterse volk met 'n ou beska

wing) nie" (Malherbe 1959: xxii). Die begeerte en die strewe na "blank" wees, 

en "suiwer van bloed", spreek egter duidelik uit hierdie woorde. 

'n Mens sou kon vra of die skrywer met sy voorstelling van die wordingsge

skiedenis van die Afrikaner heeltemal objektief te werk gegaan het en of sy 

feite histories volkome kontroleerbaar is. Verder ontstaan die vraag of hy nie 

by 'n bepaalde groep 'n sekere opvatting van hulle wordingsgeskiedenis wou 

vestig nie. 
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Van Jaarsveld beskou die toelating van die vryburgers in 1657 as "die geboor

tejaar van die Afrikanervolk" (Van Jaarsveld 1971: 25). Teen 1700 het hulle 

die ou wereld van Europa vergeet. Hy wys daarop dat die koloniste uit die 

staanspoor stryd ondervind het en dit het gelei tot die vorming van 'n nasie. 

Daar was altyd die gevoel dat hulle toekoms bedreig word. 

Soos Malherbe verwys Van Jaarsveld ook na Hendrik Bibault se woorde aan 

landdros Starrenburg op Stellenbosch, naamlik: "'k ben e~n Africaander". Hy 

voer aan dat dit 'n beroemde uitspraak geword het in die groot soektog_o111_ die 

identiteit van die Afrikaner gedurende die tydperk van sy "volkswording" te 
'---- ------- ""-··-· - -· ··- -··. .. " ,. """-

definieer (Van Jaarsveld 1981: 7). Volgens horn was hulle reeds in 1795 'n 

volk in wording, alhoewel hulle nog nie bewus was daarvan dat hulle 'n aparte 

volk is nie. Dit is van belang om daarop te let dat afgesien van "die soek in die 

verlede na die voorouers van 'edele' herkoms soos Geus, Hugenoot, Voortrek

ker en Boer, ... tot op datum nog geen omvattende werk oor die wording van 

die Afrikaner in die vroee jare gelewer (is) nie" (Van Jaarsveld 198-1: 26). Vir 

horn is een van die talle vrae wat nog historiese ondersoek verg onder andere: 

"Hoe het die Boer tot Afrikaner en die tot Suid-Afrikaner geword, met ander 

woorde van 'volk' tot onderdeel van die samelewing ontwikkel?" (Van Jaars

veld 1981: 72). 

Terwyl Van Jaarsveld reeds in 1981 praat van die Afrikaner as "onderdeel van 

die samelewing", huldig 'n groot deel van die polities-regse Afrikanerbevolking 

wat aan die Konserwatiewe Party behoort meer as tien jaar later die beskouing 

dat die "Boerevolk" sterker as ooit na vore tree. Oor die "groot volksaamtrek" 

op die skouterrein van Pretoria op 29 Januarie 1 993 waar besluit is oor deelna

me aan die demokratiese verkiesing in 1994, berig die regse tydskrif Ons eie 

soos volg: " Meer as 30 000 Boeremense het onomwonde getoon dat: 
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Die Boerevolk nie meer blindelings agter leiers aanloop nie, maar dat 

hulle redelike beginsels navolg. 

Die Boerevolk nie meer leiers verwerp nie, maar beginsels waarmee hulle 

nie saamstem nie. 

Die Boerevolk nou ryp geword het vir 'n inspraak in hulle eie toekoms en 

dat hulle nie op sleeptou geneem sal word om aksies te steun wat die 

volk se toekoms kan benadeel nie. 

Die Boerevolk bereid is om tot watter uiterstes ook al nodig mag wees 

te gaan om sy vryheid en reg op selfbeskikking te verwesenlik. 

Die Boerevolk nie in die ANC-verkiesing van 27 April gelok sal word om 

daar sy doodvonnis met 'n kruisie te onderteken nie. 

Die Boerevolk is slaggereed en vasberade: Net volkome selfbeskikking en vry

heid in 'n eie staat sal die volk tevrede stel - niks anders nie" {Ons eie 1993: 

12). 

In sy betoog oor die wordingsgeskiedenis van die Afrikaner noem Viljoen 

(1978) die volgende 'n "sterk punt": "Ons blankes is nie onlangse koloniste 

nie, maar 'n gevestigde nuwe volk wat hier uit Afrika gebore is, 'n wit Afrika-

st_~-~-~-~~5>.':1~-~?Ec::i ___ ges~ier en gesterk deur die geweldige krag van 'n wesen-

like nasionalisme wat deur die historiese lotsgebondenheid van meer as drie 

eeue gegroei het en gevoed is" (Viljoen 1978: 12). Hy glo verder dat die 

"Afrikanervolk se ontstaan en voortbestaan deur Gods wil beskik is en dat God 

vir ons 'n taak en opdrag in hierdie land tot sy eer het" (Viljoen 1978: 12). 

Wiid voer aan dat die Hugenote (ongeveer 600 in getal) 'n "onuitwisbare 

stempel op die samestelling van die Afrikanervolk en op die geskiedenis van 

hierdie land afgedruk het" (Van den Heever e.a. 1945: 47). Hy_wys op wan

toestan9~,korrupsie en onderdrukking onder die bestuur van Willem Adriaan 

van der Stel wat aanleiding gegee het tot 'n "n_c:isionale een_~~i_<!" en maak aan

spraak daarop dat daar teen die einde van die agtiende eeu 'n nuwe volk, die 

Afrikanervolk, met '"n eie volkspersoonlikheid, 'n eie identiteit" ontstaan het 
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(Van den Heever e.a. 1945: 52). Sande wat tot eenheid bind, noem hy: kleur

bewussyn, taal, godsdiens en gemeenskaplike belange. 

Vir Hermann Giliomee (1981) het die "immigrante" met die aankoms van Jan 

van Riebeeck twee gemeenskaplike elemente gedeel, naamlik taal en gods

~!ens. Ver~er was almal wit. Wit was die simbool van 'n superieure beskawing 

in vergelyking met die onbekende swart nasies in Afrika. In die tyd was Chris

tenskap egter die norm om tot die groep te behoort en nie kleur nie. Later, toe 

die vryburgers 'n stryd om voortbestaan gevoer het, het 'n sterk groepsbewus-
------~---

syn ontstaan. Teen 1797 het die burgers hulle land van herkoms begin vergeet 

en hulleself beskou as inwoners van Afrika - hulle werklike vaderland. Teen die 

einde van die agtiende eeu het die term "Afrikaner" gevestig geraak. 

Met die Britse besetting was sekere komponente wat tot groepvorming kon lei 

ree~s teenwoordig: 'n -~~rr.1~-~~~~aplike taal, kerk, bevv_~~!~~!~--~~!' ___ kle~.r:. en 

identifisering m_~!..E~m:Hollanct~~-JragL~ie~ Nasi~~a~-~u~ewussyn het egter nog nie 

bestaan nie; hulle het hoogstens 'n gemeenskaplike lotsbestemming ervaar, 
--" ---·· ·-·--~----·-··-·---·----·--·-----·--·---·----- -· . ..,,. 

naamlik die handhawing van hulle heersersposisie, aldus Giliomee. 

Baucher beskryf die koloniste as 'n "blanke" gemeenskap teen 1662 bestaande 

uit vryburgers, amptenare en hulle gesinne. "Die enigste noemenswaardige en 

aanvanklik samehangende groep" (Cameron 1991: 65) beskou hy as die Huge

note wat in 1 688 na die Kaap gebring is. In sy verwsying na die tydperk tot en 

met 1795 praat hy nerens van "Afrikaners" nie - bloot van "burgers", "vrybur

gers", "burgerbevolking", "boere" en "trekboere" (tot in 1795). 

Daarteenoor noem Le Cordeur hulle 'n Afrikanergemeenskap wat toenemend in 

stande ingedeel was. Die beskouing van baie inwoners dat hulle in "Afrika 

gewortel" is, het uitdrukking gevind in die woord "Afrikaner" (Cameron 1991: 

76). 
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Te midde van bogenoemde menings oor die ontstaan van die Afrikanergemeen

skap kan daar wel 'n deurlopende lyn gevind word. ~aar bestaan __ p~y~_~aar 

gemeenskaplike faktore wat beskou word as vormend in die wordin~ v_an die 

Afrikaner as volk onder andere herkoms, taal, godsdiens en kleur. 'n lnteres-
------· -- -- ---~----·, ,,!',~.,--~-" 

~ sante beskouing wat ook gehuldig word, is die een omtrent die rol wat stryd 

om ~~~-~~~~!~~~ waarskynlik in ~i~ wordingsproses gespeel het. Dit het blyk

baar 'n besef van gedeelde belange meegebring wat gelei het tot die ontstaan 

van 'n aparte groep - wat dan "gedefinieer" word as die Afrikaner. 

!:_3.!_ Die rol van 'n bepaalde geskiedenisbeskouing 

'"n Volk wat sy geskiedenis nie voortdurend in herinnering hou nie, of dit wit 

( vergeet, verkeer op 'n gevaarlike pad wat in koersloosheid kan eindig; vir horn 

is die vergeet van sy verlede net so gevaarlik as om weg te skram van die 

toekoms of sy versuim om die hede te ontleed" (Van Jaarsveld 1971: 7). In die 

vorming van die begrip Afrikanerskap soos dit vandag gebruik word, het die 

geskiedenisbeskouing wat in 1971 deur Van Jaarsveld gehuldig is, onteenseg

lik 'n beduidende rol gespeel. 

Vol~en~_~_cin~aarsveld (1971) was die skep van 'n bepaalde geskiedenisbeeld 

b_~doel om die Afrikaner nasionaal bewus te maak: "~ie" geskiecjenis is geleer; 

daar moes 'n vryheidsin en 'n republikeinse gees gekweek word. So het die 

" Afrikaner daartoe gekom om dit as vanselfsprekend te aanvaar dat die "Suid

Afrikaanse geskiedenis Afrikanergeskiedenis is" (Van Jaarsveld 1981: 4). 

Geskiedskrywers het die geskiedenis ook so hanteer. "Die Afrikaner het 'n ... 

, introvertiewe kyk op die Suid-Afrikaanse geskiedenis ontwikkel; ondanks die 

feit dat hy 'n enkele volksgroep vorm, beklee hy 'n sentrale plek daarin" (Van 

Jaarsveld 1981: 6). "In die twintigste eeu sou sy geskiedenis vir die Afrikaner 

byna soos 'n godsdiens word, as 't ware 'heilig"' (Van Jaarsveld 1981: 10). 

93 

. " / 



Van Jaarsveld meen dat "inlegkunde" in plaas van "uitlegkunde" die ontstaan 

van Afrikanernasionalisme probeer verantwoord. Geskiedskrywers heg aan 

mense se woorde sekere betekenisse wat eintlik onjuis is. Hy haal die volgende 

voorbeeld van "inlegkunde" aan: J. Albert Coetzee in Politieke groepering in die 

wording van die Afrikanernasie vertolk die woorde van die Vryburgers in 1 658 

dat hulle "de beschermers van ons landt sijn" as "'n ontkiemende bewussyn 

dat 'Suid-Afrika' hul land is." Van Jaarsveld wys dat die dokument egter 

daarop dui dat hulle niks meer bedoel het as dat hulle self hulle koringlande sal 

beskerm nie. Hy besluit voorts: "Met die soek van die Afrikaner na homself 

deur die tyd, het hy dikwels sy huidige selfbeeld in die verlede verplaas en dan 

gemeen om dit daarin te 'ontdek'" (Van Jaarsveld 1 981 : 31-32). Meer sulke 

voorbeelde waar die "verlede op die hede betrek word" of waar rigting gegee 

word aan die "vertolking van die geskiedenis vanuit die probleme van sy tyd" 

word aangehaal (Van Jaarsveld 1981: 32). 

Teen die begin van die twintigste eeu het die woord "Voortrekker" (mense wat 

voorheen "Emigrante" genoem is) byvoorbeeld sentimentele waarde gekry en 

die trekkers is feitlik tot modelmense verhef. Van Jaarsveld noem die Trek "'n 

geslaagde opstand . . . wat tot die stigting van die Boererepljblieke gelei het." 

"Van hulle is as die Godsvolk of Verbondsvolk gepraat, wat as model vir die 

twintigste eeuse Afrikaner moet dien" (Van Jaarsveld 1981: 24). Hierteenoor 

bestaan daar volgens horn verskeie ander sienings wat die Groot Trek onder 

andere beskryf het as 'n poging tot ontsnapping van regeringsbeheer; die sie

ning bestaan ook dat die Afrikaner teen die einde van die agtiende eeu "agter

lik" en sonder kultuur was en iemand wat nie in terme van estetiese waardes 

gedink het nie. 

Daarteenoor beskou Broekhuizen die Groot Trek as 'n "glanspunt" in die ge

skiE;ldenis van die Suid-Afrikaanse nasie en die "geboorte van 911s yolk" (Broek

huizen 1938: 268). 
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Van Jaarsveld beklemtoon dat die "diskrepansie tussen die historiese tradisie 

van 'n onherroeplik verbygegane verlede en die moderne stedelike Afrikaner ... 

'n wanopvatting van Afrikanerskap laat ontstaan (het) wat vandag tot die in

wendige spanninge onder Afrikaners bydra" (Van Jaarsveld 1981: 71 ). Hierdie 

wanopvatting word deur At van Wyk bevestig. Die "eensydige geskiedenis wat 

ons op skoal geleer is", is 'n oorsaak van die onmin wat daar vandag onder 

Afrikaners bestaan. "Die selfbeheptheid en selfverhoging van die Afrikaner kan 

daarheen teruggevoer word" (Kruger 1991 ). Rob Morrell brei hierop uit. 'n Se-·\ ·---·-··· ... i 
kere weergawe van die geskiedenis word aan skoolkinders en die publiek "ge-

voer" en dit versterk die "Suid-Afrikaanse oorheersingsideologie" (Morrell 

1985: 6). Vir horn kan die geskiedenis nie verklaar word "in terme van reg of 

verkeerd nie". "Mense aan beide kante is skuldig aan vergrype, en dit bevorder 

nie ons begrip van 'n situasie deur 'n growwe krediet- en debietstaat op te stel 

nie" (Morrell 1985: 7). Hy wys verder daarop dat stereotiepe beelde wat aan 

die 'Suid-Afrikaanse geskiedenis' ontleen is diep in die nasionale bewussyn 

setel. "Hierdie beelde is verwarrend, en behoort vervang te word met ander 

wat betreklik 'kiemvry' is" (Morrell 1985: 8). 

"Kiemvry" besit nog ander betekenisse. Deon Viljoen (1982) meen dat wit 

Suid-Afrikaners hulle in 1982 nog steeds nie ten volle "Afrikane" voel nie. 

"Omdat 'n vrees vir 'kulturele verswelging', ook genoem die totale aanslag, 

ons handelinge rig, bly ons kinders kwesbaar. Hulle word 'kiemvry' grootge

maak. Die ware vyand sal hulle nooit raaksien nie". H__y_!D_een dat die Afrik_aner 

'n volk geword het wat nie meer vrae stel nie; "'n maklik manipuleerbare groep 

mense_,_~_ri_sol"l~~r ware innerlike identiteit .... l~~~~~p-~~Q_-~_~m~-~~~!~_!e 

v~y_<!nd onsself" (Viljoen 1982: 6). Die Afrikaner beskik oor 'n byna ingebore 

woordeskat ten opsigte van die (swart) nie-Afrikaner: "'Hulle gaan 'ons' 'land' 

'oorneem' en ons 'identiteit' vernietig. Hulle is nog nie op dieselfde 'vlak van 

ontwikkeling' nie, en daarom nog nie ons 'gelykes' nie. Hulle wil ons 'vreedsa

me' naasbestaan 'revolusioner' en 'gewelddadig' omverwerp, wat tot 'chaos' 

en 'anargie' sal lei. Hulle wil die witman 'uitwis"' (Viljoen 1982: 6). Hy glo dat 

die vrees wat by wit kinders oor "die swart gevaar" ingeboesem word, die 
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Afrikaner "kwesbaar, identiteitloos en met onselfstandige denkstrukture gelaat 

het" (Viljoen 1982: 6). Dit is ook die vrees wat veroorsaak het dat die Afrika

ner(kind) nooit aan die mense naaste aan horn blootgestel is nie (verwysende 

na die inheemse swart volke). 

Ook Andre du Toit meen dat die geskiedskrywing deur die nasionalistiese pers

pektief be"invloed is en dikwels in diens van die opkomende nasionale bewus

syn gestaan het (Du Toit 1982: 4). Nuwe geskiedskrywers probeer daarenteen 

om a/le dokumente wat die Afrikaner se politieke denke uitdruk sonder voorop

gesette idees interpreteer - die dokument moet vir homself spreek. Daar 

bestaan natuurlik die probleem: "Wie beskou jy as Afrikaner?" (Du Toit 1982: 

10). Omdat die Afrikaner tot laat in die negentiende eeu geen intellektuele klas 

besit het nie, kan daar nie van outentieke Afrikanerdenkers gepraat word nie -

Afrikaners is meestal beskryf deur buitelanders. Daar het buitendien nie 'n 

"'ware' tradisie in die Afrikaner se politieke denke" bestaan nie. "Daar is groot 

veelsinnigheid in die tradisie met baie verskillende strominge v66r en selfs 

r tydens die Nasionalistiese fase" (Du Toit 1982: 4). As voorbeeld noem hy dat 

die Trekker uit die vroee negentiende eeu altyd as prototipe van die Afrikaner 

voorgehou word, terwyl hulle nie die enigste groep uit Afrikanergeledere was 

nie. Da~r V\/a~ ~-n~9~rC>.€lP leiden.de arnptenare in die S.uidt:l wat in 'n heel anc:J~r 

trac:Jj~_ie_g_~staan het. Die~n-~y9ige voorstelling van Afrikanerskap soos wat dit 

wel in die tradisionele geskiedenis bestaan, is dus nie 'n betroubare weergawe 

van die werklikheid nie. 

T~~,~~?.L,~_ogenoemde opvattinge staan die van Z.B. Du Toit. H\'_":er_wys na ~ie 

3\- debat wat bestaan "tussen die tradisionele vertolkers van die geskiedenis en 

diegene wat dit ingrypend wil hersien" (Du Toit 1991: 12). Vir horn is dit veral 
-------"'---«·--··· ---- --·-·-~~ - - -

die Afrikaner en sy geskiedenis wat daardeur in die spervuur kom. "Diegene 
"'-- . ----· 

wat in die verlede beskou was as baanbrekers om 'n bepaalde orde tot stand 
-· ---·--~- .,., ,,__ ~-· - - '"---~---

te_~!_i_r:!£h .. ~Ord nou dikwels voorgestel as bedenklike figure, juis omdat die be-

deling waaraan hulle geywer het, verwerp word" (Du Toit 1991: 12). Hy erken 
~------~--·~---·-··--·~-- ''°''-' • •-••• 
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egter terselfdertyd dat 'n volk nie na die geskiedenis kan kyk "deur die oe van 

ander nie". 

1.3.2 Die rol van instellings, organisasies, en leiers 

Sekere instellings en organisasies en uiteraard hulle leiers het ook 'n beduiden-

de rol gespeel in die vorming van die begrip Afrikaner. Sterk leiers het reeds in 

1876 op die voorgrond getree met die stigting van die Genootskap van Regte ,,1) 

A_fri~~~ers toe die handves van die GRA onder leiding van ds. S.J. du Toit ver

klaar het dat daar drie soorte Afrikaners bestaan, die met Engelse har!.~· die 

met Hollandse harte en die met Afrikaanse harte, en laasgenoemde w_~s die 
..:'----·---~-¥--·•----~-----·~ .. ~··'- _,, ,~ ' •• •• --·-- •--~--.-----·-•·-.--·-•- •w'"·~-··--~-·-

"regte" Afrikaners. 

Uit hoofde van die tradisie was dit ook altyd so dat die Afrikaner ge"indoktrineer 

is om geen kritiek teen die leierskap te lewer nie, veral na 1948. Giliomee 

(1979) beweer byvoorbeeld dat Afrikanerleiers hulleself nog altyd beskou het 

as manne deur God uitgesonder om die leiding in ooreenstemming met sy wil 

te neem. In hulle bewussyn van hulle geroepenheid het hulle ook 'n verant

woordelikheid ervaar: hulle het dit as hulle godgegewe taak beskou om swar

tes te "beskaaf" en te kersten en teen "uitwissing" te beskerm. 

Volgens Giliomee in The development of the Afrikaner's self-concept (Munger 

1979) is die skep_van .. ~n _ _:;_~lf~eeld 'n bewustelike proses waarin sekere leiers 'n 

d~u_rslaggewende rol speel, eerstens deur die wenslikheid van eenheid onder 

die aandag van 'n groep individue te bring en vervolgens dan del..lr ciLe,_"j~Len

ti!8-i~~· van die groep te probeer definieer. Hy voer aan dat persone wat die 

selfbeeld van 'n groep help bepaal onder andere p~litici, int~ll_E3ktuele en kul

tur~~--l~_iers, skry~f3rs en digters is. Die selfbeeld van die groep soos dit dan in 

verskille~de publikasies voorgestel word, is gewoonlik nie altyd 'n realistiese 

weerga_we van die verskillende aspekte waarmee al die lede van die groep iden

tifi~eer nie, maar eerder 'n ideologiese opvatting of uitleg wat daargestel word 

deur politieke of intellektuele leiers wat so 'n selfbeeld as die werklik 
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beskrywende van die groep voorhou. Mense identifiseer gewoonlik met 'n 

groep as hulle voel dat hulle gemeenskaplik verontreg word en as hulle voel dat 

deelname aan die groep hulle posisie sal verbeter. Aan die anderkant: groep-
" 

identifikasie kan voorkom wanneer persone die voorregte wat hulle geniet, wil 

beskerm teen ander wat dit nie het nie en vir wie hulle gesamentlik uitbuit. 

_ Sedert die laaste helfte van die negentiende eeu was die leiers dikwels polities 

verdeeld; daar was belangrike verskille in die siening van wat Afrikanerdom is. 

In die noordelike Republieke was daar 'n sterk anti-Britse gevoel. Hier was 

geloof, kleur en taal die voorvereiste om tot Afrikanerdom te behoort terwyl 

kleur in die Kaapkolonie nie dieselfde voorrang geniet het nie. Volgens Giliomee ' . -

(1979) heJ ~--~~-~-IJ Toit die eksklusiewe aard van Afrikaners~_ap met die stig-

ti~~-~~':1 ___ die __ §_~.':1~~-!_s~~-p_ va~- Regte Afrikaner~ in 1875 (net die Afrikaners met 

Afrikaanse harte was regte Afrikaners) gevestig. Die eksklusiewe beskouing 

van Du Toit het gekleurdes en Muslims uitgesluit van Afrikanerskap al het hulle 

(eerste?) Afrikaans gepraat. Met die optrede is 'n Taalbeweging dus poli

ties/ideologies gekaap. Hofmeyr dci«:1~€ll'l_teien, (volgens Giliom~_e) se beskouing 

was_J_r1~~~-~i~!~ __ er1iQ~en wa! ~()_':':I !11 die land gevestig het, hier wou bly er_i __ ~_~sa

mentlike belange wou bevorder, kon aanspraak maak op Afrikanerskap. Die 

taalelement het hy dus uitgesluit. Giliomee voer verder aan dat die noordelike 

leiers van die Nasionale Party vanaf 1938 die Afrikanerdom (wit Afrikaansspre

k~_ndes alleenlik) toenemend as die enigste ware Suid-Afrikaanse nasie beskou 

het. Na 1 948 is die konsep van afsondering en suiwerheid van ras verder uit

gebou. Sonder die uitverkore posisie kan die "suiwer" afsonderlike wit ras nie 

voortbestaan nie; sonder 'n "suiwer" en afsonderlike wit ras kan die uitverkore 

posisie nie gehandhaaf word nie. Politieke leiers het etniese gevoelens gestimu

leer en groepsdefinisies van die leiers het die norm van Afrikaneridentiteit ge

vorm. Taal en kultuur is verder ook ingespan om die Afrikaner te mobiliseer. 

Giliomee ( 1979) wys daarop dat veral na 1910, verstedeliking en industrialisa- r 

sie die Afrikaner gedwing het om sy selfbeeld "aan te pas". 8-c.>!b_~_~o_ __ tl_~.rt~Qg_ ?f-: 

he~-·~---!:>.~c:!~~Q-~~<:je_ r.2_1 g~~peel in die vorming van Afrikanerjd~_r:i!l!~.!~- Botha __ ".".f_<?u 
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uit alle toe teenswoordige elemente 'n nasionaliteit skep terwyl Hertzog 

Afrikanemasionalisme beklemtoon het. D.F. Malan het 'n verdere dimensie tot 

hierdie gedagte toegevoeg: volgens horn was die voortbestaan van die Afrika

ner as 'n aparte groep deel van 'n goddelike beskikking. Vir Hertzog was die 

Afrikaners die draers van beskawing en wit was sinoniem met beskaafd.· In 

1934 het die Broederbond dit baie duidelik gemaak dat die uiteindelike doelwit 

van die Afrikaner was om die land te regeer. Om dit te bereik moes die Afrika-

ner op alle vlakke gemobiliseer word en die klem is (deur sy leiers) geplaas op 

eksklusie~e Afrikaneridentitei!_ en op sy e~~~~r:tige nasionaliteit. Alan Paton 

beweer in hierdie verband dat die Tweede Suid-Afrikaanse oorlog die Afrikaner 

"geskep" het en: "The most powerful of all Afrikaner bodies was the secret 

Afrikaner Broederbond ... the elite, the thinkers, the philosophers, the prophets 

of Afrikanerdom" (Munger 1979: 23). 

,\., · Die A_!!i~aner-Broederbond watin 1918 gestig is se primere doel was om die 

Afrikaner na die Tweede Suid-Afrikaanse oorlog kultureel en ekonomies op te 

hef. Vir byna sewentig jaar het die geheime Bond deur sy lede die politieke, 

kulturele en in 'n al hoe groter mate ook die ekonomiese bedrywighede in die 

land beheer. In haar reeks in Beeld oor Afrikanereenheid meen Kruger (1991) 

tereg: "Daar kan nie ontken word nie ... dat die Broederbond sy mense beguns

tig en homself aangestel het as die waghond van die Afrikaner". Die aansien 

van die Afrikaner-Broederbond het egter die laaste paar jaar in die oe van baie 

Afrikaners in 'n groot mate gedaal. Vir die regse joernalis van Die patriot Z,B. 

d~_I«::>.it, yvek die kultuurorganisasies wat "knus genestel onder die vlerke van 

die Afrikaner-Broederbond" is al hoe groter agterdog dat hulle die "Afrikaner 

kultureel in die rug steek". Om hulle geloofwaardigheid te herwin behoort die 

organisasies "met die verderflike Broederbond te breek en eerlik en opreg vir 

Afrikanervryheid te kies" (Du Toit 1991: 12). Die vraag ontstaan of die grief 

nie in werklikheid 'n politieke grief is nie. Sou die kritiek teen die Afrikaner

Bfoeder~ond steeds bestaan het as sy lojaliteite nie by die Nasionale Party nie, 

maar by die Konserwatiewe Party gele het? 
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Verskeie kultuurorgansisasies wat uit die Afrikaner Broederbond ontstaan het, 

sou die kultuurstryd op verskillende terreine voortsit. Die FAK (Federasie van 

Afrikaanse Kultuurvereniginge) is onder meer tydens 'n volkskongres in 1929 

in Bloemfontein gestig met die doel om nouer samewerking tussen die verskil

lende Afrikaanse kultuurverenigings te bewerkstellig om sodoende onder ande

re te sorg vir die "beskerming van 'n eie nasionale kultuur, gegrond op die 
--------------- ---

godsdiens en tradisies van die Afrikaner" (Kannemeyer 1978: 267). PJ~-t'~11dt3 
hawersbond is in 1930 in Johannesburg gestig met die doel om die regte van 

die Afrikaners in die sakewereld deur die uitsluitlike gebruik van die moedertaal ,, __ 

in die handel af te dwing. Die ATKV (Afrikaanse Taal- en Kultuurvereniging) (Li) 

wat in 1931 (ook in Johannesburg) opgerig is, moes die kulturele belange van 

Afrikaans en die Afrikaners bevorder; die organisasie sou 'n prominente rol 
-------------------·· --·-- -

speel in nasionale en historiese feeste. In 1 950 kom die Rapportryers tot stand ~J 

met die doel om die "Afrikaanse taal, etiek en gewoontes te bevorder en die 

strewe en doelstellings van die Afrikaner, soos dit in sy geskiedenis en tradi

sie~ tot uiting kom, te verwesenlik (Kannemeyer 1978: 268). Hier_~ie _ge_rl_Q_~m-_1 
v, 

des verteenwoordig 'n hele reeks organisasies wat doel_gerig en daadwerklik 
------------\------"···----~----~----·-·••-.--•··---~---··-- ------··-------.----... ------

opgetre~--~~!_i_!:' __ ~i_e~i!~luitlike belang van die Afrikaner. 

Cronje som die doelwitte van hierdie pogings soos volg op: "Die Afrikanernasie 

moet dit vir horn ten doel stel om in Suid-Afrika sodanige magsposisie te 

verkry dat hy in sy eie vaderland en volgens sy eie aard en lewensbeskouing so 

'n staatkundige en sosiaal-ekonomiese stelsel kan skep dat hy en sy kultuur tot 

volle verwesenliking kan kom" (Van den Heever 1945: 359). Van den Berg 

wys byvoorbeeld daarop dat die Afrikanerkultuur bewustelik beskerm en ge

organiseer is; dat daar volhardend daaraan "gehandhaaf en gebou" is. "Ons is 

waarskynlik 'die mees toegespreekte volk op aarde"', maar dit was '"n bere

kende wilskeuse: vir 'n eie roepingskoers in Afrika" (Van den Berg 1992: 4). 

Van Wyk Louw het egter reeds in 1958 politieke leiers verwyt wat "chauvinis

tiese slagspreuke" gebruik om mense te mobiliseer in stryd. Dit is so dat 'n 

mens nie jou verlede kan wegmaak nie, want 'n mens lewe in tradisie. Die 
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lewe moet egter 'n bestendige debat met die verlede wees. Hy wil weet of die 

Afrikaner nie dalk uit die geskiedenis haal net dit wat vir horn daarin waardevol 

is nie. Met ander woorde, pas Afrikanerleiers nie dalk die geskiedenis aan om 

hulle posisies te versterk nie? "Waarom laat ons toe dat die politici altyd hul/e 

vraagstukke aan ons opdring as die eintlike vraagstukke, hulle krisis as die 

eintlike krisis?" (Louw: 1958: 51 ). Vir horn is die "'Pad van Suid-Afrika' een 

mooi menslike ideaal - en bedenksel" (Louw: 1958: 80). Die Afrikaanse 

politieke bewegings is 'n "ingewikkelde spel van set en teenset" en die politie

ke sprekers se toesprake is altyd gemik op 'n verkiesing met frases soos "die 

breer blik", "ons Godgegewe roeping as volk", en die "Pad van Suid-Afrika" 

(Louw 1958: 99). Vir Louw is alle Afrikaanssprekendes deel van die Afrikaner. 

Daar is dus reeds in die tyd van die Verwoerdregering duidelik tekens dat die 

wyse waarop die Afrikaanse leiers Afrikanerskap gepropageer het, bevraag-

teken is. Was die uitsluitlike doel met die vaslegging van sekere ideologiee by 

hulle volgelinge gerig op die "volk", of was dit maar niks anders as 'n persoon

like, politieke magspel nie? 

As rede vir die sukses wat die leiers met hulle "strategie" behaal het, gee Van 

Jaarsveld (1971) 'n interessante beskouing. Hy beweer dat dit kenmerkend 
J·'._ -- -··--------·--- ·---·-----. • 

yan gi~ Afrikaner is dat hy 'n leier volg eerder as die beginsel. D_~! ~!c:t~~ljit die 

pionierstyd vandaar die berugte "laer-mentaliteit". 'n Erkenning hiervan kan 
---·------~-- - ~- -------- ------ - ------ ---··-----·-···--

gevind word in die "manifes" wat in 1993 in die konserwatiewe tydskrif Ons 

eie verskyn het, naamlik dat die "Boerevolk nie meer blindelings agter leiers 

aanloop nie, maar dat hulle redelike beginsels navolg" (sien hoofstuk 2: 1.2) 

"Volksleiers" is beskou as komende uit die hart van die volk. Hulle peil en ken 

die volkswil en praat namens die volk - daarom ook die belangrike plek wat die 

"toespraak" gekry het. "Voorbereiding, opvoeding, oortuiging, verbeeldings

krag, visie, intu"isie selfs, formulering en die optowering van 'n positiewe toe

komsbeeld wat vir elke kind glashelder en duidelik is - dit was die eienskappe 

van Afrikanerleiers in die verlede" (Van Jaarsveld 1971: 134). Die persepsies 

het egter verander. In 1969 het 'n opname byvoorbeeld getoon dat slegs 8% 

van die "moderne" stedelike jeug as "Afrikaners" bekend wil wees. Van Jaars-
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( 
\ veld lei daarva~ af dat die jeug besig is om die voortbestaan van die Afrikaner 

as afsonderlike groep prys te gee en te "versuidafrikaniseer" (Van Jaarsveld 

1971: 137). 

Ook Giliomee ( 1 981) neem hierdie veranderde persepsies waar. Sedert die ses

tigerjare het daar volgens horn by Afrikaners toenemend die beskouing pos

gevat om hulleself as lede van 'n gemeenskaplike (wit) Suid-Afrikaanse nasie 

te beskou. Hiertoe het beter verhoudinge met die Engelssprekendes en die 

nuwe stedelike Afrikaner bygedra. "Afrikaners het in die sewentigerjare minder 

eksklusief op politieke gebied en minder gesteld op maatskaplike bevoorregting 

geraak" (Giliomee 1981: 101 ). Dit is in hierdie tydperk dat die beste skep

pende Afrikaners weier om die regering, sy simbole en beleid te rugsteun. 

"Terwyl die (meeste) Afrikaanse skrywers in die dertiger- en veertigerjare op 

die voorpunt van die mobilisering van die Afrikaners gestaan het, het hulle in 

die sestiger- en sewentigerjare die wegbrekers geword" (Giliomee 1 981 : 221). 

Behalwe vir Rabie, Brink, Breytenbach en Small WC!S_~-~~~-s!i98-~~~ry~~t~--~gt~~ 

nie soseer anti-Regering as Rro-Euro~~-~--Die. Giliomee meen: "die grense van 

die Afrikanergroep (is) nie onherroeplik vasgele nie, maar kan wissel afhangen

de van politieke en maatskaplike omstandighede" (Giliomee 1981: 77). In die 

tyd kom daar ook 'n polities-ideologiese verdeling tussen "verkramp" en 

"verlig" (terme wat hulle ontstaan te danke het aan W.J. de Klerk in 1966). 

Die verdeling kan beskou word as die uiting van 'n konflik tussen Afrikaner

eksklusiwiteit en die wat wit eenheid en/of aanpassings van die rassepolitiek 

voorstaan eerder as die konflik tussen konserwatief en liberaal soos dikwels 

verstaan word (Van der Merwe 1975). 

Cloete ( 1992) onderskryf ook die gedagte dat daar eksplisiet deur die leiers 

besluit is dat 'n volk gebou moes word. Dit moes gebeur deur alliansies met 

uit~enlopende groepe. Ook §Y.. verwys na instellings soos die FAK ~!:'. qi_E;l_~!:_~e

derbond a~_ elemente wat SP8-~i(ICll ingespan is om 'n beeld van eenheid te 

skep. Die gedagte van 'n godgegewe bestemming is aangemoedig en figure uit 

die verlede is tot mites gemaak en aan geslagte skoolkinders voorgehou as die 
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"waarheid". Sy haal Du Preez aan wat 'n reeks meestersimbole opnoem wat 

gereeld in skoolhandboeke voorgekom het, en wat gedurig by kinders ingeprent 

is om te sorg vir blywende beskouings, onder andere: gesag word nie bevraag

teken nie, blankes is meerderwaardig; swartes is minderwaardig, Suid-Afrika 

behoort aan die Afrikaner, die Afrikaner het 'n spesiale verhouding met God, 

Suid-Afrika is 'n landbouland en die Afrikanervolk is boere (Boerevolk), die Afri

kaner word bedreig en die Afrikaner het 'n godgegewe taak in Afrika. Sis

tematiese herhaling van bogenoemde meestersimbole moes dien om 'n Afrika

neridentiteit te vestig en versterk. 

· Ook ~uU~_rJ 1 989) verwys na Du Preez se navorsing oor meestersimbole wat 

laasgenoemde by herhaling in skoolhandboeke teegekom het. Hy brei uit op die 

reedsgenoemde simbole: Suid-Afrika is 'n strawwe land en die Afrikaner is ge

hard en taai en kan die moeilikhede hanteer, die Afrikaner word uit verskillende 

oorde bedreig, byvoorbeeld deur die kommunisme, die swartes, die Engelse en 

die buiteland. Hierdie meestersimbole vind hy ook aanwesig in skoolvakke soos 

"Jeugweerbaarheid" en die verskillende "veldskole" waar kinders "weerbaar" 

gemaak moet word. Op talle sulke wyses het die Afrikanerleiers doelbewus 'n 

bepaalde opvatting van Afrikanerskap by die Afrikaner help vestig. 
-·-· .L-.• ____ ·-- - ··~·· ·--· -· -· 

1.3.3 Die rol van die Afrikanervrou as "volksmoeder" 

In die loop van die wordingsgeskiedenis van die Afrikaner het die vrou nog al

tyd 'n besondere plek ingeneem. Die rol wat aan haar toegeken is, is meestal 

deur ~ie man aan haar voorgeskryf en het na gelang van omstandighede ge

w,i~sel. In die yroegste koloniale tye is daar byvoorbeeld van die vrou verwag 

om dJe "beskawing" in stand te hou. So bevind Bosman (Van den Heever 

1945: 298) dat die. Afrikaanse vrou bekend daarvoor was dat sy veral in die 

agtiende eeu, 'n sittende lewe gelei het en haar vel en hande deeglik beskerm 

het teem die son. Sy het volgens horn 'n ereplek in die Afrikaanse samelewing 

ingeneem en daar is hoflikheid teenoor haar betoon. Die man het sy vrou met 

agting as sy metgesel, medewerker en raadgewer beskou. In haar voorgeskre-
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we rol moes die vrou as kleremaker van die gesin optree, seep kook en kerse 

maak. Alhoe~~l_dl~ ~()eder 'n posisie van gesag beklee het, was die vader die 

hoof van die huis (let wel!) en het hy al die besluite geneem. "Die moeder was 

by uitstek die liefhebbende en begrypende wat in die stilte versorg en gedien 

het" (Van den Heever 1945: 326 - my kursivering). Sy het "begrypende beris-

ping" gegee wat deur die kinders gerespekteer is. Die beskouing is gehuldig dat 

dit 'n jong meisie se bestemming is om jonk te trou, en baie kinders te he (Van 

den Heever 1945: 337). Die feit dat die Afrikaanse meisie in reisverhale her

haaldelik geprys word vir haar eenvoudige, dog smaakvolle kleding, skryf Bos

man toe aan haar afkoms van die Franse vrou (Van den Heever 1945: 200). 

Op hierdie wyse is 'n sogenaamde "beskawende" rol aan die vrou toegeken. 

Die Kerk het ook in hierdie verband baie daartoe bygedra om die ge"idealiseerde 

beeld van die Voortrekkervrou op die Afrikanervrou oor te dra. 

Soos _ _Q_mstandighede in die samelewing verander het, is die rol van die vrou 

dienooreenkomstig aangepas. Die beeld van die vrou wat haar man "kaalvoet 

oor die Drakensberge" sou volg, moes in die moeilike pioniersjare gevestig 

word. Bosman wys onder andere daarop dat daar 'n tyd in die Afrikaner se ge

skiedenis ~-~~--~_at die vrou sterker "sedelike moed" geopenbaar het as die man, 

byvoorbeeld na die moord op Retief toe die mans die land wou verlaat en die 

vroue geweier het om dit te doen. Cloete (1992) meen dat daar aan die Afri

kanervrou wat die Groot Trek meegemaak het, 'n simboliese waarde in skool

boe~ to~§J-~~en word wat onder andere die volgende karakteristieke insluit: on

afhanklikheid, dapperheid, inisiatief en tradisievastheid. 

Na die Tweede Suid-Afrikaanse oorlog, toe die Afrikaner verslae en verslaan 

was, word bogenoemde beeld van die vrou opnuut beklemtoon. Bosman slaan 

byvoorbeeld die ~ap_e_~_r~_eid en vol~arding van die vrou op pl~~~ __ en in die kon

se2!~~~~~~~rl1P~_tydens die Tweede Suid-Afrikaanse oorlog hoog aan (Van den 

Heever & Pienaar 1945: 196). Cloete (1992) verwys na die manier waarop 

skrywers die Afrikanervrou in hulle gedenkartikels oor die Vrouemonument 

behandel. Dit verteenwoordig nie alleen die posisie waarin die vrou deur die 
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man geplaas word nie, maar verraai ook die posisie waarin die vrou toegelaat 

het dat sy geplaas word. Cloete verwys na 'n artikel van N.J. van der Merwe 

wat verskyn het toe Afrikanernasionalisme in ongeveer 1926 op dreef gekom 

het. In hierdie publikasie word die beeld van die "volksmoeder" sterk uitgedra, 
~-- - ·- -~·~·--~------~------~-----· 

naamlik dat die vrou in diens van die volk staan. Dit is 'n beeld wat doelbewus 

geskep is om aan die vrou 'n taak op te le om 'n bydrae te lewer tot die op

heffing van die Afrikanervolk. Die vrou word voorgestel as geduldig, lydsaam, 
. _.::. 

broos, weerloos, beskaafd, teer en delikaat. Die vrou is die swakker deel van 

die gemeenskap wat haar lewe "op die altaar geplaas het vir volk en 

vaderland". Cloete (1992) wys daarop dat die vroue in die konsentrasiekampe 

inderdaad heldinne was, maar in die opsig dat hulle /yding ervaar het, en as 

inspirasie vir hulle mans op die slagveld gedien het. Die publikasie van Van der 

Merwe weerspieel 'n soort fisiese en geestelike kwesbaarheid wat in die tyd 

nodig was om 'n bepalende rol te speel in die opbou van die volk. 
--...._,,_ 

In die tydperk van opbou na die Tweede Suid-Afrikaanse oorlog word die vrou 
-- ·-- -· 

beklemtoon in die rol as dienskneg van die volk; as opvoeder wat die morele 

standaarde in stand moet hou en die Afrikaanse taal moet bevorder. Cloete 

beweer dat die beeld van die vrou as volksmoeder 'n spesifieke politieke doel 

gedien het en dat die vrou se samewerkende rol in hierdie verband glad nie on

derskat moet word nie. Sy wys byvoorbeeld daarop dat daar in die konstitusie 

van die Suid-Afrikaanse Vroue-federasie onder andere bepaal is dat 'n spesiale 

komitee in die lewe geroep moes word wie se taak dit was om die manlike 

leiers te ondersteun. Die _irwloedryke ACVV (Afrikaanse Christelike Vroue 

Vereniging) het ook geglo dat die vrou se plek in die huis is en dat die belange 

van die vrou as die moeder van die huis beskerm moet word. Selfs vroue wat 

noodgedwonge moes gaan werk, het hulle primere rol as volksmoeder aanvaar. 

Hierdi.e/beeld van die dienswillige vrou is ook in die gekanoniseerde letterkunde 

V~§!g_~I~: 

Voor en.!Y9~ri~cjie Tweede Wereldoorlog toe die Afrikaner toenemend verste

delik het, bev:iri.<L~!l~_Afrikanervrou haar weer eens in 'n voorgeskrewe rol. Sy 
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word nou beskou as die bewaarder van die Afrikaner se sedes en tradisies. Vir 

Wilcocks loop die verstedelikte Afrikaner in hierdie tydperk die gevaar om ge

"denasionaliseerd" te raak (Van den Heever 1945: 348). Hy voer aan dat die 

familiale tradisie plek maak vir 'n individualistiese trek. Vrouens stel nie meer 

daarin belang om jonk te trou nie. Jong meisies beoefen allerlei beroepe en is 

sosiaal nie op die huwelik ingestel nie. Hierdie stellings word deur Wil(:()g~s op 

'n uiters afkeurende en negatiewe kritiese toon gemaak: as hierdie meisies 

trou, word daar gewag met die gesin, of een of twee kinders is genoeg. Die_ 

stadsinvloed beskou hy as 'n "uitheemse, nuwerwetse, liberale lewenshouding 

wat 'n gevaar vir die huisgesin inhou" (Van den Heever 1945). Ook Steyn deel 

bogenoemde siening. So laat as 1980 spreek hy in Tuiste in eie taa/ die "ou-
~,"___ '~ 

derwetse" mening uit dat die vrou 'n strewe na rykdom openbaar wat ver

oorsaak dat sy "gaan werk" of "ekonomies aktief" raak en dan op 'n hoe leef

tyd eers kinders het; vanselfsprekend ook minder kinders het omdat die "vrug

baarheidstyd" korter is, vandaar dat die Afrikaanssprekende se getalle daal. Die 

rol waarin Steyn die vrou wil plaas, naamlik die van voortplanter, het in 

werklikheid te doen met sy besorgdheid oor die Afrikaanse taal. Steyn voel 

blykbaar so sterk oor sy standpunt dat hy sy argument feitlik woordeliks binne 

e~kele bladsye herhaal (Steyn 1980: 317). 

In dieselfd~-e~triar~ale _trant spel Boshoff ( 1982) die rol van die Afrikanervrou 

,~ ui!. Hy voer aan dat die vrou nog altyd 'n beter aanvoeling vir die geestesgoe

dere gE'._~_c:l~--~-~t en dat sy daarom in 'n tyd van oorgang 'n toenemend belang

rike rol in die gesin, die kerk en die samelewing moet speel om veranderinge 

~ .. ~. te kanaliseer. Die Afrikanervrou sal dinge soos "ontug", dobbel en "ge

mengde" huwelike wat nie langer deur wette beskerm gaan word nie met op

voeding moet teenwerk. Vir horn is die Afrikanervrou se rol ook tradisioneel die 

van moeder en hu_~~vr_()_~ w~! die toon aangee in die opvoeding van die kind. 

Die huidige beroepsgerigtheid van die vrou hang saam met haar "emansipasie". 

Omdat die vrou finansieel onafhanklik word, beskou sy die man deesdae as 'n 

vennoot eerder as 'n broodwinner. "Sy eis gevolglik al meer gelyke kanse en 

behandeling met die man" (Boshoff 1982: 9). Die sogenaamde emansipasie lei 
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glo makliker tot egskeiding en die vrou as enkelouer is so besig dat sy nie or

ganisatories betrokke kan raak by die kerk en die skool nie. Hy meen dat die 

vrou dwarsdeur die eeue die "ruggraat in die beskawing" was. As sy egter 

w~nkel, is dit 'n "onmiskenbare teken dat die einde van daardie beskawing nie 

meer ver is nie" (Boshoff 1982: 17). 

Bogenoemde patriargale beskouing oor die rol van die Afrikanervrou word dik-

wels deur die vrou self gepropageer. Rina Venter (wat later as eerste vroulike 

/' kc:!binetsn:iinister in die regering_van die Na~ionale Party opgeneem sou word), 

meen byvoorbeeld dat die "Afrikaner Christenvrou" 'n aktiewe rol moet speel 

: in die vorming van waardes in die gemeenskap en moet inskakel by gemeen-

, skapsdiens. "Omdat sy 'n vrou is, het sy 'n roeping, is sy 'n aangesprokene, 
;--~--

het sy 'n verantwoordelikheid om 'n samelewing te help ontwerp wat waardig 

is" (Boshoff 1982: 52). S'Y.'_ plaas groot klem op die vrou se verantwoordelik

h~id om sekere waardes in die gemeenskap te vestig soos onder andere gods

die"l~ ~D_rr:iorel~--~~<:!Lc:!~~_: §y maan teen "pljg_sversuim" van die moderne vrou 

wat materiele dinge en luukshede as statussimbool aanhang. Sy prys deugde 

soos offervaardigheid, welwillendheid, integriteit, ewewigtigheid en gesag 

hoog aan. Baie resente publikasies bewys dat vroue hedendaags dikwels 

and~rs oor die saak voel. Cloete (1992) voer byvoorbeeld tereg aan dat boge

noem2e, houding van die Afrikaner teenoor vroue gebaseer is op die patriargale 

stelsel. 

Die "gekweekte" beelde van die rol van die vrou soos hierbo uiteengesit, kan 

egter baie maklik uit die geskiedenis verkeerd bewys word. Daar is genoeg 

1 bewys dat vroue reeds sedert 1843 aangedring het op 'n se in die sake van die 

regering, iets wat uit die aard van die patriargale opvatting van die Afrikaner

man natuurlik ongewens was. 

Dit is duidelik dat die rol van die Afrikanervrou telkens aangepas is by die be

hoeftes Vl.'.at deur die verskillende kultuurinstansies, die kerk en die politieke 

~!~~~-!-~n _opsigte van die Afrikanersaak aangevoel is. Cloete (1992) verwys by-
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voorbeeld na 'n artikel van Oberholster wat in 1961 verskyn het toe die Nasio

nale Party baie sterk was en die stryd om die mag te verkry, nie meer 'n 

prioriteit was nie. Dit verskil aanmerklik van Van der Merwe se artikel wat in 

1 926 verskyn het en vroeer in hierdie betoog ter sprake gekom het. l~ _ _Q_~er~<?!-_ 

ster se artikel val die klem op die werklike oprigting van die Vrouemonument 
L___ ___ ----------- ------------ ---

en die rol wat manlike deelnemers gespeel het, word beklemtoon. Die artikel 
(_ __ .________________ ----------

doen stegs in 'n geringe mate 'n beroep op die volk en nog minder op die 

Afrikanervrou. In werklikheid het sy nou geen rol meer gehad om te speel in die 

opbou van die volk nie. Sy moes nou 'n ander faset van vrouwees openbaar. 

Nou het daar 'n ktemverskuiwing in die beeld van die Afrikanervrou ptaasge

vind. Die vrou was nou ryp vir 'n verdere "beperking": die wat opgete is deur 

die massamedia en deur westerse standaarde van vroulikheid. Daar word met 

enkele uitsonderings, nie meer van die Afrikanervrou verwag om by die huis te 

bly, haar moederlike taak te vervul en opheffingswerk te doen nie, maar sy .. 

word op ander maniere "beperk". Weer eens moet die vrou se samewerking 

aan hierdie beperking, naamlik om "goed te lyk", nie misgekyk word nie. Die \ 

twintigste eeuse Afrikanervrou reflekteer in die opsig 'n wereldwye tendens ' 

wat deur die massamedia voorgehou word. T~en 1961 toe die volk ryk geword 

het en di_~ i:t':lclJLQeh~d het, het die beetd van_ die votksmoeder oorbodig geraak 

en is daar nie meer so 'n aktiewe rot in die opheffing van die Afrikaner van haar 
~-----·---· - "'' .. 

":~rwag nie. Die negentiende eeuse beeld van die vrou wat aan hulle mans se 

sy geveg het en wat die waens kaatvoet oor die Drakensberge gehetp het 

(waarvoor daar in elk gevat genoeg dokumentere bewys is), het vervaag. 

Vitjoel"l spreek haar op diesetfde kongres as Rina Venter (Boshoff 1982) afwy

send uit oor die aangeleerde rot van die Afrikanervrou. Vi~ Vitj_~~i:' gaan rotver

wagtil"lQ oor dit wat van die vrou verwag word, byvoorbeetd om die hui~hou

ding w~ar te neem en die man en die kinders te versorg. Van dogters word 

onder andere verwag om passief, onderdanig en emosioneel te wees as bewys 

van hulle sogenaamde vroutikheid. Sy voer ook aan dat die rot van die vrou tra

disioneet een van werk by die huis was. Toe die werk in die huis deur hutp en{ 
- ·- I 

tegnologie vergemaklik is, is daar van die vrou verwag "om as ornament en de-
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monstrasie van haar man se rykdom en aansien te dien" (Boshoff 1982: 33). 

Uit hierdie toestand van doelloosheid en ydelheid het die begeerte van die vrou 

ontstaan om 'n betekenisvolle lewe te lei. Dit het tot die toetrede van die vrou 

tot die arbeidsmag gelei. Viljoen sien die moderne vrou as huweliksmaat in 'n 

vennootskap, in 'n gelykwaardige rol en nie in 'n verhouding van onderdanig-

heid nie. Die taak van kinders grootmaak, is nie meer uitsluitlik die vrou s'n nie, f-

maar die man vorm 'n aktiewe deel in die opvoedingsproses van die kinders. 

Daar bestaan egter steeds die mening dat die Afrikanervrou 'n bevoorregte 

persoon is wat baie tyd tot haar beskikking het vir allerhande onbenullighede 

omdat sy op goedkoop, intelligente swart hulp kan staatmaak; dat mans 

daarvan hou as hulle vroue hulle met onbenullighede besig hou, want hoe 

lediger hulle vrouens is, hoe beter bewys dit die man se sukses. 

Brink ( 1988) bring 'n nugterder beskouing oor die rol van die Afrikanervrou 
--~----·------·---·-~ --

vanuit ~~-~~-n se O<?gpunt. t:!)'beskou die posisie van die Afrikanervrou as 

moeilils._ __ 9-11. d_~bbelsin!1i9 ___ i11 ___ '_11_ 9emeenskap wat deur mans gedomineer word. 

Ook hy meen dat daar tradisioneel vanhc:ic:ir "-eJvv_agjs om vrou en moeder te 

wees; onderdanig aan haar man. Selfs vandag, as 'n vrou 'n loopbaan wil volg, 

kry sy volgens Brink te doen met die opvatting dat sy onderdanig moet wees. 

Sy voel gedurig verskeur tussen haar professionele beroep en haar plig teenoor • 

haar huishouding omdat daar tradisioneel van haar verwag word om te dien. 

"She's regarded as a newcomer who constantly has to prove herself. She feels 

guilt if her household or homelife doesn't come first" (Brink 1988: 582). 

Ten ~l<?_!te sou daar met Brink saamgestem kon word. Die voordeel wat daar in 
~:,·,,;:._.::.;:::;_.,:~~-

qie tradisionele rol van die Afrikanervrou bestaan, is dat sy as gevolg van haar 
--

'~ sleutelrol in die familie, 'n baie sterk invloed op haar kinders kan uitoefen asook 

op _sekere opvattinge wat in die sosiale gemeenskap bestaan. Qie Y!~':J, _!!l~er 

as_ __ emi~~- ander persoon, het die tradisionele gebruike in stand gehou. Maar dit 

is _ook die Afrikanervrou wat haar kinders van alle voorafbepaalde en geykte 

konsep~--~~n bevry (Brink 1988: 584). 
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1.4 Godsdiens as~samebindend~)faktor in Afrikanerskap 
'· 

Die invloedryke rol wat 'n etnies-gefundeerde godsdiens in die lewensbeskou

ing van die Afrikaner gespeel het en vandag nog steeds onder veral die Afrika

ners in regse kringe speel, kan waarskynlik beskou word as een van die direkte 

oorsake tot die daarstelling van die apartheidsbeleid. Q~r_die invloed van die 

B~~E:}l_~n_y_~r:1-~.c:>.~~~iens in die lewensbeskouing van die Afrikaner bestaan daar 

talry~-~- rl'l.~!:lings. 

v '{an der M~_r:~_~JJ_~_?._~1-E~~Jemtoon die invloed van die Bybel en godsdiens en 

verkl(3ar die Afrikaner se kleurvooroordeel en afkeer van bloedvermenging aan 

die hand van sy godsdiensbeskouing. Nepgen ( 1937) beweer in sy proefskrih, 
----·*- " ' ' ... -~~~ - - ' 

Sosiale gewete van die Afrikaanssprekendes dat die Afrikaner glo aan uitverko- · 

renheid en roeping. Sy tipiese karaktertrekke word saamgevat "in sy gods

dienssin, konserwatisme, waardigheidsbesef, 'n gesteldheid op sy regte, lande-

lik!1_~i~-~r:1 ___ ~1i!!l_rl'li~heid" (Nepgen 1937: 225). 

Vo!9ens Van den Heever was die vernaamste beskawende invloed wat in Sui- ? 

v~ · der-Afrika werksaam was, kennis van die Bybel. "Soos die Ou Testamentiese 

volk het ook die Kaapse koloniste te doen gehad met heidense inboorlinge" 

(Van den Heever 1945: 53). "Met die Bybel in die een hand en die geweer in 

die ander het die Boer ... die vaandel van die Christelike beskawing diep in die 

binnelande van suidelike Afrika gedra" (Van den Heever 1945: 53). Die slawe-
~~.- "" ,__ ~, .. -.--.. -·~· 

arbeid wat daar beskikbaar was, het veroorsaak dat die blankes op hande

arbeid neergesien het. "Deur sy gevoel van rasbewussyn en rassemeerderwaar- .,, 

digheid het die Boerevolk 'n baasvolk, 'n blanke volk gebly" (Van den Heever 

1945: 56). Hierdie kommentaar kom myns insiens as 'n (onbewuste?) ironiese 

kommentaar op die "beskawende invloed van die Bybel" voor. 

Vir Van Jaarsveld _L'!_~_7 !L~s Calvinisme dee I vcir:tdie_ erfenis v_an.dia.Afrikaner. 

Eerstens val die klem op die volstrekte soewereiniteit van God; t_~-~-~-~_en~ wor_g 

die leer van die uitverkiesing aangehang. Dit het die Afrikaner byvoorbeeld aan-
----~----~~ ·-- "'" -·"--·--··-··-"'" -~-----·--

gevuur tot die Groot Trek en die twee Suid-Afrikaanse oorloe. Die gevolg van 

110 



die Calvinisme was 'n diepe lewenserns. Die hoofrede vir die verheerliking van u 
blankedom is gevind in die godsdiens: "Christen" moes staan teenoor "hei-

den". Soos vir Israel van ouds was bloedvermenging verbode. Ook Van Jaars-

ve!~ ( 197_~.L~:~~,9~~od~di~.~~--~~-~ie besk~Vl'._~~~~-!-~ktor. Veral die Afrikaner se 

besondere vertolking van die Ou Testament het die gevoel van geroepenheid 

en die geloof dat hulle 'n uitverkore volk is, tot stand gebring. Kwaliteite wat 

die, Groot Trek laat slaag het, was vol gens horn onder andere geloof, 'n onbuig-

bare toekomsvisie, volharding en uithouvermoe. 

Fisher (1969) voer aan dat Van Riebeeck reeds as 'n regte Afrikaner beskou 

kan word in die opsig dat hy in 'n streng godsdienstige huis opgegroei het en 

met 'n predikantsdogter getroud was. Hy wy baie aandag aan die godsdiensag

tergrond en die afgesonderdheid van die vroee trekboere en meen dat die Groot 
~---~- - - -

Trek die ontwaking van nasionalisme by die Afrikaner meegebring het. Hy 

v~rwys egter ook na die verdeeldheid wat daar reeds tydens die Groot Trek 

w_~s oor leierskap en oor die godsdiens. Die vroee Transvaalse Republiek was 

soos 'n Ou Testamentiese land: ge'isoleerd, ar~ en met die g~Le>of dat die 

burge,~s God se uitverkore volk is. Hulle het hulle maklik ge"identifiseer met die ·1 

kinders van Israel wat God se beloofde land binnegegaan het. "For there is 

nothing an Afrikaner likes better than to be told at length that Afrikanerdom is 

not the work of man but a creation of God" (Fisher 1969: 278). 

Volgens Fisher is die Afrikaner daarvan oortuig dat die gelofte wat by Bloedri-
L:::..~-~--·~---~-~~·--·· 

vier deur God "aanvaar" is, 'n teken was dat die Afrikanerras elke krisis ·sal 

oorleef. Die N_~d~~~-l1!!~~-_§ereformeerde Kerk en die twee susterk_erke se mag

tige invloed veral op die gebied van die onderwys, die politiek en die gemeen

ska_e_ asook_~p die beoordeling van boeke, films en algemene vermaak word 

de_lJ,~-~isher beklemtoon. Vir horn het die posisie selfs in moderne tye nie veel 

verander nie: "But has the character of the grown-up Afrikaner - as distinct 

from the circumstances he faces - changed much over the years? Not much, 

perhaps" (Fisher 1969: 354). 
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Canavan, 'n Amerikaner, meen in sy verhandeling oor die Afrikaner, The Afri-

kaner's drive to ascendancy: from their arrival at the Cape of Good Hope to 

the implementation of Apartheid, dat die -~!!J!<_~l_l~~~--~~--l>!_~~~~!-~ onderlir19e 

band hulle gemeenskaplike godsdiens was wat gebaseer is op 'n letterlike ver-

t:>_lki.'2~-~~-~i~ Bybel. "What took place in their settlements was more an adap

tation of the Reformation to their environment rather than an expanding de

velopment" (Canavan 1970: 8). QJe ~~~~C>_!:!ing_tesame met hulle Calvinistiese 

sieni_12~-~n-~~~-~~ty_~~~~e~~~-~leer, bep~~I die A!_rikaner se houding teenoor die 

inheemse volke, naamlik een van meerderwaardigheid. Hierdie houding is van

dag nog aanwesig by 'n groot deel van die Afrikaners. 
"--~·~·--·~···---~-~-- -~ - - -· 

Di~_f_!"an_~~Cl_r-1• Lacour-Gayet (1_970), beweer dat die Afrikaner gevorm is deur 

sy_11_<>.~~~~rigtheid. "They had been shaped by their ordeal" (Lacour-Gayet 

1970: 21 ). Die Afrikaner se_!>~!>~c:>_l1il"lgvan di!:) swartman is deurdrenk m~t die 

oo'!_uiging_~;::i_t __ !:!i_~_t'5>er Hand vooruitbestem het dat elke ras 'n verskillende rol 

inneem._ Daarom is dit vir die Afrikaner doodnatuurlik dat hy horn moet neerle 

by die bedoeling van die Voorsienigheid. "These Afrikaners were indeed 

astounding men, their relentless logic equalled perhaps only by that of the 

French Jacobins, pursuing their task untiringly until they attained the goal 

which they had set themselves!" (Lacour-Gayet 1970: 268). 

Muller n~em S.J._ <:!LJ._1."_()~t_-~!e ""-ader van 'teologiese_~C)P(lrtheid"' (Muller e.a. 

1989: 10). Du Toit het gemaan dat die Afrikaner net soos Israel vanouds, nie 
L ..... 

met die heidense volke durf meng nie. Hy wys daarop dat die J<er~ ondeL_an-
---------·-------

dere die Wet op Gemengde Huwelike uit die Bybel geregverdig_het en _()p_9i~ en 

talle ander maniere, kerk en politiek gekoppel het. Toe politieke hervormings 

aan die orde gekom het, het ook die N.G. Kerk sterk wegbeweeg van "teolo

giese apartheid". Dit was die oorsaak dat baie Afrikaners wat hulle nie met 

politieke verandering na 1 990 kon vereenselwig nie weggebreek het en by die 

Afrikaanse Protestantse Kerk aangesluit het wat in 1988 gestig is. Die Afri-// 

kaanse Protestantse Ker~-~~l"l9_b;::i~!--~-!~~ds '._l]._~~L~!!.9.,._f(llvin_isti~_se be~_~()l1ing. 
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Die nuwe vertaling van die Bybel van 1 983 word byvoorbeeld in hierdie kerk as 

onakkuraat beskou en die 1 933-vertaling word verkies. 

Ook Hermann Giliomee (1981) meen dat daar tydens en na die Groot Trek 'n 

spesifieke begrip by die Trekkers posgevat het: hulle was 'n uitverkore volk 

/- met 'n spesiale bestemming. In hulle afsondering in die binneland het hulle al 

hoe meer die voorskrifte van die Ou Testament op hulleself van toepassing ge

maak. Soos die lsraeliete was hulle die uitverkorenes wat verbied is om met 

die heidene te meng. Hulle het aanspraak gemaak daarop dat hulle God se lei

ding in hulle wel en wee ontvang. Hy wys daarop dat veral verstedeliking en 

industrialisasie na 1910 die Afrikaner gedwing het om aanpassings te opsigte 

van sy opvattinge te maak. 'n Sterk godsdienstige motief is ge"integreer by die 

poging. Die idee het tot stand gekom dat die Afrikanernasie aanspraak mag' 

ma_C!~_~p _()orle._~ir1_~_ ()':n~~t sy nasieskap deur God tot stand gekom het. _g~ 

Afrikan_er gl_9 __ ~at hy die roeping het om God se plan aan die Suidpunt van Afri

ka uit te voer. Teen 1938 (met die simboliese ossewatrek) bestaan daar vol

gens Giliomee, min twyfel dat die gewone Afrikaner so 'n ekslusiewe gods

diens as 'n deel van sy aard vasgele het . 

... ·· Die bedreiging van sy ekslusiewe aard is een van die gemeenskaplike emosies \----··---·· .............. -. .. . .. ... ........ . ... . 

\/"at die Afrikaner ervaar. C?reyer ( 1 977) meen dat li~~~alisr.!J~ die Afrike1ner__c!eur 

die jare heen, en veral sedert die sewentigerjare, op twee vlakke bedreig het. 

f Op die eerste persoonlike en individuele vlak het dit sedelike en godsdie!lstige 

verval meegebring. Die Afrikaner het dit bekamp met 'n strak, byna wettiese 

leefdissipline gebaseer op 'n letterlike interpretasie van die Bybel. TweedensJ 

he~ die oorwig van getalle (Engelssprekendes en die inheemse volke) die\ 
__.) 

A_frikaner bedreig. Dit i~ bt:3_~ampdeur "laer te trek" (Dreyer 1977: 10) waar-

binne die vryheidsin van die selfgenoegsame pionier uitgeleef kon word. Die 

Afrikanersiening is gemotiveer deur 'n roepingsbesef. "Die Afrikaner het hom

self gevoel as 'n instrument in die hand van God waardeur God sy raadsplan 

ten uitvoer bring" (Dreyer 1977: 19). Na 1948 het die Afrikaner die geleent

heid gekry om sy toekomsvisie volgens goeddunke te beveilig. Welvaart na die 
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Tweede Wereldoorlog het materialisme ten gevolg gehad en die gees om vinnig 

ryk te word het almal aangetas. Toe ekonomiese insinking en die opkoms van 

swart state kom, het al "hierdie dinge ... meegewerk dat daar vandag in 

Afrikanerkringe 'n selfondersoek, 'n herwaardering van ons posisie aan die 

gang is" (Dreyer 1977: 22). Hy verdeel die Afrikaner in "volksgebondenes" en 

"liberalistiese individugebondenes". 

Cronje meen dat die stadsmens teen die einde van die veertigerjare nie "meer 

by uitstek gesinsmens is nie, maar by uitstek individu" (Van den Heever 1945: 

349). Die godsdienssin verswak; dit word toegeskryf aan die "invloed van die 

~yuitheemse, nuwerwetse, liberale lewenshouding" (Van den Heever 1945: 

352). 

i-
Adam beweer dat die ve~!-~i~~~~_13 _ _p_~()~}~!_~_~_ewe ()ngetwyfeld die godsdiens _van 

di~_~f_rikaner be"lnvloed het. "Dit het 'n_eksistensiele angs verwek wat die pio

nier_s godsdiens laat aangryp het as iets wat sin en betekenis aan hulle lewens 

k~[l_g_e,e,_'' (Giliomee 1981: 28). Ten spyte van prosesse van veranderinge wat 

wereldwyd voorkom, het die meeste Afrikaanse kerkleiers 'n verouderde teolo

gie bly aanhang. Hierdie Afrikaners probeer apartheid in verband bring met die 

onderskeid wat die Calvinistiese leer maak tussen uitverkorenes en gedoem- · 

des. Hy haal Loubser aan wat se dat die "Afrikaner in sy familieverband op 'n 

outoritere wyse gedwing word om te konformeer" (Giliomee 1981 :30). ./ 

Hi~!':!:l.~-~ ste~~~~-:- ~?~~~ee (Munger 1 979) saam. Die stereotiepe beeld van 

die Afrikaner as 'n streng, dweepsieke Ou Testamentiese aanhanger was egter 

miskien in die post-oorlogstye waar, maar het mettertyd verbygegaan. Dat die 

meeste Afrikaners lid is van die drie susterkerke bewysnie veel nie. W~r~ Calvi-

riisme het sy houvas op die meerderheid Afrikaners verloor. ~s>derne Afrika- j:-'fj 
f!~rs ~~~-s>E_.".'C?!Qens beweegredes soos pragmatisme, rasionalisme en moralis-

m_e. Die ~frik_~Q~_r:__i~ steeds _godsdienstig, maar "godsdienstig"-wees is lli3€ln 

sinoniem vir Christen nie. Die beeld van 'n sewentiende eeuse Boer-prototipe 
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bestaan eenvoudig nie meer nie. Die Afrikaner het in die algemeen teen die 

sewentigerjare wegbeweeg van die beeld gebaseer op bestaande opvattings. 

Hedendaags is die band tussen Calvinisme en Afrikanerskap steeds daar, maar 

dit word al hoe losser en al hoe meer algemeen bevraagteken. In 'n artiket 

Kerse, kruise terug in die N. G. Kerk wys Odendaal ( 1993) byvoorbeeld daarop 

dat daar landwyd talle N.G. gemeentes is waar daar -~~-e~~~~_iri_sek~r_e dienste 

ruimte gelaat word vir 'n "nuwe soort geestelikheid, met ruimte vir emosionele 
'-~-·---·-·-· 

e~.~~tetiese ervaring" (Odendaal 1993: 16). Alhoewel baie mense die nuwe I 

manier van godsdiensbeoefening vreemd vind, is dit eie aan 'n groot aantal 1 

ander Afrikaners wat hulle nie meer tuis voel in die "tradisionele beoefening ·. 
i 

van hul godsdiens nie" (Odendaal 1993: 16). Kritiek word gelewer dat die) 

tradisionele eredienste te intellektueel geword het, en alhoewel daar agterdog 

bestaan teen hierdie "nuwe spiritualiteit" is daar baie Afrikaanssprekendes wat 

toenemend die mening toegedaan is dat die kerk "koud" geword het; dat die 

geloof te veel 'n "redelike ding gemaak is" (Odendaal 1993: 16). Sy wys 

daarop dat die N:_G Kerk 'n "geloofwaardigheidskrisis" beleef; "die lidmate se 

oe het oopgegaan vir die feit dat die kerk 'n omstrede rol gespeel het in die 

land se geskiedenis" (Odendaal 1993: 16). 'n Algemene gevoel vir vernuwing 

op baie vlakke het ontstaan. 

Jeremy Cronin (1985) wys ook daarop dat 'n klein maar nie onbeduidende 

groep jong Afrikaner-intellektuele uit hulle "kulturele laer" weggebreek het. Baie 

van die "wegbreek"-aksies was ikonoklasties, selfs "godslasterlik" van aard: 

"(f)lashing rude signs at the Voortrekker Monument" (Cronin 1985: 17) sou 

beskou word as 'n "opstand teen die Vadere". 

Vir Crapanzano (1985) 'n Amerikaanse antropoloog wat twee jaar lank in Suid

Afrika navorsing oor die Afrikaner gedoen het, is dit nie maklik om die Afri

kaner se verbondenheid met die bodem te verstaan nie. Hy skryf dit daaraan 

toe dat die land 'n simbool geword het, 'n beloofde land. Wat die godsdiens 

betref, het ook Crapanzano die dienste wat hy in die Nederduits Gereformeerde 
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Kerk bygewoon het, koud en hoogs formeel gevind, abstrak en retories en oor

toegewyd aan Bybelse eksegese. Die Kerk sien hy as die geestelike, sosiale, 

kulturele, materiele en sekerlik die simboliese kern van die Afrikaner

gemeenskap: "You can't really separate the Afrikaner from his religion" (Cra

panzano 1985: 98). Die Bybel word tundamenteel letterlik vertolk; die Afri

kaner ken die Bybel en hy ken dit goed. 

Die Brit Beresford (1990) meen die wegbeweeg van apartheid bring 'n verlig

ting vir baie moderne Afrikaners wat nou bereid is om te erken dat hulle reeds 

jare ongelukkig daarmee was. Vandag nog glo ongeveer 40% Afrikaners egter 

volgens horn dat "verbastering" (huwelike tussen wit en swart) deur God ver

bied word. 

Vanuit regse geledere voer Van Wyk in 'n koerantartikel in Die Patriot dan ook 
---·-·-"--- ~ 

aan dat die "atvalligheid" van die Afrikaner tot gevolg het dat God horn strat. 

~~ multi-godsdienstige gebede by Kodesa (Konvensie vir 'n Demokratiese 

Suid-Afrika wat na die atskatfing van diskriminerende wette sedert 1 990 

onderhandelinge gevoer het vir 'n nuwe demokratiese bestel) is byvoorbeeld 

die oorsaak van die knellende droogte wat in 1991-1992 geheers het. Hy 

meen: "Daarom die diepe kommer by Christene: Kan ons as volk en leiers van 

die volk van God vervreemd raak en verwag Hy moet ons nie strat nie?" (Van 

Wyk 1992: 7). Hierby sluit Van den Berg in sy rubriek in Die Patriot (1992) 

aan. Van den Berg maan die Afrikaner om te besluit op "bewuste vereenselwi

ging". Vir horn is die wat terugdeins "joiners". Regte Afrikaners stam van die 

bittereinders at en nie van die "joiners" en "hensoppers" nie. Hy beskou die 

taal as "geskenk van God" en beweer: "Met die geskenk plaas God sy seel op 

hierdie volkswording. Wat hier gebeur, strook met sy wil. Daar loop 'n reguit 

lyn van Afrikaans at terug na Genesis 11, en vooruit na Openbaring 21." Vir 

horn (in Afrikaners en blankes) is die persoon wat beset dat die toekoms 'n 

"roepingskoers" is, 'n Afrikaner. "Wie dit misken, bly immigrant, setlaar, 

kolonis. Afrikanerwees is vashou aan 'n Christelik-Westerse herkoms en 'n in

heemse Afrika-toekoms". Die Afrikaner moet weerstand bied "teen verswel-
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ging van daardie erfenis deur Afrika van voor at, en teen dwarsboming van 

daardie roeping deur die wereld van agter af" {Van den Berg 1992: 4). 

Hierdie selfde strekking kan in die uitsprake van die rubriekskrywer Jaap The

ron, gevind word. Volgens horn "verkoop die regering van die dag die blankes 

aan die Kommuniste uit" en is hulle "met 'n duiwelse strategie besig om regse 

blankes uitmekaar te jaag"; om horn aan te haal: "Ons (regses), wat die vry

heid van ons volk hoog ag, het mekaar nou meer nodig as ooit tevore. As ons 

hande vat en saamstaan, is daar vir ons hoop." Vir horn is die toekoms nie in 

die hand van die Afrikaner nie, maar "in die hande van God Drie-enig". En: "Vir 

'n volk wat die Here ken, is dit nooit te laat nie. Vir Hom was dit nie te laat by 

Bloedrivier, Vegkop, Weenen of Vereeniging nie." En dan vermaan hy: "Laat 

die woorde van Nehemia julle stryd besiel: Julle moet nie vir hulle bang wees 

nie; dink aan die grote en gedugte Here en veg vir julle broers, julle seuns en 

julle dogters, julle vroue en julle huise" (Theron 1992: 8). 

~ie_""~5>!,~~!"9i~~~~sdie~~~ die Bybel en die eksklusiewe kerkverband veral se-

dert die negentiede eeu in die beeldvorming van die Afrikaner gespeel het, kan 

sk3cirs oorskat word. Twee direk teenoorstaande sienings blyk egter uit die 

voorafgaande uiteensetting. Enersyds ~~-d-~~E--~~~_eds 'n __ ~-~.?-~!.JJ!O_e_p_ Af~~~Cl_ners 

wat vashou aan die letterlike vertolking van die Bybel en hulle godsdiens op 'n 

eksklusiewe wyse wil beoefen. Vir hulle is die kerk 'n baie belangrike rolspeler 

in die politiek en in die Afrikaner se geskiedenis; vandaar die breuk met die 

N.G. Kerk deur die APK (Afrikaanse Protestantse Kerk) en ander kerkgroepe 

soos onder andere die wat die lsraelvisie aanhang, met die geloof dat die 

"Afrikanervolk" een van die "tien verlore stamme van Israel" is (Neser 1982). 

Andersyds word daar met verloop van tyd, en veral sedert die sewentigerjare, 
"<.,. ,, ' 

'n rui~~~' toegankliker benadering ten opsigte van die godsdiens ondervind; 'n 

wegbeweeg van die strakke intellektuele aard van godsdiensbelewing omdat 

baie van die lidmate van die kerk voel dat godsdiens anders ervaar behoort te 

""'.~~9. Die __ klem val vir hulle op Christe'"!~~_:. Boonop het c:ii~ 9~p9J!~ii>eerdheid 

van die kerk dit verda9 ~ern~ak en betwyfel baie Afrikaners die motiewe van 
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die ge"institusionaliseerde kerk. Benewens bogenoemde kerkgangers is dit 

natuurlik ook waar dat, alhoewel hulle dalk nog lidmate van die een of ander 

kerkgr9ep is, baie Afrikaners glad nie meer kerk toe gaan nie. 
~~~-"'"·-

1.5 Die bepaling van die volksaardvan die Afrikaner 
•" ,, •" '-.., .,- " r 

1.5.1 lnleiding 

Wilcocks omskryf die beg rip y_qJksaard as "' n sekere uniformiteit van hoedanig

hede wat algemeen by die lede van 'n volk voorkom" (Van den Heever 1945: 

286). S6 'n stereotipering kan natuurlik positiewe en negatiewe definiering ten 

gevolg he iets wat op sy beurt weer tot 'n yslike veralgemening lei. Dit erken 

Wiid as hy verder daarop wys dat by "beskaafde westerse volke" daar so 'n 

mate van gedifferensieerdheid tussen die individuele lede van dieselfde volk 

bestaan dat dit nie moontlik is om 'n "deurlopende uniformiteit in die bepaling 

van die volksaard" vas te stel nie (Van den Heever 1945: 287). 

ldentiteit ___ l?t3!eken in die t3t3rste plek: "Eenheid van wese; volkome ooreenstem-

l'Tl_ing, pers.~-"-!'15.~t3!Y_kheid; P.t3rsoonlikheid; individualiteit" (Schoonees 1965: 

329). Om aan die hand van hierdie definisie 'n Afrikaneridentiteit (dit wil se 

volksaard) te probeer omskryf, verklaar dalk waarom daar al soveel daaroor be

sin is, waarom daar soveel menings daaroor bestaan, waarom daar nog nie reg

tig uitsluitsel daaroor verkry kon word nie; trouens, daar is 111eer gor!uigj_ngs 

wat beweer dat die Afrikaner nog steeds nie weet wat sy identiteit is nie, as 
{~-·-------~ --· 

andersom. 

Dit is egter moontlik om die opvattings wat daar oor die volksaard van die Afri

kaner bestaan in 'n mate te orden. By 'n sekere groep bestaan daar vaste idees 

oor wat die volksaard is terwyl daar by 'n volgende groep 'n verbrokkeling in 

die beeld te bespeur is. By 'n derde groep is daar selfs 'n totale ontkenning van 

die begrip volksaard. 
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1.5.2 Vaste ideE!s oor die volksaard van die Afrikaner > 
In 1945 vat Cronje Afrikaner-wees soos volg saam: die "geslote landelike 

lewe" van die Afrikaner het veroorsaak dat ~Y ge~inslewe 'n sentrale plek inge-
_'.';:":::'.o"--=-·c--==-~-'"'--=---.. -·-.. 

neem het in die bepaling van karakter en kultuur. Met verstedeliking is die lan

delike geslotenheid verbreek en die Afrikaanse gesinslewe ontwrig. In die lan

delike tydperk was dit tradisie om 'n selfstandige huisgesin te stig. Daar het 

sosiale gelykheid bestaan. Dit dui op 'n "sosialistiese ingesteldheid" by die 

Afrikaner (Van den Heever 1945: 317). Ook noem hy verder die '.J:Q!~ii.~~ 
konserwatisme" as die "magtige middel om die volkseie en egte boerekultuur 
---·--··--·-·--·--

te beh<:)_lJ" (Van den Heever 1 945: 318). ~y brei uit oor die patria'tgale familie-

tra~isie wae1_r __ ~i~Jl_~~CIQ 1;m besluite alles by die vader berus het - al was die kin

ders groat en getroud. 'n .Streng en hoogstaande sedelikheid is steeds gehand-"t --------·-·------- ·-----···----------·----
haaf. Bloedsui~e~~eid is h<:_>_c:>~ aangeslaan. "Op grond van sy alledaagse erva-

ring is die nie-blankes beskou as lede van laerstaande rasse met wie geen 

sosiale omgang mag plaasvind nie en met wie allermins die bloed vermeng mag 

word" (Van den Heever 1945: 338). qLt_~_Ql,J __ ~ll~~rli~~-~11 __ i9e~tj_teit __ en__):l.v_er~ 

l;:1ging in _le~~-r:i.~~~ll_<:!~ii!9~!!1-~l?..r:!~g. 

Cronje meen dat die kultuurlewe in die stad vreemd en materieel gerig was. 

Daar bestaan klasseverskille tussen blanke rykes en armes. Sy vraag: "Sal die 

verstedelikte Afrikaner nog kenmerkend Afrikaans wees wat die volksaard en 

kultuur betref, of sal hy nasionaal en kultureel ontaard wees?" (Van den Hee

ver 1945: 347-348) dui direk op die propagering van 'n tradisionele opvatting 

van Afrikanerskap. 

Op hierdie tydstip (ongeveer die helfte van die twintigste eeu en veral tydens 
c ___ . - ·--~ .,.,_~----~·--·--· 

die Nasionale Party se bewindsaanvaarding) beskou Cronje die behoudende 

konserwatisme as 'n voorvereiste vir die voortbestaan van die tradisionele volk. 

Hy beskou die posisie van die Afrikaner in die stad as een van krisis en die 

"toestand ... inderdaad baie sorgwekkend" (Van den Heever 1945: 356). Qit 

kQrn__dus voor asof toe reeds die langdurige mite van 'n homogene Afrikaner-
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groep nie op realiteit gegrond was nie; asof volksleiers iets tot stand wou bring 

wat nie bestaan het nie. 

Cronje wou he dat die "Afrikanernasie ... dit vir horn ten doel stel om in Suid

Afrika sodanige magsposisie te verkry dat hy in sy eie vaderland en volgens sy 

eie aard en lewensbeskouing so 'n staatkundige en sosiaal-ekonomiese stelsel 

kan skep dat hy en sy kultuur tot voile verwesenliking kan kom" (Van den 

Heever 1945: 359). Afrikaneridentiteit moes saamhang met 'n sekere kon-
_J",~ _, 

tinu'iteit (permanensie) wat van geslag tot geslag voortduur. Hier speel invloede 
- "- ·-·-·--·-·-----··--- "-·---"·-·-· . C------··------------- .. ---------~------ ·-

van -~-i~uer J!~~l~g_op die jongeres 'n rol. Daar moes 'n inherente geaardheid 

bestaan wat wesenlik van geslag tot geslag oorgeplant word. Ook Viljoen 
<':.- - - -- --~·----------

(1978) voer aan dat die "Afrikanervolk se identiteit" oor eeue heen behoue 

g~_R!y__~~t. Een van die kenrrierke van die Afrikaner volgens horn is 'n gesa-
\ 

mentlike strewe om afsonderlikheid te handhaaf en uit te bou. Dit betrek / 

voorvereistes soos "rassesuiwerheid", "soewereine onafhanklikheid" en "be

houd van die volkskarakter". Di_e __ \f!~ag~et ~y Viljoen ontstaan in hoeverre die 

kar~akter onveranderd behou moet word en in hoeverre noodsaaklike aanpas- • 

sings gemaak moet word. Hy waarsku teen verabsolutering: kultuur, lewenstyl - --·--·--- "~"~" ' 

en tradisie~_.r:noet steeds getoets word aan die Woord van God. Hy erken wel 

dat die Afrikaner se konserwatisme al dikwels remmend op horn ingewerk het. 

'n -~!!~l€l~~ ingesteldheid teenoor veranderinge is dus ook nodig; sekere 

veranderinge ter wille van die handhawing van identiteit is nodig. Hy bepleit 

skoling van jong Afrikaners in die geskiedenis en die vaderlandse geskiedenis 

(Afrikanergeskiedenis?), asook "rassesuiwerheid" vir die behoud van Afrikaner

skap. Die "Protestants-Christelike godsdiens en lewensbeskouing (is) 'n essen

siele element ... van ons Afrikanerkultuur" (Viljoen 1978: 64). 

Die aandeel wat oorerwing en omgewing in die bepaling van die sienings oor 

"volkseie" speel, was nog nooit maklik te bepaal nie. V~~~~ering in die Afri

kaans€! \fOlksaard kan dus nie net aan omgewingsfaktore toegeskryf word nie. 

Ge_skied~-~~~i_Q€l_Qebeurtenisse werk egter wel vormend op die volksaard in. Qje 

geskiE;l~_enis van_ die Afrikaner is een van trek en verhuising; 'n beweeglikheid 
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wat kenmerkend van sy bestaan was. Trek en verhuising het gelei tot isolasie 

wat 'n groot invloed op die Afrikaner gehad het - op geestelike wording en op 

die taal. lsolasie het natuurlik nie onderlinge samewerking verbeter nie; daar ' 

het_ ~erder verdeeldheid ontstaan as gevolg van individuele strewes en die 

vryheidsin het 'n gebrek aan dissipline ten gevolg gehad. Wanneer ruimtelike ' 

afsondering verdwyn, vind daar 'n wysiging plaas: dan is daar gemeenskaplike 

optrede, byvoorbeeld georganiseerde hulp aan die armes. '{_~r~!~~-~L~l~~tJt~~u

rende die twintigste eeu het diepe verandering in die volksaard meegebring. 

Wilcocks (Van den Heever 1945) beskou die afwesigheid van 'n sakesin as 

k_eri~~-~r.~~r1~.-':'~n die Afrikaner - 'n gevolg van die hoofsaaklik landelike leef

wyse. lsolasie het ook konserwatisme op alle vlakke bevorder. B~erd_erymeto

des is -~Y~~?r._!:>eeld tradisioneel ()_O~~~dra; ve~~lj~l!11li!>___!!let C!gterdog bejeen en 

daar,~~_()P die ou, vertroude wyse geboer. 

09k EL~!- _(;~llie _probeer rekenskap van Afrikaneridentiteit gee (Munger 1 979: 

40). H_y_ me~_rl_~r:i__:_!pJ~~~-·: Afrikaner W()rd beskou as Streng Calvinisties, elJri

teins wat betref morele sedes, 'n onkritiese aanbidder van die verlede, en 'n ......._ ____ "~--~"- .-~·~ ~-·••><-~~--------~ -,__,_ •'v••·--- _,_ _,,;:.,. ,. ~~ ,_,_, __ -•••-' -

toeg~_wy_Q~ kind van die aarde - al is hy vir drie geslagte 'n klerk of 'n mynwer-

ker. Dit is egter onmoontlik om te veralgemeen oor die "moderne Afrikaner". 
<:....----------~-------~-------·- --· .... - ~·-·--

Hv. .. ~erklaar dat die Afrikaner hardkoppig probeer weerstand bied het teen wat 

hy as vreemde ideale en stelsels beskou het (Munger 1979: 40). 

'{~l~~f'l~'{(ln Jaarsveld (1971) het die Afrikaner 'n ingebore liefde vir vryheid 

en die veld; daarom die sug na 'n selfstandige bestaan. Aanvanklik was hulle 
,,,_ ---- - ·- -- - -- --

byna almal boere - vandaar ook die benaming "Boere". In die tweede helfte van 
\ ·- -

die ryegenti~r1~_e eeu as gevol~ van die Groot Trek, het die Suidelike Afrikaner 

'n intel!_e!-_!~~~~~~11-~LJ~!urt:ilt:i_voorsprong op die Noordelike Afrikaner gehad. Qit 

was c!i~_gevolg van beter onderwys en die feit dat hulle minder ge'isoleerd was. 

Hy beweer dat die Atri_l<aner~renspionier se trek en isolasie sekere eienskappe 

laat on!~!Cl_Cl_l1 _~et wat van~Ci9 _nog by stedelike nasate te bespeur is: ~ulle is 

mobi~le mense vvat voortdur~nd op "trek" is; in9ividualisties en_ beho_uQ~nd 

met "o__<:>_i:_~_r~_v\(~ __ ge\/oelens" van persoonlike vryheid. Verder is vindingrykheid, 
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gelykwa~!~!_gheid, eiesin11,i~heid en hardkoppigheid eienskappe wat deur isola-

1~ sie~evorder is. Dit het ook 'n sterk demokratiese inslag tot gevolg gehad wat 

'n geslote, eksklusiewe groep "wat hulle uniek gevoel het" tot stand gebring 

het (Van Jaarsveld 1971: 43). Onderlinge samehorigheid het egter ontbreek en 

elkeen wou die beskikker van sy eie lot wees en eiebelang was vooropgestel. 

Botsings tussen individue, skeurings, twis, rusie en verdeeldheid het gevolg. 

Dit alles is gevoed deur die lewensomstandighede in isolasie. ~(3 d_ie Tweede 

Suid~Afrikaanse oorlog was die Afrikaner weer eens op trek; hierdie keer na die 

stede. lndustrialisasie het van die plattelandse boer 'n stedeling gemaak. Dit is 

egter moeHik om bogenoemde argumente van Van Jaarsveld oor die aard van 

die Afrikaner in verband te bring met die groot rol wat die Afrikanerleiers in die 

Afrikanergeskiedenis gespeel het. 

Die bewustelike vraag na wie die Afrikaner is, het al rondom die Eerste Suid

~fri~-~~r:ise oorlog ontstaan. Na die Tweede Suid-Afrikaanse oorlog het die 

grqotste meerderheid Afrikaners daaraan begin werk om as 'n afsonderlike 

na~e "hulself en hul godsdiens en geskiedenis op te bou en 'n eie kultuur te 

s~er>. Omdat_hierdie Afrikaners hul kultuur bedreig gevoel het, het hulle tot 

selfbeskerming oorgegaan, wat 'n kultuurbotsing ten gevolg gehad het. Daaruit 

het 'n politieke stryd gevloei wat as wapen ter wille van selfbehoud aan

gewend is" ('{an Jaarsveld 1981: 14!. 

In 'n byna metafisiese beskouing, reken Alan Paton (Munger 1979) dat die 
-- ----____ " ___ .. ~-

Afr~kan~~~ hulleself nie as Europeers beskou nie, !!la_(!~ as van Afrika. Ook hy 

wys op die ooreenkoms wat die vroee Afrikaners tussen hulleself en die lsrae

lie_.!~_~esien het. Hy vra die vraag of die Karoo 'n element van hardheid en taai

heid !c:>~~ie trekke~siel van die trekboer gevoeg het - iets wat hy as 'n moont

lik_h~id beskou. Di_t yvas hulle verbete leerstellinge wat hulle houding bepaal het. 

Wat hulle houding verder gerig_ het, was eerder "prosesse" as "gebeurtenisse" 

(onder andere die grensoorloe teen die Xhosas, en die Britse Regering). Hy 

bes~()-~_9i~---~-ii:nboliese ossewatrek as "an upwelling of Afrikaner pride ·and 

sentiment such as had not been known before" (Munger 1979: 24). Hy 

122 



bevestig dus eintlik stereotipes wat Van Jaarsveld reeds op p.52 van hierdie 

studie uitwys. 

De Bruyn (Cameron 1991) meen dat die Groot Trek vir die nageslag veral 'n 

besieling vir toesprake, geskiedskrywing, feesvierings en monumente geword ·· 

het. Die meeste Afrikaners beskou die Groot Trek as 'n hero"iese tydperk. "Die 

Groot Trek het aan die Afrikanerdom se republikeinse opvattings vorm gegee, / 

die behoud van sy identiteit verseker en sy rassebeleid vasgele" (Cameron 

1991: 127). Omtrent so 'n uitspraak koester Suid-Afrikaners waarskynlik egter 

uiteenlopende menings. 

. ." 
1.5.3 ~erbrokkeli~g van die begrip volksaard 

-"'~::·-·-····· ... ·-· -··/ . . . 

./ 'n Aanduiding van hoe verwarrend dit kan wees om die begrip "Afrikaneridenti

teit" en "volksaard" te omskryf is die volgende: Van Jc;1c:1rsve?lc:i ( 1981).skryf dat 

dit 'n kenmerk van die Afrikaner is dat hy homself nog altyd kon afvra: "Wie is 

ek?" en dan tot helder bewussyn van homse/f gekom het (my kursivering). 

Daarmee bedoel hy waarskynlik dat een van die Afrikaner se positiewe 

kenmerke die vermoe is om aanpassings te maak. Ook beweer Van Jaarsveld 

dat die Afrikaner nog steeds 'n stryd met sy identiteit het (my kursivering). 

Van Jaarsveld wys verder daarop dat die Afrikaner in sy soeke na sy identiteit 

besondere aandag aan die vroeere pioniersjare gewy het "en die is dikwels 

ge"idealiseer asof die goue jare, die Boereparadys, daarin gelee was" (Van 

Jaarsveld 1981: 27). Teen 1978 pas die Afrikaner se stelsel van oortuiginge 

met betrekking tot nasionalisme egter nie meer in die nuwe wereld nie. 'l~!:.c:IL 

va.!1_af. 1970 is daar al 'n debat oor die identiteit van die Afrikaner aan die gang 

en J1'L~-~e~.dat die Afrikaner in sy meer as driehonderdjarige geskiedenis nog 

n~<:>~t sekerheid oor sy identiteit_en toekoms gehad het nie: "dit bly soos ·~.lug-

spieeling cp~~~--~-<:>r!se>ri.Y.C>Or ___ hom swewe. Nog steeds worstel hy om '_r1 plek, 

telke!:I.~---~':' nuwe plek, in sy geliefde land in Afrika wat horn tans tot 'n 

onderg~~!<_i~!~.P~_5-isie wil maneuvreer en degradeer" (Van Jaarsveld 1981: 67). 
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Dit wil voorkom asof die Afrikaner horn in werklikheid in 'n soort konfliksituasie 

met die land bevind. Hy noem die Afrikaner '"n onbekende bekende of bekende 

onbekende" (Van Jaarsveld 1981: 68). 

Le Cordeur (Cameron 1991) wys daarop dat die Afrikaner reeds voor die Groot 

Trek toenemend in stande ingedeel is. Die beskouing van baie blankes dat hulle 

"in Afrika gewortel" is, het uitdrukking gevind in die woord "Afrikaner" (Came

ron 1991: 76). Toe reeds was die Afrikanerbevolking sterk verdeel: die "Anglo

manne" en die "Jakobyne". Hulle "onversadigbare honger na grond" het aanlei-

~l ding gegee tot die Groot Trek en het "min te make gehad met die ontwikkeling 

van 'n nasionale bewussyn by die Afrikaner" (Cameron 1991: 88). Sy interpre

tasie van die Groot Trek beklemtoon dus eerder die onenigheid as die same

horigheid wat onder die trekkers geheers het. 

0~--~(3_r_nard (1991) bevraagteken dit of die Afrikaner ooit "waaragtig saam" 

was. Hy wonder of die Afrikaners maar nie altyd 'n "verdeelde, verwarde 
f----·····-

klomp dwarstrekkende Afrikaanssprekendes (was) met net ons taal as binding 

en 'n verterende behoefte om nie tot niet te gaan nie" {Barnard 1991: 39). Ter 

stawing van sy mening verwys hy na die meer as honderd blanke politieke par

tye en organisasies regs van die Nasionale Party wat teen 1 991 ontstaan het. 

Volg~~~~~~nard (1991) is dit slegs sy taal en sy wil om 'n identiteit te he wat 

van die Afrikaner iets maak wat onderskeibaar van ander Suid-Afrikaners is. 

"Eintlik het daar bitter min oorgebly van die eienskappe wat 'n halfeeu gelede 

aan die Afrikaner 'n eie gesig gegee het. In vele opsigte het die lndier in Suid

Afrika meer lndier gebly as wat die Afrikaner 'n Afrikaner gebly het" (Barnard 

1991: 39). Wp_~ leyveristyl en -uitkyk betref, het die Afrikaner in 'n grg()t mate 

verengels, of "anders gestel, saam met die Engelse veramerikaans" (Barnard 

1991: 39). 

Hermann Giliomee (1981) se perspektief op Afrikaneridentiteit word in 'n baie 

3'\.· wyer ko_~!.e.ks geplaas. Hy m~en ~at _c:iel_9T_!()!__~r:1 '!let die helfte van dif3 __ Qegen

tiende eeu nog geen eiesoortig~ Afrikaneridentiteit bestaan heLnLe. Veral na 
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1910 is die Afrikaner gedwing om die geykte beeld wat hy van homself gehad 

_j)et, aan te pas. Armoede in die stad het meegebring dat ander sosiale aanpas

sings gemaak moes word. 

r Toe Botha in 1910 aan bewind gekom het, was hy ten gunste van 'n beleid 

van versoening ten opsigte van Brittanje, en wou hy die Afrikaners en die 

Engelse verenig sien as een Anglo-Afrikanernasie._ Hertzog daa~enteen, wou die 

Afrikaner se taal en kultuur beveilig sien en hy het selfbeskikking bepleit. Di~ 

he!jl_~l~~!~! __ die breuk tussen Botha en Hertzog en die stigting van die Nasio

nale Party in 1 914. Die gebeure sou 'n beduidende rol speel in die vorming van 

'n Afrikaneridentiteit. D.F. Malan het 'n verdere dimensie daaraan verleen met 

georganiseerde optrede om die taal en kultuur van die Afrikaner te bevorder. 

Skole met verpligte moedertaalonderrig, ker_ke, Kamers van Handel (soos die 

Afrikaanse Handelsinstituut) en kulturele instansies is gestig om die bestaan 

van Afrikaners as 'n aparte, etniese groep te beklemtoon. Kulturele leiers het 'n 
. L---··------···---- .. --------------------

belanwike rol gespeel in die wyse waarop hulle hulle menings binne die ver-

band benadruk het. ~l~()~_'.'Vel hierdi~ aktiwiteite 'n groepsolidariteit in sommige 

ge~~-~t~-~y ~frikcmers bevorder het, het kontak met ander lewenswyses veral in 

ak()demies_~--~~ p~ofessionele kringe, 'n b_reer vertolking van Afrikaneridentiteit 

by_\f_~-~~l __ ~L~-~!~~~l_i n_~:'-'-~!()()rsaak. 

Daar is bevind dat baie jong Afrikaners hulleself teen 1974 as Suid-Afrikaners 

eerder as Afrikaners beskou het en ~liomee meen -~Y kan vier patrc:>r:!e in Afri- "'/

kaneridentiteit onderskei. Eerstens die wat die Afrikaner as 'n afsonderlike wit 

volk beskou, gebore in die volk wat 'n skepping van God is, lid van 'n Afrikaan-

se k~rk is en die Nasionale Party aanhang. !~~~~~-~-':1~-~ie wat die Afrikaner 

beskou as lid van 'n (wit) bevolking wat toenemend deel van die (wit) Suid

Afrikaanse nasie vorm. Om hulle posisie te handhaaf is die ondersteuning van 

ander wittes nodig. Derde,_ris die gro~p Afrikaners (veral sekere skrywers en die 

akademici) wat di~ begrip Afrikaner wil aanpas om sekere humanitere waardes 

en ·~n ryker geestelike lewe in te sluit. Laastens is daar die groep wat Afrikaner-
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skap inklusief beskou en bereid is om 'n veel wyer groep te betrek sodat 'n 

Suid-Afrikaanse nasie kan ontwikkel (Giliomee 1981 ). 

W.A. de Klerk belig 'n ander faset van Afrikaneridentiteit. "The Afrikaners 

themselves are apt to see their recent history isolated from its antecedents" 

(Munger 1979: 48). Hy praat van die "Afrikaner-middelklas" wat in die hart 

van die moderne, industriele gemeenskap ontstaan het en beweer dat die 

Tweede Suid-Afrikaanse oorlog die skeiding tussen tradisionele en moderne so-

siale bedelings gebring het. Na die Tweede Wereldoorlog het die Afrikaner sy 

sakevernuf ontdek en het sy strewe na mag ook die strewe na rykdom begin 

insluit. Die Afrikaner het op 'n laat stadium die gees van moderne industrialisa

sie ontdek, maar vinnig daarvoor "vergoed". So het die "one dimensional man" 

(hy haal Marcuse aan) ontstaan: dit het plaasgevind in die soek na status, die 

jaag na hoogtes, die oorsaakwees van besoedeling, die slim manipulasie van 

menslike behoeftes vir groter materiele groei - soos in elke soortgelyke same

lewing. Diskoteke, masseersalonne en die massamedia is ook die nuwe ruimte 

waarbinne Afrikaners hulle bevind. 

Mad~lc:ine v,an Biljon meen in 'n tong-in-die-kies-artikel dat die Afrikaner in die 

laat twintigste eeu desperaat soek na goedkeuring en as hy dit nie kry nie, 

word hy kwaad en se dat die situasie nie verstaan word nie. Sy haal 'n Britse 

diplomaat aan wat gese het: "The image of the Afrikaner is as badly projected 

as is possible, ... and the odd thing is I mean in this country" (Munger 1979: 

83). Baie Afrikaners mag 'n plattelandse agtergrond he; trouens, hulle is trots 

daarop, maar die wat verstedelik het, is net so gesofistikeerd, goed belese en 

op die hoogte as enige ander mens. Die beeld van die Afrikaner wat algemeen 
-·--·----~~-~--- __ ,_,_ 

geprojekteer word, konsentreer op sy negatiewe eienskappe: 'n gebrekkige 

hJJ.!110rsin, dodelike ems, (tegelyk 'n bate en 'n las), ve~~~C?.il!.i}~i~_(l_an (ge

dweep met) kerk, asook politiekgerigtheid en uiters konserwatiewe (vir baie 

verouderde) sosi~I~ standaarde. Sy meen dat die Afrikaner mal is oor "boere

grappe" wat "onder die belt" is. In ,cji_~--~od~11e~-!~i~~':1_C:~".""~E~.1~_i_~_ di_~--~9_iede 

Cal\/!_r'li~!ies~ struktuur besi9 o~ afgebreek te raak en dit word op baie gebiede 
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weerspieel, onder andere die ouer-kind-besprekings oor onderwerpe wat tradi-

sioneel taboe was. Van Biljon herken nog die "outydse" Afrikaners wat soek na 

die ou idealisme, die diepgewortelde kulturele erfenis en die liefde vir die taal. 

Hierdie Afrikaners glo dat daar geestelike agteruitgang is, dat gevare hulle 

omring, dat die buitelandse pers hulle aftakel en dat die Afrikaner gedoem is as 

hy nie terugkeer na die ou prototipe "ware" Afrikaner nie. Dan is daar Afrika

ners wat glo hulle is 'n diverse nasie met 'n diverse samestelling, 'n taal wat 

vele norme het, houdings wat verskil en motiewe wat divers is - "but born an 

Afrikaner, an Afrikaner you remain" (Munger 1979: 85). "The name of the 

game is still 'keeping our identity' while accepting the fact that we're Africans, 

albeit perhaps the wrong colour" (Munger 1979: 86). 

'!'Jillem de Klerk sluit by hierdie lighartige uiteensetting aan: "Of course the 

Afrikaner 'nation' is not homogeneous" (Munger 1979: 88). Diversiteit beskou 

hy as 'n positiewe verskynsel. Hy no em vervolgens 'n reeks teenstellende 

eien~-~~ppe wat hy waargeneem het by die Afrikaner om sy opvatting te staaf: 

hulle is nie onverdraagsaam nie; hulle i~ nie 'n geslote eenvormige groep nie. 
- ........ "~------'. <-.~ .. - • £--·--"""-"-'"-·-'--·----- -------- "·--~ .. ·---,-····~·«-~-~----~-·-······-

Hulle is nie so verbonde aan tradisie dat hulle blind is vir 'n nuwe situasie nie. 
----------~··-- -

Hulle k~l1 ~~~dkoppig aan iets klou, maar hulle kan ook groei in 'n situasie. Hui

le het 'n besliste filosofiese raamwerk van tradisies en beginsels wat hulle nie 

bereid is om prys te gee nie, maar hulle het ook 'n subtiliteit, 'n soort prag

matisme en intu"isie wat hulle in staat stel om by te hou by ontwikkelinge in die 

moderne wereld. Die byna feudale paternalisme wat vroeer op die plaas 

geheers het (baas en kneg), het binne 'n enkele geslag verander. Die siening 

dat Afrikaners God se uitverkore volk is, het verander eers tot die geloof van 

afsonderlike ontwikkeling en nou tot die afskaffing van diskriminerende wette 

en onderhandeling. Natuurlik is daar nog Afrikaners wat glo dat hulle God se 

verkore volk is, maar syns insiens hou die oorgrote meerderheid 'n breer 

int~,r.pretasie van godsdienskonsepte voorop. 
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1.5.4 Ontkenning. van die begrip volksaard 

Vir Cloete ( 1 992) is die t~rm A(~ikaner 'n siniste_re simbool van onderdrukking 

wat ~ans!?~!J:Jee. Sy wys egter daarop dat, met die uitsondering van die ver

( regse politieke groepe, al hoe minder Afrikaners hulle as "spesiaal" of as die 
'1 

"uitverkore volk van God" beskou. In die laaste paar dekades was daar volgens 

haar inderwaarheid 'n geleidelike verbrokkeling van wat vroeer as 'n onaantas

bare identiteit beskou is. Dit beteken egter nie dat die kwessie van Afrikaner

identiteit bloot as 'n eienaardige verskynsel uit die verlede beskou kan word 

nie. 

Volgens haar projekteer te veel geskiedenisboeke en voorgeskrewe werke in 

skole nog steeds die Afrikaner as 'n eenvormige groep met 'n sterk bewussyn 
- - -- -~ 

van. identi!~i_t, tradisie en met 'n unieke kultuur. ~Y wys daar<:>P. dat onl~ngse 

navorsing weer eens bewys het dat die idee van Afrikanerhomogeniteit 'n ·-----·· s___ _________ , __ _ 

beeld i_~_Y"_c:tt sor_g\fuldi9 saamgestel is in die proses om die Afrikaner te interna-

lis~er, dit wil se om sekere houdings, waardes en menings van die gemeenskap 
~ - ~ - , 

deel van die Afrikaner se persoonlikheid te maak, sodat hy in die toekoms daar-
.____ -

volgens handel. Op hier~~--~yse is daar die geloof van die "volks"-bewu_~!~eid 

geskep - 'n begri~_~at __ ~_i'"l!~i~_nooit werklik deur die mense self beleef is nie. 

Sy beweer verder dat sekere Afrikaner-intellektuele aanspraak gemaak het 

daarop dat hulle oor inherente eienskappe en oor beskouings beskik wat eie 

aan die ideale Afrikaner moes wees. Hulle het die taak aangepak om die "eie

soortige" eienskappe in die praktyk te omvorm tot wat onder andere genoem 

kan word apartheid, Afrikanernasionalisme, Christelike nasionalisme en Afrika

nerdom. 

In 'n reeks van drie artikels in Beeld (1991) onder die opskrif: Die klug van 

Afrikaner-eenheid, haal Elsa Kruger verskillende uitsprake van gesiene Afrika

ners aan. Willem Cruywagen voer byvoorbeeld aan dat Afrikaners hulleself 

maklik op hul godsdienstigheid roem "terwyl hulle liefdelose onverdraagsaam

heid daardie vrome belydenis loenstraf". In dieselfde artikel word ook die vol-
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gende beweer: "' n Deel van die probleem is dat ons vasgesement is in eeue

lange tradisies waarvan ons ons nie meer kan ontworstel nie. Elkeen dink sy 

waarheid is die enigste waarheid". Die skrywer Piet Mei ring, verklaar dat die 

Afrikaner kan vergeet van 'n verenigde volk "tot tyd en wyl die natuur van die 

Afrikaner verander". En At van Wyk in dieselfde artikel, reken dat die begrip 

volk uitgedien is. "Daardie mite van Afrikaner-eenheid wat soos 'n berg van 

graniet staan, is bloot dit - 'n mite" (Kruger 1991 ). 

~~!~~ voer aan dat die stereotiepe beeld van die Afrikaner as 'n rowwe grens

vegter met die Bybel in die een hand en die geweer in die ander, en met die 
-~-·~~·'-" ~ 

ooJtui~i_r:i_~ ~.~! (3od aan horn die heilige or:>dra.g gegee het om die wildernis mak 

te _!:!laak en die heiden te kersten, vandag nie meer bestaan nie. (Brink 1988: 

561 ). Hy haal verskeie uitsprake van vooraanstaande Afrikaners aan wat daar

op du~~a_t ~lj_llE? hulle dis!<:m_sieer van die g~ykte beeld van 'n Afrikaner. S~ het 

die suksesvolle Naas Steenkamp, President van die Kamer van Mynwese, 

weinig tyd vir Afrikaner-sentimentaliteit. Sy sukses skryf hy toe aan sy per-
-··-·--"-·- -- ·' . ·~··.-·-. ~ -

soonlike vermoens en nie as 'n poging om as 'n Afrikaner iets aan ander te be-

wys nie. Brink beweer dat daar op byna elke terrein in die Afrikaanse samele-

wing tekens is dat die ou orde afgebreek word. Alhoewel daar steeds "super 

Afrikaners" is wat hulle laat lei deur 'n ideologie is daar baie ander wat "more 

open value systems" aangeneem het (Brink 1988: 584). 

Barnard bevraagteken dit of die Afrikaner ooit bedoel was om as 'n homogene 

groep beskou te word, want behalwe hulle taal was daar niks wat hulle ooit as 

'n gr<:>,~J~JJ.ebind het nie: "Wat het Afrikaners in die verlede telkens by herhaling 

na baie omswerwinge en Groot Trekke en Rebellies en Dorslandontberings en 

twiste en afstigtings en versplinterings weer bymekaar uitgebring? Rie ___ ls._~.rk 

(met so __ ~iJi~~~~-~-~-~-':1_ootskappe?), d_L~_pglitiek J111et so ba._ie P!=li::tve?}, 'n kultuur 

(wat hoe lyk?), 'n 1;1~skiedenis (wie se weergawe daarvan?), dalk 'n ideologie -

soos apartheid?" (Barnard 1991: 39). Voeg hierby dat talle skrywers, onder 
. ---,-·-~-~-~-·-,-----~--··-' . . ... .-... - ....... --· .. . 

andere Jo~n Miles .en Elsa Joubert, Afrikanerskap as 'n mite afmaak ~!-as irre

levant beskou, dan kan daar inderdaad beweer word dat sommig~ Afrikaners _ 
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die bestaan van die begrip Afrikaner en Afrikanerskap met groot beslistheid 

ontken en hulle weliswaar distansieer van so 'n kategorisering. 

1 . 6 Wie en wat die volk vrees 

Die omskrywing van die volksaard sou onvolledig wees as daar nie ook verwys 

word na die rol wat angs of vrees gespeel het in die vorming van die Afrikaner 

se denkpatroon nie. 

Van _Wy~ __ Louw omskryf die vrees wat die Afrikaner nog altyd ondervind het 

soos volg: dit het "vir 'n mens gevoel asof die groot magte soos torings om jou 

volk heen staan, torings wat elke oomblik kon instort en jou en alles wat joune 

is, verpletter" (louw 1958: 50). En: "Soos altyd in Suid-Afrika is dit die Afrika

ner wat in die brandpunt staan. \(ir _horn gaan dit nie om wins of verlies nie, 

ma_~r_qll'.:lvoortbestaan of ondergang" (louw 1958: 96). 

\(an Jaarsveld wys daarop dat daar van die vroegste koloniale tye in die Suid

Afrikaanse __ ~!_!~-~~i-~~s~_ry~--~as. Daar was altyd die gevoel dat die Afrikaner se 

tg_ekoms bedreiQ __ \Nord. Benewens di~ fisiese stryd was daar d_ie __:~~~si~_" van 

die twint~g-~~~!~':la di~~-~i-~-~-~!~_ikaanse oorlog en sedert die sewentig13rjare ook 

die begin~~l~ __ \,,f_Cl_r'l __ liberalisme wat in Afrikanerskap betrek is ep wat "di_13_ jeug in 

sy strewe na 'vryheid' (ge)korrupteer" het (Van Jaarsveld 1971: 132). !::!Y__ 

noem dit die "geestelike swaard" van die tyd wat Afrikaneridentiteit bedreig 
-···'-·-<>--,--~-- ~ 

het. 

Canavan (1970) meen dat die Afrikaners wat die skeppers van apartheid is se 

beleid gegrond is op vrees. Ook Moerane roer in hierdie verband die angsfaktor 

aan. Hy beskou die feit dat die Afrikaner van "die swart gevaar" praat, as 'n 

tipiese vorm van stereotipering. Angs is diep in die nasionale psige van die Afri

kaner vasgele. (Van der Merwe, H.W. 1975). Op sy beurt reken Motsyenyane 

(Van der Merwe, H.W. 1975) dat daar by die Afrikaners 'n geweldige sielkun-
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dige grens bestaan, een wat op vrees gegrond is en wat hulle sal moet oorkom 

alvorens hulle polities suksesvol kan onderhandel. 

Die veeleisende pionierslewe wat 'n eksistensiele angs verwek het, het die pio-

niers godsdiens laat aangryp as iets wat sin en betekenis aan hulle lewens kon 

gee - aldus Adam (Giliomee 1981: 28). Ook Degenaar beskou vrees vir die 
-~-- ----------~ .. --~---··-·-··-,·-- -

swart getalle-oorwig en die vashou aan sy bevoorregte posisie onder andere as 

die oorsaak van die Afrikaner se onwilligheid om die swartman te aanvaar. 

"Wat ook by die Afrikaner 'n rol speel, is sy vrees dat die Afrikaner-kultuur en 
-· ,._ -~ - - -- -·-· "·-· --· - --

daarmee saam die Afrikaanse taal ten gronde sal gaan" (Degenaar 1984: 25). 

Crapanzano beweer dat die Afrikaner die vermoe verloor het om sy identiteit te 

"ontken" omdat hy in angs wag. Daarmee bedoel hy dat die Afrikaner die 

vermoe om op 'n verbeeldingryke wyse "oop te staan" teenoor die komplekse 

en nooit stabiele werklikheid om horn nie, verloor het omdat hy 'n deurdringen

de angs vir die toekoms beleef. In plaas daarvan dat die Afrikaner die werk

likheid konfronteer, sluit hy homself af en skep 'n soort "sielkundige" 

apartheid. Onder sulke omstandighede kan daar nooit werklike erkenning van 

die "ander" wees nie; geen werklike erkenning van die "ander" se subjektiwi

teit nie (Crapanzano 1985: xix). Die angs wat hy ervaar, is 'n onuitgesproke, 

diepgesetelde angs wat sy oorsprong in apartheid het en wat apartheid in al sy 

boosheid in stand hou (Crapanzano 1985: 20). 

De Klerk deel die huidige Afrikaners in vier groepe: die paniekeriges, die krui-
- _._ -

pers, die ongeduldiges en die vasbyters. Onder die paniekeriges verstaan hy die 

wat in die "vrees-emosie" vasval. Hy reken hulle word gedryf deur 'n "be-

staansvrees", "' n wanhoopsvrees", "' n weghardloopvrees", "' n agterdogs-

vrees" en '"n tandewys-vrees" (De Klerk 1990). 

Cloete ( 1 992) wys_ eg!~r ~ dacir()p __ Q?I! ~i~-Y!~-~~ ~l1-~IJ~~~-ve1n dj!t__A_frika

n~r_y_lr__ ond~L_9_11-9~rn_Q.i~--·~Bg_Q_rll~e ~-~~ar", die -~-§W9ft_gev_c:iar" en die_" rooi ge

v~r"L~n 9.!~ ~!Q.Qf dat. hy (gje Afri~aner)_bestem is om die lig van die beska-
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wing en Chr~~~~lj_khE?i_g_}T1_ die kontinent in te dra, nie uniek aan die Afrikaner is 

nie, maar gevif"!Q_~~-ri __ yv9rd by_(Jlle EuroP.ese kolcmiste wat in Afrika, Amerika 

en ~-ie Ooste aktief was. (Vergelyk paragraaf 2.2.2 van hoofstuk 1 ). 

Di~c:~?I wat hierdie sogenaamde diepgewortelde anjJ~in die vor111i_r1_g_yan Afrika

nersk~_jJ~_~p~~I het, kan nooit misken word nie. Dat hierdie angs ook nie oor

nag besweer sal kan word nie, is ewe waar. Die mening bestaan steeds dat die 

ou vreesfaktor van 'n steeds kleiner wordende blanke minderheid te midde van 
..:,,_,~··--

'n groei13nde swart meerderheid ook in '_r,i_demokratiese Suid-Afrika sal bly 

voortl~~!~-~ierdie uitspraak blyk in 1 994, na die eerste demokratiese verkiesing 

in Suid-Afrika met 'n swart regering aan bewind, verkeerd te wees. Die onse

kerheid wat die verkiesing vooraf oorheers het en wat gemanifesteer het in 'n 

koorsagtige opgaar van noodvoorrade in geval van 'n noodtoestand (soos 

moontlike oorlog) het op die oog af verander na 'n toestand van "rus" en · 

"vrede" waarin selfs die mees radikale politieke groepe, van ver links tot ver 

regs, 'n veel matiger houding inneem. Of hierdie toestand van "rus" en "vrede" 

blywend sal wees en of dit slegs 'n tydelike euforie is, sal die tyd alleen leer. 

. 
1. 7 Taa.1 ~-s,-~i!lcJ.~'!Qft.faktor 

Daar word later in paragraaf 2.1.2 van hoofstuk 2 meer in besonderhede oor 

die ve~"'!'«:1_ri!.~~~p tussen Afrikanerskap _er:i_~I~ Afrika!!_~L-~~-j~al bE!~J_n. Die uit

sprake deur literatuurgeskiedskrywers word egter ook deur ander betrokkenes 

onderskryf. 

V~m Jaarsy~lq_ (1~§.LJ 5) beskou by"()()rbeE:ilq c:JieJa(JI _a,s;_cji,e "ke~11 ya11.91~-~ldl: 

t1,,1ur§!IYQ_'~,J~r\JVYlJ:.>.LJ Toit (1991: 12) beweer dat die Afrikaner aariJ>E:l\JVipd 

moet_qly om te sorg dat sy taal gehandhaaf word. Oor die Afrikaner en sy taal 

konstateer Crapanzano: "Their orientation is fundamentalist. It is borne by their 

language Taal. Taal gives the Afri~~-'l~!.~L!b~iLi9~nlity" (Crapanzano 1985: 30). 

D,ie ontyvtJs~~l[l}g__~~D .. t\frikaans is volgens horn nou_ ~erwant _ aan Af_~i_k_a_!:lern~~

sionalisme. 
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Ook Cloete (1992) wys_?P die belci~~yan taal vir die Afrikaner. Volgens haar 

vorm taal een y_~!:\ __ c!!_~ __ h<?ekS!f3!"!f3.~.Cln Afrikaneridentiteit. Sy wys daarop dat die 

konsep Afrikaner onteenseglik manlik is - letterlik en figuurlik en dat die Afri

kaans taalreels dit baie duidelik stel dat alle dinge, konsepte, alle anorganiese 

entiteite manlik is. So is dit byvoorbeeld heeltemal onafrikaans om van 'n 

motor te praat as "sy". Met hierdie argument probeer sy die_ patria~g_ale _i~~!el

ling van die ~!rt~ane_r:_!Jlu§treer. 

V~J_l_~y~_!_!~~1) beweer dat die eerste pogings om 'n Nasionale bewussyn aan 

t~(:)1_!~~_1:1()0P, in 1880 van S.J. du Toit gekom het met die stigting van die 

__ Taalbond. Vr,()~9 if1 die twintig~tf3 f3f3l1 is die Afrikaanse taal verbind met die 

voor!!?._f3~taan van di13_~_fr_i~aner. Deur die letterkunde is die volk aangespreek. 

Hy haal egter talle bewyse aan dat die proses nie so volledig daarin geslaag het 

om die volk te bereik as wat algemeen voorgegee word nie. Onder andere het 

baie Afrikaners volgehou dat Hollands en nie die "kombuistaal" Afrikaans nie, 

die taal van die Afrikaner is. Die naam Afrikaner besit volgens Van Wyk 'n 

sosiale en konvensioneel opgeboude diskursiewe waarde wat saam met die 

geskiedenis verander. Met ander woorde die woord Afrikaner se betekenis is 

veranderend. Hy_"."lf_Y~---~E Langenhoven se uitspraak van 1 914 dat A frik<:'_ans die 

witman se taal is wat die volk as 'n nasie saambind. Die strewe om Afrikaans 

met Europese tale te verbind, stam uit die tyd toe Europa die rolmodel was en 

Afrika gestigmatiseer was. Die Maleis-Portugese en Khoisan-elemente in die 

taal is geringgeskat en genegeer. Deur Nederlands as rolmodel te gebruik (by

voorbeeld deur so na as moontlik aan die Nederlandse spelling te bly), het Afri

kaans dus Europese status verkry. Daar was bewuste pogings van die Afri

kaanse kultuurorganisasies om 'n standaardtaal daar te stel wat die Afrikaner-
' gebruiker geskei het van ander Afrikaanssprekendes. In die proses het die daar-

stelling van Afrikaans as skryftaal 'n essensiele rol gespeel en hy wys daarop 

dat die stigting van die GRA ('n taalorganisasie) ook polities ge'inspireerd was. 
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-----~!]deE~--c:l~--~ie meeste van sy tydgenote is Steyn se opvatting o~r die Afrikaan

se taal veel meer behoudend. Hy voer aan dat die simboliese ossewatrek 
----------~--_.,_,._o.--. ~--', 

bygedra het __ !_9_!_ __ ._r,:! _ _9E~!e__r: __ !_aalbewustheid en -getrouheid. Tydens die trek is 

Afrikaners aangespoor om hulle taal te handhaaf. Vir horn het die oorwinning 

van die Nasionale Party in 1948 heelwat positiewe gevolge vir die Afrikaanse 

taal gehad. Hy wys byvoorbeeld op die rol wat veral professionele mense 

gespeel het in die opbloei van Afrikaans. Hiertoe het die Afrikanerleiers 

-··->t grootliks bygedra. Die kritiese wyse waarop Afrikaners "in die nuwe tydgees" 
/ \. 

sedert 1 980 na die diskriminerende wette en maatreels (ook taalmaatreels) 

kyk, berus volgens horn op misverstand en hy skryf die kritiek toe aan "on

kundige en/of kwaadwillige mense" wat aan die regverdigheid daarvan twyfel 

(Steyn 1980: 230). Die taalmaatreels verdedig hy op grand daarvan dat dit 

getref is voordat die Afrikaner mag gehad het. Volgens horl'l __ het d}_~_!_~gering 

sedert 1 948 ba_!~ 9.~.c:i~f?r:' om swart tale te bevorder onder andere wat skool

haLri_c:j_!>~_e:k_~. e~ radio-uitsendings betref. 

Hy voer aan dat Afrikaners in die samegroeiingsproses (Engels en Afrikaans) 

gou van taalhandhawing vergeet. "Die 'plig om jou moedertaal bo alles te 

handhaaf' is soms gou vergete" (Steyn 1980: 235). Die wyse waarop hy horn 

byvoorbeeld uitspreek oor sakemanne en ministers wat hulle toesprake in 

Engels hou om enkele Engelssprekendes te akkomodeer en die veroordelende 

manier waarop hy horn uitlaat oor "mnr. en mev. Pasryk" wat geld voorop stel 

en gevlei voel omdat hulle deur Engelssprekendes aanvaar word, vandaar dat 

hulle oorslaan na Engels (Steyn 1980: 238), openbaar by horn 'n byna fanatie

se gesindheid ten opsigte van die Afrikaanse taal wat by sy tydgenote ont

breek. 

Vir Steyn hang die oorlewing van Afrikaans nie net at van die staatsvorm nie, 

maar ___ Qo~ YCID_ctie_alJlpt~like status daarvan. Hy noem bepaalde voorwaardes vir 

'n gesonde kultuurlewe: Die staat moet die moontlikheid vir 'n kultuurlewe 

skep, die kultuurgemeenskap moet betreklik welvarend wees (die pers- en 

radiowese), daar moet 'n wit wees om as afsonderlike groep voort te bestaan 
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en 'n lewende nasionale gevoel is nodig. Die letterkunde vorm vir die intellektu

ele leiers 'n rede om hulle taal te behou. Skrywers kan deur hulle werk taalge

trouheid be'invloed. Hy_m<?~dig sekere ing~steldhede aan om die voortbestaan 

va11 Afri~_ans -~-~~s~~~-~,_onder andere: taalgetrouheid, 'n houding om die taal 

soy_~~L£~_1!1_9_Q.ntJL~ __ tf:? .. 9.~~r_uik, en so suiwer as moontlik, en om "taalverskui

wi_ng"j_naamlik om Afrikaanse kinders na Engelse skole te stuur en die taal van ________ " __________________ ,_ _________ ~- ----·---- ~---"--·- ""-----~------------·"'" ,,_ -

'n andertali~_e eggenoot aan te neem) teen te gaan. 

Alhoewel hy dit duidelik maak dat hy nie rassisme bepleit nie, lewer hy tog 'n 

pleidooi vir begrip vir "diegene wat die onmiddellikste geraak word deur die 

opheffing van apartheidsmaatreels", want die "sielkundige uitwerking van 

toegee ter wille van rasseharmonie is toegee ter wille van taalharmonie" (Steyn 

1980: 251 ). fiy .!?.~.P!~~.c:i.C:'J.! ,{\frik(3(3nS die ta;al_.rTloet __ bly waarin daarJ!!__~'.'n tyd 

va~ Q.~~~--b~~r~!ging~. ~ri moontlik verdere nood" ... "vir die oorlewing en 

stoflike belang van sy mense ~oortgeveg" moet word (Steyn 1980: 254). 

Steyn meen ook dat die P()rtypolitiek (wat hy as 'n bitter onregverdige bestel 

beskryf) verantwoordelik was vir die slegte verhouding tussen die "Kle_lJrlinge" 

en die "Afrikaners", en die negatiewe houding van "bruin" sprekers teenoor die 

Afrikaanse taal. Veral die invloed wat so 'n houding op die voortbestaan van 

die Afrikaanse taal het, vind hy ontstellend. Steyn wys daarop dat waar die 

letterkunde nog altyd die anderkleuriges vervreem het, skrywers sedert die 

sewentigerjare daarin geslaag het om die sogenaamde "Kleurlinge" weer nader 

te trek met publikasies soos Die swerfjare van Poppie Nongena (Elsa Joubert) 

en geskrifte van Jan Rabie en Breyten Breytenbach. Sulke geskrifte kan Afri

kaans as taal net ten goede strek. Sy besorgdheid oor die 1976-onluste in 

Soweto wat gevolg het omdat leerlinge geweier het om Afrikaans as voertaal 

in die skole te aanvaar, is eintlik besorgdheid oor die skade wat die taal 

daardeur aangedoen is. "'n Klein taal moet sorg dat hy soos die hondjie die 

paar krummeltjies kry wat van die ryk man se kinders se tafel afval, die krum

meltjies van moontlike goedgesindheid van andertaliges, en in Suid-Afrika is 

veral anderkleuriges andertaliges" (Steyn 1980: 305). 
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Steyn le ook 'n verband tussen Nasionalisme en taalgetrouheid. Om Afrikaans 

tweede te stel beskou hy as 'n erfenis uit die koloniale verlede. "Ons tyd eL~_·n 

n~IJIJ~li_~~ _idf:l<?!<?gie: 'Afrika, en du~ __ ?_uid_:~!~i-~~· .. ~.€l~~te_~ en d.~arom Afrikaans 

o~k ee_rstei, ~€l.r1 minste vir die Afrikaar:i~-~pr~~-~:1-~~"' (Steyn 1980: 434). Afri

kaa_nswees beteker:'l_~~!'l~~~~~~-~-~e-~! ... ~~!ker\_!lin~ '.'~n die een isg~!kf:l_riri.i!'.9 y_an 

die ander. Daar moet doelgerigte taalgetrouheid gepropageer word vir die 

behoud van die "blanke volk". 

Waar Steyn die taal as instrument beskou "vir die behoud van die blanke volk", 
C .. ---------------....................... ----------- -- - --- . .. ....... . 

vind Barnard dit vreemd dat die regses wat volgens horn hulle stryd "uitsluitlik 

vir die behoud van 'blank Suid-Afrika"' voer, selde indien ooit in hulle toesprake 

en propagandastukke verwys na die "Afrikaner se kosbaarste besitting, Afri

kaans. Miskien omdat dit, in Jan Rabie se woorde, 'n veelrassige prestasie is" 

(Barnard 1991: 39). 

1.8 Samevattend 

Die ~~_g_I~PP~ ~-f~i[<:aner en. A frikanerskap betrek 'n wyd uiteenlopende en uiters 

diver~e -~€lid en om te probeer om 'n oorsigtelike homogene beeld daaruit saam 

te stel (wat ook veelseggend is!), is bykans onmoontlik. Alhoewel daar gerede-
-· ----~--~--·-- ·-·~· . 

ne7r so_~--~~..':' word dat enige volk in die wereld divers van aard is, is daar tog 

seker~ elemente wat uniek was (en steeds is) en wat 'n rol gespeel het (en 

steeds speel) in die vorming van die konsepte Afrikaner en Afrikanerskap. En 

dit is die eiesoortige elemente wat in die voorafgaande bespreking onder die 

soekli~t-~e.kom het. 

Daar kan_~~_!: __ die bestaan van die begrip Afrikaner ten slotte in 'n groot mate 

met Van Jaarsveld saamgestem word: "Dit is my oortuiging dat die Afrikaner, 

me~y-~~soek in die verlede, homself nog nie ken nie en derhalwe 'n vreem

deling teenoor homself geword het" (Van Jaarsveld 1981: 72). 
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Die ou geskil bestaan tussen twee "ekstremistiese literatuurbeskouings: die 

'ivoortoring' versus 'betrokke literatuur"' (Brink 1980: 5). 

"Die volgehoue poging tot identifikasie van die ideologeem Afikaneridentiteit as 

basis van die narratiewe struktuur ... vra om noukeurige ondersoek. Veral in 'n 

tyd waarin die konsep Afrikaner vertroebel geraak het, en miskien uiteindelik ver

vang sal moet word met 'n ander konstruk" (Olivier 1992: 7). 
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2. LITEReR-HISTORIESE PERSPEKTIEWE 

2.1 Literatuurgeskiedskrywing en Afrikanerskap 

2. 1. 1 lnleiding 

Die literatuurgeskiedenisse gepubliseer vanaf die eerste helfte van die twintig

ste eeu tot ongeveer die sestigerjare het deur die beskrywing van die Afrikaan

se teks dikwels die letterkunde as instrument gebruik om 'n bepaalde beeld van 

die Afrikaner en van Afrikanerskap daar te stel. Soos die literatuurgeskiedskry

wers en hulle werk egter mettertyd veranderde perspektiewe weerspieel het, is 

hierdie beeld wat geskep is ook gewysig. 

Met verloop van die tyd het die Afrikaner dramatiese veranderinge op verskeie 

lewensterreine beleef wat van so 'n aard was dat hy van "homself vervreem 

geraak het" (Botha 1987: 86). Botha is een van vele literatore wat 'n nuwe 

benadering ten opsigte van die literatuurgeskiedskrywing bepleit. Vir haar is dit 

van die grootste belang "vir die vertolking van veral ons ouer literatuur (wat 

voorwaarde vir die skryf van sy geskiedenis is) - dat ons, juis om die 'werk

likheidstellende aspek' van taalgebruik in ons literere tekste na behore te 

vertolk, ons moet rig na ander dissiplines waarvan die taak is om lewensvorme 

te beskryf en te ontleed; en dit alles: sodat ons kan vasstel wat die teks in 

feite beteken" (Botha 1987: 87). By die herlees van werke kyk 'n mens vol

gens Botha as 't ware "deur nuutgeslypte lense" na die literere werk. "So sal 

die literere werk van waarde steeds opnuut ontdek kan word as getroue ge

tuienis, vir alle tye" Botha 1987: 220). 

Brink (1990) beklemtoon dit ook dat daar 'n verandering in die literatuurbe

skouing moet plaasvind. Elke lees van 'n teks vorm volgens horn deel van 'n 

"hele geskiedenis van ander Iese" waarby die hele konteks dit wil se die hele 

sosio-polities-ekonomies-kulturele situasie betrokke is. "Dit het spesifiek impli-
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kasies vir ons huidige tydsgewrig, waar 'die Suid-Afrikaanse situasie' so vloei

baar geword het. Van die baie maniere waarop dit die Afrikaanse literatuur as 

sodanig raak, wil ek net die een uitsonder: soos wat ons konteks van dag tot 

dag verander, moet ook ons persepsie van ons literatuur verskuif" (Brink 1990: 

114). Bewustheid van die konteks word volgens horn saam in die teks ingedra. 

Die literatuur na sestig en meer spesifiek die prosa van die sewentigerjare, is 

gekenmerk deur die uitbeelding van geweld en die ondersoek van die Suid-Afri

kaanse aktualiteit. Die tydperk is volgens Brink verder gekenmerk deur sensuur 

en deur die toenemende polariteit tussen die volk en die skrywers. Die prosa 

van sewentig het 'n duidelike sosiopolitieke konsekwensie gekry. Nog nooit 

was die literatuur so in stryd betrokke nie en dit is ook in hierdie klimaat dat 

die teks-in-konteks begin voorop staan (Brink 1976). Hierdie tendens sou in die 

tagtigerjare voortduur. 

Sedert die tagtigerjare en binne 'n prosatoneel oorheers deur politieke en ideo

logiese vraagstukke, het skrywers en literatore steeds die literatuur in konteks, 

en in verhouding met die politiek beskryf met 'n duidelik veranderde klemver

skuiwing. Brink noem byvoorbeeld die ou geskil tussen twee "ekstremistiese 

literatuurbeskouings: die 'ivoortoring' versus 'betrokke literatuur"' (Brink 1980: 

5), en daarmee verwys hy na die literatore wat op die tradisionele manier oor 

die literatuur besin teenoor die groep literatore wat 'n herskrywing van die lite

ratuurgeskiedenis bepleit. Hy voer die hedendaagse verskille oor die litera

tuurgeskiedskrywing terug na die "vroeere vaagheid en (die) ... latere oordrewe 

beheptheid met klassifikasie" (Brink 1980: 3). Dit sou egter onbillik en eensy

dig wees om twee strominge direk teenoor mekaar te plaas. Eerder sou daar 

gepraat kan word van groei, ontwikkeling en verandering van persepsies by die 

literatuurgeskiedskrywers. Die jongste ontwikkelinge in die wyse waarop daar 

met die literatuur omgegaan word, het egter inderdaad die behoefte aan die 

herskryf van die "ouer" literatuurgeskiedenisse laat ontstaan omdat ook die 

"ouer" literatuur herlees en herinterpreteer word. 
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Botha wys onder andere daarop dat "literatuurgeskiedskrywing in die brand

punt van literatuurwetenskaplike belangstelling kom staan het" (Wiehahn & 

Roodt 1988: 1 ). Reeds in 1982 is die behoefte uitgespreek vir die formulering 

van 'n ruimer opvatting oor literatuurgeskiedskrywing. Sy haal in hierdie ver

band die standpunt van verskeie literatore aan. By Gerrit Olivier bespeur sy 

byvoorbeeld 'n behoefte aan alternatiewe metodes van literatuurgeskiedskry

wing. Botha verwys verder na die doktorale proefskrif van Hein Viljoen Die 

Suid-Afrikaanse romansisteem anno 1981. 'n Vergelykende studie wat in 

1986 verskyn het en waarin "die nasionaal-historiese oogklappe afgehaal is" 

(Wiehahn & Roodt 1988: 6). Gerrit Olivier beweer self dat die term "'litera

tuurgeskiedenis' geen vaste, normatiewe betekenis het nie". 'n Mens kan nie 

pleit vir 'n resepsiegeskiedenis en "terselfdertyd die geskiedenis en die sosiale 

gesitueerdheid van die literatuur ontken nie" (Olivier 1982: 196). Vir horn kan 

veral deur resepsiestudie "verstarde opvattings oor die waarde en funksies van 

tekste uit die verlede deurbreek (word)" (Olivier 1982: 196). 

Coetzee ( 1984) beweer dat nie slegs die rol van die Afrikanerintellektueel in die 

dertiger- en veertigerjare belangrik was vir die vorming van die Afrikaner se 

ideologie nie, maar ook alle ander kultuur- en politieke leiers se geskrifte. Hy 

beskou die literere teks as 'n belangrike instrument in die vestiging of verwer

ping van 'n ideologie. Vir horn bestaan die Afrikaanse letterkunde in sy geheel 

uit politiek en word hoofsaaklik daardeur gerig. Hy voer aan dat die tradisionele 

benadering van die teks nie in ag geneem het dat moralisering, didaktiek, voor

oordele en manipulasie 'n rol in die teks gespeel het nie. Coetzee beklemtoon 

dat die stiltes in die teks, stiltes wat hy noem die "latente struktuur" van die 

teks (Coetzee 1984: 38), ook ge"interpreteer moet word om die ideologie te 

herken wat gepropageer word. Die implikasie van die teks moet raakgelees 

word. 
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2.1.2 "Vergroeidheid met eie volksbewussyn" (Malherbe 1958) 

Die "ouer" literatuurgeskiedskrywers se werk getuig dikwels van 'n bepaalde 

"volksgerigtheid". By die bestudering van hulle literatuurgeskiedenisse blyk dit 

inderdaad dat hulle hulle werk aangewend het om die Afrikanersaak te pro

pageer en te bevorder. 

So is 'n oorsig van die Afrikaanse literatuur vir Malherbe "vanself 'n oorsig van 

'n eie volksontwikkeling" (Malherbe 1958: 19). Hierdie beskouing is verweef 

in die "tradisionele" aard van die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing. Die 

indeling van Malherbe se werk Afrikaanse /ewe en letterkunde ( 1958) is op 

sigself 'n aanduiding van die "volksgerigtheid" van die werk. Die beskrywing 

verloop nie streng chronologies nie, maar konsentreer op sekere aspekte in die 

volkslewe wat vir die outeur van belang blyk te wees. Die indeling geskied 

onder andere onder opskrifte soos die "Kleurprobleem en die letterkunde", 

"Oorlog en poesie", "Die digter as gewete van ons tyd" en "Die digter as ge

wete van 'n volk". Sy eie woorde bevestig sy ingesteldheid: hy wys daarop dat 

hy opgegroei het in die kring van die Genootskap van Regte Afrikaners, dat die 

literere begin van 'n volk gewoonlik die "hero·ies-geskiedkundige" is en dat dit 

later oorgaan in meer universele kuns. In Deel II voer hy aan dat die vroee Afri

kaanse prosa benewens om leeslus te wek, baie lesers "nasionaal-bewus" 

gemaak het. Hy wys verder daarop dat die verlede in eie tyd geprojekteer 

word. D.F Malherbe se Bybel-trilogie byvoorbeeld, projekteer volgens F.E.J. 

Malherbe baie duidelik Afrikaanse politieke toestande en openbaar D.F. Malher

be se bevooroordeelde ingesteldheid teenoor die literatuur. F.E.J. Malherbe 

noem dit "volksverblindheid, Empire-diens, Smeltersmentaliteit" (Malherbe 

1958: 47). Byna dertig jaar later by 'n herlees van D.F. Malherbe se Hans-die

Skipper, beweer Bertelsmann in 1987 dat die roman gelees moet word teen 

die agtergrond van die Afrikanerbond se Ekonomiese Beweging van die 

twintiger- tot die· veertigerjare asook van die ekonomiese beleid van die PAKT

regering van 1924 tot 1929. Hy dui aan dat die roman 'n "indirekte oproep 

aan verarmde landelike Afrikaners (was) ... om hul verknogtheid aan tradisione-
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le, maar onproduktiewe ekonomiese praktyke te laat vaar" (Bertelsmann 1987: 

11 ). Oat 'n mens die Afrikaanse lewe leer ken uit die Afrikaanse letterkunde 

word dus steeds aanvaar, wel egter vanuit 'n totaal ander perspektief as die 

van Malherbe. 

Malherbe deel die ontwikkeling van die letterkunde in drie dele: " ( 1) die plaas

kultuur van die 'Patriot' ... (1875-1905) (2) die nasionale kultuur van die 

Tweede Taalbeweging (1906-1930); (3) die strewe na universele ekspressie" 

(1930-1958) (Malherbe 1958: 112). As faktore wat tot vernuwing bygedra 

het, beskou hy onder andere die industriele revolusie, verstedeliking en die ont

wikkeling op staatkundige, ekonomiese en maatskaplike gebied. Hierdie inde

ling reflekteer 'n opvatting wat op die Afrikaner alleen afgestem is, en propa

geer sekere eksklusiewe beskouings oor Afrikanerskap. 

Dekker kritiseer Schoonees se literatuurgeskiedenis (Die prosa van die tweede 

Afrikaanse Beweging (1939) omdat dit "harde waarhede ... oor nog lewende 

en by die groot publiek gevierde skrywers" gese het en hy verwyt Schoonees 

dat hy dit "soms ook te hard en met te weinig pieteit gedoen het" (Dekker 

1958: 54). Ten spyte van die verwyt erken Dekker egter dat Schoonees se 

kritiek 'n "juister perspektief" gebring het. Afgesien van bogenoemde "mis

dryf" teen "gevierde skrywers" is Schoonees se werk egter ook baie duidelik 

"volksgerig". In die "omgewerkte en vermeerderde druk" van sy literatuurge

skiedenis ( 1 939) wys Schoonees daarop dat sekere werke wat hy bespreek al

leen kultuur-historiese waarde het en deur toekomstige literatuurhistorici een

voudig verswyg sal word. Hy meen egter terselfdertyd dat "'n bespreking van 

sulke werke dikwels nuwe gesigspunte (oplewer) wat van groot belang is vir 

ons kennis van die tydperk" (Schoonees 1939: Voorberig by die derde druk). 

Wanneer "sulke werke" dan nou deur literatuurhistorici "verswyg" word, be

staan die gevaar natuurlik dat daar nie 'n geleentheid sal wees vir die herinter

pretering daarvan vir "kennis van die tydperk" nie. 

Schoonees se "volksgerigtheid" blyk byvoorbeeld uit sy waarskuwing dat die 

vo/k moet optree om hulle posisie in die stad te verbeter: "as 'n hele volk stil-
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bly, as die hele geesteslewe van 'n volk gestuit of onmoontlik gemaak word 

deur taalbelemmering, betaken dit 'n nasionale moord" (Schoonees 1939: 2). 

Vir horn het die "Kerk ... die magtige bolwerk van beskawing" gebly en die 

Kerk was die "onneembare loopgraaf van die Afrikanerdom, die simbool van 

die edelste aspirasies van die nasie" (Schoonees 1939: 10). Volgens horn is 

die volk deur die digters van die Tweede Beweging siende gemaak - die Afri

kaanse ideale is deur skrywers ge"inspireer. Skrywers het die taak om ophef

fend te werk te gaan, vandaar die didaktiese stroming in die prosa. Hy waarsku 

dat die "Voorgeskrewe Boek" wat sedert ongeveer 1916-1936 die doelbewus

te skryf van skoolboeke ten gevolg gehad het 'n belemmerende invloed op die 

letterkunde kan he. Bloot hierdie gegewens is veelseggend oor wat die Afrika

nerkind in die skool gelees het. "Doelbewuste" geskrewe boeke, dalk om die 

Afrikanersaak te bevorder? Schoonees verwys neerhalend na die "klewerige 

sentimentaliteit en die oppervlakkige behandeling van die liefdesmotief in so 

baie 'krymekaar'-verhaaltjies" (Schoonees 1939: 43). Dit is egter juis die he

dendaagse leser se herlees van die "verhaaltjies" wat moontlik kan lei tot 'n 

verhelderende perspektief en moontlik ook tot 'n juister interpretasie van 'n be

paalde tydperk kan bydra. 

Schoonees wys verder daarop dat die letterkundige kritiek die leser vanaf die 

twintigerjare moes lei "teen die neiging om alles wat in Afrikaans verskyn met 

gejuig binne te haal" (Schoonees 1939: 579). Hy noem dit 'n "suiweringskam

panje" wat 'n "weldadige invloed op ons groeiende taal" gehad het om die 

"norme van wat as algemeen beskaafd moes beskou word te bepaal" (Schoo

nees 1939: 579). Die redakteurs van koerante was dan ook volgens horn in 

hierdie tyd "bewus ... van hul taak as volksopvoeders" (Schoonees 1939: 

580). Hy het groot waardering vir literatuurgeskiedskrywers wat die "onbe

langrike" verontagsaam en die "essensiele" beklemtoon (Schoonees 1939: 

585). Schoonees se betoog bewys hoe die literatuurgeskiedskrywing doelbe

wus aangewend is om bepaalde behoeftes en belange van die Afrikanersaak te 

dien en te propageer. 
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Dekker se Afrikaanse literatuurgeskiedenis het vir die eerste keer in 1934 ver

skyn en is tot in 1 980 veertien keer herdruk en bygewerk. Soos hy reeds in 

1 94 1 voorspel het, is baie van die tekste wat in die eerste uitgawes vermeld is 

nie in latere uitgawes opgeneem nie. In die vroee uitgawes meen Dekker dat 

"die tyd vir strenge sifting" nog nie gekom het nie (Dekker 1941: 151 en 

1 946: 1 63) en dat sekere werke op grond daarvan dat hulle geen letterkundige 

waarde het nie, uit latere literatuurgeskiedenisse weggelaat sal word. 'n 

Opvallende eienskap van Dekker se geskiedskrywing is sy hantering van "die 

groot aantal vroue wat die roman en die kortverhaal beoefen" (Dekker 1 941 : 

189 en 1946: 203) en wat volgens horn "in die vergeetboek sal raak so gou 

ons prosa meer ware kunstenaars sal ryk word ( 1 941 : 189). Bloot die behan

deling van die "vroue skrywers" as 'n aparte groep impliseer 'n bevooroordeel

de houding. In sy literatuurgeskiedenisse van 1958 en 1980 tipeer hy hulle 

werk geringskattend as "lank-uitgesponne 'psigologiese' romans ... in 'n kleur

lose styl" (Dekker 1958: 301 en 1980: 333). Hierdie tekste is egter van groot 

waarde vir 'n hedendaagse bestudering aan die hand van die Nuwe Historisis

tiese benadering wanneer daar opnuut oor die sosiale kommentaar in soge

naamde minderwaardige werke besin word. 

Alhoewel Dekker sy Afrikaanse literatuurgeskiedenis sedert die vyfde om- en 

bygewerkte druk ( 1 958) ook chronologies in drie dele verdeel, weerspieel sy 

werk eweneens 'n nasionalistiese strekking. Hy voer aan dat die taalstryd aan

vanklik nie polities gegrond was nie, maar kultureel en godsdienstig. Eers met 

nasionale bewuswording in die laaste helfte van die negentiende eeu het die 

stryd om taal gevolg. Sowel die Eerste as die Tweede Afrikaanse Taalbewe

gings was volgens horn volksbewegings waarin intellektueles die voortou 

geneem het. Dekker beskou Die geskiedenis van ons land in die Taal van ons 

volk (S.J. du Toit 1877) as 'n teenvoeter teen die "eensydige Engelse geskie

denisboeke" (Dekker 1980: 18). lnderwaarheid was dit 'n (eensydige) korrek

tief op vorige geskiedenisboeke. Hy voer voorts aan dat taal as die draer van 

die nasionale gedagte beskou word, dat skrywers lesers wou stig, vermaan en 

leer en dat skryfwerk 'n belangrike kultuur- en literer-historiese taak vervul het, 

al het dit nie letterkundige waarde gehad nie. Van Langenhoven die volkskuns-
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tenaar, meen hy: "Dis die wonder waarvoor ons hier staan, dat juis toe hy so 

nodig was, toe die tyd horn geroep het, hierdie kunstenaar te voorskyn getree 

het om te voorsien in die skreiende behoefte aan geestelike leeftog van sy tot 

nasionale bewussyn ontwaakte volk" (Dekker 1980: 129). Bogenoemde is 'n 

baie duidelike standpuntinname van die literatuurgeskiedskrywer, naamlik om 

die funksie van die skrywer se diensbaarheid aan die Afrikanervolk te beklem

toon. 

Dekker voer verder aan dat een van die eerste take van die Eerste Taalbewe

ging die strewe was om die volksverlede in sy "ware perspektief en onver

draaid voor te stel en op die manier die verderflike proses teen te gaan wat op 

die skole die Afrikanerkind geleer het om horn te skaam vir sy geskiedenis en 

vir sy volk" (Dekker 1980: 166). Hiermee verwys hy na die invloed van Engels. 

Daar het nou geskiedskrywers opgestaan wat die geskiedenis opnuut "onder

soek en interpreteer, trots wys op die grootse daarin, die lewe en die dade en 

strewe van ons voorouers uitbeeld om as bron van inspirasie te dien vir die 

nasionaalbewuswordende nageslag" (Dekker 1980: 166). Geskiedskrywing is 

dus onbeskaamd aangewend om die Afrikanersaak te dien. Streng gesproke 

hoort die geskiedskrywing volgens Dekker nie by die letterkunde nie, maar dit 

behoort tog tot die kultuur-historiese gebied. Preller se Piet Retief beskou 

Dekker as 'n literere werk wat die gebeurtenisse tot die leser laat spreek, by

voorbeeld in sy "uitbeelding van die handjievol Boere omsingel deur die bar

baarse dansritme van die opstuwende Zoeloes" (Dekker 1980: 168). Hieruit 

blyk 'n bevooroordeelde interpretasie van die geskiedenis om die nasionalistiese 

Afrikanerstrewe te verwesenlik. Ook vir Olivier is dit in 1992 byna vanself

sprekend dat die letterkundige in die geskiedenis en geskiedskrywing sal be

langstel, "nie net omdat baie literere tekste van historiese gegewens gebruik 

maak nie, maar ook omdat hulle altyd ook historiese produkte is" (Olivier 

1992: 173). Omdat hy die geskiedenis nie streng vanuit 'n Afrikanerperspek

tief waarneem nie, heers by horn egter 'n ander interpretasie van die geskiede

nis as die wat Dekker voorstaan. 
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In die derde deel verwys Dekker na die toe heersende politiek: Die wereld neem 

horn die toestand in Suid-Afrika ter harte. Suid-Afrika word aangeval, boikotte 

volg en "terroriste (word) openlik gesteun" (Dekker 1980: 179). Hy gee 'n uit

eensetting van die drastiese reeks apartheidswette wat volg en voer aan dat 

die regering "sterk steun" geniet terwyl daar onder intellektueles, selfs kerk

leiers, teenstand is. Sensuur praat hy goed omdat dit 'n stap teen "staatson

dermynende, veral kommunistiese propaganda" is wat na 'n "langdurige onder

soek" en onder "sterk druk van veral die Afrikaanssprekende deel van die be

volking" gedoen is (Dekker 1980: 179). Die feit dat daar protes van die kuns

tenaars uitgaan, berus volgens horn op 'n wanopvatting. Die kunstenaar se 

werk word immers volgens twee norme beoordeel. Die literere kritikus moet 

die werk as kunswerk beoordeel terwyl dit die besondere taak van die "geeste

like volksleiers" is om oor die sedelike en godsdienstige waarde van die werk te 

besluit (Dekker 1980: 180). Met hierdie betoog sanksioneer hy as 't ware die 

Regering se onderdrukkende maatreels. 

Dit is interessant om ook kortliks te verwys na die werk Die Afrikaanse litera

tuur sedert sestig waarvan Cloete as redakteur optree. Die teks is vir hierdie 

studie van belang omdat daar so duidelik deur Grove in die lnleiding ·· "kant ge

kies" word vir die Afrikanersaak. Grove bestee 'n groot gedeelte van sy betoog 

daaraan om 'n striemende aanval op die jonger skrywers van die sestigerjare te 

maak, skrywers wat volgens horn gedreig het om in 'n "drukgroep, 'n kliek" te 

ontwikkel (Cloete e.a. 1980: 14). Grove wys op die "klimaatsverandering" in 

die Afrikaanse literatuur wat na 1960 as 'n "berekende aksie van 'n groep" 

(Cloete 1980: 1) beskou word, en wat hy sien teen die agtergrond van wat in 

die na-oorlogse Weste op politieke, godsdienstige en maatskaplike terrein 

plaasgevind het. "Die Afrikaanse literatuur het dwarsdeur sy geskiedenis, sy dit 

dikwels by nabaat, iets vertoon van die geestesklimaat wat elders, meer 

bepaald in Europa, geheers het" (Cloete 1980: 1 ). Vir horn het die literatuur 

veral voor 1960 "inspirasie geput" uit die nasionale gebeure en as 't ware by

gedra om Afrikaner-ideale (bv. Republiekwording) in vervulling te laat gaan, en 

klaarblyklik is dit die soort literatuur waarna hy terugverlang. 
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Hierteenoor vind Grove meer as een jong skrywer "koel, indien nie afwysend" 

nie teenoor Afrikaner-nasionalisme. Dit skryf hy toe aan hulle "internasionale 

ingesteldheid" wat met 'n "uitgesproke (Blanke) nasionalisme" weinig simpatie 

gehad het (Cloete 1980: 2). Volgens Grove het die skrywers die kuns as 'n po

litieke wapen gebruik wat die bestaande orde omver moes werp. Waar die Afri

kaanse skrywer vroeer "die draer van die Afrikaanse gedagte" was, het hulle 

nou "meer as een kritiese en selfs afbrekende houding begin openbaar teen 'n 

bestel wat mede deur die woord en inspirasie van vroeere skrywersgenerasies 

tot stand gekom het" (Cloete 1980: 3). Vir Grove was die verset vroeer 

"lojaal" (Van Wyk Louw), dog na 1960 "lank nie altyd so lojaal nie" (Cloete 

1980: 3). Hy praat van 'n "anti-nasionale houding (wat) 'n bedenklike kleur 

gekry" het. Deur hulle perspektief toegespits op die blote bestaan "het 

belangrike inspirasiebronne vir meer as een skrywer verlore . . . geraak: die 

vaderland, die geskiedenis, die godsdiens" (Cloete 1980: 4). Om daardie rede 

neig die literatuur tot "uitsigloosheid". Teenoor hulle het die "ouer" skrywers 

soos Uys Krige, Van Wyk Louw 'n "rigtinggewende invloed uitgeoefen" (Cloete 

1980: 5). Hy val dus die "jonger" skrywers aan wat nie die Afrikanersaak 

onvoorwaardelik ondersteun en die "volk" deur hulle skryfwerk "dien" nie. 

Op hierdie beskuldigings reageer Brink soos volg: Die reaksie wat die prosa van 

Sestig volgens horn ontlok het, het die verhouding tussen die roman en die 

samelewing opnuut in die brand punt gestel. T erwyl die skrywer daarvan be

skuldig is dat hy "ondergrawend" te werk gaan en "volksvreemd" is, voel die 

skrywer dat die ou vorme nie meer se wat hy glo gese moet word nie. Vir horn 

is die skrywer 'n "soort ewige saboteur in enige gemeenskap. Nie omdat hy wfl 

afbreek nie. Maar omdat die kors van gewoonte afgebreek moet word voordat 

daar weer gesien kan word" (Brink 1967: 116). Die gemeenskap is behoudend 

en klou aan die verlede, daarom is die "verset" van die skrywer gesond en 

onontbeerlik. Die skrywer moet dus deur sy werk verandering in die gemeen

skap propageer. Alhoewel hy erken dat die Sestigers se werk eksperimenteel 

van aard was, moet die Suid-Afrikaanse beeld wat hierdie prosa weerspieel, nie 

misgekyk word nie. Nie net Rabie nie, maar ook Dolf van Niekerk, Etienne 

147 



Leroux en Chris Barnard lewer byvoorbeeld kommentaar oor die Suid-Afrikaan

se samelewing van die sestigerjare. 

Soos Dekker is Grove ook ten gunste van sensuur. Dit is vir horn 'n noodsaakli

ke stuk wetgewing "ter bestryding van ongewenste lektuur" (Cloete 1980: 

13). Die verset daarteen bestempel hy as "dikwels onredelik" en hy beweer dat 

dit "verarmend" gewerk het (Cloete 1980: 14). Hy bestempel die rigting wat 

die versetskrywers ingeslaan het as "polities bedenklik" (Cloete 1980: Voetno

ta: 17). (Grove het onder andere saam met Dekker (voors.), H. van der M. 

Scholtz, Cloete en Harvey in die Raad van beheer oor publikasies gedien). Van 

Grove se literatuurgeskiedskrywing skryf Hugo dat dit "berug is, weens sy (on

gegronde) voorstelling van die Sestigers as politieke aktiviste wat met hulle 

skeppende werk die Suid-Afrikaanse bestel wou ondermyn. Sy oordeel is s6 

beneweld deur die opvatting dat hy selfs aan die vernuwing van Sestig twyfel" 

(Hugo 1983: 15-17). 

Grove gee onder andere ook 'n uiteensetting van die belangrikste literatuurbe

skouings wat na sestig verskyn het, en beweer dan dat die Sestigers aan "hier

die kritiese arbeid ... geen deel gehad het nie". Volgens horn was hulle "erns

tige kritiese besinning baie beperk" (Cloete 1980: 22). Hy sonder Andre P. 

Brink uit as "literer-krities verreweg die bedrywigste". Hy meen egter dat Brink 

die "nuwe" vir eie gewin propageer dus om sy "eie werk teoreties te rugsteun" 

(Cloete 1980: 23). Alhoewel hy Brink indirek daarvan beskuldig dat hy nie sy 

literere werk "oop en onbevange" benader nie en dat hy bevooroordeeld is, is 

'n gebrek aan 'n "oop en onbevange" houding in werklikheid iets wat nie in 

Grove se betoog misgelees kan word nie. Sy eie vooroordele blyk uit sy slotop

merking oor Brink se teoretiese werk, naamlik dat dit duidelik is dat Brink met 

sy eie kritiek "totaal buite die steer van die beste kritiek wat sedert 1950 in 

Afrikaans ontwikkel is", val (Cloete 1980: 24). Verklap sy betoog nie juis die 

vooroordeel wat hy by Brink waarneem nie? 

Veel meer "oop en onbevange" is Botha se bydrae oor die prosa, ook in Cloete 

se werk. Sy gee in Afdeling A 'n oorsig oor die Afrikaanse prosa vanaf onge-
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veer 1956 tot ongeveer 1979 en laat die klem val op nuwe tendense in die 

prosa. In hierdie geval beklemtoon sy Van Wyk Louw se persoonlike invloed op 

die Afrikaanse letterkundige lewe en sy wys op die belangrike literer-historiese 

waarde van Van Wyk Louw se werk Vernuwing in die prosa (1961) wat daarin 

gelee is dat dit nie net die "ouer prosa" karakteriseer nie, maar ook "die 

konvensies aandui wat aan die kwyn was: die 'realisme' van die tradisioneel 

Afrikaanse soort" (Cloete 1980: 319). Brink se Aspekte van die nuwe prosa 

(1967) beskou sy (anders as Grove) as 'n tydsdokument wat 'n "bemerkens

waardige rol" gespeel het, en dit moet volgens haar miskien in dieselfde ver

houding tot die periode 1965-1 970 gesien word as Vernuwing in die prosa 

(Van Wyk Louw) met betrekking tot die tydperk 1956-1964 (Cloete 1980: 

338-339). As die sterkste nuwe aksente in die eersgenoemde tydperk beskou 

sy onder andere John Miles, P.J. Haasbroek en Welma Odendaal omdat elkeen 

van hulle op 'n ander manier gemoeid is met die "Suid-Afrikaanse gegewe" 

(Cloete 1980: 347). In hulle werke herken sy baie duidelike tekens van veran

dering. Sy wys daarop dat literatuurgeskiedskrywers hulle nog altyd moes be

kommer oor die "groei en die verval van sekere rigtings, strominge en konven

sies in die maak van literere werk". Wanneer sy in Afdeling B die vernaamste 

outeurs uitvoeriger bespreek, doen sy dit alfabeties en ondersoek bogenoemde 

rigtings, strominge en tendense soos dit in die onderskeie werke aanwesig is. 

Daar is 'n duidelike poging in Botha se werkswyse om op 'n meer objektiewe 

wyse met die literatuur om te gaan. 

Die omvattende literatuurgeskiedskrywing van Kannemeyer Geskiedenis van 

die Afrikaanse literatuur in twee dele (Band I in 1978 en die tweede hersiene 

en bygewerkte uitgawe in 1 984, en Band II in 1983) berus eweneens op pe

riodisering en 'n chronologiese indeling. Alhoewel Kannemeyer met sy litera

tuurgeskiedskrywing periodiseer en poog om sy stof chronologies aan te bied, 

en alhoewel daar sekerlik leemtes in die metode gevind kan word, blyk dit tog 

dat hy daarna strewe om verskillende strominge so volledig en so "objektief" 

moontlik aan te bied. Dit lyk of 'n eerlike poging aangewend is om die geskie

denis en die literatuur te integreer, al sou daar beweer kon word dat sy litera

tuurgeskiedskrywing deels op bevooroordeling en eensydigheid berus omdat dit 
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hoofsaaklik Afrikaans gerig is en die ander Suid-Afrikaanse letterkundes 

uitsluit. Daar moet natuurlik in gedagte gehou word dat periodisering in die 

literatuur dikwels bevraagteken word omdat dit nie altyd moontlik is om 

presiese afsnypunte op spesifieke tydstipte aan te dui waar periodes, stro

minge of tendense begin of eindig nie. Daar is in sy werk 'n baie duidelike 

wysiging in opvatting te bespeur - 'n minder "volks"-gerigte literere beskouing. 

Kannemeyer erken self: "Soos dikwels in die verlede dwing nuwe skeppende 

werk vandag die kritiek tot 'n wysiging van standpunt en perspektief" (Kanne

meyer 1986: 31 ). 

Kannemeyer voer aan dat Afrikaans aanvanklik vir die grap gele is in "die mond 

van Hottentotte" (Kannemeyer 1984:33). Later het dit 'n "kragtige propagan

distiese en polemiese instrument in diens van 'n bepaalde standpunt" geword 

(Kannemeyer 1984: 33). Met die anneksasie van die diamantvelde ontstaan 

daar 'n nasionale gevoel. Die hele Suid-Afrika word beskou as "vaderland". Die 

Afrikaners besef dat "hulle 'n verdrukte volk is wat nie die politieke rol vervul 

wat hulle kragtens hulle getalle toekom nie" (Kannemeyer 1984: 41-42). Met 

hierdie stelling sluit hy vanself die inheemse bevolking uit. Hy bespreek voorts 

die bewuswording van taalregte en 'n belangstelling in die eie historiese 

verlede. Vir horn het die ontstaan van die GRA gevolg nadat 'n groepie intellek

tuele besin het oor die toekoms van die Afrikaner en sy taal. Hulle het "deur 

middel van propaganda die gewone mens ... bereik" en bewus gemaak van 

hulle ideale (Kannemeyer 1984: 52). Hy wys daarop dat die literatuur tussen 

1875 en 1900 tematies beperk was tot die vaderland en die Afrikaner; dus 

strydgebonde. 

In Deel II word verwys na die Tweede Suid-Afrikaanse Oorlog as die "stryd 

tussen Boer en Brit" - 'n vryheidstryd in die eerste geval en 'n magstryd in 

laasgenoemde geval. Na die oorlog lui die tydperk van verstedeliking vir baie 

Afrikaners die einde van die patriargale en konserwatiewe lewenswyse in. Ook 

vir Kannemeyer is die Tweede Taalbeweging 'n landsbeweging. Die aard van 

die literatuur vanaf 1 900 tot 1 930 is aansienlik anders as wat dit voor 1 900 
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was. Voor 1900 het dit meer as 'n geestelike wapen in diens van die Afri

kanersaak gestaan. Daarna toon die prosa groter realistiese trekke. 

Hy wys daarop dat ernstige geskiedskrywing in Afrikaans eers aan die begin 

van die twintigste eeu plaasvind. Al die werke (as reaksie op die eensydige 

Engelse geskrifte) was voorheen "doelbewus apologeties vir die Boere se op

trede en republikeinse strewe" (Kannemeyer 1984: 147). Aan die begin van die 

twintigste eeu word daar meer wetenskaplike argivale navorsing gedoen al

hoewel outeurs nog doelbewus standpunt inneem. Dit is dus nog steeds nie 'n 

streng objektiewe geskiedskrywing nie. 

Daar spreek veel groter objektiwiteit uit Kannemeyer se benadering as wat die 

geval met die voorafgaande literatuurgeskiedenisse was. Hy bespreek byvoor

beeld die kritiese ingesteldheid wat na die Tweede Wereldoorlog onder intellek

tuele Afrikaners ten opsigte van waardes ontstaan het - hierdie Afrikaner begin 

ruimer dink en "ontgroei sy geestelike kolonialisme". Daarenteen doen die Kerk 

en politieke leiers 'n beroep op die Afrikaner om horn as 'n "geroepene" te sien 

met 'n "taak" ten opsigte van sy "volk" en "ras" (Kannemeyer 1984: 265). Dit 

lei tot die "mite" van die Afrikanervolk. Kannemeyer praat van die "holle 

retoriek van volksprekers" wat nie meer tot die moderne Afrikaner kan spreek 

nie. Volgens Kannemeyer moes die apartheidswette basies die "konsolidasie 

van die politieke mag, selfbeveiliging van die Afrikaner met sy Westerse beska

wing en die behoud van 'blanke baasskap' verseker" {Kannemeyer 1983: 221 ). 

Kannemeyer wys op die felle teenstelling wat daar in die Afrikanergemeenskap 

bestaan het: teenoor die konserwatief-behoudende platteland staan daar die 

verstedelikte Afrikaner wat ontuis voel tussen die grense wat leiers afbaken. 

Die verstedelikte Afrikaner beskou op 'n nuwe wyse die Afrikaner se waarde

stelsels. Daar vind indringende selfondersoek by die Afrikaner plaas. Dit is 

hoofsaaklik die pers wat wegbreek en die slaafse navolging van leiers staak. 

Hieruit blyk 'n verandering in die tradisionele beskouing van die Afrikaner soos 

dit in die literatuurgeskiedskrywing gevind is. 
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Hy bespreek vervolgens die besluit om 'n Verwoerdprys vir letterkunde in te 

stel waardeur 'n skrywer wat in belang van die Afrikanernasionalime optree, 

bekroon sou word. Die reaksie wat dit by skrywers uitgelok het, toon die pola

risasie wat tussen die skrywer en die Kerk en die owerheid in die era ontwikkel 

het. Die vernuwing van sestig was nie slegs beperk tot die literatuur nie, maar 

het die hele maatskaplike bestel betrek. In die sewentigerjare ontstaan daar in 

die literatuur 'n hernude belangstelling vir die politiek en die sosiale. Kanne

meyer wys daarop dat die Sestigers se werk wel uiteenlopend van aard was, 

maar dat daar 'n gemeenskaplike doelstelling by hulle was "wat tot hulle histo-

riese situasie en gesamentlike reaksie op die bestaande orde herlei kan word" 

(Kannemeyer 1983: 236). 

Van Vuuren (1991) beskou Kannemeyer se Geskiedenis van die Afrikaanse lite

ratuur as 'n deeglik gedokumenteerde en waardevolle bydrae. Alhoewel daar 

baie kritiek op die werk gelewer is, onder andere dat dit sterk steun op reeds 

verworwe insigte, is dit nog die grootste hulpmiddel by die studie van die Afri

kaanse letterkunde. Sy beskou Kannemeyer se werk as nasionalisties, nie 

omdat hy polities ge"inspireerd is soos Coetzee nie, maar omdat sy gerigtheid 

op Afrikaans is en ander vergelykbare Suid-Afrikaanse letterkundes uitlaat. Sy 

meen dat Kannemeyer 'n "minder ensiklopediese beskrywing van elke onbe

nullige werkie, net omdat dit in Afrikaans geskryf is", moes doen (Van Vuuren 

1 991 : 64). Die vraag ontstaan egter of dit by die herlees van werke volgens 

die Nuwe Historisistiese model, nie juis van groot belang is om ook kennis te 

neem van hierdie "onbenullige werkies" nie om sodoende 'n vollediger beeld 

van die Suid-Afrikaanse samelewing op te bou. 

Antonissen se werk is vir hierdie studie van belang omdat hy as 'n buitelands

gebore waarnemer en literatuurgeskiedskrywer oor die Afrikaanse literatuur 

skryf. Hy vermeld in die woord vooraf van sy Schets van den ontwikkelings

gang der Zuid-Afrikaansche /etterkunde ( 1 946) dat hy die literatuurgeskiedenis 

skryf uit die oogpunt van 'n nie-Afrikaner en dat hy vanaf 'n afstand oordeel 

wat horn groter objektiwiteit toelaat. Die aard van die geskiedskrywing is inder

daad minder Afrikanergerig en die toon nugterder as in die geval van byvoor-
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beeld Dekker of Grove. Die feit dat hy naas literatuur in Afrikaans, ook werke 

in Nederlands en in ander tale wat die "geest en sfeer" van die Suid-Afrikaanse 

gemeenskap weerspieel (Antonissen 1 946: 1 6) as behorende tot die Afri

kaanse literatuur beskou, dui op 'n ruimer opvatting ten opsigte van nasionale 

literatuur. Hy konsentreer hoofsaaklik op die letterkundige geskrifte en gee nie 

werklik aandag aan die geskiedenis nie. Hy wys veral daarop hoe groot die 

verskil tussen die geskrewe Nederlands en die gesproke Afrikaans in die tyd 

van die Voortrekkers was. Vir horn was die hoofdoel van die stigting van die 

GRA godsdienstig, naamlik om die Bybel in Afrikaans te vertaal, maar hy weet 

dat die GRA-leiers dit nie geskei het van die volksgevoel nie: "niet als een taal

beweging zonder meer, maar als een nationale Afrikaansche beweging" (Anto

nissen 1946: 55). Antonissen brei ook vollediger uit oor die teenstand wat die 

Eerste Afrikaanse Taalbeweging onder "elite" Afrikaners uitgelok het wat die 

behoud van Nederlands voorgestaan het. 

Oor die sogenaamde "ligte" of "populere" leesstof spreek hy horn ook minder 

neerhalend uit as die ander Afrikaanse literatuurhistorici wie se werk hier onder 

bespreking gekom het. Hy noem dit "amusementlektuur" wat na 1920 gewilde 

leesstof was, maar voer aan dat kunstenaars geleidelik begin besef het dat die 

lewe nie bestaan uit "happy ends" nie (Antonissen 1946: 171 ). Antonissen 

staan 'n afdeling af aan "Vrouwelijke Romanciers" (Antonissen 1946: 217). 

Die meeste het egter volgens horn "ligte lektuur" of "amusement stories" ge

lewer waar die karakters weinig siel het. Hy voer aan dat die boekemark in die 

dertigerjare oorstroom is met "goedkoop" prosa wat 'n gevaar inhou vir die taal 

omdat sulke prosa nie op 'n "bevredigende" peil is nie. Volgens horn het die 

publiek hulle vir ontspanningslektuur gewend na Engelse en Amerikaanse publi

kasies en uitgewers het die gevaar wat hierdie neiging vir die taal kon inhou, 

aangespreek "door het aanleggen van heele reekse romans en novellen be

stemd voor dagelijksch gebruik" (Antonissen 1946: 315). Hy beweer dat daar 

heelwat "prullaria" verskyn het, maar hy noem tog 'n hele aantal outeurs wat 

op hierdie gebied 'n verdienstelike bydrae gemaak het - name wat nie altyd in 

die ander literatuurgeskiedskrywing gevind word nie, onder andere Annette 

Mocke, Ella Eloff van der Walt, C.A. Groenewald en Adr. Roodt. 
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Antonissen stel dit in Die Afrikaanse /etterkunde van aanvang tot hede ( 1 960) 

baie duidelik dat die historikus se "fundamentele bekommernis" in die geskied

skrywing wesentlik 'n kwessie van verbandlegging en periodisering is (Anto

nissen 1960: lnleiding). In die eerste deel wys hy daarop dat die ontwikkeling 

van die letterkunde nou verband gehou het met die bestaanstryd van die vroee 

koloniste en die verengelsingsbeleid. "Die erns van mense wat 'n heilige taak 

onderneem het en daartoe ook hulle dierbaarste besittings op die spel sit, is die 

hooftrek van hierdie geskrifte, wat nie as 'letterkunde' bedoel was nie" 

(Antonissen 1960: 14). Volgens horn staan die vroee Afrikaanse geskrifte dus 

in diens van die taalstryd. 

Hy beskou 1875 as "'n nuwe tydperk in die geskiedenis van die Afrikaanse 

taal en letterkunde soos van die Afrikaanse kultuur in die algemeen" (Antonis

sen 1960: 27). Van nou at word liefde vir die taal en die nasie die motivering 

vir skryf. Op hierdie tydstip word Afrikaans volgens horn "ongelukkig" nog 'n 

dialek genoem. Die Taalbeweging beskou hy ook as 'n "nasionale" beweging 

en hy haal die slotdeel van die Manifes van die GRA aan om dit te bewys: 

"Daar is Afrikaanders met Engelse harte. En daar is Afrikaanders met Hollandse 

harte. En dan is daar Afrikaanders met Afrikaanse harte. Die laaste noem ons 

REGTE AFRIKAANDERS" (Antonissen 1960: 29). Hy beskou die deel van die 

Manifes as 'n "oproep-tot-ontwaking". Die skryfwerk tussen 1870-1900 het 

volgens Antonissen kultuur-historiese waarde wat gebaseer was op die begin

sels en doelstellings van die Afrikaanse Beweging. 

Vir die derde uitgawe van sy literatuurgeskiedenis in 1 964, het Antonissen die 

teks grondig hersien en sommige hoofstukke heeltemal herskryf. Hy onderskei 

byvoorbeeld nie meer drie hooffases na 1 900 nie, maar slegs twee. Alhoewel 

Antonissen se literatuurgeskiedskrywing 'n sterk nasionalistiese inslag toon, 

moet daar ingedagte gehou word dat hy 'n Vlaming en 'n Katoliek was en dat 

sy literatuurgeskiedskrywing meer beskrywend was, terwyl die Afrikaanse lite

ratuurgeskiedskrywers wat in hierdie betoog bespreek is, meer identifiserend 

en propagerend ten opsigte van die Afrikaanse, Calvinistiese saak te werk ge-
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gaan het. Antonissen aanvaar dat politieke mobilisasie na die Tweede Suid

Afrikaanse oorlog hand aan hand met die taalstryd gegaan het. Die Akademie 

( 1 909) was vol gens horn die eerste geesteswetenskaplike konsentrasie van die 

Afrikaner; die verskyning van die Afrikaanse Bybel in 1933 was "'n 

beslissende moment in die wording van Afrikaans en die Afrikaanse kultuur en 

die bekroning van die Tweede Afrikaanse Beweging" (Antonissen 1960: 66). 

Die letterkunde het in die teken gestaan van die Beweging, soms selfs in diens 

van die Beweging. Die doel van die prosawerke van 1900-1930 was om die 

"Afrikaans-nasionale bewussyn aan te skerp" (Antonissen 1960: 73). 

Hy bespeur egter ook sekere "nuwe" rigtings in die Afrikaanse literatuur. Hy 

wys byvoorbeeld op die "'volk' - en 'ras '-mite, wat deur politieke, kulturele en 

kerklike leiers tot 'n normatiewe lewenspatroon uitgebou en deur 'n al hoe 

breer volgelingskap as doen- en denknorm aanvaar word" (Antonissen 1960: 

192), en hy voer aan dat organisasies soos die FAK (wie se doel dit onder an

dere was om 'n nasionale kultuur te beskerm en uit te bou) en die Reddings

daadbond deur die individueel gerigte Afrikaner met agterdog bejeen sal word. 

D.F. Malherbe se romans (wat "swak werke" is en wat deur Malherbe se 

bekommernis oor die gevaartekens in die lewe van die volk oorheers word) il

lustreer volgens horn chauvinistiese idee: Die Afrikaner se kultuurstryd, sy 

religieuse oortuigings, die eenheid van godsdiens en nasie, van Calvinisme en 

Afrikanerdom en van die goddelike roeping van die Boerevolk in Suid-Afrika. Hy 

spreek horn krities daaroor uit dat Malherbe as 'n romanskrywer "in volle 

swier" deur die "volkse kultuurleiers" as toonbeeld voorgehou word (Antonis

sen 1960: 199). Hy verwys ook na die stigting van die Vereniging vir die Vrye 

Boek in 1 935 wat genoodsaak is omdat uitgewers net in skoolboeke belang

stel. Die inperkende belangstelling is gevaarlik vir die letterkunde. Die soge

naamde "kiosk"-lektuur ("gewilde", "ligte" leesstof), skep 'n ernstige probleem 

vir die verhalende prosa. Antonissen se kritiese houding teenoor "volkse kul

tuurleiers" kan toegeskryf word aan sy Europese agtergrond en die feit dat hy 

meer objektief na die Afrikaanse literatuur gekyk het. 
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2.1.3 "Die terug-na-die-volk- (of eerder die wag-van-die-establishment-) be
weging" (Galloway 1987: 4) 

Teen die einde van die tagtigerjare ontstaan daar pogings by 'n nuwe geslag 

om die Afrikaanse literatuurgeskiedenis te herskryf in die oortuiging dat die lite

ratuur nie langer 'n aparte geskiedenis kan he nie, maar as deel van 'n "nasio

nale letterkunde" gesien moet word. Dit sou nie beteken dat sekere tekste in 

die beskrywing van die literatuur uitgesluit moet word nie, maar dat daar 'n 

klemverskuiwing moet plaasvind na tekste wat dalk meer te se het "binne 'n 

nasionale bewussyn" (Coetzee 1990: 7). 

De Jong (1989) voer aan dat die Afrikaanse letterkunde sedert ongeveer die 

dertigerjare geen noemenswaardige sosiaalteoretiese literatuurbeskrywings op

gelewer het nie. Daar bestaan 'n afwesigheid aan 'n sosio-historiese en sosio

politieke bewussyn ten opsigte van die letterkunde. Alhoewel die resepsie-es

tetika die aandag op die leser rig, bly literatuurgeskiedskrywing in Afrikaans 

met enkele uitsonderings "hoofsaaklik teksbevestigend" (De Jong 1989: 3). Sy 

wys daarop dat Marxistiese en sosiaalgerigte teksopvattings in die tagtigerjare 

uitdagings aan die "gevestigde praktyke van die Afrikaanse literatuurstudie en -

onderrig begin stel het" (De Jong 1989: ix). Sy beweer dat die bestaande be

skouings wat daar oor literatuur en die literere teks bestaan nie die teks as 

sodanig behandel nie, maar die "belangegroep van die gebruiker van die konsep 

'literatuur' /'teks'" (De Jong 1989: 1) aanspreek. Sy voer verder aan dat die 

"wyse waarop literere verfyning en die geestelike volwassenheid van 'n volk en 

sy kultuur verbind word, ... van Dekker tot Kannemeyer nagegaan (kan) word" 

(De Jong 1989: 4). 

Malan meen weer dat die outeur die literatuurgeskiedskrywing ver voor is. In 

resente tekste tree hulle as geskiedskrywers op en "demitologiseer" die "ge

skiedenis" (Malan 1990: 29). Dat daar wel "intense introspeksie op die gebied 

van die literere historiografie" plaasgevind het, is veroorsaak deur die groot 

sosiopolitieke omwentelinge sedert 1976 (Malan 1990: 27). Die strewe van 

die pleitbesorgers vir 'n herskrewe literatuurgeskiedenis is om die "Afrikaanse 
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letterkunde histories binne die groter Suid-Afrikaanse konteks" te situeer 

(Malan 1990: 27). Hy voer verder aan dat die "kanonisering van geskiedskry

wing 'n sterk inhiberende invloed op die Afrikaanse literatuurstudie uitoefen" 

(Malan 1990: 28). 

Olivier ( 1 992) skryf die letterkunde se belangstelling in die geskiedenis aan die 

volgende aspekte toe: baie literere tekste maak eksplisiet gebruik van historiese 

gegewens. Die historikus het nie altyd 'n verhaal van sy eie nie, maar gee 'n 

betroubare weergawe van die verlede (of probeer ten minste om dit te doen). 

Daarteenoor bied die literatuur iets meer. Een van die fassinerendste aspekte 

van die moderne teoretiese diskoers volgens Olivier, is wat hy die "prinsipiele 

ondergrawing van die grens tussen werklikheid en fiksie, en daarmee saam tus

sen feitelike en fiksionele diskoers" noem (Olivier 1992: 174). En hiermee 

verwys hy na die nuwe teoretiese uitgangspunte waarvolgens daar nie meer 'n 

essensiele onderskeid tussen letterkunde en geskiedskrywing gemaak word nie 

en waarvan die Nuwe Historiese benadering 'n voorbeeld is. 

Alhoewel daar dus by sekere literatuurgeskiedskrywers aanpassings en wysi

gings ten opsigte van hulle benaderings tot literere geskiedskrywing gemaak is, 

het daar ook 'n jonger groep literatore op die voorgrond getree wat 'n byna ra

dikale verandering ten opsigte van literatuurgeskiedskrywing voorstaan. 

2.2 Afrikanerskap as literere norm 

2.2.1 "(D}ie altaarkleed van een geslag is dikwels die voetvel van die volgen
de" (Malan 1990: ix) 

Hoe sterk die nuwe geslag literatore en literatuurhistorici oor die onbevredigen

de aard van die "ouer" literatuurgeskiedenisse en die kanonisering van skry

wers voel, blyk uit verskeie kritiese geskrifte. 
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Olivier voer aan dat daar, soos in die geval van die jonger Afrikaanse historici 

ook by die jonger Afrikaanse literatuurhistorici duidelik 'n "skerp bewussyn van 

die sondes van die vaders" bestaan (Olivier 1992: 172). Die "ouer" literatuur

geskiedskrywing is volgens hulle 'n blote weerspieeling van Afrikanernasiona

lisme waardeur die literatuur diensbaar gestel is aan die politiek. Omdat die 

"ouer" literatuurgeskiedskrywer 'n bepaalde isolasionistiese waardesisteem 

aangehang het (en dalk nog steeds aanhang), het hy (en rig hy) sy literatuurge

skiedskrywing daarvolgens. Dit beteken dat geen geskiedskrywing in staat is 

om die werklikheid vas te le soos dit is nie. Die werklikheid word so hanteer 

dat daaruit geselekteer, gekonstrueer en dan ge'interpreteer word om 'n be

paalde beeld te skep. 

Olivier dui daarop dat die herinterpretasie van die literatuurgeskiedenis tot die 

ontluistering en ondermyning van bestaande opvattinge oor die "ouer" litera

tuur lei. Hy waarsku egter tereg: "ten behoewe van wie, of watter belang, sal 

so 'n ontluistering verrig word?" (1992: 177). Die nuwe benaderings kan baie 

maklik ook die "foute" van die verlede herhaal deur weer eens net dit uit lite

rere tekste te selekteer en te aksentueer wat vir hulle van belang is. Dinge wat 

die voorgangers nie raakgesien het nie of verswyg het, moet eerder meer aan

dag kry. 

Brink praat van die literatuur as 'n "strydperk": die ontmoetplek tussen wereld 

en kodes, skrywers en lesers (Brink 1985: 13). Die kritici deel hy in drie groe

pe: die wat nie raaklees nie en optree as "hoeder van die volksedes" sodat 

hulle kan waarsku teen "verderflike invloede", die wat "alles wat afwyk van 

die patroon verdoem" en die wat alles toejuig, waarskynlik omdat hulle "sat is 

vir die oue, of miskien bang is om te erken hulle verstaan dit nie" (Brink 1985: 

20). In antwoord op 'n kritikus wat pleit dat die kunstenaar liewer "saam met 

die volk moet arbei as teen horn", voer hy aan dat die kuns nie "in diens van 

watter eksterne doel ookal" staan nie (Brink 1985: 27). Vir horn is die kuns

tenaar nog altyd bestem om "volksvreemd", as "gevaarlik" en as "saboteur" 

op te tree. Die kunstenaar street daarna om die "land oop te skryf" (Brink 

1985: 45). 
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In 'n artikel in STET oor die Hertzogprys sluit Smith horn in hierdie verband by 

Brink aan. Volgens horn word daar van owerheidswee ingemeng by literere 

aktiwiteite sodat eiebelang beskerm kan word. Slegs skrywers van "maatskap

py-konforme" werke kom in aanmerking vir verering (Smith 1985: 26). Diege

ne wat afwysend of krities is by wyse van hulle kuns, kry geen erkenning nie. 

Hy meen amptelike bekronings bevorder die daarstelling en handhawing van 'n 

besondere soort kuns: 'n besondere smaak word gekweek om die Afrikaner

saak te dien. Hy voer aan dat die Afrikaner in die algemeen nog altyd kon reken 

op 'n groat korps akademici wat die Afrikanersaak as vakkundiges gedien het. 

Hiervolgens was die taalstryd en die politieke stryd nog altyd sinoniem. Die 

Afrikaanse taal moes die volksaak dien en die volk die taal. Hy beweer verder 

dat politici, akademici en kultuurleiers voortdurend besig is "om kuns preskrip

tief te definieer" (Smith 1985: 27). Die feit dat die Hertzogprys toegeken is 

aan 'n "dissidente" skrywer soos Breyten Breytenbach (wat dit van die hand 

gewys het), beskou hy as 'n nuwe strategie van "repressiewe verdraagsaam

heid wat deel is van die oorlewingstrategie van die Afrikaner" (Smith 1985: 

27). Vir horn word die skyn voortdurend vir die werklikheid voorgehou en moet 

die situasie beskou word vir wat dit werd is: '"n paging van die Afrikanergroep 

om in beheer te bly" (Smith 1985: 27). 

Soos Brink beskou Degenaar ook die teks as 'n plek van stryd, 'n terrein van 

konflik (Malan 1990: 5). Hy beskou beide die boek en die samelewing as teks

te wat verstaan moet word. Sosiale, politieke en ekonomiese omstandighede is 

medebepalend vir sowel die skepping as die verstaan van tekste. Hy voer ver

der aan dat in "alle kultuuruitinge, ook in die literatuur, is daar 'n heersersklas 

wat deur sy diskoers mag uitoefen oor die waardes wat geld in daardie sfeer" 

(Malan 1990: 9). 

Galloway vra in 1987 die vraag: "Beskou die bedrywers en beskrywers van die 

Afrikaanse letterkunde en literatuurwetenskap nog tekste as 'n outonome ge

gewe en vry domein waar die vak 'suiwer' beoefen kan word, of word daar op 

relevante wyse 'n diskoers gevoer oor die verhouding tussen literatuur en kon-
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teks, literatuur en politiek?" (Galloway 1987: 3). Sy kom tot die gevolgtrekking 

dat die jonger geslag skrywers almal mense is "wat ontnugter is met die 

amptelike beleid, geen heil meer sien in die Afrikaanse kerk nie, wat moeg is vir 

die amptelike aura wat hang om die Afrikaanse letterkunde en wat verkies om 

meer informeel te werk te gaan" (Galloway 1987: 8). Daar bestaan die algeme

ne gevoel van 'n "verwerping van die 'lamlendige' 'literere' denkbeelde wat in 

die voorkamer gekoester en in die lesingsale gedoseer word" (Galloway 1987: 

8). Uitsprake soos: " ... die stywe, akademiese literere kritiek en hoge uitsprake 

oor tendense in ons letterkunde" (Galloway 1987: 10), en "die Afrikaanse lite

ratuurbeskouing (het) te lank gebuk gegaan onder die juk van 'n ivoortoring en 

van 'close reading"' (Brink 1983: 14), spreek vanself oor die breuk wat daar 

tussen sommige literatore en die "tradisionele" literatuurgeskiedskrywing en 

die beoefening daarvan gekom het. 

Jonger Afrikanerhistorici kan volgens Olivier 'n "indrukwekkende klagstaat" 

teen 'n groot gedeelte van die Afrikaanse geskiedskrywing voorle. Daar word 

gese dat hulle behandeling van die geskiedenis daarop dui dat hulle "gevange

nes van die waardesisteme van hulle klasseposisie" was (Olivier 1991: 173). 

Die aanklag geld ook wat die literatuurgeskiedskrywing betref. Die stelling 

word byvoorbeeld deur Gardner gemaak dat die literatuur in Suid-Afrika die 

doel dien om sosiale kontrole en onderdrukking te bewerkstellig (Gardner 

1991: 45). 

De Jong spreek haar skerp uit oor die "konvensionele" geskiedskrywing en sy 

beskou die aansprake van die literere establishment as "mites" (De Jong 1989: 

85). Sy voer aan dat die Afrikaanse letterkunde tot en met die sestigerjare 

byna geen blyke van rasse-onderdrukking gegee het nie, en so dus 'n reele 

situasie vervals het. Die Afrikaanse sensuurstelsel beskou sy as 'n manier om 

kontrole oor politieke opvattings uit te oefen om sodoende te verseker dat die 

politiek van die dag nie onder verdenking kom as gevolg van uitsprake in 'n 

kritiese letterkunde nie. 
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Malan (1990) meen dat diskoersontleding dit duidelik sal maak "hoe die histo

riese diskoers van 'n bepaalde tydvak bloat die grater nasionalistiese, rassistie

se en ander diskoerse van sy tyd reflekteer" (Malan 1990: 30). Hy noem voor

beelde van "kunsmatige bevoorregting van die literere diskoers" en dui aan dat 

n6g Dekker, n6g Antonissen die vernuwing in die tweede helfte van vyftig 

binne sosiopolitieke konteks situeer (Malan 1990: 30). Hy haal Kannemeyer se 

beskouings aan wat volgens horn die getroue navolging van die "model van die 

Afrikanernasionalisme" is (Malan 1990: 30). Hy meen dat die Sestigers se op

stand deur Kannemeyer gereduseer word tot 'n "literere stryd" en die politieke 

verband slegs terloops ter sprake kom. "Een van die belangrikste diskoerse 

waarby die literere historiografie moet aansluit, is die van die algemene ge

skiedskrywing" (Malan 1990: 31 ). Hy se dit is nodig in 'n situasie waar uit 

talle oorde die herskryf van die geskiedenis geeis word. 

Malan ( 1 990) beweer dat sekere Afrikaanse literatuurhistorici by uitstek be

paalde kanoniseringsbeginsels volg. Hy noem enkele van die beginsels as: 

• "Produksie- en teksgesentreerdheid": Al is daar heelwat ten gunste van 

versamelwerke te se, vind daar ideologiese isolering van tekste plaas 

met behulp van bloemlesings en bekronings. 

• "Taalbegrensing": Nederlands word wel ingelaat in die literatuurgeskied

skrywing, maar Engels word uitgesluit. Jan Smuts se holistiese beskou

ings soos dit op die letterkunde van toepassing gemaak kan word, word 

byvoorbeeld genegeer en die Afrikaanse letterkunde bestaan slegs as 'n 

nasionale literatuur. 

• "Blankgesentreerdheid": Die taalsaak is sinoniem met die behoud van 

blankes. 

• "Politieke en taalnasionalisme" gee duidelik die toon aan, veral by die 

vroeere literere geskiedskrywers SOOS Nienaber, E.C. Pienaar, P.C 

Schoonees en F.C.L. Bosman (Malan 1990: 35). 

161 



• "Elitisme, intellektualisme en estetisisme": Sedert die Sestigervernuwing 

is hierdie kategoriee vir "onverbiddelike verskansing" gebruik. Subsis

teme van gewilde literatuur is doelbewus onderdruk en in die geskied

skrywing feitlik ge"ignoreer. 

• "Oorspronklikheid": Vertalings word onbelangrik geag. 

• "Genregrense": Die drie hoofgenres en die belangrikste subgrense bepaal 

die kanon. 

• "Periodisering en skole-indeling": (Malan 1990: 36). Wat die literatuur

geskiedskrywing betref, word die twee Afrikaanse "Taalbewegings" 

diensbaar gemaak aan die ideologie. Die "bewegings" van Dertig en Ses

tig word as periodes aangedui al pas al die skrywers nie daarin nie. 

Onder andere vind internasionaal erkende kodes van geslag, seksualiteit, 

ras en klas om aandag op sekere groepe te vestig, nog nie neerslag in 

die Afrikaanse literatuurgeskiedskrywing nie. Die Afrikaanse literatuurge

skiedskrywing word "in isolasie as 'nasionale' letterkunde beskryf, geba

seer op die kanon en 'n tradisie met vaste sisteemgrense" (Malan 1990: 

37). 

Coetzee, Smith en Willemse stel dit onomwonde dat deur hulle gesamentlike 

bydrae tot die skryf van alternatiewe literatuurgeskiedenisse, hulle "onbe

skaamd vanuit 'n duidelik politieke en sosiale raamwerk reageer en agiteer" 

(Malan 1990: 59). Hulle verwys na die "knusse verhouding tussen skrywer, 

!iterator, staat en volk" wat sedert die eeuwending bestaan het (Malan 1990: 

62). Dit is die verhouding wat deur hulle werk bevraagteken word. Vir hulle is 

die ontstaan en die ontwikkeling van die literatuurgeskiedenis te danke aan "'n 

onderliggende en ondersteunende politieke ekonomie" (Malan 1990: 65). Die 

staat het bogenoemde knusse verhouding nog altyd beskerm. 
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Coetzee poog in sy Letterkunde & krisis om die Afrikaanse literatuurgeskiede

nis vanuit 'n "materialistiese perspektief" te benader {Coetzee 1990: 8). Lite

rere tekste omskryf hy as die wat "in meerdere of mindere mate gekanoniseer 

is deur die Afrikaanse literere kriteria" {Coetzee 1990: 9). Omdat hy 1875 {Die 

stigtingsjaar van die GRA) beskou as die jaar toe Afrikaans as aansporing tot 

die vorming van 'n nasionale bewussyn gedien het, word die Afrikaanse 

letterkunde uit die staanspoor binne die politieke arena geplaas. En volgens 

horn behoort dit ook s6 vertolk te word, maar dan nie uit die konvensionele 

oogpunt van die behoudende Afrikaner nie. Alhoewel die geskiedenis van die 

Afrikaanse letterkunde baie goed gedokumenteer is, het teoriee "gebaseer op 

estetiese uitsonderlikheid" die vertolking en tydperk-indelings tradisioneel oor

heers {Coetzee 1990: 7). In hierdie tradisionele geskiedenisse is tekste chrono

logies beskryf en daar word op hulle bydrae tot die "Afrikaanse letterkunde" 

gekonsentreer. 

Op grond van bepaalde krisisperiodes binne politieke verband deel Coetzee in 

sy literatuurgeskiedenis die letterkunde in vyf tydperke in: "Binne die dialektiek 

van mag" {Coetzee 1990: 10). Die indeling verloop soos volg: Die stigting van 

die GRA (1875); die Randse rebellie (1922); die begin van Afrikaner

nasionalisme se droomstaat { 1 948); Republiekwording { 1 961) en die Soweto

rebellie (1976). Hy beweer dat die Afrikanersaak in al bogenoemde tydperke 'n 

bevoorregte posisie beklee het, en dat die werklike toedrag van sake op 

politieke terrein by literere kritici verbygegaan het of bloot genegeer is. Waar 'n 

skrywer soos byvoorbeeld Eugene Marais ( 1 871-1936) in opstand gekom het 

teen die konserwatiewe patriotisme, is sy werk bloot uit die kanon gelaat. Die 

prosa tot en met 1961 sien Coetzee as 'n voortsetting van die konserwatiewe 

Afrikaanse tradisie, waar sekere skrywers wat tog probeer het om 

rasseprobleme aan te spreek, 'n onvermoe getoon het om kleur werklik binne 

'n politieke konteks te sien. Hy verwys byvoorbeeld na F.A. Venter se poging 

om die situasie van swartmense in die land te projekteer in sy roman Swart 

Pe/grim. Dis egter ironies dat daar "geen swart pelgrims na die land van wit 

mense kon wees in Verwoerd se tyd nie" {Coetzee 1990: 26). Hy voer aan dat 

ten spyte van al die politieke woelinge in die tydperk, daar geen werklike aan-
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duidings was dat die letterkunde (veral die poesie) bewus was daarvan nie. En 

juis in die ontkenning van die realiteit lees hy 'n stille bewustheid daarvan. 

Alhoewel daar in die roman geleidelik 'n bewuswording van die realiteit 

ontstaan het, was dit egter nog niks meer as kommentaar of aanval nie: 

"Omdat die wit Afrikaanse skrywer geheel-en-al bourgeois geword het, geheel 

deur klas en kultuur van die onderdrukte geskei" (Coetzee 1990: 30). 

Selfs die Sestigers se vernuwende aandeel in die letterkunde is by Coetzee on

der verdenking. Alhoewel hulle byvoorbeeld teen sensuurwetgewing geprotes

teer het omdat hulle bang was dat 'n werk van "literere meriete" verbied sou 

word, het skrywers t6g die wet aanvaar, wat hulle volgens Coetzee deel maak 

van die "staatsapparaat". Ook die feit dat hulle die Hertzogprys geredelik aan

vaar, dat hulle skryfwerk uitgegee word deur staatsondersteunde uitgewers en 

dat hulle deelneem aan die resensiebedryf, dui vir horn daarop dat hulle dit 

moeilik vind "om 'n radikale opponent van die regime te wees" (Coetzee 1990: 

34). As voorbeeld noem hy Leroux se Magersfontein 0, Magersfontein! wat 

eers verban is en toe ontban en bekroon is met die Hertzogprys. Die bekroning 

het volgens horn 'n werk wat naby aan die Suid-Afrikaanse werklikheid gekom 

het, gekanoniseer en eintlik "onskadelik" gemaak. 

Coetzee beskou Kannemeyer as tipies "van die Afrikaanse literere kritikus" om

dat hy binne sy "apartheid-gekondisioneerde denke die enigste maatskappy 

wat bestaan, as die van die Afrikaner" sien (Coetzee 1990: 33). In die tradi

sionele literatuurgeskiedenis word Adam Small ("die eerste swart gepolitiseer

de digter") nie beskou as deel van die "estetiese kultus" van die Afrikaanse let

terkunde nie omdat Kannemeyer dit as 'n "gevaar" beskou dat "die kunswerk 

tot 'n wapen in die stryd" gereduseer word (Coetzee 1990: 35). 

Coetzee beweer dat, alhoewel die prosatekste van die tagtigerjare direkte 

pogings is om teenstrydighede te identifiseer wat met onderdrukking verband 

hou, die Afrikaanse skrywers steeds 'n behepte selfgesentreerdheid met die 

teks toon. Vir horn wil die Afrikaanse skrywer deur die intellek "interpreteer, 

reflekteer, teenstrydighede oplos; maar as Afrikaner is hy/sy deel van die Afri-
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kanerdom en van die apartheidsorde en die 'nuwe' kapitalisme, of hulle dit wil 

of nie" (Coetzee 1990:52). 

Die aard van Coetzee se indeling en betoog het egter dikwels net weer 'n 

ander soort eensydigheid ten gevolg wat die problematiek van 'n "nuwe" lite

ratuurgeskiedskrywing nie veel nader aan 'n oplossing bring nie. Sy betoog 

dien weer eens 'n bepaalde politieke standpunt en spreek nie die veelsydige 

aard van die letterkunde aan nie. 

Van Vuuren beskou daarom Coetzee se Marxisties-ge"inspireerde werkwyse 

waarvolgens hy die Afrikaanse letterkunde wil integreer "binne die hoofnarra

tief van die Suid-Afrikaanse geskiedenis" as vir baie lesers "onaanvaarbaar en 

eng-reduksionisties" (Van Vuuren 1991: 63). Sy "hatigheid" teenoor die Afri

kaanse letterkunde wat hy beweer "bewustelik geskep is aan die begin van die 

eeu" om die "nasionale bewussyn" te onderskraag, vind sy "'n kinderagtige 

reaksie voortspruitend uit sy politieke nyd jeens Afrikaner-nasionalisme" (Van 

Vuuren 1 991 : 64). 

Brink ondersteun Van Vuuren se gevolgtrekking. Die "bekwame" Marxisme het 

volgens horn 'n ending geword "omdat hulle die benadering gereduseer het tot: 

enigheid, dogmatisme, onverdraagsaamheid en voorskriftelikheid" (Brink 1989: 

84). Net so verarmend as wat dit is om aan te voer dat daar geen plek is vir 

politiek in die literatuur is nie, is dit wanneer die literatuur gereduseer word tot 

net "politiek" of "ideologie". Hy voer aan: "Niks loop s6 'n groot gevaar van 

mislukking nie as 'n artistieke uitdrukking wat spesifiek ingestel is op die be

vordering van 'n saak, 'n ideologie, 'n beleid ... Om die kuns te manipuleer, dit 

tot 'n blote werktuig te verneder" (Brink 1990: 115). Vir horn is dit belangrik 

dat daar ook in die literatuur geleer sal moet word wat demokrasie werklik 

beteken. 

In sy resensie van Coetzee se betoog oor die herskryf van die Afrikaanse litera

tuurgeskiedenis meen Reddy (1991) dat die uitsprake 'n poging is om te de

konstrukteer; om die gaping te oorbrug wat daar bestaan tussen geskiedenis 
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en die "struggle". Die implikasies wat Coetzee se chronologiese indeling inhou, 

kan volgens horn nie oorbeklemtoon word nie. Volgens Westerse denke word 

die literatuurgeskiedenis wel in periodes en bewegings geklassifiseer (soos by 

Coetzee) terwyl die indeling in Oosterse denke bepaal word deur onder andere 

skole en modelle. In die swart letterkunde word daar egter nie aan chronologie 

aandag gegee as 'n teks binne 'n tradisie geplaas kan word nie. Hy bevraagte

ken die chronologiese indeling van Coetzee omdat hy die indruk kry dat his

toriese feite die studie oorheers. Vir horn is Coetzee meer ge"lnteresseerd daarin 

hoe die teks gemanipuleer kan word om uiting te gee aan sosiale en politieke 

probleme, as om 'n oplossing vir 'n alternatiewe literatuurgeskiedskrywing te 

bied. Reddy beklemtoon die behoud van die kanon as 'n "verwysings

raamwerk" - iets wat Coetzee negeer: Coetzee beklemtoon nie hoe nie, maar 

wat oor die Afrikaanse literatuurgeskiedenis geskryf behoort te word. 

Gesien die beskouings oor die Afrikaner wat daar in die "tradisionele" litera

tuurgeskiedskrywing bestaan en die nuwe eise wat daar aan die literatuurge

skiedskrywing gestel word, kan inderdaad gese word dat die "altaarkleed van 

die een geslag ... die voetvel van die volgende is" (Malan 1990: ix). 

2.2.2 "Moontlike oplossings" (Malan 1990: 18) 

'n Polemiek oor hoe die toekomstige literatuurgeskiedskrywing in Afrikaans 

daar moet uitsien, word reeds sedert die tagtigerjare gevoer. 

Heilna du Plooy bekyk onder andere die moontlikhede vir 'n "nuwe" literatuur

geskiedskrywing aan die hand van Felperin se uitsprake. Hy noem drie moont

likhede: eerstens 'n terugkeer na die liberaal-humanistiese tradisie, tweedens 

die dekonstruksie en as derde die moontlikheid om te historiseer en te konteks

tualiseer soos by die ideologiekritiek. Maar dan wys sy daarop dat Felperin 

redes aanvoer waarom nie een van hierdie metodes juis absolutisties gevolg 

kan word nie. Sy oordeel historisering as "reduksionisties en onkontroleerbaar" 

(Malan 1990: 20) en reken dat dit sal betaken dat slegs "die literatuur wat die 
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doel dien" dan uiteindelik as relevant beskou kan word (Malan 1990: 20). Sy 

meen die literatuurgeskiedskrywing moet 'n dinamiese proses wees waar 

aanpassings gedurig gemaak behoort te word; die kanon kan byvoorbeeld 

voortdurend opnuut bepaal word. 

Vir Malan (1990) is literere geskiedskrywing in 'n wye sin 'n politieke onderne

ming. Hy stel 'n eklektiese werkswyse voor wat die klem onder andere op 

funksie-, resepsie en interaksie-gerigte teoriee sal laat val. 

De Jong ( 1 989) wys daarop dat tot 1 989 slegs een Marxistiese studie oar 

Afrikaanse literatuur geskryf is (Coetzee se Letterkunde & krisis van 1984), 

maar dat dit geen nuwe teksbeskouing ten gevolg gehad het nie. By universi

teite val die klem wel teenswoordig op 'n "andersoortige, sosiaal relevante lite

ratuurbeskrywing en teksinterpretasiemoontlikheid" (De Jong 1989: 50). Sy 

voer verder aan dat die tendens bestaan om gebruik te maak van nie-literere 

bronne om as voorbeeld van historiese interpretasie te dien. Die gekose werke 

dui op 'n paging om 'n nuwe perspektief te bied op "geykte en beperkende of 

oak verdraaiende en vir die studente irrelevante algemene kulturele opvattings" 

(De Jong 1989: 51). Sy meen dat die letterkunde (en veral die prosa) heden

daags op 'n ingrypende nuwe wyse aangebied word. Prosatekste word volgens 

"historiese periodes wat om politieke gebeure afgebaken word, ingedeel" (De 

Jong 1989: 51 ). 

Volgens De Jong bestaan daar beslis 'n behoefte aan 'n soort literatuurgeskie

denis wat die hedendaagse teksonderrig kan ondersteun. Studente word nou al 

hoe meer aangemoedig om "ingeburgerde literere geskiedskrywing en eksklu

siewe literatuurdiskoerse krities te bekyk" (De Jong 1989: 53). Vir haar geniet 

die teks nie meer individuele status nie en word die vraag: "Wat is 'n teks?" 

vervang met: "Wat is die sosiale of politieke struktuur van die teks?" (De Jong 

1989: 69). Die Marxistiese teksopvatting skep vir haar nie soseer 'n nuwe 

opvatting van literatuur nie, maar belig eerder die maatskaplike, kulturele en 

politieke aard van die letterkunde soos dit in die Suid-Afrikaanse konteks be-
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staan het en dit wil die bestaande skewe beeld van die werklikheid ontmasker 

en korrigeer. 

De Jong beklemtoon dat die teksopvatting geensins 'n algemene instelling is 

nie, en sy erken dat daar onsekerheid bestaan of dit in die toekoms 'n oorheer

sende literatuurbeskouing sal wees. Die opvatting verteenwoordig egter vir 

haar 'n ander kultuur, ander sprekers en ander stemme as die gebruiklike (De 

Jong 1989: 70) en dit is versoenbaar met die huidige literatuurdiskoers. Dit 

"dwing literatore om die konkrete werklikheid nie net in te sluit nie, maar op 'n 

bepaalde, vir die gevestigde belang bedreigende wyse te interpreteer" (De Jong 

1989: 79). Die beskouing maak die spreker daarvan bewus dat Afrikaans 

"nooit by monde van baie van sy sprekers gepraat het nie" (De Jong 1989: 

80). Die Marxistiese teksopvatting is volgens haar funksioneel en effektief ten 

opsigte van verandering. In sy aard is dit 'n diskoers teen onderdrukking, 

ontmasker dit kolonialisme en bewys dit die bestaan van apartheid. Die kon

vensionele aansprake van die literere establishment beskou sy ten slotte as 

"mites" (De Jong 1989: 85). 

In 'n bespreking van Brink se werk verwys Coetzee (1992) na Jameson se 

mediasie-teorie waarvolgens 'n teks binne drie konsentriese sirkels gelees 

word. Volgens Coetzee behoort so 'n ondersoek eintlik die totale Afrikaanse 

literere produksie te betrek soos dit histories in die land bestaan het en nog 

steeds bestaan: 

• Die teks word geplaas binne die kontemporere politieke gebeurtenisse as 

'n poging om dit simbolies aan te spreek en 'n literere oplossing vir 

werklike teenstrydighede te bied. 

• Die teks word gesien in verhouding tot die wyer stryd tussen sosiale 

klasse. Die teks word hier deel van die klasse-diskoers tussen sosiale 

klasse. Hy wys daarop dat daar gewerk moet word nie net met gekano

niseerde tekste nie, maar ook met ander wat hulle sogenaamd "op die 

rand" bevind. 
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• Die derde horison dra die teks binne die geskiedenis in en laat deel word 

van die opeenvolging van produksiewyses. 

In 'n "kritiese kyk" na Coetzee se Letterkunde & krisis gee Van Vuuren (1991) 

toe dat tekste histories en literer binne 'n groter Suid-Afrikaanse korpus 

geplaas moet word. Haar beswaar is egter dat Coetzee se model "in die toe

passingsgedeelte na die inleiding tog maar weer dieselfde apart-lees (toon) 

waarvan hy Kannemeyer en andere beskuldig" (Van Vuuren 1991: 64). Die 

literatuur word dus weer diensbaar gemaak aan 'n ideologie. 

John (1991) sluit by Coetzee aan met sy sosio-literere benadering. So 'n bena

dering maak dit volgens horn, moontlik om die gevoelswereld van mense wat 

gewoonlik beskou word as behorende tot die a-historiese, in 'n historiese en 

sosiale perspektief te plaas. Op die wyse kan Afrikaanse tekste en sekere 

aspekte van die samelewing in die tydperk waarin die tekste verskyn het met 

mekaar in verband gebring word. Wanneer so 'n studie onderneem word, moet 

dit nie beperk word tot die bestaande kanongrense nie, maar moet daarop gelet 

word op hoe al die tekste kritiek uitspreek, of hoe daar in bepaalde tekste selfs 

daadwerklike verwerping plaasvind van historiese verskynsels wat interteks

tueel voorkom. 

2. 2. 3 Samevattend 

Samevattend sou gese kon word dat die literatuurgeskiedskrywing (soos die 

literere kritiek) tans 'n "vrymakingsproses" beleef - 'n "demokratisering van die 

literatuur en die kritiek" wat saamgeval het met die politieke demokratisering 

(Roodt 1991: 15). Dit is verder duidelik dat daar 'n wye verskeidenheid bena

deringe ten opsigte van "nuwe" literatuurgeskiedskrywing in Afrikaans be

staan. Botha vind iets van die terugkeer na die realisme waar van die stand

punt uitgegaan word dat daar 'n objektief vasstelbare werklikheid is (Roodt 

1991 ). Daar bestaan volgens haar 'n opvallende terugkeer na die storie. Daar is 

'n erkenning dat die literatuur met "so ontelbaar veel lewensdinge saamloop" 
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(Roodt 1 991 : 3). In die literatuurbeskouing word nou soveel as moontlik feite 

uit die omringende konteks betrek. Die feit dat die literatuur gekontekstualiseer 

kan word, het vir die literatuurgeskiedskrywer 'n "wonderbaarlike avontuur 

moontlik" gemaak (Roodt 1991: 4). Kanonisering sal daar volgens haar altyd 

wees, maar omdat die !iterator nou bewus is daarvan dat "daar 'n magspel in 

die hele proses van kanonisering aan die gang is", moet hy 'n sensitiewe 

waaksaamheid ontwikkel waarmee die gekanoniseerde literere werk telkens 

weer krities bekyk word en beoordeel word om vas te stel of hy steeds 

aanspraak kan maak op sy plek in die kanon. Hambidge meen ook dat lees 'n al 

hoe meer demokratiese proses begin word het. "Tekste is nie meer gesien as 

afgesluit in hulleself nie, maar dat hulle heenwys na 'n groter of 'n breer 

tradisie" ( Roodt 1 991 : 8). 

Malan neem 'n redelik dramatiese omwenteling in die teoretiese (en kritiese) 

benadering waar. Daar was 'n swaai weg van die "klemplasing op die ge"iso

leerde teks na die konteks, die interteks, die metateks en trouens selfs na die 

kultuur as teks" (Roodt 1991: 14). Daar was 'n "literer-sosiologiese en post

modernistiese vernuwing wat inderdaad 'n radikale ingreep in die tradisionele li

teratuurbeskouing verteenwoordig het" (Roodt 1991: 14). Verskeie literatore is 

gedwing om agterdogtig na hulle bedryf te kyk en 'n baie nodige herbetragting 

van die literatuurgeskiedskrywing te doen. Die demokratisering van die 

literatuur (en die kritiek) het saamgeloop met die politieke demokratisering en 

die groot "kanoniseerders het hulle geweldige houvas verloor" (Roodt 199: 

15). Die literatuurstudie moes aanpassings maak. Sekere kodes byvoorbeeld 

die "hele hoog/laag-verdeling wat dekades lank sonder kritiek aanvaar is", word 

nou in die wese bevraagteken" (Roodt 1991: 16). Die opkoms van die "goeie 

gewilde prosa" is 'n opvallende teken van die magsverskuiwing wat in die jare 

tagtig plaasgevind het. Sekere kulturele kodes soos die feministiese en die 

"gay" -kodes moet egter volgens horn nog meer aandag kry. Hy verwys na die 

hele reeks "meesterkodes" wat so lank in Westerse tekste oorheersend was: 

christelik, manlik en Europees; kodes wat opnuut bekyk moet word. 'n Verge

lykende studie tussen die verskillende literature in die land is van die grootste 

belang vir die uitbreiding en ontwikkeling van die Afrikaanse literatuurstudie. 
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"Die hele literere produksieproses het verruim en die rol van die hekwagters, 

veral keurders, geskiedskrywers en kritici, is herbeskryf" (Roodt 1991: 20). 

Volgens Malan moes die literatuurstudie gedurende die afgelope dekade nood

wendig aanpas by 'n reeks nuwe verskynsels, en dan noem hy onder andere 

die rol van "little magazines, sluipskrywers, die opkoms van kort prosa as 'n 

soort kitslektuur, 'alternatiewe' vorme soos die kabaret, satire en so meer" 

(Roodt 1991: 15). Hy vind nog nie "skouspelagtige" winste nie, maar reken 

tog dat die literatore gedwing word om krities na hulle bedryf te kyk. Dit is 

veral van belang by die noodsaaklike "herbetragting van die literatuurge

skiedskrywing" (Roodt 1991: 15). 

Van Vuuren (1991) meen op haar beurt dat daar nie slegs een korrekte inter

pretasie van 'n werk kan bestaan nie. "Solank die literatuurgeskiedskrywer 

strukturalisties gerig bly, en die sosio-historiese konteks hoofsaaklik negeer, bly 

ons sit met 'n dilemma van die teksgerigte, afgeslote, literatuurgeskiedskry

wing" (Van Vuuren 1991: 65). Sy beweer dat 'n interessanter en veelseg

gender literatuurgeskiedenis kan ontstaan as die teks deur verskillende lesers 

verskillend ge"interpreteer word. Literatuurgeskiedskrywing is nie die taak van 

een mens nie, maar moet ruimte skep vir al die verskillende diskoerse in die 

Suid-Afrikaanse situasie. Dit sal lei tot 'n vergelykende werksmetode wat nuwe 

insigte sal meebring. Sy bepleit ook 'n vergelykende werkmetode binne die 

bree Suid-Afrikaanse verband. 

Reddy (1991) sien die taak van die skryf (of herskryf) van die literatuurgeskie

denis as uitdagend en kompleks, en die suksesvolle literere historikus sal ie

mand moet wees wat goed onderle is in al die literature van die Suid-Afrikaan

se gemeenskap; iemand wat gewillig sal wees om literatuurgeskiedskrywing as 

'n gesamentlike poging aan te pak. Die gevaar bestaan dat daar in hierdie 

tydperk van oorgang literatore sal wees wat die geleentheid sal aangryp om 'n 

literatuurgeskiedenis te skryf oor literature waarvan hulle weinig of geen kennis 

dra nie en wat hulle glad nie verstaan nie. Hiermee stem Brink saam. Wanneer 

daar volgens horn vanuit 'n "blanke" denkwereld gewerk word, sonder die 
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medewerking van die "ander", is dit reeds die erkenning van 'n bepaalde ideo

logie (Brink 1989: 85). 

In haar 'n Perspektief op die Afrikaanse prosa van die twintigste eeu (1994) 

poog Roos onder andere om leemtes in die bestaande gekiedskrywing te oor~ 

brug. Sy deel haar bespreking van die Afrikaanse prosa in vyf dele in: Koloniale 

literatuur met onderafdelings oor volkse romantiek, 'n blik op Afrika en 'n Afri

kaanse Estetisisme. In die tweede afdeling bespreek sy Nasiona(listiese) letter

kunde en daaronder Klein-realisme, die paternalistiese perspektief en "Sosiale" 

prosa. Deel drie handel met Vernuwing in die prosa, die Sestigers en die 

randfigure van sestig. In deel vier: Vormlikheid en verinnerliking behandel sy 

onder die opskrif Litterature engagee, betrokke letterkunde, die kultuur van ge

weld en grensliteratuur. In die slotafdeling wat sy Verkenning en ontvoogding 

noem, neem sy Postmodernistiese prosa, die feministiese lyn en 'n tendens 

wat sy benoem as "Geskiedenis en storie", in oenskou. 

Die indeling geskied nie volgens afgebakende periodes nie en is ook nie gekop

pel aan bepaalde gebeurtenisse in die Suid-Afrikaanse geskiedenis nie, maar is 

gebaseer op sekere tendense soos dit in die Afrikaanse prosa sedert die Suid

Afrikaanse oorlog in 1902 voorkom. Elke afdeling is voorsien van 'n inleiding 

oor die agtergrond van die Suid-Afrikaanse samelewing in ooreenstemming met 

die opskrif van die afdeling. Alhoewel die geskiedkundige gegewe 'n kontinue 

lyn volg, val die klem op die tendense soos dit in die prosa waargeneem word. 

Uit die bespreking blyk dit dan duidelik dat die Suid-Afrikaanse geskiedenis 

telkens op verskillende maniere in die prosa uitgebeeld word. Van belang is dit 

dat sy nie alleen die werke wat tradisioneel in die kanon opgeneem is bespreek 

nie, maar benewens die Afrikaanse tekste ook plek inruim vir die prosatekste 

van Engelse, "gekleurde" en swart Suid-Afrikaanse skrywers wie se werk die 

tendense onder bespreking toon. 

Literatore is dit in die algemeen eens dat die teks tans nie in isolasie bekyk 

word nie. Botha meen dat die feit dat die literatuurbeskouing soveel feite uit 

die omringende konteks begin betrek het, "die belangrikheid van die literatuur 

172 



as geestesbesit en as funksie van die mens se gees na vore gebring" het 

(Roodt 1991: 3). Hambidge beskou dit as verblydend dat mense begin besef 

het dat "verskillende lesings van die teks moontlik is", dit wil se "die hele 

kwessie van intertekstualiteit" (Roodt 1991: 8) het aandag gekry. 

Uit die voorafgaande bespreking blyk ook twee dinge duidelik: eerstens dat die 

letterkunde en die geskiedenis deur verskillende weergawes van die die litera

tuurgeskiedenis in 'n veranderende verhouding beskryf is, en tweedens dat die 

begrip Afrikanerskap telkens, maar in 'n wisselende mate, by literatuurbeoorde

ling ter sprake gekom het. 'n Mens sou ten slotte met Malan kon saamstem: 

"Uiteindelik bly alle soorte literatuurgeskiedskrywing interpretasies van inter

pretasies met min aanspraak op algemene geldigheid en objektiwiteit" (Malan 

1990: 32). 
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"It is the writer who, if he can live down his innate prejudices, is in the unique posi

tion to unveil the sham and stupidity with which the politicians of his race (who 

hold the destiny of the race in their own hands) are perpetuating the yawning gulf 

between (people)" (Mphalele 1962: 106). 

"In every literary culture, there will exist literary works whose differing levels of ac

cessibility also serve as active indicators of the class structure and differing world 

views in the society in question" (Amuta 1989: 111) 
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HOOFSTUK3 

DIE LITERERE PRAKTYK 

1. DIE TEKSTE VAN 1940-1950 

1 . 1 lnleiding 

Vier en twintig tekste wat gepubliseer is in die tydperk 1 940-1 950 is gekies 

om as kontrolegroep bestudeer te word. Die motivering vir die keuse is reeds in 

paragraaf 1.4.3 van hoofstuk 1 uiteengesit. 'n lnsiggewende waarneming was 

dat weinig van die genoemde romans baie positief deur die bekendste litera

tuurgeskiedskrywers van en oor die tyd te wete Antonissen ( 1 960), Dekker 

(1966) en Kannemeyer (1978), ontvang is. Trouens, enkele van die romans is 

glad nie in die bekendste literatuurgeskiedskrywings opgeneem nie. Vyf van die 

romans van Van den Heever wat in hierdie studie bespreek word (Laat vrugte 

uitgesonderd), word byvoorbeeld deur Kannemeyer beskou as deel van die 

"dalende lyn" in sy werk (Kannemeyer 1978: 311) en deur Antonissen as sy 

"vyf mins geslaagde romans" (Antonissen 1960: 225). Jan H. du Preez se ro

man Die dag van more wat in 1 945 die tweede prys verower het in die roman

wedstryd van Unie-Volkspers Beperk en as een van die "lesenswaardige boeke 

van die tyd" beskou is (Du Preez 1945: flapteks), word glad nie deur 

Kannemeyer (1978) genoem nie; Antonissen (1960) verwys slegs daarna en 

Dekker (1966) gee in 'n enkele sin die strekking daarvan weer. Die drie romans 

van Willem van der Berg word glad nie deur Kannemeyer opgeneem nie, en in 

enkele paragrawe meestal negatief deur Dekker en Antonissen beoordeel. 

Kannemeyer noem slegs wat hy meen, die "aarselende" optrede van 

probleemkarakters by Willem van der Berg is (Kannemeyer 1978: 282). Ditter

wyl die resensent L.B. in Die Burger van November 1947 twee van die Van der 

Berg-romans, Terna en variasies en Reisigers na nerens as romans beskou het 

wat aandag trek op die "vreedsame vlak van die Afrikaanse prosa". Dieselfde 

geld vir Kas van den Bergh se Vliee teen die ruite wat slegs deur Antonissen in 

'n enkele sin afgemaak word as dat "daar veel opsetlikheid, veral in ironie en 
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sinisme bestaan" en dat die res van sy werk "feuilletonlektuur onder die mid

delmaat" is (Antonissen 1960: 297). Die tekste word deur die literatuurge

skiedskrywing dus op grond van sogenaamde literere gehalte veroordeel. Met 

'n enkele sin (meestal met 'n negatiewe strekking) word daar feitlik deurgaans 

slegs kennis gegee van die gekose tekste en frases soos: "Niks meer as vlot 

amusementslektuur" nie (Antonissen 1960: 279), of: "Vry onbelangrik" en 

"middelmatige lektuur" (Antonissen 1960: 268) weerklink. Dekker skryf oor 

Van den Heever se Anderkant die berge: "Eienaardig doen hier die belang

stelling in dekadensie aan" (Dekker 1 958: 312). Laasgenoemde soort kommen

taar dui daarop dat 'n afwyking van konvensionele norme afkeurend beskou is. 

Hierteenoor word beide Laat vrugte van C.M. van den Heever wat in 1939 ver

skyn het en in 1942 met die Hertzogprys vir prosa bekroon is (en daarom as 

deel van die kanon beskou kan word), sowel as Bart Ne/ van J. van Melle wat 

in 1942 in Afrikaans verskyn het as En ek is nog hy, en in 1951 na 'n herdruk 

as Bart Ne/, deur bogenoemde literatuurgeskiedenisse hoog aangeslaan. Jonck

heere ( 1 980) meen dat Bart Ne/ aanvanklik nie baie geesdriftig ontvang is nie, 

deels omdat die teks gedeeltelik in Nederlands geskryf was en meer waar

skynlik omdat die leserspubliek volgens horn die meer "oorlaaide styl" van Van 

den Heever en D.F. Malherbe verkies het. Jonckheere voer aan dat Van Melle 

in die veertigerjare "op die tweede rang" gebly het en dat die roman se 

kwaliteite eers in die jare vyftig raakgesien is (Jonckheere 1980: 5). Laat 

vrugte word deur Dekker as Van den Heever se "sterkste" roman beskou (Dek

ker 1958: 311) terwyl hy ook Bart Ne/ 'n "sterk" roman noem wat volgens 

horn slegs met Laat vrugte in die tydperk vergelyk kan word (Dekker 1958: 

290). Van Laat vrugte meen Antonissen dat dit "een van die beste romans in 

Afrikaans is" (Antonissen 1960: 223), terwyl Bart Ne/ vir horn die "aangry

pendste van al ons romans is" (Antonissen 1960: 287). Kannemeyer (1978) 

slaan Bart Ne/ veel hoer aan as Laat vrugte. Vir horn is Bart Ne/ "'n merkwaar

dige uitsondering in die ouer Afrikaanse prosakuns" (Kannemeyer 1978: 283) 

en "die voortreflikste tradisionele roman in Afrikaans" (Kannemeyer 1978: 

335), en Laat vrugte die "hoogtepunt" wat C.M. van den Heever se werk op 

die gebied van die prosa betref (Kannemeyer 1978: 307). Seide Bart Ne/ en 
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Laat vrugte word vandag steeds op gereelde grondslag op skoolvlak vir die 

letterkundestudie in Afrikaans voorgeskryf. Die besluit om Laat vrugte en Bart 

Ne/ ook by hierdie studie in te sluit, spruit hoofsaaklik uit die feit dat albei teks

te as deel van die kanon beskou kan word. Die feit dat Bart Ne/ die politieke 

toestande van die tyd aanspreek aangesien die roman teen die agtergrond van 

die 1914-rebellie afspeel toe daar in Afrikanergeledere bittere verdeeldheid be

staan het, maak dit verder 'n geskikte keuse vir 'n studie van die aard. Dit is in

teressant dat benewens aan Laat vrugte, die Hertzogprys in die veertigerjare 

slegs nog eenkeer toegeken is, en wel in 1945 aan Sangiro vir sy hele prosa

oeuvre wat as 'n geheel die dierelewe en die natuur as tema het. Laat vrugte 

kan dus beskou word as 'n teks wat gesaghebbende uitsprake oor sy tyd aan 

sy tydgenote gemaak het. 

By die bestudering van die twee en twintig romans van die veertigerjare wat op 

grand van die uitsprake van die literatuurgeskiedskrywers as nie-gekanoniseer

de werke beskou kan word, was die ooreenkoms wat daar tussen die verskil

lende tekste bestaan ten opsigte van karakterisering, die tematiek, die milieu en 

die vertelperspektief (al is dit soms vanuit verskillende hoeke vasgestel), 

opvallend. Die leesstrategiee waarvolgens die romans opnuut benader is, het 

gelei tot betekenisvolle afleidings wat 'n verhelderende perspektief bied op die 

tyd, die agtergrond en die mense waaroor die romans handel. Dit is dan dat die 

leser vandag wonder of die tekste wel om suiwer literere redes uit die 

literatuurgeskiedenisse weggelaat is, en of dit nie dalk doelbewus genegeer is 

omdat die beskouings wat daaruit blyk in stryd was met 'n sorgvuldig opge

boude beeld van die Afrikaner en die Afrikanersaak nie. 

'n Bespreking aan die hand van milieu, karakters, tematiek en vertelperspektief 

word gedoen van die volgende tekste: Mikro se Basjan Bastiaanse (1944), Vier 

mense (1944) en Klaradynstraat (1947), Fritz Steyn se Ons bou 'n stad (1945) 

en Die verste blou berge (1948), C.M. van den Heever se Gister (1941 ), Van 

aangesig tot aangesig ( 1 942), Anderkant die berge ( 1 944), Die held ( 1 948) en 

Marthinus se roem (1949), Willem van der Berg se Reisigers na nerens (1946), 

Tema en variasies (1947) en Soliterspel by kerslig (1949), Boerneef se Stad en 
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land (1941) en Liza Venter se Manda (1944). As die son ondergaan (1945) 

deur S. V. Petersen word betrek omdat dit die perspektief van 'n persoon van 

"kleur" bied. Roelf Britz se Mammon se afgronde (1944, J.H. du Preez se Die 

dag van more (1945) Kas van den Bergh se Vliee teen die ruite (1953), F.A. 

Venter se Eenderse morge (1950). Gerbrand D. Venter se Alleen (1945) en 

Murray se Die gerf (1941 ). Afgesien van bogenoemde ("nie-gekanoniseerde" 

tekste), word Bart Ne/ van Van Melle (1964 - sesde druk) en Laat vrugte van 

C.M. van den Heever ( 1939) ook bespreek. 

1.2 Milieu 

In al die tekste speel die gebeure af teen die Suid-Afrikaanse agtergrond van 6f 

die stad 6f die plaas, en meestal word die stad negatief teenoor die idilliese 

plaaslewe gestel. Die algemene slotsom waartoe die romans kom, is dat die 

Afrikaner 'n vreemdeling in die stad is en daar misken word. In Soliterspel by 

kerslig word die stad as vuil voorgestel. Niels de Beer is arm, hy het net 'n 

halfkroon oor en hy is werkloos. Hy verlang na die plaas in die Vrystaat, want 

die mense in die stad is almal vreemdelinge "en hy is 'n vreemdeling onder 

vreemdelinge in 'n vreemde wereld" (Van den Berg 1949: 159). Die plaas 

word in Mammon se afgronde voorgestel as die idilliese paradys waarna die 

stedeling wat in die myn werk, verlang. As die mynwerker verneem dat hy 

myntering het, word die "plaasverlange baie intens" en wil hy weer op die 

"geliefde plaas" wees (Britz 1944: 247). Die outeur idealiseer die "stoere ou 

Voortrekkers" wie se huisies paslik was in die natuurlike omgewing wat nou 

deur die stad Johannesburg, ingeneem is. Pieter glo dat as die mense weet 

wat hy weet, sal hulle wegvlug van Johannesburg soos Lot van Sodom af 

weggevlug het ( Britz 1944: 255). 

Teenoor die idilliese plaaslewe word die stad as dor en droog geskets en die 

natuurbeskrywings moet die afkeer van die stad verder ondersteun. Die plaas

lewe word in skerp kontras as 'n hemelse bestaan teenoor die lewe in die stad 

voorgestel. As die son ondergaan speel af in Kaapstad. Die tuisdorp word as 

sprokiesagtig beleef en beskou teenoor die vuil en besige stad waar daar geen 
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hartlikheid is nie en waar niemand hulle aan jou steur nie (Petersen 1945). 

Opvallend is die aanvanklik negatiewe wyse waarop die stad in Terna en vari

asies as boos en 'n dolle gejaag na wind uitgebeeld word, maar ten slotte tog 

aanvaar word: "Die stad vang 'n mens, uiteindelik. Hy oorweldig jou, hy maak 

jou sy eie teen jou wil." En: "Ja, jy leer horn liefkry teen jou sin. Jy haat horn 

terselfdertyd, en tog is hy vir jou onmisbaar ... " (Van den Berg 1947: 299). 

Ook in Ons bou 'n stad word die plaaslewe aanvanklik as idillies voorgestel: "'n 

Roer en 'n ryperd, dis darem 'n boer se lewe" (Steyn 1945: 9), maar die roman 

handel oor 'n nuwe geslag Afrikaners wat as stadsmense 'n bestaan moet voer 

weg van die tradisionele plaaslewe, en in hierdie roman word die Afrikaner as 

'n suksesvolle en aantreklike mens geteken wat inisiatief aan die dag le en die 

hoogste sport in die handelswereld bereik. Tog bly die verbondenheid met die 

grond daar. Ten spyte van al die sukses wat Chris in die stad behaal het, ver

lang hy steeds na die ongereptheid van die plaas; begin en eindig die roman 

met 'n verlange na die plaas en die plaaslewe. Marie se aan Chris: "En al die 

tyd is jy 'n kind van die berge met die ingang en die uitgang van jou lewe daar 

... " (Steyn 1945: 448), en: "Nog meer, as jy 'n mens van die stad is, gee dit 

(die verbondenheid aan die plaas -A.J.) jou 'n meerderheid bo die ander 

wandelaars van die asfaltpad as jy iewers in jou liefde en verbeelding vat in die 

aarde en wolke wat God gemaak het" (Steyn 1945: 449). As Boerseun wat 

geslaag het in die stad kan sy sukses horn nie ten volle bevredig nie en voel hy 

ongelukkig. Sy ware geluk beskou hy as 'n verbondenheid met die grond. 

Uit die tekste blyk verder die stereotiepe opvatting dat die Afrikaner iemand is 

wat homself as 'n kind van die veld beskou en dat hy meen dat hy in sy wese 

'n boer is. Wanneer die boer op sy plaas geskets word, word daar gereeld van 

sy hartstogtelike liefde vir die grond gewag gemaak. So het oom Gideon in Die 

gerf die aarde met 'n stom liefde lief (Murray 1941), en in Anderkant die berge 

beskou die karakters hulleself as "kinders van die veld" (Van den Heever 1944: 

66). Vir Basjan Bastiaanse is sy plaas sy heiligdom en sy hele lewe. Sy stem 

tril as hy van sy plaas praat: "Daarin tril liefde vir sy grond" (Mikro 1944: 13). 

Hy vind vreugde in sy arbeid op die plaas: "Daar is vreugde in arbeid, en in die 

arbeid alleen" (Mikro 1944: 68). In Die verste blou berge beskou die boer horn-
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self as 'n kind van die vlakte en hy glo Suid-Afrika is sy land: " ... maar elke 

mens het in sy hart voorliefdes wat uit die wortels van sy afkoms stam" 

(Steyn 1948: 233). 

Tog word die plaaslewe ook as 'n harde stryd voorgestel wat net aan die wat 

taai is 'n oorlewingskans bied. In Die verste blou berge beweer die karakter: "In 

die wilde wereld is sagtheid en ontsag nie deugde nie, omdat die wildernis hard 

is en sonder ontsag vir jou lewe" (Steyn 1948: 147). En: "Koele moed en kal

me beraad is die slagwoorde vir die man wat homself en sy naastes wil behou" 

(Steyn 1948: 14 7). In Die gerf word die boer soos volg beskryf: "Die gesig van 

'n boer wat sy lewe lank op die vlaktes van Suid-Afrika die stryd gevoer het 

teen die meedoenlose magte van die natuur, verraai nie sy innerlike gedagtes 

nie. Dit word sterk en onbeweeglik soos die aarde self" (Murray 1941: 25). En 

in Anderkant die berge moet die kinders beskerm word teen "die geweld van 

die natuur" (Van den Heever 1944: 20), ondervind Jakob die wereld as 

"verlate en nors" (Van den Heever 1944: 40) en voel hy die natuur as vyandig 

aan. Die harde plaasbestaan eis sy krag. Hy werk stadig en geduldig met die 

"weerbarstige natuur" (Van den Heever 1944: 170) en skrik nie terug "vir hitte 

en droogte, vir koue en beproewing, vir lang vlaktes, ontoeganklike berge en 

weerbarstige oerbosse nie" (Van den Heever 1944: 368). Hierdie selfde be

skouing huldig oom Naas in Van aangesig tot aangesig Oral in die natuur merk 

hy die stryd op lewe en dood (Van den Heever 1942: 96). In Vliee teen die 

ruite val die klem dikwels op die harde natuur; die vrees vir hael; die gedurige 

droogtes. "Altyd was daar droogte. Elke aand na die ete het sy vader boeke 

gevat en dan gebid vir land en volk en diegene in hospitale en gestigte en die 

wat ongelukkig is. Maar altyd was die innigste en die ernstigste die bede om 

reen. Die seen uit die hemel uit" (Van den Bergh 194: 40). Later het sy pa 

opgehou om huisgodsdiens te hou omdat dit nie gehelp het om te bid vir reen 

nie. Daar word baie aandag gegee aan die invloed van die droogte op die 

mense. Thomas glo dat die hardheid van die natuur God se straf is om die 

mens tot berou van sy sondes te bring. Vir Sarel maak die hardheid van die 

aarde horn verbitterd teenoor die Here. 
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Juis deur die herhalende voorkoms van bogenoemde motiewe en perspektiewe 

vind daar die vestiging van stereotipes plaas. In hierdie opsig sluit die aard van 

die verhaalmilieu dus aan by die stereotiepe beeld van die Afrikaner as 

verbonde aan die grond, vreemd in die stad, sterk godsdienstig in 'n Calvinis

tiese sin en gewikkel in 'n oorlewingstryd. Hierdie bevinding geld ook ten op

sigte van Laat vrugte en Bart Ne/ wat albei ook die plaas as agtergrond het, 

maar waar die klem meer op die stryd tussen die karakters as sulks val, as op 

die stryd teen die hardheid van die natuur. 

1.3 Karakters 

1.3.1 lnleiding 

Deur die karakterbeelding kom daar in die gekose romans tipes tot stand wat 

'n verruimende perspektief op die begrip Afrikaner van die jare veertig bied. 

Benewens die tradisionele Afrikanermans wat in sommige tekste geteken 

word, reflekteer die manlike karakters in die meeste van die gekose tekste 

dikwels tipes wat die gevestigde beskouings in die veertigerjare van wat 'n 

Afrikanerman sou wees in 'n groot mate ondermyn. 

1.3.2 Die hoer 

Die uitbeelding van die boer in die twee en twintig minder gesiene tekste 

onderskryf nie altyd die konvensionele opvattinge van die tipiese flukse Afrika

nerboer nie. Plaasboere wat almal hiet en gebied en onbillik is teenoor hulle 

kinders, wie se woord wet is, wat skynheilig is, wat hulle in 'n kroeg bevind en 

aangeklam raak, kom onder andere voor in Venter se Alleen (1945), Van den 

Berg se Soliterspel by kerslig (1949), Van den Heever se Anderkant die berge 

(1944) en Van aangesig tot aangesig (1942). In laasgenoemde werk word oom 

Naas as genadeloos in sy optrede beskryf wanneer die kinders hulle nie aan sy 

wil en bevele onderwerp nie. Hy word geteken as die onverbiddelike gesags-
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figuur wat aandring op kerklike tug vir 'n jong meisietjie wat 'n misstap begaan 

het. Dit terwyl daar praatjies bestaan dat hy in die oorlog by die vroue in die 

kamp was, of besigheid onder die Engelse gedoen het; dat hy oor ander oor

deel terwyl sy eie kinders onmoontlik is. Hy toon nie begrip vir sy kinders nie 

en hulle betoon vyandigheid teenoor horn. Hierdie selfde tipe karakter word ook 

in die gestalte van oom Koos Venter in Manda aangetref (Venter 1944: 126). 

In Van den Heever se Gister twis en baklei die broers op 'n platvloerse wyse en 

die leser kan uit die beskrywing van die toestande op die plaas aflei dat dit 

maar 'n klomp lui boere is wat nie georganiseerd kan werk nie. 

In teenstelling met bogenoemde figure is Basjan in Basjan Bastiaanse 'n toon

beeld van die voortreflike, flukse boer by wie sy vrou veilig voel. "Hy is groot 

en sterk" {Mikro 1944: 3) en sy "gespierde krag" bedwelm haar. Hy waarsku 

haar ook uit die staanspoor dat sy sy trotse naam moet waardig wees (Mikro 

1944: 4) en sy is onteenseglik bang vir Basjan. In die huis is sy egter baas en 

hy op die plaas. Dit lyk byna asof daar met Basjan gepoog word om 'n ideale 

Afrikanerman voor te stel. Ook in Bart Ne/ word Bart voorgestel as 'n agterme

kaar boer wat sy plaas nie as gevolg van treurige boerdery verloor nie, maar 

omdat hy die tragiese gevolge van sy eie wilsbesluit moet dra. Alhoewel hulle 

negatief beoordeel word, is die boere wat in Laat vrugte (Van den Heever 

1 939) gestalte kry deurgaans die baas van die plaas, sowel as van hulle vrou

ens en kinders en hulle regeer almal met 'n ysterhand. Dit wil dus voorkom of 

daar kan onderskei word tussen die stereotipiese en nie-stereotipiese voorstel

ling van die Afrikanerboer van die veertigerjare wanneer gekanoniseerde met 

nie-gekanoniseerde romans vergelyk word. 

1.3.3 Die Afrikanerman in die stad 

Van die Afrikanerman in die stad word verskeie fasette uitgebeeld. Onder die 

arm Afrikaners is daar ordentlike, maar ook lui, slegte mans. In Klaradynstraat 

beloer Gawie Rossouw die jong meisies met "wellustige begeertes", en word 
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'n aartslui, "versukkelde lid van die eie nasie", Sampie Tulle, deur die ACVV 

onderhou (Mikro 1947: 11 ). Soos in Klaradynstraat word ook in Gister die 

slegte, arm en lui Afrikanerman wat nie skroom om aalmoese te aanvaar nie, 

uitgebeeld (Van den Heever 1941: 118). In Soliterspe/ by kerslig word die fyn, 

kunssinnige seun Bertus, simpatiek geteken teenoor sy ruwe pa wat sy pap 

"slurpend" eet. Sy pa beskou Bertus as 'n papperd wat te fyn grootgemaak 

word; iemand wat op sestien jaar nog nie kan perdry nie. Hy is hardhandig met 

sy werkers en ook teenoor Bertus tree hy liefdeloos op. Hy besluit dat daar van 

Bertus 'n man gemaak moet word, maar in die konfrontasie tree Bertus 

geestelik as die sterker een uit die stryd. Hierdie empatie met 'n kunssinnige 

seun, gestel teenoor die tradisionele opvatting van die sterk en taai boerseun 

(soos byvoorbeeld Henning, wat 'n wilde perd inbreek in Laat Vrugte van C.M. 

van den Heever) is 'n onverwagte karakterbeelding in die literatuur van die 

veertigerjare. 

Dan is daar Lui Lambert in Soliterspel by kerslig wat 'n afkeer van werk het en 

op sy vrou se geldjies teer. Hy bederf sy seun wat net so vuil en lui soos hy is 

(Van den Berg 1949). Alhoewel die outeur dit in Mammon se afgronde duidelik 

stel dat die "edel" hoofkarakter nie die liedjies saam met die ander myners sing 

nie omdat die liedjies nie altyd "kuis" is nie, word die leser tog aan die ander 

myners ook bekendgestel. Daar word gepraat van die sedelike verval van 

sommige mynwerkers. Gewese mynwerkers bly in Vrededorp waar hulle as 

"fietas" bekend staan - as die Ampies vir wie die myne onverskillig gemaak 

het. Mense bly in goedkoop mynhuisies, maar ry groot motors, besoek Sondae 

die mere van die myne en woon perde- en hondewedrenne by. Hulle verspil 

hulle geld roekeloos en maak hulle skuldig aan drankmisbruik (Britz 1944). Ook 

in Die held maak die leser kennis met arm Afrikaners wat in die bioskoopsale 

en by hondewedrenne boer. Hulle is onverantwoordeliker teenoor hulle gesin as 

teenoor vreemdelinge. "Dis bioskope, drank, onsedelikheid. Godsdiensgevoel 

skud hulle gou af." "Daar is 'n groot kraak in ons karakter, ou broer" (Van den 

Heever 1948: 158). Hierdie selfde tipe karakter word in Manda aangetref. 

Pieter is sleg en lui, en hy verkwansel sy geld op drank en die honderesies en 

verwaarloos sy kinders (Venter 1944). Hierdie "slegte" Afrikanerman verskil 
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hemelsbreed van die arm, eenvoudige, miskende Afrikaner wat deur die geka

noniseerde literatuur en politici van veertig aan die leser voorgehou is, en kan 

beskou word as nie-stereotipies van aard. 

Die meer ontwikkelde Afrikanerman in die stad neem verskillende fiksionele 

gedaantes aan. In byna al die tekste waar die moderne Afrikanerman in die 

stad geteken word, word na hulle partytjies en hulle liefdesverhoudings ver

wys. By Faas se skemerparty in Die held word liederlike grappe in Afrikaans 

vertel deur 'n gas "grinnikend soos 'n aap" (Van den Heaver 1948: 198). Peet 

ontmoet 'n man wat 'n egskeiding agter die rug het; sy vrou het in die hot rui

terlik erken dat sy owerspel gepleeg het. Op die party staan een man (onvas op 

sy voete) met sy arm om 'n ander man se vrou se lyf. Die beskrywing van die 

partytjie werp die stereotiepe beeld van die puriteinse Afrikanerman (en vrou) 

in 'n groot mate omver. In Die held is daar hoe kultuurmanne wat kaartspeel, 

bioskoop toe gaan, hondewedrenne bywoon en "enetjie maak" (Van den Hea

ver 1948: 163) - manne wat by die eerste die baste geleentheid spog met hul

le kennis van Engels. Ook Peet aanvaar die sosiale, oppervlakkige lewe omdat 

dit vir horn beter is as die skynheilige gedweep met "diepte" en "kultuur" (Van 

den Heever 1948: 242), en die laser maak in die roman kennis met korrupsie 

en skelmstreke wat deur Afrikaners gepleeg word. 

In Marthinus se roem is die twee manlike karakters 'n toonbeeld van skynhei

ligheid en word daar deur die karakters genadeloos gehekel met die oneerlike 

aspirasies van sulke sogenaamde Afrikanerleiers (Van den Heaver 1949: 109). 

Die moderne Afrikanerman word op verskillende terreine in beide Van den Berg 

se romans Reisigers na nerens en Terna en variasies uitgebeeld. Daar is die 

bekende vooraanstaande sakeman in die stad, Hendrik Jansen wat 'n "kul

tuurleier, kerkman, gesiene figuur in sosiale kringe en 'n vreemdeling in sy eie 

huis en vir sy eie gesin" is (Van den Berg 1947: 12). As jongman het hy 'n 

wilde losbandige bestaan gevoer; drank, plesier en vrouens was alles dinge 

waarin hy belanggestel het. Later het hy sy lewe omgekeer, maar hy het 

steeds geweet dat sy lewe op 'n valse fondament berus. Sy dogter vind horn 

oneg en vertonerig. Sy studeerkamer is ingerig alles "net ter wille van die 
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vertoon, net om indruk te maak" (Van den Berg 1947: 30). Oom Philip (wat 

positief uitgebeeld word), beskuldig vir Hendrik dat hy as 'n voorbeeldige 

Christen en steunpilaar van die kerk "eintlik pynlik" is en "as dit by die toepas

sing van die Christelike beginsels in die sakewereld kom, ken jy net een god -

en sy naam is Mammon!" (Van den Berg 1947: 112). 

Dan is daar Tromp. Daar word kritiek uitgespreek teen sy "onuitstaanbare kon

serwatisme" (Van den Berg 1946: '22) wat eintlik vals is omdat hy in werk

likheid 'n "ogie het op die parlement" (Van den Berg 1946: 23). Sy skynheilig

heid word beklemtoon. Die doktor flankeer met 'n ander vrou terwyl hy hoog

hartige opvattings huldig. Met ander woorde Tromp die hoe volksman, sien oak 

sy mooi sekretaresse raak. Van hierdie karakters meen Dekker dat "in die skep

tisisme van hierdie steeds sigaretaanstekende en drankies makende mense, in 

hulle eindelose betoe oar hulle negatiewe lewenshouding, oar die lewe as 'n 

reis na nerens, is daar te veel opsetlikheid om op die duur te oortuig" (Dekker 

1 946: 292). Oat daar in werklikheid sulke Afrikanersakemanne in die stad kon 

wees, is heel waarskynlik omdat hierdie karakters by herhaling in bogenoemde 

nie-gekanoniseerde tekste voorkom. Die beeld wat egter hier tot stand kom, 

verskil aanmerklik van wat daar in paragraaf 1.3.2 van hoofstuk 2 oar tradisio

nele Afrikanerleiers bevind is. Vanselfsprekend sou bogenoemde uitbeelding 

van Afrikanerleiers in 'n tydperk van magsopbou nie gunstig deur die politieke 

Afrikanerestablishment van die tyd ontvang word nie. 

1.3.4 Die Afrikanervrou 

In die tekste van veertig onder bespreking, tree die vrou in sommige gevalle 

steeds op soos dit voorskriftelik van haar verwag word en is sy die liefhebben

de eggenoot wat aan haar man se sy arbei; soggens vroeg opstaan, haar 

pluimvee versorg en die ontbyt kant en klaar het as hy opdaag. Sy het haar be

trekking neergele en 'n eersteklas boervrou "uitgedraai". Sy is meestal geklee 

in wit of ligte pastelkleure en bloos bekoorlik. In Anderkant die berge doen die 

vrou willoos wat die man van haar vereis: "Liefde lyk nou vir haar bloat oorga

we aan sy wil" (Van den Heever: 1944: 152). Alhoewel hierdie soort "dienen-
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de Marthas" dus in enkele van die tekste onder bespreking voorkom (onder 

andere in Mammon se afgronde, Manda, en Basjan Bastiaanse), word daar in 

die meerderheid tekste 'n heel andersoortige Afrikanervrou uitgebeeld. Johnson 

het in Mammon se afgronde byvoorbeeld 'n "heilige vrees" vir die vasberade 

vrouens van die mynwerkers. Hulle het horn tydens die 1922 staking vasge

keer en "geteer-en-geveer" (Britz 1944: 12). Hy sou liewer tussen die rotse 

onder die grond gewees het as om met hierdie vrouens te onderhandel. Hierdie 

sterk Afrikanervrou kry ook gestalte in Ons bou 'n stad: "Vroue was daar. 

Vroue wat sterk en vu rig lyk, vroue en kinders wat vermoeid lyk, ... maar almal 

se gesigte het 'n trek van beslistheid en bitterheid gedra" (Steyn: 1945: 44). 

Dit is 'n heeltemal ander beeld van die vrou as wat tradisioneel in meer beken

de ouer romans soos byvoorbeeld Laat vrugte, voorgehou is, maar wat tog oor

eenstem met wat Cloete volgens paragraaf 1.3.3 van hoofstuk 2 bevind het. 

Ook "slegte tipes" onder die Afrikanervrouegeslag kom in die verhale tot stand. 

In Van den Heever se Gister (1941) word verwys na wit Boeredogters wat by 

lndiers werk "en wat daar aangaan". Daar is verder 'n plek waar wit meisies 

"kaffers leer dans" (Van den Heever 1941: 160). Klaradynstraat sluit onder an

dere in "'n huis van ontug", waar Fillis en Soes droom van ryk mans, party

tjies, mooi klere en "nagtelike welluste" (Mikro 1947: 11 ). Hulle dra grimering 

en deel "voorregte" uit aan die mans (Mikro 1947: 12). Hulle word as meisies 

met 'n lae sedelike peil voorgestel. Godsdiens speel nie 'n rol in hulle lewe nie. 

Hulle besoek die hotel saam met die handelsreisiger en drink sterk drank. In 

Van aangesig tot aangesig besorg Elsie haar ouers hoofbrekens. Sy lees tyd

skrifte wat sy vir hulle wegsteek en loop uiteindelik met die handelsreisiger 

weg. Elsie het haar kop gevolg en nou moet sy die gevolge daarvan dra. Sy het 

begin rook en haar naels geverf. In die stad het die romantiek gou vervaag en 

het die nikswerd handelsreisiger haar verlaat. ('n lnteressante waarneming is 

dat 'n handelsreisiger altyd as 'n nikswerd uitgebeeld word - die karakter wat 

in die sakewereld sy bestaan maak en nie boer is nie, word dus negatief uitge

beeld). In Gister is daar glad 'n Afrikaanse "barmaid" wat rowwe grappe vertel 

(Van den Heever 1941: 164). Ook in As die son ondergaan is daar verleiers. 

Hierdie drinkende jongmense van Vlaktedorp en die wilde meisies word nie in 
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die gekanoniseerde literatuur van die veertigerjare aangetref nie. In Britz se 

Mammon se afgronde (1944), Mikro se Basjan Bastiaanse (1944) en Venter se 

Manda ( 1944) word daar verder verwys na arm, ordentlike jong Afrikanerdog

ters wat deur werkgewers misbruik word omdat hulle die geld nodig het om 

siel en liggaam aanmekaar te hou. In Venter se roman lei Sannie se skuldgevoel 

selfs tot haar dood. 

Die "beter klas" Afrikanervrou is ook nie altyd saggeaard nie. Die aanvanklike 

deemoedige Bettie in Die held verander gou in die stad. Sy voel ontevrede 

omdat sy die hele dag in die huis moet sit, na die kinders moet kyk en kos 

kook. Sy spreek Peet skerp aan omdat hy na drank ruik en sy se kwetsende 

dinge. Later het daar 'n hardheid in Bettie gekom - 'n "onomskryfbare ambisie" 

(Van den Heever 1948: 240). Sy stel nou net belang in mooi klere en duur 
' 

meubels, en Peet raak al hoe dieper in die skuld. Haar parmantigheid strook nie 

met die tradisionele opvatting van die inskiklikheid van die vrou nie. In dieselfde 

teks word vertel dat die dokter se vrou 'n "face lift" gehad het wat half misluk 

het, dat haar man vlerksleep by sy verpleegster en dat hy ook van sy vrou 

gaan skei. Sy vrou het self die een flirtasie na die ander aangeknoop. Talle 

ander vroue-karakters in hierdie teks praat van "flirtasie en die ontvlugting van 

die huweliksgewoonte" (Van den Heever 1948: 334). Die herhaalde voorkoms 

van sulke karakters in die tekste illustreer 'n verskynsel wat klaarblyklik wel in 

die veertigerjare bestaan het, maar wat nie in die gekanoniseerde werke van 

die tyd weergegee is nie. Dit is dikwels wel ook gekanoniseerde outeurs (soos 

Van den Heever) wat in hulle nie-gekanoniseerde werke hierdie nie-stereotipes 

oordra. Onwillekeurig word die vraag dus gestel: het die kanoniseerders, (die 

literatuurgeskiedenisse, voorskrywers, universiteitdosente, resensente), 

bewustelik die tekste wat kon bydra tot die opbou van die Afrikaner

nasionalisme aangeprys en die ander verswyg? 

Die selfstandige en onafhanklike Afrikanervrou in die stad wat vir haarself dink, 

kry ook 'n plek in die verhale. In Tema en variasies skroom die goed opgevoede 

en bekwame Henriette nie om 'n buite-egtelike verhouding aan te knoop nie. 

Sy verklaar dat tradisie 'n neerdrukkende uitwerking op haar het: "Dis so 'n 

187 



mooi voorbeeld van die tirannie van die gestorwenes, van 'n vergane geslag, 

oor die wat nog lewe". "Gister is tog vir altyd dood - dis vandag en more wat 

tel" (Van den Berg 1947: 259). Haar en Schulz se seksuele verhouding word in 

fyn besonderhede beskryf (Van den Berg 1947: 286), iets wat in die meer 

bekende literatuur van veertig onbekend was. Sy verklaar onomwonde dat sy 

nie die soort persoon is wat haar in 'n vaste verhouding sal begewe nie. 

Henriette is geleer "om te handel na eie goeddunke en volgens die voorskrifte 

van haar gewete" (Van den Berg 1947: 163). Ook Andrea in Venter se Alleen 

(1945) tree onkonvensioneel op. Sy loop uiteindelik met baie geld van haar 

man van die huis af weg. Sy glo sy is 'n kunstenaar en regverdig daardeur haar 

optrede. 

In Reisigers na nerens word nog so 'n jong onafhanklike vrou geskets: Julia 

Cronje, redaktrise van Vrou en Moeder word beskryf as 'n vrou wat nie eng is 

nie, wat wyd lees en 'n wye belangstelling in musiek, sport en kuns openbaar. 

Sy ontwikkel haar intellek en is 'n tipiese produk van die twintigste eeuse goed 

opgevoede vrou - 'n mens sender enige illusies. Op 26-jarige ouderdom is sy 

reeds op die bopunt van die beroepsleer. Marie, in Ons bou 'n stad is 'n self

standige, ontwikkelde mens met 'n beroep wat sy op 'n bekwame wyse be

oefen. Sy kan intelligent saampraat oor allerlei onderwerpe. Sy kan haar eie 

lewe organiseer. Wanneer Chris met haar trou, beken hy dat hy verlang na 'n 

vrou wat werk in die kombuis en wil hy haar liggaam he "vir sy vermaak en 

genot"! (Steyn 1945: 355). Hierdie begeerte by 'n karakter wat voorgehou 

word as 'n suksesvolle, ordentlike Afrikanerman, versterk die vermoede dat die 

konvensionele rol wat aan die vrou toegeken is dikwels aan haar opgedwing is. 

Terselfdertyd is daar genoeg aanduidings dat die vrou hierdie geforseerde rol 

dikwels verwerp het. 

In Eenderse morge word twee teenoorgestelde vrouekarakters beskryf. Anders 

as die tradisionele boervrou Katriena, "stille, bedaarde, ingetoe Katriena wat so 

gedrenk is in die geloof en die godsdiens" (Venter 1950: 6), is Helmina, Har

dus se vrou, skerp en uitgesproke. Sy kan kil en onpersoonlik wees. Sy het 'n 

uitgesproke mening oor deelname aan die oorlog. Sy verwyt haar man dat hy 
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"halfslagtig" is; dat hy alewig wegvlug van konflik en dat hy 'n lamsak is, en 

sy dank die Here dat sy nie so is nie (Venter 1950: 69). As hy die wet gehoor

saam en sy geweer gaan ingee, beskou sy horn as 'n lafaard. Sy word voor

gestel as "koud en beredeneerd" (Venter 1950: 139). Helmina is selfs bereid 

om haar dogter se geluk op die spel te plaas deur haar te verbied om met die 

buurman se seun te trou omdat hy nie dieselfde politieke beskouings as hulle 

het nie. Sy beskou dit as verraad: "Ek sal nie toelaat dat my huis troubreuk 

pleeg teen my volk wat onder die voet vertrap word nie" (Venter 1950: 179). 

Bloot hierdie teenstelling illustreer die feit dat daar 'n gans ander soort Afri

kanervrou bestaan het as wat gewoonlik in die "aanvaarde" literatuur voorge

hou is. As karakter herinner Helmina aan die sterk karakter van Fransina in Bart 

Ne/ en kan die uitbeelding van Helmina en Fransina beskou word as nie-stereo

tipies van aard. Is hierdie eiesinnige vroue-karakters wat nie strook met die 

beeld van die saggeaarde, liefhebbende beeld van die toegewyde Afrikanervrou 

nie, dalk een van die redes waarom Bart Ne/ aanvanklik nie deur die kanoni

seerders geag is nie? 

Nog 'n groep vroue-karakters wat in meer as een roman tot stand kom as 'n 

bekende tipe is die "belangrike" Afrikaanse dames wat hulle op 'n skynheilige 

manier beywer vir hulle arm volksgenote. Hiervan is die Johannesburgse Bond 

van Moeders in Vliee teen die ruite verteenwoordigend. Die voorsitter van die 

kommissie is mev. (dokter) Van Oudshoorn. Daar word subtiel gespot met hier

die dames. "Haar man is altyd dokter. Dis jare dat sy horn laas Teuns genoem 

het". Wanneer mev. Van Oudshoorn van haar Kaapse vakansie vertel, se sy: 

"Ek moet julle tog vertel van die mooi huise daar. Nee, kyk, dis die dat ek altyd 

se, ons beste Afrikaanse kultuur moet ons daar soek ... " (Van den Bergh 194: 

103). Die prokureur se ouderlingsvrou by die Armsorgtee-funksie in Mammon 

se afgronde word afkeurend beskryf as "net so breed as wat sy lank is", en sy 

word saam met die doktersvrou negatief beoordeel. Hulle kompeteer by

voorbeeld met hulle geregte as hulle tee voorsit. Hulle sien neer op die myn

werkers en beskou die Afrikaners as 'n lae klas en 'n klomp suiplappe. In Gister 

is dit die dokter se suster wat neersien op die "armblankes". Sy word beskryf 

as 'n oppervlakkige mens wat net belangstel in onthaal. Die arm Emma wat 
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met die dokter trou, word voorgehou as voorbeeld van die nuwe Afrikaanse 

"adel" wat in die stad ontwikkel het. Sy groei tot 'n stads-Afrikaner en distan

sieer haar van die oppervlakkige rykes. 

Die beeld van die Afrikanervrou wat in die meeste van die gekose romans tot 

stand kom, vorm 'n skerp kontras met die kunsmatige en opsetlik daargestelde 

beeld van die volksmoeder soos dit in paragraaf 1.3.3 van hoofstuk 2 beskryf 

word. 

In Laat vrugte van C.M. van den Heever sluit die uitbeelding van die vrou in 

veel groter mate aan by die tradisionele beeld van die Afrikanervrou soos dit in 

hierdie studie bevind is. Tant Betta gaan byvoorbeeld "gedwee, soos 'n tam 

dier in die juk, haar ouderdom tegemoet" (Van den Heever 1939: 32). Volgens 

die teks onderwerp sy haar willoos aan haar man en "soos die vrouens om 

haar het sy geleer om stil te bly, om kinders in die lewe te bring, vyfuur op te 

staan en sonder ophou te werk tot alles na die aandete weer regstaan vir die 

volgende more" (Van den Heever 1939: 30). Alhoewel tant Willa Sterker 

uitgebeeld word, word sy voorgestel as iemand wat hardnekkig klou aan haar 

"lewensreg", suinig en skraal lewe en ook maar nie haar man kan staan teen 

haar seun Sybrand, nie. Sy sterf reeds vroeg in die vertelling. Ook Johanna 

word uitgebeeld as skugter en teruggetrokke en alhoewel sy innerlik in opstand 

is teen haar ouers se houding, gehoorsaam sy hulle tog. Wanneer sy buite-eg

telik swanger raak, word sy totaal verwerp en veroordeel sowel deur haar 

ouers as deur die kerk. Maggie die bywoner se vrou, word op 'n negatiewe 

wyse beoordeel omdat "'n hinderlike voorbarigheid by haar ... 'n ongunstige 

indruk" nagelaat het (Van den Heever 1939: 214-215). Sy word op 'n afkerige 

wyse voorgehou as "behaagsiek", dat sy "dol is oor mans" en dat sy "geen 

goeie huisvrou is nie" (Van den Heever 1939: 215). Die vroue-karakters in die 

Hertzogpryswenner Laat vrugte, word dus uitgebeeld in ooreenstemming met 

die tradisionele opvattinge wat daar in die veertigerjare oor die optrede van 'n 

vrou bestaan het. Benewens Fransina wat in Bart Ne/ haar man teen Bart kan 

staan, word die ander vroue-karakters in die roman voorgestel as ideate egge-
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notes wat "in alles by hulle mans staan" (soos dit 'n Afrikanervrou betaam!) 

(Van Melle 1964: 149). 

1.3.5 Karakters van "kleur" 

Die uitbeelding van die anderkleurige karakters vind meestal plaas vanuit 'n 

"wit" (blanke) perspektief en word gekenmerk deur stereotiepe uitsprake wat 

lei tot die vestiging van imagotipes. Hierdie stereotiepe aannames wat in die 

tekste van veertig gevind is, stem in 'n groat mate ooreen met dit wat in die 

Nederlandse bestudering van koloniale en postkoloniale literatuur bevind is 

soos uiteengesit in paragraaf 2.2.2 van hoofstuk 1. 

In Stad en land word die Kaapse "kleurling" byvoorbeeld volgens Dekker met 

"liefde" en "deernis" uitgebeeld (Dekker 1958: 297). Die visie blyk egter eer

der in 'n paternalistiese (indien nie rassisties nie) houding gesetel te wees. Die 

meerderwaardige manier waarop karakters uitgebeeld word, blyk byvoorbeeld 

uit kommentaar oor "Oupa Hans", ou Moos wat nie in die sendingkerk getroud 

is nie en Betjie met haar "tros skreeuende, halfnaak kinders" (Boerneef 1941: 

125). In Soliterspel by kerslig word ou ai Mieta uitgebeeld as iemand met 'n 

mengsel van "Boesman- en Bantoebloed" en die barste in haar lippe smelt 

"skelm" weg tussen plooie om die mond. Sy word beskryf as een van die soort 

wat 'n "Christelike opvoeding" ontvang het, maar "sy het 'n morele kode 

gevolg wat sy nie verstaan het nie, maar gerespekteer het" (Van den Berg 

1949). In Die held is die "meidjie" se "doek is skeef en slordig oor die 

peperkorrels gedraai en die voet breed en lelik op die vloer geplant" (Van den 

Heever 1948: 26). In Ryswater uit die bundel Die gerf, het die "kleurlingbe

diende haar "swart kroeshare sorgvuldig lank agter haar kop uitgekam ... nes 

'n miershoop" (Murray 1941: 170), en in Gister waarsku die moeder wanneer 

almal beknop in een huis aan die baklei gaan: "Hotnots baklei so met mekaar, 

maar nie witmense nie" (Van den Heever 1941: 115). Oom Frans haat dit om 

"soos volk" te loop en werk soek (Van den Heever 1941: 117). Van die vrou 

wat die deur in sy gesig toemaak, dink hy: "so behandel mense kaffers op die 

plaas, maar hy is 'n witman" (Van den Heever 1941: 118). In Mammon se af-
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gronde word die vroue versoek om nie weer na die skag te kom nie omdat dit 

nie 'n goeie uitwerking op die "naturelle werkers het" nie; "hulle is maar 'n by

gelowige ou nasie" (Britz 1944: 15). Aan die blankes maak dit nie 'n verskil 

nie; hulle is almal "manne van durf" (Britz 1944: 16). Jakob glo dat dit sy plig 

is om die inboorlinge te kersten. Hulle sit op die grond naby die sitkamer waar 

die huisgodsdiens gehou word. "Dit is sy plig as blanke voog, om hulle te help 

om uit hulle barbaarse lewensgewoontes te kom en om betroubaar en Chris

telik in hulle lewenswandel te word" (Van den Heever 1944: 122). In Ander

kant die berge word verwys na die witman as die "veroweraar" wat met 'n 

berekende oog na alles gekyk het, en wat magtig was - wat alles kan "onder

werp en dienstig maak" (Van den Heever 1944: 3). Sou hier dalk 'n sweempie 

van vertelller-kritiek in gelees kon word, of spreek die beskrywing van suiwere 

bewondering? 'n Geradbraakte Afrikaans word in Mammon se afgronde in die 

monde van die werkers gele (Britz 1944: 126), en so vestig die Eie 'n imagoti

piese beeld van die Ander by die leser. 

Aannames soos die volgende is enkele voorbeelde van die talle stereotiepe uit

sprake betreffende karakters van "kleur" wat in die tekste van veertig voor

kom: Hulle "leen ... geld en gee dit nooit terug nie". Hulle is "primitiewe we

sens" met "hul agterlikheid en onkunde" en kan "maklik oorgaan tot misdaad 

en onbeheerste handelswyse" (Van den Berg 1949: 90). 'n Bruin vrou bly 

"inherent 'n skelm" (Murray 1941: 170). In Venter se Alleen word verklaar dat 

swart "volkies" so oplettend is omdat die witmense nie vir hulle hul gedagtes 

vertel nie. Dit is ook glo nie moeilik om iets uit die "swartgoed" te kry nie. In 

Die verste blou berge van Steyn word daar gewaarsku teen die "gevaar van die 

antichris", "ongediertes" en die "swartgevaar". Daar word streng opgetree 

teen die swartes, want die "voortbestaan van die Afrikanervolk self was met 

sy land op die spel" (Steyn 1948: 233). Na Filemon (Van den Berg 1949: 90) 

word verwys as die "ruwe barbaar" "met beswete gesig en blink peperkorrels 

en hul kenmerkende geur" (Van den Berg 1949: 92). Die swartmense word in 

Anderkant die berge deur die verteller voorgestel as "swart ape in die gedaante 

van menslike wesens" (Van den Heever 1944: 21 ), en as moordlustige mense 

wat wil doodmaak. Die kinders moet beskerm word teen die "geweld van die 
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natuur, ... die roofsugtige, wilde diere, en die sluwe barbare" (Van den Heever 

1944: 20). Jakob haat die swart moordenaars met 'n groot bitterheid en 

beskou hulle as astrante "heidense ellendelinge" (Van den Heever 1944: 40). 

Die "swartvel is sy vyand". Hy noem horn 'n "kamsketel" (Van den Heever 

1944: 48). In Die held praat Peet se pa van die "volk" wat "alles verbrou op 

die plaas" en hy wonder of die "kamsketels siele het" (Van den Heever 1948: 

36). Uit die tuinjong se mond kom die erkenning in Die held dat hulle bruinmen

se "sommer reguit sonde toe loop. Daar is nie briek nie. Ons word 'n klomp 

tronkvoels van swaarkry" (Van den Heever 1948: 72). 

Bogenoemde is slegs enkele tipiese voorbeelde van die talle stereotiepe bewe

rings en aannames wat in al die tekste van veertig voorkom. Die afleiding moet 

gemaak word dat dit 'n geloofwaardige refleksie van die leser-houding van die 

tyd was, en in die sin bevestig die stereotiepe uitbeelding van die gekleurde 

bepaalde stereotiepe (rassistiese) gesindhede van die Afrikaner. 

1.4 Tematiek 

Ooreenstemmende temas keer telkens in die verskillende tekste terug en 

spreek vraagstukke van die betrokke tydperk aan. In die meeste romans handel 

die gebeure oor die verstedeliking van en die daarmee gepaardgaande aan

passingsprobleme vir die Afrikaner. Meestal (soos in Boerneef se Stad en land 

1 941) word die nostalgie na die plaaslewe en die vreemdelingskap van die 

Afrikaner in die stad beklemtoon. Teenoor die uitbeelding van die worsteling en 

dikwels die verval van die armblanke in die stad, word egter ook die ont

wikkeling van 'n volwaardige stads-Afrikaner daargestel soos in Steyn se Ons 

bou 'n stad (1945). 

'n Baie prominente newe-tema is die Afrikanerpolitiek en -leiers. In die meeste 

gevalle word daar egter 'n kritiese perspektief op bestaande opvattinge om

trent die Afrikanerpolitiek gebied en word konvensionele beskouinge grootliks 

ondergrawe. Hierdie ondermyning van die Afrikanerpolitici kom baie sterk na 

vore in Van den Berg se twee romans Reisigers na nerens en Terna en variasies 
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terwyl Van den Heever se politikus-karakters in Marthinus se roem belaglik 

voorgestel word as mense wat hulleself met "gewetenlose skynheiligheid" en 

"geveinsde vroomheid en veragtelike uitbuiting van sy volk se sentiment" wil 

bevorder (Van den Heever 1949: 62). (Sou daar dalk werklike spot met die 

destydse bestaande politiek en politieke leiers soos Malan in hierdie werk 

gelees kon word)? 

In Die held "bekeer" Peet en Bettie hulle ten slotte tot die gebaande "Afrika

nerwee" waarvan hulle afgedwaal het. Sou Van den Berg se "opstandigheid" 

teen die establishment van Afrikanerpolitici horn dalk sy plek in die litera

tuurgeskiedenisse gekos het terwyl Van den Heever se uiteindelike "konfor

miteit" aan die heersende opvattinge horn darem van 'n plekkie verseker het 

ten spyte daarvan dat sy romans van die veertigerjare as deel van die "dalende 

lyn" in sy oeuvre beskou word? Sy bekroonde roman Laat vrugte (1939) wat 

eweneens in die plaastradisie geskryf is, spreek in geen opsig die stadslewe 

aan nie. Daarbenewens is daar nie sprake van politieke bewustheid in Laat 

vrugte nie en word daar in feitlik geen opsig afgewyk van die bestaande en 

aanvaarde Afrikanemorme nie. 

Venter beeld in Eenderse morge (1950) wel twee opponerende menings oor die 

Afrikanerpolitiek uit, maar hy omseil die "Gevaarlike Terrein" (Die Burger 1950) 

deur nie kant te kies nie en daar word met "buitengewone begrip vir hulle wat 

in die oorlog om teenoorgestelde opvattinge verdeel geraak het" te werk ge

gaan .... "(waardeur sy boek nie afstootlik word nie)" (Die Taalgenoot 1951). 

In enkele tekste word die stereotiepe siening van wat die Afrikanersaak is, ge

propageer. In die verhaal Ontwaking, uit die bundel Die gerf (Murray 1941) 

word die prosa eksplisiet aangewend ter bevordering van die Afrikanersaak. In 

Bart Ne/ rebelleer die hoofkarakter teen die regering ter wille van die Afrikaner 

se standpunt oor deelname aan die Tweede Wereldoorlog. As Bart uit die tronk 

kom, spreek hy sy mede-rebelle toe: " ... maar nou dat ek sien en hoor hoe die 

Nasionale Party groei ... Ons sal weer bymekaar kom, broers. Ons Boerenasie 

sal eendag weer bymekaar staan ... " (Van Melle 1964: 155). Hierdie uitsprake 

kon ook gebruik word as propaganda vir die Afrikanersaak in 1942 toe die 
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roman in Afrikaans verskyn het in die tyd toe magsopbou voor die 1948-ver

kiesing aan die orde was. Steyn se Ons bou 'n stad en Mikro se Basjan 

Bastiaanse (1944) kan gelees word as pogings om die Afrikaner se magstryd 

te ondersteun. Dit is verhale wat lyk op 'n poging om die Afrikanervolk te 

besiel om op te hou om mekaar te haat en na eensgesindheid te strewe. In 'n 
tydperk toe Afrikanerleiers bewustelik besig was om 'n bepaalde beeld van die 

Afrikaner en van Afrikanerskap daar te stel ten einde die magsposisie te bekom 

(soos dit in paragraaf 1.3.2 van hoofstuk 2 beskryf is), sou kritiese beskouings 

en kommentaar oor sulke leiers se beleid hulle planne ernstig kon skaad en dit 

is dus te verstane dat tekste wat nie die politici se standpunte tematies 

ondersteun het nie deur gelykdenkende lesers en opvoeders afgemaak sou 

word as minderwaardige leesstof wat veral nie in die hande van jongmense 

moes beland nie. Die literatuurhistorici het meegedoen aan die proses deur 

sulke "rebelle" -tekste uit die kanon weg te laat. 

Die Afrikaner se godsdiens is 'n tema wat dikwels aandag kry en meermale 

word bestaande godsdiensopvattinge en -praktyke bevraagteken. In Venter se 

Manda (1944) sowel as in Laat vrugte (Van den Heever 1939) word daar egter 

'n duidelik Calvinistiese standpunt ten opsigte van die tradisonele godsdiens

beskouing soos dit in die veertigerjare in Afrikanergeledere aanvaar is, inge-

neem. 

Die huwelik is 'n baie belangrike newe-tema wat in vele van die tekste behan

del word. En dit word opvallend anders voorgestel as wat tradisioneel aan die 

leser van die veertigerjare in die gekanoniseerde werke en deur openbare leiers 

voorgehou is. In talle van die tekste is daar sprake van buite-egtelike verhou

dings, egskeidings en ongelukkige huwelike. Alhoewel dit nie in die romans 

goedgepraat word nie, ondermyn hierdie verhaalsituasies inderdaad tog die 

aanvaarde opvatting van die Afrikanergesin as monolities en daarom die hoek

steen van die volk se voortbestaan, soos dit deur Boshoff en Venter in para

graaf 1 .3.3 van hoofstuk 2 voorgehou is. In Alleen verpletter Andrea en haar 

man se egskeiding sy ouers en weet hulle nie hoe hulle weer in die kerk sal 

kom nie, en in Klaradynstraat is daar talle soortgelyke voorbeelde van ontrou 
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en egskeidings. Fillis verkul byvoorbeeld haar onderwyserman en 'n egskeiding 

volg. Die twee Van Rijnsusters maak hulle na Fillis se egskeiding in Johannes

burg tuis by 'n vrou wat eweneens 'n buite-egtelike verhouding het. 

In Die held is daar sprake van meer as een egskeiding en selfs die hoofkarak

ters Peet en Marie, oorweeg een. In hulle geval kom hulle egter ten slotte tot 

'n dramatiese, onoortuigende "bekering". Huweliksontrou en egskeidings kom 

verder voor in Van aangesig tot aangesig, Marthinus se roem, Gister en As die 

son ondergaan. Willem van den Berg se romans Reisigers na nerens en Terna 

en variasies is deurspek met beskrywings van buite-egtelike verhoudings en die 

huwelike is byna voor die voet ongelukkig. Hierdie beeld van die huwelik soos 

dit in die "nie-belangrike" romans tot stand kom, verskil radikaal van wat deur 

die kultuurleiers in die veertigerjare as tradisioneel voorgehou is. 

In die "aanvaarde" romans Laat vrugte en Bart Ne/ is daar ook ongelukkige hu

welike, maar in Laat vrugte sterf tant Betta fn die situasie en kry oom Sybrand 

sy verdiende loon onder die "slegte" bywonersvrou, terwyl Johanna weliswaar 

buite-egtelik swanger raak, maar dan tog ten slotte stralend gelukkig met die 

pa van haar kind getroud is. In Bart Ne/ skei die hoofkarakters wel, maar die 

redes daarvoor word psigologies gemotiveer en Bart kies (volgens horn) die 

moreel korrekte pad deur te weier om Fransina terug te neem op grond van 'n 

Bybelse uitspraak: "Ek dink die Here sou dit afkeur, Pa. Dit is 'n dubbele hoe

reerdery" (Van Melle 1964: 183). Die feit dat sy skoonpa hierdie besluit goed

keur omdat Bart dit sien "soos hy dit self ook sien" (Van Melle 1964: 183), 

weerspieel wel 'n opvatting wat in die tyd sosiaal aanvaarbaar was, maar Van 

Melle (as nie-Afrikaner?) skryf nie veroordelend oor Fransina nie; inteendeel, die 

redes vir die egskeiding word as "menslik" gemotiveer. 

Die mynstakings op die Rand in 1922 weens loongeskille en die gevolglike ge

vegte tussen regeringstroepe en mynwerkers (baie van hulle Afrikaners), word 

breedvoerig in Mammon se afgronde en Ons bou 'n stad uitgewerk, en in Bas

jan Bastiaanse aangeraak. 
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Die afwesigheid van die behandeling van die kleurprobleem is opvallend. Soms 

is daar slegs 'n terloopse verwysing daarna en dan gewoonlik grootliks vanuit 

'n "wit" oogpunt. Selfs die roman As die son ondergaan wat deur 'n persoon 

van kleur geskryf is, behandel die verval van 'n jong plattelandse seun in die 

stad vanuit 'n "wit" morele perspektief. Bloot die swye oor politieke dimensies 

van die tyd spreek boekdele. Dit is net die Engelse mnr. Smith in Die held wat 

praat van almal as gelykes, as broers: wit en swart. Rasonderskeiding is vol

gens horn 'n barbaarse verskynsel. "Waar kry ons die reg om as base op te 

tree, om ander onderhorig te hou? Ek wil slegs geen onderskeid tussen volke 

en groepe net op grond van kleur laat maak nie" (Van den Heever 249). Dit is 

betekenisvol dat Van den Heever hierdie mening in die mond van 'n Engelsman 

le en sodoende nie die gevaar loop om so 'n "ketterse" mening deur 'n Afri

kaner te laat uitspreek nie. Die outeur gebruik op die wyse tog die geleentheid 

om kommentaar te lewer op apartheid, iets wat by hoe uitsondering in die 

tekste van Veertig voorkom. In Die held wys die "teejong" aan Peet 'n blaadjie 

waarin die swartmense op sekere regte aanspraak maak, maar volgens Peet is 

dit maar net die werk van 'n spul agitators. 

In Ons bou 'n stad onderskei Jan openlik tusssen werk vir "Witman en Kaffer", 

en beywer hy horn vir 'n "bestaanbare witmansloon" (Steyn 1945: 45). Chris 

"gee slegs aan sy eie mense" geleenthede. Slegs by een geleentheid word daar 

in die tekste vanuit Afrikanergeledere steun vir swartmense beskryf: Wessel 

Verwey word in Terna en variasies deur die Afrikaner-establishment beskou as 

"een van die gevaarlike en onverantwoordelik jong agitators" (Van den Berg 

1947: 112) omdat hy krities is en omdat hy pleit vir meer menslikheid en 

Christelikheid teenoor diegene wat dit verdien, naamlik "die onterfdes, die be

roofdes, die ekonomiese slawe, die wat die arbeid verrig waarvan ander die 

vrugte pluk" (Van den Berg 1947: 113). Hendrik Jansen beskerm wel die 

werkers se posisies omdat hy dit beskou as 'n "ekonomiese flater" om "die 

soort werk vir kleurlinge en naturelle deur blankes te laat doen"; as "'n 

noodsaaklike euwel" (Van den Berg 1947: 31-32). Hy doen dit egter slegs 

omdat swart werkers goedkoop arbeid is, want intussen spreek hy die kultuur

vereniging toe oor "Heilge Erfgoedere van ons Nasie" waarin hy pleit vir "ons 
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taal, ons verlede en tradisie, die behoud van 'n blanke beskawing in Suid-Afri

ka" en waarsku teen die "dreigende gevaar van rassevermenging" (Van den 

Berg 1947: 32). 

Die opvallende afwesigheid van 'n poging om die werklikheid van die samele

wing in die veertigerjare ten opsigte van die rasseprobleem aan te spreek, dui 

daarop dat dit 6f taboe was om daaroor te skryf, 6f dat daar absolute onkunde 

oor die onderwerp bestaan het, 6f dat skrywers gekonformeer het omdat hulle 

besef het hulle kom te staan teen 'n onversetlike bestel wat die tipe kritiek nie 

sou duld nie, 6f dat die bestaande beleid algemeen ondersteun is. Dit lyk in elk 

geval volgens die tekste asof kritiese kommentaar oor bogenoemde tema as 

van minder belang beskou is. 

1.5 Vertelperspektief 

In al die tekste ender bespreking met die uitsondering van Marthinus se roem 

(Van den Heever (1949), is daar 'n alwetende verteller aan die woord. Op 

grond van sy onbeperktheid en sy alwetendheid kan hierdie verteller nie slegs 

wat hy weet en sien van die verhaalwereld vertel nie, maar lewer hy kommen

taar oor 'n spesifieke tydperk en/of oor bepaalde opvattings. Sekere opvattinge 

oor ender andere die Afrikaner en Afrikanerskap en die godsdiensbeskouing 

van die Afrikaner word herhaaldelik deur die vertellers aan die leser oorgedra 

sodat daar bepaalde sinvolle afleidings gemaak kon word wat daarop dui dat 

daar menings bestaan het wat soms totaal verskil van dit wat in die algemeen 

as tipies vir die veertigerjare beskou word. 

In enkele tekste gebruik die implisiete outeur (deur die alwetende verteller) die 

teks om die Afrikanersaak te propageer by sy leser. In Ontwaking 'n verhaal uit 

Die gerf, vind die vertelling vanuit die perspektief van 'n waardige Afrikaner

boer plaas en dra die derdepersoonsverteller deur die gedagtes van die karakter 

die gebeure tydens die simboliese ossewatrek aan die leser oor. Die implisiete 

outeur lewer egter deurgaans deur die ou boer se gedagtes kommentaar op 

198 



wat hy as 'n bakenjaar beskou. "In die volgende veertien dae en nagte sal daar 

op die pad van Suid-Afrika gehoor word die sagte tred van Jong Suid-Afrika 

wat met die brandende fakkel noordwaarts snel" (Murray 1941: 33). Op 

hierdie wyse word die skets 'n soort propagandastuk vir die Afrikanersaak en 

is dit nie die woorde van die karakter nie, maar die eksplisiete kommentaar en 

visie van die verteller wat sy ideologie verkondig: "Dit is asof die sterrehemel 

en die vlakte, en hul eie harte wag en weet dat wat vreemd en onverskillig is, 

uiteindelik sal moet swig vir die Afrikanergees wat hierdie aarde liefhet" (Mur

ray 1941: 36). 

Hierdie self de werkwyse word in Ons bou 'n stad aangetref. Chris en Jan word 

deur die verteller voorgestel as intelligente, vooruitstrewende en knap jong 

Afrikanermanne wat in die stad opgang maak, hulle vir die Afrikanersaak be

ywer en uiteindelik uiters suksesvolle loopbane bou. Dit is die bedoeling van die 

verteller om deur die status wat hy aan hierdie karakters toeken die Afrikaner

saak in die stad by die leser te propageer. Dit word duidelik uit uitsprake soos 

die volgende: "Juis hier moet 'n pols van sy eie mense en sy eie nasie tot 

stand kom ... om 'n daad te verrig wat die ou griewe sal regstel en die aan

vaarde verdrukking ... verwerp" (Steyn 1945: 134). Die verteller pleit verder 

vir die Afrikanersaak: "Ons moet net geduldig wees en onsself stadig sterker 

maak, totdat mense soos ons eindelik die pilare kan wees waarop mag vir en 

van ons eie nasie rus" (Steyn 1945: 387-388). Hierdie doelbewuste magstre

we is reeds in paragraaf 1.3.2 van hoofstuk 2 bespreek. 

Die verdeeldheid wat daar in die veertigerjare in Afrikanergeledere bestaan het, 

word wel ook in enkele tekste vanuit die vertellershoek belig. In Eenderse mor

ge (Venter 1950) word die botsende menings wat daar oor deelname aan die 

Tweede Wereldoorlog bestaan het deur die karakters Siewert en Hardus ver

woord. Hulle is bure en vriende en kom ten slotte (nadat daar byna 'n tragedie 

plaasgevind het) tot versoening. Met hierdie versoening skakel die implisiete 

outeur die moontlikheid uit dat hy van die leser verwag om kant te kies. In 
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Basjan Bastiaanse vind die vertelling hoofsaaklik vanuit die perspektief van die 

hoofkarakter Basjan, plaas. Basjan word uitgebeeld as 'n voortreflike boer, eg

genoot en vader. Hy is welvarend en 'n waardige Afrikanerleier. Sy teenstan

ders in die roman word voorgestel as mense wat mag om eie gewin soek; as 

nikswerd en agterbakse fortuinsoekers. Teen die einde van die verhaal lees die 

leser egter nie meer die karakter se woorde nie, maar klink daar 'n stereotiepe 

propagandistiese besieling en oproep uit die mond van die implisiete auteur: 

"Waarom het hulle (die Voortrekkers) padgegee? Omdat hulle hul eie wou 

behou ... Tevrede met hulle huisgesinne, hul Bybel en hul God het hulle die lig 

gedra diep in die land in .... soms het hulle om die graf van 'n dierbare gestaan, 

ander tye was hulle in doodsgevaar . . . Se hulle nie vanaand vir ons dat ons 

moet terug gaan na die wee van ons vaders . . . nie? Se hulle nie vir ons om 

terug te keer tot ons God nie?" (Mikro 1945: 212). Hierbenewens lewer die 

verteller by monde van sy modelkarakter 'n ernstige pleidooi vir eensgesindheid 

in Afrikanergeledere en probeer hy sy leser oorhaal om die karakter se strewe 

te verwesenlik. 

In die meeste van die verhale kom die (manlike) hoofkarakters egter in konflik 

met die een of ander beperkende aspek van die maatskaplike bestel. In Die held 

is die hoofkarakter Peet, 'n onderwyser en 'n diaken in die kerk en hy beywer 

horn vir die Afrikanersaak, maar die agtergrondkennis wat die alwetende vertel

ler aan die leser deurgee, doen afbreuk aan die geloofwaardigheid van Peet se 

pogings. Die leser word naamlik ingelig oor Peet se vertwyfelinge oor die waar

de van godsdiens en sy opstand teen die "afgemete tradisieopvattings" wat hy 

aangevoel het as 'n "inknelling" (Van den Heever 1948: 82). Uit die be

skrywing van 'n kultuuraand in die stad soos dit vanuit Peet se perspektief be

leef word, kom 'n bepaalde siening oor die aard van die Afrikaner se kultuur in 

die stad tot stand. Die klein gehoor, die banale geskree, die vals gesing van 

"Afrikaners landgenote", die "dorre relaas" van die spreker sowel as die onaf

geronde, geykte items op die program openbaar die verteller se siening dat die 

Afrikaner se kultuurbelewing in werklikheid oppervlakkig is. 
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Die perspektief van waaruit die dokter in Die held die Afrikaner beleef, dra gra

ter gesag. Hy word voorgestel as denkend, hartlik en menslik. Hy is nie bereid 

om sommer te oordeel nie en hy het 'n ruim uitkyk. Wanneer hy meen dat 

godsdiens altyd met swart en dood vereenselwig word en hy wonder waarom 

godsdiens nie opgewek en met 'n glimlag beoefen kan word nie, en wanneer 

hy nie bereid is om sommer meer 'n egskeiding te veroordeel nie, slaag die 

verteller daarin om die hedendaagse leser oor te haal om horn met hierdie 

standpunte te vereenselwig al is dit standpunte wat in die literere weergawe 

van die sosiale bestel van die veertigerjare volgens die kanon skaars bestaan 

het. Deur 'n Amerikaner in Die Held aan die woord te stel om sy mening oor 

die Afrikaner te lug, kan die leser aflei dat die auteur wil poog om 'n 

objektiewe mening oor die Afrikaner uit te spreek. Die Amerikaner meen dat 

die enigste Afrikaners wat nog bestaan, die op die platteland is. Die Afrikaner 

in die stad kon net sowel 'n Engelsman gewees het. "Julle is eintlik maar 

Engelse wat Afrikaans praat" (Van den Heever 1948: 317) en "Julle herinner 

my so baie aan die Vlaminge met hulle 'handhaaf' dit en 'handhaaf' dat - dit is 

tog so 'n bietjie van 'n verskynsel van minderwaardigheid" (Van den Heever 

1 948: 31 8). Die verteller bevraagteken op die wyse bestaande opvattinge oor 

wat die begrip Afrikaner behels. 

In Reisigers na nerens word die vertelling deur die perspektief van 'n verskei

denheid karakters aangebied. Die karakters wat die bestaande Afrikaneresta

blishment voortdurend verwerp en in 'n swak lig stel, word voorgestel as wel

varende, moderne, belese en intelligente jong mense. Daarteenoor word die 

"vooraanstaande 11 Afrikaners en Afrikanerleiers in die gemeenskap uitgebeeld 

as oneerlik en vals en word hulle ten slotte ontmasker as bedrieers. Met hierdie 

teenstelling wil die implisiete auteur die leser dus manipuleer om die perspek

tief wat die intelligente karakters op die samelewing bied as gesaghebbend te 

aanvaar, en hulle sarkastiese uitsprake (oor Afrikanerskap) goedkeurend te 

beskou: "'n Nasie is 'n nasie in soverre hy sy nasielede kan verenig om op te 

tree op grondslag van sekere dinge waaraan almal glo. Dit gee horn karakter. 

By ons, Calvinisme, nasionalisme ... " (Van den Berg 1946: 14-15), of: "Ons 

met ons dierbaar Suid-Afrika! 11 
... 

11 (Van den Berg 1946: 15) en: die "jammer-
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like geskreeu oor nasionalisme en volksverlede en christelikheid" (Van den Berg 

1945: 37). 

In talle tekste maak die verteller van sy alwetendheid gebruik om deur die daar

stelling van spesifieke karakters 'n kritiese perspektief op die bestaande opvat

tinge oor die kerk en godsdiens te bied. In Klaradynstraat, Vliee teen die ruite 

en Die held stel die verteller byvoorbeeld die predikant aan die leser bekend. In 

al drie gevalle is die beeld wat daar van die predikant gegee word, onvleiend. In 

Klaradynstraat kom die dominee volgens die verteller nie dikwels in die woon

gebied nie; hy weet nie eers of die inwoners van sy lidmate is nie en hy sien op 

daarteen om na die "broeines van onheil" in die krotbuurt te gaan. Hy meng 

graag met mense wat ryk is en groot dankoffers gee. Sy "wit strikkie verseker 

horn oral van 'n vriendelike gesig, speenvarkies en 'n kalkoen met Kersfees 

(Mikro: 1947: 213). In Die held stel die verteller die predikant karikatuuragtig 

voor: "sy kaal kop is vol sweetkorrels vyat hy kort-kort met sy sakdoek afvee", 

en hy het altyd "'n onbehoorlike komiese uitdrukking" op sy gesig (Van den 

Heever 1948: 54). In Vliee teen die ruite jak die predikant Sarel af as hy nie 

Sarel se vrae kan beantwoord nie. Deur die negatiewe uitbeelding van die pre

dikante-karakters wil die verteller die leser blykbaar oortuig dat predikante se 

vermanings en raad dikwels op valse voorwendsels berus en op die wyse word 

die tradisionele opvatting oor die gesag van predikante afgetakel. 

In Vliee teen die ruite is Sarel Pieterse die fokalisator. Hy word voorgestel as 'n 

eenvoudige, maar eerlike en opregte man wat al deeglik kennis gemaak het 

met swaarkry. Hy bevraagteken God se wee en meen dat, as God die nageslag 

straf vir die wandade van die voorouers, kan Hy nie 'n God van liefde wees nie 

(Van den Bergh 1953: 66). In Anderkant die berge neem Skalk sy vader se 

optrede vanuit sy (Skalk se) hoek waar: Willem Pelser praat sy optrede uit die 

Bybel goed en vervloek wereldse plesier, maar intussen dans hy en drink 

soveel wyn as wat vir horn aangebied word. Skalk bevraagteken hierdie soort 

geloof. Ook die Lotriets se godsdiensbelewing in Klaradynstraat word vanuit 

die pa Sarel se hoek waargeneem. Volgens horn is alles sonde en God is altyd 

gereed om te straf. Dit is ook verbode om toegeneentheid teenoor mekaar te 
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wys. Sarel Lotriet kom ten slotte tot die insig dat so 'n strakke godsdiensbeoe

fening onaanvaarbaar is. Hierdie ommekeer kan aanvaar word as manipulasie 

deur die verteller om sy siening aan die leser oor te dra. Soortgelyke manipu

lasie word in Terna en variasies aangetref. Mollie se godsdiensbelewing word 

vanuit haar man Johan, se oogpunt beskou. As karakter is hy egter self in 'n 

buite-egtelike verhouding betrokke, maar die suggestie word deur die verteller 

gelaat dat Mollie indirek daarvoor verantwoordelik is weens haar oordrewe be

heptheid met die euwels van die wereld. Deur die manipulasie van sy karakters 

wil die verteller die mening oordra dat Johan se negatiewe belewing van Mollie 

se godsdiens geregverdig is. 

Die enigste teks waarin die gebeure deur 'n ek-verteller verwoord word, is 

Marthinus se roem (Van den Heever 1949). Omdat Marthinus die primere foka

lisator is, bly alle ander visies van minder belang. Die leser leer ook vir oom 

Basjan hoofsaaklik vanuit Marthinus se perspektief ken. Die ek-perspektief 

word egter deurlopend onderbreek deur die kommentaar van ander karakters 

wat met die ek-verteller in gesprek tree sodat die leser kan aflei wat die impli

siete auteur se bedoeling met die verhaalgebeure is, naamlik om Marthinus te 

ontmasker as 'n lui, skynheilige nikswerd vent wat homself in posisies in-lieg 

en bedrieg ter wille van persoonlike gewin. Die suggestie word gelaat dat daar 

werklik sulke mense onder Afrikanerleiers bestaan. Dit is die reaksie en die 

kommentaar van die ander karakters wat die dunk wat die ek-verteller van 

homself en van oom Basjan het, ondermyn. Die woorde van karakters soos die 

buurman: "Jy is glo deur, maar dit is maar in die derde klas. Ek het gedag jy sal 

so hoog uitkom dat daar omtrent geen klas is waarin jy nog pas nie" (Van den 

Heever 1949: 5), verraai byvoorbeeld vroeg reeds die hoofkarakter se ver

waandheid. Ook sy pa se swye oor oom Basjan, tant Rosy se onderlinge glim

laggies wanneer oom Basjan breedsprakige uitsprake maak en soortgelyke 

reaksies van ander karakters is veelseggend. Op hierdie wyse word die aftake-
, 

ling van die ek-verteller deur die sub-perspektiewe van die newe-karakters vol

trek. Die feit dat die hoofkarakter Marthinus, ten slotte as 'n skurk uitgewys 

word en in die tronk beland, veroorsaak dat die leser tot die besef van die 

implisiete auteur se bedoeling met die teks kom, naamlik die genadelose ont-
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maskering van sogenaamde Afrikanerleiers in hulle oneerlike strewe na mags

posisies en invloed. In 1949 toe die Afrikaner pas die mag in die land bekom 

het, sou so 'n ontmaskering waarskylik nie deur die Afrikanerpolitici verwelkom 

word nie. 

1.6 Samevattend 

Daar is in hierdie afdeling verslag gedoen van die inhoud van 'n aantal Afri

kaanse tekste en van hoe dit moontlik die tyd waarin dit verskyn het, aange

spreek het. lnligting is ingewin wat verhelderend op die hedendaagse leser se 

kennis omtrent die tyd onder bespreking kon inwerk. Terwyl (met die uit

sondering van Bart Ne/ en Laat vrugte) nie een van die ander twee en twintig 

tekste wat in die veertigerjare verskyn het gunstig deur die literatuurgeskied

skrywers Antonissen (1960), Dekker (1966) en Kannemeyer (1978) ontvang 

is nie, is daar by die herlees van hierdie romans tot interessante insigte 

gekom en betekenisvolle afleidings is gemaak. Terwyl die bekende plaas

milieu asook die stryd van die Afrikaner as vreemdeling in die stad hoofsaak

lik die aard van die "erkende" tekste van die tyd bepaal het, handel heelwat 

van die ander romans oor nie-hero"iese aspekte van die Afrikanerlewe in die 

stad. Dit wissel van die ontaarding en verval van die Afrikaner in die stad 

soos in Klaradynstraat tot die ontwikkeling van 'n nuwe adel in Ons bou ~n 

stad, waar 'n gesofistikeerde, belese en krities georienteerde geslag jong

mense tot stand kom. Hierdie jongmense skroom nie om sekere aanvaarde 

norme nie net te bevraagteken nie, maar dit selfs in sommige gevalle te 

verwerp, soos in Tema en variasies. 

Die beeld van die Afrikaner soos dit in die tekste van veertig tot stand kom, 

(onder andere in Ons bou ~n stad , Basjan Bastiaanse en Bart Ne/) onderskryf 

weliswaar die bestaan van 'n ideale Afrikaner soos dit deur die politici en kerk

kultuurleiers asook deur kultuurorganisasies en in die skole in daardie tyd van 

magsopbou aan die volk voorgehou is. Meermale egter het skrywers dit inder

daad reeds in die veertigerjare gewaag om bestaande magstrukture, instellinge 

en opvattinge te kritiseer en/of te negeer en die beeld van ideale Afrikaner soos 
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dit in die veertigerjare bestaan het, dikwels in hierdie, meestal nie-gekanoni

seerde tekste te ondergrawe. Die herlees (in sommige gevalle selfs die heront

dekking) van die tekste van die veertigerjare kon dus 'n korrektief aanbring op 

die beeld van die Afrikaner soos dit deur die gekanoniseerde werke opgebou is. 

Deur 'n imagologiese benadering kon verskeie imagotipes of stereotipes onder

skei word soos dit in die tekste van veertig tot stand gekom het. So is byvoor

beeld aangetoon dat die literatuur van Veertig nog in 'n groot mate as koloniale 

literatuur beskou kan word ten opsigte van die uitbeelding van die inheemse 

bevolking of karakters van kleur. Die bekende stereotipering en imagovorming 

soos dit in die koloniale literatuur voorkom (soos uiteengesit in paragraaf 2.2.2 

van hoofstuk 1 ), is ook in die tekste van veertig teenwoordig. Die feitlik totale 

afwesigheid van 'n mening oor die rassesituasie wat alreeds in die veertigerjare 

'n ernstige politieke werklikheid was, dui 6f op 'n afsydigheid daaromtrent, 6f 

op onkundigheid ten opsigte daarvan, 6f op 'n doelbewuste verswyging 

daarvan omdat dit in stryd was met die politiek van die tyd. Wanneer die 

rasseprobleme wel aangespreek is, is dit gedoen in die enkele tekste wat die 

toe bestaande politieke opvattinge gekritiseer het, soos in Terna en variasies. 

'n lnteressante afleiding wat gemaak is, is dat deur 'n "erkende" outeur soos 

C. M. van den Heever blykbaar twee soorte tekste geskryf is. Die wat gekano

niseer is en stereotiperend was, en die tekste wat nie gekanoniseer is, en wat 

nie-stereotiperend was nie. 

Die bevindinge omtrent die tekste van veertig, 'n era toe die Afrikanersamele

wing aan min of meer dieselfde omstandighede onderhewig was as wat in die 

tagtigerjare die geval was (kyk paragraaf 1.4.3), dien as 'n veelseggende, ver

gelykende kontrolegroep vir die bespreking van die tekste van tagtig. 
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"Die Staat begryp nie die dieper aard van die chaos nie, nog minder sy wetgewers. 

Hulle gee die reels vir orde, smeer die simptome van chaos toe, en laat dus die 

chaos onder die oppervlakte ontwikkel totdat dit eendag soos 'n vulkaan ontplof. 

Die Staat besef nie die waarde van die skrywers nie. Die ontploffing van chaos het 

alreeds in die skrywers self plaasgevind. Deur 'n soort innerlike dissipline het hulle 

in hulle skeppingswerk ten minste 'n betekenisvolle vorm aan die aard van chaos 

gegee" (Malan 1985: 75-76). 

"Ek dink die groot basis van kommunikasie tussen leser en skrywer is nie net daarin 

gesetel hoe hy skryf of wat hy skryf nie, maar in wat horn so erg pla dat hy daaroor 

moet skrywe en of hy so skryf dat die geldigheid van die ding wat horn pla, oor

gedra word aan die leser, horn saamvat, dit horn ook begin pla" (Malan 1985: 138). 
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2. DIE TEKSTE VAN 1980-1990 

2.1 lnleiding 

Die ses tekste uit die tydperk van tagtig waarop daar vir 'n ondersoek van die 

literere praktyk besluit is, naamlik Die /aaste Sondag van Elsa Joubert ( 1 983), 

Blaaskans van John Miles ( 1 983), Onse Hymie van Etienne Leroux ( 1 982), 'n 

Wereld sonder grense van Alexander Strachan (1984), Toorberg van Etienne 

van Heerden ( 1 986) en Anderkant die Rubicon van Jan Zacharias ( 1 989), 

stem ooreen in die opsig dat die openbare beleid van die regering van die tag

tigerjare nie alleen in die tekste bevraagteken word nie, maar dat dit meestal 

ondergrawe word en die owerheid se gebreke aan die kaak gestel word. Die 

ses tekste weerspieel verder almal die afstand wat daar sedert die sestiger

jare tussen die skrywer en die owerheid ontstaan het soos telkens reeds in 

hierdie studie aangetoon is. Met die uitsondering van Anderkant die Rubicon 

is die ander vyf tekste in die algemeen gunstig deur resensente ontvang en 

talle van die tekste is een of meer kere met literere pryse bekroon. Die vyf 

kan dus ook beskou word as deel van die kanon. 

Toorberg is teen 1991 reeds in Engels en ses Europese tale vertaal en word 

deur resensente hoog aangeslaan. Die roman is in 1 989 bekroon met die 

Hertzogprys nadat dit reeds die W .A. Hofmeyrprys en die CNA-prys asook 

die ATKV-prys verower het. Onse Hymie het in 1982 verskyn en is in 

dieselfde jaar met 'n derde prys vir die Louis Luyt-prys vir letterkunde 

bekroon; Leroux word deur onder andere Brink (1982) en Breytenbach (1983) 

beskou as "ons voorste prosa"is". 'n Wereld sonder grense is in 1985 met die 

Eugene Maraisprys bekroon. Toe Blaaskans verskyn het, is John Miles be

skryf as "the most banned of the Afrikaans novelists" (Rabie 1983). Met 

Blaaskans slaag Miles egter daarin om "such a very subtle and confusing 

book" te skryf, "that one supposes the censors may get lost along the way 

and come to no clear decision", aldus Rabie (1983). Venter beskou Blaaskans 

as "'n skitterende bevestiging" van Miles se meesterskap (Venter 1983a) en 
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Brink beskou die roman as 'n "briljante, subtiele" werk deur "een van die heel 

belangrikste prosateurs in Afrikaans" (Brink 1983a). Blaaskans was ook 

onder die eerste vyf werke wat gekeur is vir die Louis Luyt-prys in 1983. 

Sommige resensente prys Die laaste Sondag literer hoog aan. Brink meen by

voorbeeld dat Joubert "op die terrein van die fiksie ... nog nooit iets sterker 

as Die laaste Sondag geskryf het nie" (Brink 1983: 42), en Van der Walt be

skou Joubert as "een van die belangrikste prosa"iste in Afrikaans" veral omdat 

sy die "kernprobleem van ons bestaan in Suider-Afrika" op 'n "woordkunstige 

wyse" probeer peil (Van der Walt 1984: 14). Kirchner meen egter in Die 

Suidwester dat die roman nie aan '"n mate van eensydigheid ontkom nie" 

(Kirchner 1983: 19) terwyl Olivier beweer dat die gegewe van die novelle 

"wonderlik" is, maar dat dit nie slaag nie en as 'n volledige roman uitgewerk 

behoort te word (Olivier 1984: 10). Die roman verskyn in 'n jaar toe daar in 

werklikheid 'n gesprek rondom die rol van die kerk in die samelewing aan die 

gang was. In hierdie tyd het die Gereformeerde Ekumeniese Sinode van die 

Nederduits-Gereformeerde Kerk ernstig begin besin oor sosiale geregtigheid 

en verandering in Suid-Afrika en sekere Bybelse perspektiewe op menseregte 

begin bespreek. Oor die opvattinge in die dokument Kerk en samelewing oor 

geregtigheid en menseregte was daar ernstige verdeeldheid in Afrikanergele

dere en baie lidmate het by die Afrikaanse Protestantse Kerk aangesluit. Al 

die resensente is dit eens dat die roman aktuele kwessies aanspreek, veral 

rondom swart- en witverhoudinge en die rol wat die kerk in die verband 

speel. Hans Ester wys daarop dat Elsa Joubert sedert die verskyning van Die 

Swerfjare van Poppie Nongena (1978) "in het middelpunt van de belangstel

ling (heeft)) gestaan" (Ester 1984: 30), en Anna van Zyl meen dat Joubert 'n 

"gewaagde tema wat hoogs aktueel is, aansny - gesien in die lig van die 

tradisionele kerkbeskouing in Suid-Afrika" (Van Zyl 1983: 14). Sy voer aan 

dat die roman 'n vingerwysing na die kerk is, dat dit "groot trefkrag by die 

publiek sal he en tot hulle (die lesers - A.J.) gesprekke aanleiding kan gee", 

en dat dit 'n "opskudding" kan veroorsaak (Van Zyl 1983: 14). Wollheim 

druk dit nog sterker in The Argus uit. Hy beskou die roman as 'n ysingwek

kende waarskuwing aan wit Suid-Afrika oor wat die land te wagte kan wees 
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as die witman nie onmiddellike wysigings aan sy houding en optrede teenoor 

swartmense bring nie (Wollheim 1 984: 1 7). 

Alhoewel Onse Hymie met frases soos "sy mins bevredigende", "'n insin

king" in sy werk en "not his best" ontvang is, was daar net soveel lof vir die 

werk. Braam Muller wys daarop dat Leroux sy "geliefde volgelinge en sy ha

ters" het (verwysende na die Publikasieraad en die verbod op Magersfontein, 

0 Magersfontein!) en hy meen dat Leroux weer soos vir baie jare, "op Suid

Afrikaanse tone trap" (Muller 1982: 5). Venter reken dat daar "min stigting", 

maar "baie lering" daarvan uitgaan en dat die roman bewys "hoe veelkantig 

die lag as literere wapen kan wees" (Venter 1984: 2). Smuts beskou Onse 

Hymie as "meer aktueel in sy kommentaar" as byvoorbeeld Magersfontein, 0 

Magersfontein! Vir Smuts is dit "een van sy bestes" veral omdat Leroux daar

in geslaag het om van romankuns verhaalkuns te maak (Smuts 1982: 15). 

Kerneels Breytenbach noem die roman die "letterkundige 'happening' van die 

jaar waarmee hy "wraak neem" en hy meen dit is 'n "baken op sy skrywers

pad" (Breytenbach 1982: 5). Volgens Graham Linscott in The Daily News 

"(resumes) Leroux his assault on the Afrikaner-Nationalist Establishment" 

(Linscott 1982: 24). Die sedebewakers beskou Leroux egter steeds as 'n 

ondermynende skrywer wat 'n bedreiging vorm vir die aanvaarde norme van 

die "volk"; wat die volkseie met bespotting in sy romans probeer aftakel. 

Byna al die resensente is dit eens dat Onse Hymie "meer toeganklik" is as sy 

vorige romans; dat dit deur die "wyer publiek" gelees en verstaan sal kan 

word. Tereg laat dit die vraag ontstaan: sou Leroux dalk hierdie keer met sy 

roman sy "boodskap" baie duidelik by die "algemene leser" wou tuisbring, 

vandaar die "groter toeganklikheid"? Die feit dat die roman ten spyte van uit

gesproke kritiek teen die bestel, tog in die tyd met 'n derde prys vir die Louis 

Luyt-prys vir Letterkunde bekroon is, getuig van die "breuk" wat daar inder

daad in die tagtigerjare tussen die skrywer en die !iterator aan die een kant, 

en die owerheid aan die ander kant gekom het. 

Die bekroning van Toorberg met die Hertzogprys in 1989 het met 'n mate 

van omstredenheid gepaard gegaan. Van Heerden het aanvanklik die Akade-
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mie om uitstel gevra sodat hy kan besluit of hy die prys gaan aanvaar. Sy be

sluit is deur die media as polities van aard beskryf omdat hy bedank het as 

Akademielid nadat die Akademie erelidmaatskap aan 'n voormalige Staatspre

sident mnr. P.W. Botha, toegeken het. In 'n onderhoud met Die Burger het 

Van Heerden self gese: "Ek het gevoel dat die Akademie horn op die manier 

ingelyf het by die staatsoptrede" en hy moes besluit: "of ek 'n prys kan aan

vaar van die liggaam waaruit ek bedank het" (Le Roux 1989: 1 ). Sy besluit is 

op verskillende wyses deur die media ontvang. Die redakteurskommentaar in 

Beeld ( 1989) het dit beskou as 'n "potensieel skadelike episode" en Van 

Heerden gekritiseer oor die verband wat hy gevind het tussen politiek en die 

toekenning. Daarteenoor berig Grabler in Tempo dat die jonges hierdie prys 

verwerp omdat dit "ideologies" van aard is en "gekenmerk (word) deur 'n 

baie ou, onderliggende nasionalisme" wat aan die "establishment getrou" bly 

(Grabler 1989: 1 ). Sommige jong skrywers meen selfs dat die Akademieprys 

vir skrywers 'n "bedreiging" inhou en "'n verleentheid" is. Dat daar wyd 

negatiewe reaksie oor die Hertzogprys bestaan, val nie te betwyfel nie; niete

min word die prys meestal as 'n "prestige"-prys beskou en het baie belang

rike Afrikaanse skrywers dit al verower. Dit is moontlik dat hierdie herrie 

random die Hertzogprys dalk mede-verantwoordelik was vir die wye publisi

teit wat Toorberg geniet het, maar die wyse waarop die roman deur alle 

resensente (ook in die buiteland) ontvang is, bewys dat die boek op verdiens

te beoordeel is. Beskouings soos 'n "magnificent book" en "one of the best 

recent South African novels" (Hotz 1989) "a powerful, if obsessive, poetic 

history of his (Van Heerden's) people" (Fisher 1989); '"n indrukwekkende 

roman" (Van Zyl 1988), "die lees van Toorberg (word) 'n roerende ervaring" 

(Coetzee 1989: 61 );"een meesterlijke roman" (Ester 1987: 85) en die roman 

is "iets van groat waarde" (Olivier 1987: 22), karakteriseer die ontvangs van 

die roman. 

Die verhale in 'n Wereld sander grense spreek die Suid-Afrikaanse werklikheid 

aan in die opsig dat dit byna as 'n verslag gelees kan word van die grensoor

log waaraan feitlik elke Suid-Afrikaner in die sewentiger- en tagtigerjare op 

die een of ander wyse blootgestel was. Sedert 1975 het die Suid-Afrikaanse 
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Weermag volskaals betrokke geraak by die burgeroorlog in Angola teen 

SWAPO. Hierdie deelname van Suid-Afrika is wereldwyd veroordeel. Ook in 

Suid-Afrika self was daar verset teen die grensoorlog en veral jongmense wat 

verpligte diensplig moes verrig, het toenemend in opstand daarteen gekom. 

Die lede van die End Conscription Campaign het hulle beywer vir die afskaf

fing van verpligte diensplig omdat hulle nie geglo het aan die oorlog waaraan 

hulle moes deelneem nie. Hierdie organisasie se optrede is deur die regering 

veroordeel as "onpatrioties" (Jacobs 1990: 105). In 'n Wereld sander grense 

is die soldaat-verteller en sy makkers betrokke by hierdie oorlog op die Ango

lese bodem. In 'n onderhoud met Beeld se Strachan dat hy met die roman 

"verslag wou doen van 'n wereld waarvan (hy) weet" (Robinson 1985: 3). 'n 

Baie prominente afbeelding van 'n handgranaat op die buiteblad van die bun

del suggereer die gewelddadigheid wat in die kortverhale oorheers. Volgens 

Van Zyl gee Strachan in hierdie bundel "aan 'n versplinterde tyd gestalte". 

Die bundel is 'n aanklag "teen 'n tyd waaruit alle menslikheidsoorwegings 

verdwyn het" (Van Zyl 1985). 

Anderkant die Rubicon deur Jan Zacharias is nie wyd geresenseer nie. Trou

ens, daar kon slegs vyf resensies en/of resepsieverslae opgespoor word. 

Abendroth voer in The Citizen aan dat 'n mens net na die Uitgewers (Oranje

werkers Promosies) van hierdie roman moet kyk om te weet vanuit watter 

perspektief die gebeure aangebied word; dat dit "a clear propaganda exercise 

in Dodo-like Afrikaner Rightwingerism" is (Abendroth 1990: 6). Daarmee gee 

hy te kenne dat die gesigspunt van die regse Afrikaner oud-modies en uit

gediend is. Vir horn is die roman 'n pleidooi vir 'n Afrikanertuisland. Hy vind 

nogtans dat die roman goed geskryf is. Hierteenoor noem Cilliers in Die 

Patriot (mondstuk van die regse Afrikaners) die roman "aangrypend" en "sen

sasioneel". Vir horn is die roman "die verwerking van harde dokumentere 

feite" wat die "uitwerking van (die) onsinnige PW-beleid op die ganse Suid

Afrika" in verhaalvorm weergee (Cilliers 1989: 13). Sou die roman om suiwer 

literere gehalte genegeer word of gee die duidelik verregse ideologiee wat die 

roman propageer (naamlik dat apartheid die enigste werklike oplossing vir die 

land se probleme bied) die deurslag wanneer dit na waarde geag moet word? 
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Vir hierdie studie is Anderkant die Rubicon belangrik omdat die roman wat 

beslis ook 'n mening oor die Afrikaner en Afrikanerskap, gee juis die veelkan

tigheid van laasgenoemde begrippe illustreer. 

2.2 Milieu 

Volgens die werkwyse van die Nuwe Historisisme word die tekste in die hier

opvolgende bespreking in verband gebring met die konteks van die werklik

heid waarbinne dit ontstaan het. Hierdie benadering stel die ondersoeker in 

staat om opnuut afleidings te maak omtrent die aktuele konteks van die tyd 

waarbinne die gebeure afgespeel het, en dan kan daar vasgestel word of die 

werklikheid soos dit in die tekste uitgebeeld word, moontlik die leser op 'n 

ander wyse kan aanspreek as wat ciie tradisionele geskiedenis dit aan die 

leser voorhou of voorgehou het. Met die uitsondering van Anderkant die 

Rubicon wat hoofsaaklik teen die agtergrond van die stad (Pretoria) afspeel, 

en 'n Wereld sander grense wat meestal grepe weergee uit die lewe van 'n 

soldaat wat deelneem aan die grensoorlog het die ander tekste dan ook die, 

vir die leser, bekende plaas of die platteland as agtergrond. Die romans onder 

bespreking ontstaan in die tyd toe die destyds nuwe premier P.W. Botha in 

1978 aan bewind gekom het en in die tyd toe die aanslag van buite die 

landsgrense teen Suid-Afrika en teen imperialisme en kolonialisme, verskerp 

is. P.W. Botha het in hierdie tyd sy beleid van "vreedsame naasbestaan" aan 

buurlande voorgestel, maar geen Afrikastaat het op die voorstel gereageer 

nie. Botha se beleid was in 'n groot mate gegrond op die oortuiging dat daar 

'n "totale aanslag" teen Suid-Afrika deur die "kommuniste" georkestreer 

word om Suid-Afrika lam te le sodat die land deur die "swartmag" oorge

neem kon word (Cameron 1992: 299). Teen hierdie agtergrond plaas Zacha

rias sy roman. Anderkant die Rubicon speel af in die tagtigerjare en die ge

beure neem 'n aanvang op die vooraand van die 1983-verkiesing toe wit kie

sers in 'n referendum moes stem vir die instelling van 'n driekamerparlement. 

Daar word aangedui dat dit op materiele gebied goed gaan met hierdie stads

A frikaners al is die ekonomie "aan die gly" (Zacharias 1989: 39). Die gebeure 

212 



speel af in 'n tyd toe onluste en geweld aan die orde van die dag was: aan

valle op skole, stakings by universiteite, oorvol tronke, Casspirs en petrol

bomme, brandstigting, roof en halssnoermoorde vorm alles deel van die Suid

Afrikaanse milieu, en vorm ook die agtergrond van die roman. Die verteller 

neem duidelik standpunt in van vriend teenoor vyand, synde wit teenoor 

swart (Zacharias 1989: 39). Die gebeure speel verder af in 'n tydperk wat 

gekenmerk is deur sowel 'n knellende droogte as, volgens die verteller "'n 

fisiese manifestasie van die geestelike en intellektuele droogte" (Zacharias 

1989: 49) van die Afrikaner. Deur die gebeure teen die agtergrond van die 

verdorrende droogte te plaas, kry die neerdrukkende boodskap van die roman 

verdere momentum. Die verteller verbind self die droogte en die geweld direk 

met die gegewe: " ... die land (is) besig om in vlamme op te gaan, die droogte 

(is) besig om die aarde te verskroei" (Zacharias 1989: 159). Hierteenoor 

vorm Europa, meer spesifiek Duitsland 'n milieu wat in idilliese teenstelling 

met Suid-Afrika voorgestel word en Duitsland dien vir die verteller as voor

beeld van hoe die volkstaat (wat deur die roman gepropageer word) daar sal 

uitsien. Volgens Blommetjie die hoofkarakter se vrou, is dit '"n plek vir or

dentlike mense" (Zacharias 1989: 89). S6 'n land is een waarin sy glo en wat 

sy wil help tot stand bring. "'n (L)and van ons eie ... wat so lyk. Netjies, 

skoon, modern, rustig en Westers" (Zacharias 1989: 89). Dit is ironies dat 

Duitsland deur die skrywer as idillies voorgestel word, terwyl die Berlynse 

muur ju is in 1989 (toe die roman verskyn het), geval het. Oos- en Wes

Duitsland is in 1 990 onder een regering herenig en die tydperk is, in teenstel

ling met die "rustigheid" wat die roman voorstel, in werklikheid gekenmerk 

deur onrus. Hierdie ideale omgewing wat die verteller vir die Afrikaner in ge-
; 

dagte het, toon 'n duidelike ontkenning van sulke Afrikaners se verbonden-

heid met Afrika en die land se inheemse bewoners en illustreer 'n bepaalde 

blik van die Eie as beter, ordentliker en skoner as die Ander. 

In 'n Wereld sonder grense, Die laaste Sondag en Blaaskans vorm die lands

grense en die grensoorlog op die een of ander wyse deel van die milieu waar

teen die gebeure afspeel. Die grens word in 'n Wereld sonder grense nog 

meer as die terrein waarop daar oorlog gevoer word; dit beeld grense tussen 
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mense uit en dan veral die oorsteek van sulke grense. Strachan "wis nie net 

alle grense van menslikheid uit nie, maar maak ook korte mette met die 

grense tussen werklikheid en fiksie" (Van Zyl 1985: 125). In hierdie wereld 

op die grens vervaag die grense wat normaalweg in die samelewing geld en 

vier geweld, ongevoeligheid en vrees hoogty. Hierdie beskouing weerspreek 

die algemene, tradisionele opvatting dat oorlog die "ereplig" van dapper jong

manne vir die land en sy veiligheid is. Roos wys daarop dat die rol wat die 

grens in hierdie bundel speel "'n baie passiewe funksie vervul" en dat die 

"klem val op die handelinge wat binne die bepaalde ruimte gevoer word" 

(Roos 1986: 54-55). Sy meen dat die "hele wereld ... tot een groot gevegs

front omvorm" word (Roos 1986: 56). 

Die laaste Sondag kan ook beskou word as deel van die sogenaamde grens

literatuur. Die verteller is egter hier nie deel van die grensoorlog nie, maar 

tree vanuit die perspektief van 'n buitewaarnemer op. Die omgewing in die 

romanwereld van Die laaste Sondag is die tradisionele landelike dorpie met sy 

kerk, winkel, predikant en boere soos dit dikwels in die ouer Afrikaanse prosa 

aangetref word. Die tradisionele opset word egter in die roman ondermyn. 

Die gebeure speel af op Oudepos. In die naam Oudepos self kan betekenisse 

gelees word soos: veroudering, agteruitgang (die laerskool is byvoorbeeld ge

sluit), verstoktheid of vasgeworteldheid. Hier leef die gemeentelede soos in 

Israel van ouds. Die gemeente self vorm 'n integrerende deel van die milieu. 

Dit is 'n klein grensgemeente en bestaan hoofsaaklik uit plaasmense. En daar 

is probleme: die tipiese onrus en geweld van die tagtigerjare vorm ook in hier

die roman deel van die agtergrond waarteen die gebeure afspeel. 'n Belangri

ke deel van die milieu is die ommuurde kerk wat duidelik op apartheid en af

sondering sinspeel. Daar word verwys na die "kilte van die wit, spits kerk

toring wat teen die fletsblou middaglug opsteek" (Joubert 1983: 24). Hierdie 

beskrywing plaas die klem op die afgesonderdheid van die kerk. 

Blaaskans en Onse Hymie toon ooreenkoms wat die milieu betref in die opsig 

dat die gebeure nie slegs teen 'n plattelandse agtergrond afspeel nie, maar in 

beide die tekste word die Suid-Afrikaanse samelewing in die kleine uit-
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gebeeld. Die agtergrond waarteen die gebeure in Blaaskans afspeel, word in 

die loop van die roman op 'n byna dokumentagtige wyse deur die verteller 

aan die leser deurgegee. Feitlik elke stukkie ruimte wat in die roman betrek 

word, kan in die werklike Suid-Afrikaanse omgewing teruggevind word 

(Jacobs 1990: 78-82). Die klem val op 'n subtiele manier veral op die knel

punte en die probleme van die samelewing. As Flip na die plaashuis loop, 

sien hy sy omgewing as "'n lee land waarvan jy die funksie nie kan sien nie" 

(Miles 1983: 9). Die meeste van die aksie speel egter af op twee boereplase, 

op Blaaskans, die plaas van die "liberale" oom F.J. (F.C. ?) wat ingelyf gaan 

word by die tuisland en op Byela Bela ("dit kook vanself"), die plaas van die 

"regse" oom Hennie (Kasteel) Prinsloo waar die ontevrede "regse" boere 

saamtrek. Van der Merwe wys daarop dat die situasie in die roman herken

baar is "uit nuusberigte, onder meer 'n bomaanslag, 'n politieke moord, 'n 

uiters plofbare situasie op die grens van wit Suid-Afrika en 'n swart staat" 

(Van der Merwe 1984). Die gebeure in Blaaskans speel verder af in 'n 

grensgebied in Noord-Transvaal naby Vogelstruisstad (wat net sowel enige 

van die regeringsetels van die drie of vier voormalige tuislande rondom 

Pietersburg kon wees) en naby Soetveld, (Winterveld?) 'n baie arm, swart 

plakkersgebied. Die milieu kan dus beskou word as die realistiese agtergrond 

waarmee elke Suid-Afrikaner bekend behoort te wees. As deel van die milieu 

is daar verder die alomteenwoordige Weermag. Rugby, die nasionale sport, 

vorm verder deel van die agtergrond en is nou verweef met die ander "nasio

nale" sport van die Afrikaner: politiek. Die lang beskrywing wat vanaf p.170 

tot p.241 daaraan gewy word om die verwarrende en die chaotiese verloop 

van die begrafnis van oom F.C. weer te gee, vorm deel van die daarstelling 

van 'n milieu wat as illustrasie dien van die verwarrende en chaotiese opset 

wat die Suid-Afrikaanse samelewing van die tagtigerjare gekenmerk het. 

Onse Hymie slaag eweneens daarin om die Suid-Afrikaanse samelewing te 

betrek. Deur die gebeure in die Karoo te situeer, verkry die milieu die egtheid 

van die tipiese Suid-Afrikaanse omgewing. Hymie en Garries bevaar die sink

plaatpaaie van die Karoo "soos die skippers van ouds die see geken en 

215 



bevaar het" (Leroux 1983: 28). Die reis dieper in die Karoo in word 'n ont

dekkingsreis in die Suid-Afrikaanse aktualiteit. Die roman begin in die Ladies' 

Bar van 'n tweesterhotelletjie waar die leser dadelik gekonfronteer word met 

die apartheidsituasie. By die hotel vind ook 'n banket plaas ter ere van 'n 

kampioenbul. As gebaar teenoor Garries wat die boer se "regterhand" is, is 

die "nodige verlof'' bekom dat hy die banket kon bywoon. Die gebeure ver

skuif voorts na die Vleispaleis wat sterk herinner aan 'n soort High Rusten

burg Spa soos in Stellenbosch of Sun City, die dobbelparadys in die Noord

Wes Provinsie. Die Vleispaleis is 'n staatsinstelling en dus onderworpe aan al 

die wetgewing wat daar in apartheidsverband bestaan het. Die Vleispaleis is 

die plek waar 'n groep uiteenlopende figure in 'n nagmerriewereld saamgetrek 

word; waar daar as 't ware "etniese chaos heers" (Malan in Hoofstad 1982: 

7). Die Vleispaleis en die verteenwoordigers van die samelewing wat daar by

eengetrek is, kan beskou word as 'n Suid-Afrika van die tagtigerjare in die 

kleine. Die Vleispaleis moet dus gesien word as 'n metafoor van die land in 

sy geheel, en die aardbewing daar (nog 'n gebeure wat aan die werklikheid 

verwant is en wat herinner aan die aardbewing wat die Wes-Kaap in 1 969 

getref het), vorm deel van die ruimte as 'n soort apokalips, selfs as 'n meta

foor van revolusie teen die bestaande orde. Uiteindelik keer alles terug na 

normaal, maar dit is 'n normaliteit wat bedrieglik is. In die "tipiese oggend

stilte van die Karoo" sien die gaste "die mooiste sonsopkoms denkbaar" 

(Leroux 1883: 113). In die tagtigerjare is alle tekens van opstand teen die 

regerende bestel met geweld tot 'n skynbaar "normale toestand" gedwing 

met die proklameer van noodtoestande. 

Kamer 27 van sowel die Vleispaleis as die tweesterhotelletjie vorm 'n beteke

nisvolle deel van die milieu. In die geval van die tweesterhotel bring Kamer 

27 die belaglikheid van die apartheidstelsel. aan die orde: Johannes Garries 

mag die dinee bywoon, maar hy mag nie in die hotel slaap nie. Sy plek is in 

die bediendekwartiere. In die Vleispaleis land 'n ryke verskeidenheid mense 

uit die Suid-Afrikaanse gemeenskap as gevolg van 'n rekenaarfout in Kamer 
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27 en hulle vreemdheid vir mekaar word beklemtoon: "Hulle het nog net van 

mekaar gelees, maar hulle nog nooit in sulke intieme gesprekke bevind nie" 

(Leroux 1983: 80). Kamer 27 in die Vleispaleis word dus die model van 'n 

Suid-Afrikaanse gemeenskap wat gekenmerk is deur verdeling. Die rekenaar 

wat onklaar raak, kan op die onwerkbaarheid van die klassifikasie van mense 

op grand van sekere rasbepalings volgens die Suid-Afrikaanse stelsel dui. Die 

roman sluit af op die "vreedsame" dorp BFW (Beaufort-Wes?). Die milieu 

weerspieel dus die geskakeerde Suid-Afrikaanse werklikheid van die tag

tigerjare. 

Hierteenoor kan Toorberg beskou word as 'n hedendaagse plaasroman. Die 

gebeure speel in die Oos-Kaapse kontrei af, en meer spesifiek op die plaas 

Toorberg, genoem na die waterryke berg wat s6 deur StamAbel Moolman ge

doop is. Die grand wat StamAbel vir die Moolmans toegeeien het, is die bran 

van bitterheid onder die nasate van HansBoesman wat daarop aanspraak 

maak dat die grand eintlik aan hulle behoort. Die landelike omgewing word 

oenskynlik in die romantiese tradisie uitgebeeld. Die naam Toorberg beskryf 

nie alleen die idilliese prag van die plaas nie, maar bevat ook onheilspellende 

ondertone wat dui op die mag wat die grand op die bewoners uitoefen. Bene

wens op die plaas Toorberg, speel die gebeure af teen die agtergrond van die 

Stiefveld waar die skaamfamilie woon. Die naam Stiefveld is selfverduideli

kend. Teenoor die paradyslike omgewing word (soos in Anderkant die Rubi

con) die immer wurgende droogte gestel. Die droogte is geleidelik besig om 

Toorberg uit te mergel en is simbolies van die tot niet gaan van die Moolman

dinastie. Die Oog het opgedroog en daar word oral sander sukses, geboor vir 

water. Koevert verbind die droogte met skuld: "Die sonde, tante, vra om 

gestraf te word" (Van Heerden 1986: 7). Water kry sterk simboliese waarde 

in die roman, naamlik die van suiwering. Die boorgat waarin Druppeltjie ge

sterf het sowel as die werfklok, vorm verder simbolies deel van die milieu. 

Van Wyk wys daarop dat die klok, soos die Bybelse Petrus "die Abel-hege

monie drie keer" verraai en die dood profeteer van die soort Afrikanerskap 

wat volgens die apartheidstelsel bedryf word. (Van Wyk 1989: 77). Abel 

wou met die koms van die Republiek die klok lui, maar toe breek die riem. Dit 
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is 'n suggestie van die onwerkbaarheid van die stelsel wat deur Re

publiekwording ingelui is: "Dit is oral as 'n baie slegte teken beskou" (Van 

Heerden 1986: 61 ). Die lokteks voor in Toorberg waarsku reeds dat "waar

heid en verdigsel, geskiedenis en toekoms, lewe en dood deurmekaar op 

Toorberg" loop. Toorberg word, benewens die lewende karakters ook bevolk 

met die gestorwenes. Botha wys daarop dat daar in die aanbieding van die 

ruimte 'n "oorskryding van die grens tussen mite en die geskiedenis bestaan" 

(Botha 1988: 216). Teen hierdie agtergrond vloei die hede en die verlede in

een. Die plaas word voorgestel as '"n veeleisende wereld wat bloed uit 'n 

klip kan trek" (Van Heerden 1 986: 9-10). 

Deur die romans as 'n vorm van geskiedskrywing te lees, kan daar 'n herin

terpretasie gemaak word van die werklikheid soos dit aan die leser voorgehou 

is en kan die leser (indien nodig) aanpassings maak by geykte aannames. 

Alhoewel die aard van die ruimtebeelde in die verskillend·e tekste redelik uit

eenlopend van aard is, is die tekste deurgaans daarop gerig om 'n beeld van 

die Suid-Afrikaanse samelewing van die tagtigerjare daar te stel en is daar 

gevind dat die milieubeelding dikwels aangewend is om die optrede van die 

Afrikaner in sy omgewing te bevraagteken en te kritiseer. 

2.3 Tematiek 

Die Nuwe Historisisme maak veral gebruik van die teks om feite wat vroeer 

deur die tradisionele geskiedenis onvolledig, eensydig of verdraaid weergegee 

is, opnuut te bekyk. Die doel van hierdie ondersoek is onder andere juis om 

vas te stel of die literere tekste van tagtig opvattinge oor die Afrikaner en 

Afrikanerskap soos dit tradisioneel deur die geskiedenis aan die leser voor

gehou is moontlik anders aanspreek. Vanselfsprekend sal die Afrikaner en 

veral die Afrikaner in 'n magsposisie, duster sprake kom. In die meeste teks

te hier onder bespreking kom Afrikaner1eiers en die apartheidstelsel onder 

skoot. Nie net politieke leiers nie, maar ook geestelike leiers word gekritiseer. 

Elsa Joubert se van Die laaste Sondag: "(E)k dink (dit was) 'n poging om die 
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aktualiteit verder te verken, om strominge binne ons volksverband te identifi

seer en 'n aktualiteit wat ook binne die kerk staan, prakties te bekyk" (Malan 

1985: 205). Die /aaste Sondag weerspieel inderdaad 'n botsing tussen die 

apartheidsideologie en Christelike norme soos dit in werklikheid in kerklike en 

regeringskringe voorgekom het. Alhoewel die Nederduits Gereformeerde 

predikant Beyers Naude, reeds in 1960 daarop gewys het dat "die gesag van 

die Woord van God" hoer gestel behoort te word as die van "volk en ower

heid" (Kannemeyer 1983: 222), het die kerk (spesifiek die NG Kerk) die 

apartheidsbeleid amptelik ondersteun en uit die Bybel probeer regverdig. In 

die tagtigerjare neem die kerk vir die Afrikaner in die algemeen steeds 'n 

sentrale plek in sy lewe in, en die rol wat die kerk in die instandhouding van 

apartheid en in die vorming van stereotipes oor swartmense gespeel het, 

word deur Die laaste Sondag aan die kaak gestel. Die roman le verder die ver

antwoordelikheid vir die geweld tussen wit en swart voor die deur van die 

kerk. Volgens Die laaste Sondag word die Bybel gemanipuleer om die Afrika

nersaak te steun. Daar is talle voorbeelde waar ds. Falk gedeeltes uit die 

Bybel aanhaal om sy omstrede besluite mee te regverdig. Hierdie praktyk om 

die Bybel te interpreteer om die Afrikanersaak te dien, is in werklikheid nie 

onbekend nie. Die kerk word subtiel aangekla vir sy aandeel in die beleid van 

afsonderlikheid en onverdraagsaamheid teenoor swartmense. Die kerk word 

ten slotte tot verantwoording geroep oor die liefdesgebod en die aanduiding 

is daar dat die kerk magteloos toekyk op (selfs verantwoordelik is vir) die lief

deloosheid wat in die samelewing bestaan. Die roman gee dus 'n projeksie 

van die kerk in Suid-Afrika, 'n ommuurde kerk waar dit in die laaste instansie 

nie gaan om die versoeningsdood van Christus nie, maar om die Ou Testa

mentiese waardes: 'n oog vir 'n oog. Die kerk verteenwoordig nou 'n onttrek

king van die etiek van liefde en die roman spreek indirek die mening uit dat 

die kerk gefaal het in die liefdesgebod. 

Olivier wys daarop dat, alhoewel die "politieke klimaat van die Oos-Kaap" nie 

die roman Toorberg oorheers nie, is die tekens van daardie onrustige sfeer 

wel daar (Olivier 1987: 22). Toorberg is weliswaar geskryf in die plaastradi-
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sie, maar die klem het verskuif van ge'idealiseerde beskrywing na "tydsdo

kumentere reportage" (Van Wyk 1989: 77) in die opsig dat dit in die eerste 

plek gaan oor grondkonflik en meer spesifiek, die onregverdige wyse waarop 

wit Afrikanerboere vir hulleself die grond toegeeien het. Vir Viljoen le die 

roman se aktualiteit in die naamgewing. Toorberg is in werklikheid die naam 

van die berg op die Van Heerdens se familieplaas in die Graaf-Reinet-distrik. 

"As sodanig gee dit dus outentisiteit aan hierdie plaasroman se Suid-Afri

kaansheid en Afrikaansheid. Dit verhoog ook die aktualiteitswaarde van die 

sosio-politiese konteks wat in die roman opgeroep word" (Viljoen 1 991 : 31). 

Viljoen meen verder dat Van Heerden "die ingewikkelde posisie van die Afri

kaner met betrekking tot die grond en sy medebewoners van daardie grond 

wil verreken" (Viljoen 1991: 29). In hierdie verband het die roman dus ten 

nouste te doen met grondbesit en die geloof dat die (Afrikaner)nageslagte 'n 

verantwoordelikheid het teenoor die grond wat hulle voorouers vir hulle mak

gemaak het. Volgens Viljoen bevraagteken die roman "die besitreg van kolo

niseerders soos StamAbel Moolman" (Viljoen 1991: 30). Skuld le dus ten 

grondslag van die gebeure in Toorberg. Oppervlakkig handel die roman oor 

die opspoor van die skuldige wat verantwoordelik was vir Druppeltjie se 

dood. Toorberg het egter "nie net te make met die aftrek van 'n geweerskoot 

nie", maar "liefdeloosheid en eensydigheid in die verhouding tussen mens en 

mens, mens en wereld" word ook uitgewys (Botha 1988: 217). Die roman is 

inderdaad 'n aanklag teen die Afrikaner wat getrou is aan die apartheidstelsel 

waaraan, soos Toorberg aanvoer, elke Afrikaner skuldig is - die huidige Afri

kaner sowel as sy voorgeslagte. Die skuld wat in die roman ter sprake is, 

betrek nie slegs die wat lewe nie, maar ook die dooies. Coetzee wys daarop 

dat die roman wil aantoon dat die "mens ... nooit (kan) wegkom van sy mede

aandadigheid en medeverantwoordelikheid ten opsigte van eietydse gebeure 

nie" (Coetzee 1989: 61 ). Vir Van der Merwe is dit "baie gou duidelik dat ons 

hier met 'n dwarsdeursnit van die Afrikanergemeenskap te doen het" (Van 

der Merwe 1989: 53). Die Moolmans se "sondes is ook die Afrikaner s'n: 

hulle onverdraagsaamheid en onvergewensgesindheid, ... hulle hovaardigheid, 

hulle vrese, hulle hardvogtigheid en ook die afguns" {Van der Merwe 1989: 

53). Anker meen selfs dat die skuld wat in die roman ter sprake kom aan die 
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leser oorgedra word; die ongeposte briewe van die magistraat word vir horn 

"die ongeposte verslag wat slegs in die lesers se hande is" en "die finale oor

deel en skuld(?) (word) aan die leser oorgedra" (Anker 1991: 114). Ten slotte 

is daar ook die verwysing na vergifnis: "Vergifilis, miskien, is die helderste 

water; nie die kil, gerigte stroom van 'n uitspraak en vonnis nie" (Van Heer

den 1986: 178). Van Heerden se van Toorberg dat hy met die roman gepoog 

het om die werklikheid van sy kinderjare wat hy toe heeltemal anders aanvaar 

en ervaar het as in sy volwassenheid, te herinterpreteer (Van der Merwe 

1987: 64). In 'n insiggewende bespreking sit Van Wyk dan ook die verwant

skap wat daar tussen die Moolmans van die roman en die Van Heerdens in 

die werklike lewe bestaan op oortuigende wyse uiteen (Van Wyk 1989: 70-

73). Wiehahn wys verder daarop dat die grense tussen feit en fiksie in 

Toorberg vervaag vanwee die wyse waarop die verlede "-die geskiedenis van 

die Moolmans, die Riete en bowendien die Afrikaner - gekonstrueer en gere

konstrueer word" (Wiehahn 1995: 10). In Toorberg kom 'n beeld van die ge

skiedenis van die "makmaak van die land" tot stand wat verskil van die tradi

sionele beeld wat deur die geskiedskrywing aan die leser voorgehou is en die 

leser word aangespoor om sy aannames oor onder andere die kwessie van 

grondbesit te hersien. 

Soos in Toorberg betrek Miles in Blaaskans ook die Afrikanergeskiedenis. Ter

wyl die geskiedenis van die Moolmangesin as voorbeeld van die Afrikaner se 

geskiedenis van grondbesit egter die kerngegewe in Toorberg is, bekyk Blaas

kans die Afrikanergeskiedenis soos die Afrikaner homself tradisioneel sien op

nuut. Miles beskou homself as "sinies" oor die rol van geskiedenis, want 

"alles wat jy skryf, word ge"lntegreer in 'n soort wereldbeeld en dit is 'n ver

wringing van die werklikheid" (Prinsloo 1983: 10). Miles meen dat geskiede

nisskryf min verskil van romanskryf. Miles se benadering sluit in hierdie opsig 

nou aan by die werkswyse van die Nuwe Historisiste wat die geskiedenis wil 

herinterpreteer deur van literere tekste gebruik te maak, of deur "die roman 

as geskiedenis" te lees (Roos 1986: 35). Die gebeure in Blaaskans word 

onder meer teen die historiese agtergrond van Slagtersnek geplaas. Bertyn is 
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van mening dat Blaaskans nie net oor rugby handel nie, maar ook oor Slag

tersnek. "Uiteindelik is dit twee maniere om dieselfde ding te se, omdat die 

opstande van 1815 66k 'n soort rugby was" (Bertyn 1983). Die Slagtersnek

opstand van 1 81 5 het plaasgevind nadat die boer Frederik Bezuidenhout, ver

suim het om in die hot te verskyn op aanklag van aanranding nadat hy sy 

Khoidienskneg mishandel het. Toe 'n wit offisier en twaalf Khoisoldate ge

stuur is om horn te arresteer het hy op hule geskiet. In die proses is Bezui

denhout noodlottig gewond. Sy broer Johannes, het gesweer dat hy sy dood 

sal wreek. Onder leiding van Hans Prinsloo is daar besluit om in opstand teen 

die regering te kom. Landdros Stockenstrom het probeer om die gemoedere 

te kalmeer en die meeste rebelle het oorgegee, maar Prinsloo het geweier en 

is in die skermutseling gedood. Ses rebelle is ter dood veroordeel waarvan 

een later begenadig is. By die teregstelling het vier van die toue gebreek en 

die veroordeeldes het ongedeerd opgestaan. Daarna is hulle egter een na die 

ander met die nuwe tou opgehang (Cameron 1991 ). Soos met die Slagters

nekrebellie ontwikkel daar in Blaaskans ook 'n soort rebellie op die plaas, 

Byela Bela. Alhoewel sekere insidente in die verloop van die gebeure ooreen

koms toon met die Slagtersnekrebellie word die gegewens meestal verdraai. 

Roos wys daarop dat daar telkens in die verlede oor die werklike Slagters

nekopstand verslag gedoen is en dat dit dikwels verskillend ge'interpreteer is 

"volgens die individuele perspektief van die spesifieke historikus - 'n perspek

tief gevorm deur heersende ideologies en die besondere tydsgewrig" (Roos 

1985: 40). Deur die Slagtersnekgebeure by die roman te betrek, wil die 

outeur die leser lei om "na die Afrikaner se geskiedenisbeeld van homself" te 

kyk (Prinsloo 1983: 10) en indien nodig, aanpassings by so 'n beeld te maak. 

Volgens Miles is "Slagtersnek jare lank gesien as simbool van die Afrikaner se 

verset teen 'n onwettige, bose, aardse regering" (Prinsloo 1983: 10) en is die 

Bezuidenhouts as volkshelde vereer. Heese (1973) bespreek in sy werk talle 

wanvoorstellings oor die gebeure by Slagtersnek en Muller wys in dieselfde 

teks daarop dat die "herondersoek van die mites in die volksverlede" dringend 

noodsaaklik is (Heese 1973: voorwoord). Soos die Slagtersnekgebeure dus 

opnuut bekyk is, wil die outeur ook by die (Afrikaner)leser daarop aandring 

om vanuit 'n nuwe perspektief na geykte opvattinge te kyk. 
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In Blaaskans is dit verder ook die spel en meer spesifiek rugby, wat by die 

tema betrek word. "Rugby en politiek is een en dieselfde ding: speletjies en 

tipies Afrikaans" (Hambidge 1984). Die inleidingsin van die roman bring on

middellik politiek en rugby bymekaar uit: "Ek moet ons die dubbele fop-sker

beweging laat oefen voor Saterdag se wedstryd teen SARF, dink hy. Wat 'n 

verligting dat die ontmoeting eindelik deurgaan!" (Miles 1983: 5). In die 

aktuele Suid-Afrikaanse opset het die Suid-Afrikaanse Rugbyfederasie die so

genaamde "bruin" rugbyspelers geakkomodeer en sport is ook "apart" beoe

fen. Om dus in die tagtigerjare teen 'n "bruin" span te kon speel, was hoogs 

uitsonderlik: "Wie kon dink dit sou so moeilik wees om 'n wedstryd teen ge

kleurde spelers van die Rugbyfederasie te reel?" (Miles 1983: 5-6). Deur 

prominensie aan rugby te verleen word daar vanself op die Afrikaner gefokus, 

gesien die Afrikaner se beheptheid met die spel. Te midde van die dodelike en 

gewelddadige politieke spel wat in die land gespeel word, hou die onverskilli

ge, belangelose, onge"interesseerde en/of niksvermoedende Afrikaner, sowel 

as die outokratiese, beherende magshebber horn besig met prettige (rugby)

speletjies; rugby wat op sigself ook maar dikwels bloedig en gewelddadig kan 

wees. Spel kry vele dimensies in die roman. Flip illustreer sy opgewassenheid 

vir hierdie "dieper" (politieke) spel deur sy vaardigheid met die sokkerbal ter

wyl oom F.J. toon dat hy nie opgewasse daarvoor is nie (Miles 1983: 38-

39). Die wyse waarop Flip beheer oor die bal verloor en weer wen toe oom 

F.J. sterf, suggereer sy beheer oor die situasie. Die balspel plaas Flip in die 

sentrum van die gebeure en dui aan dat dit sy keuse is hoe die spel gespeel 

sal word. Die implisiete outeur het dit ten slotte ten doel om die leser te 

oortuig "(o)m die vresies van 'n voortbestaan te oorwin of gewoon daarvan 

te vergeet en te besluit sekere dade is slegter as ander ongeag die taboes van 

jou clan" (Miles 1983: 175). 

Ook Onse Hymie kan gelees word as 'n vorm van geskiedskrywing. Kanne

meyer meen dat Leroux in die roman die "verhewe geskiedskrywer" is met 

die "herhaalde toespelings op die werklikheid" en eietydse situasies (Kanne

meyer 1982: 7). Onse Hymie maak onder meer 'n bespotting van die begin-

223 



sels waarvolgens Afrikanerleiers vanaf die veertigerjare tot en met die tagti

gerjare die Suid-Afrikaanse gemeenskap ingerig het om vir hulle as magsbasis 

te dien, en die roman kan beskou word as 'n aanval op die waardestelsels 

van sulke Afrikanerleiers. Weideman meen dat die roman die illusies en die 

mites van die "absurde Suid-Afrikaanse samelewing" op ongenuanseerde 

wyse aftakel. (Weideman 1983: 60). Leroux hekel met die "gemeenskap se 

gedweep met liefde en christelikheid, terwyl die liefdeloosheid van die apart

heidstelsel uit haas elke situasie blyk" (Malan 1982: 7). Die valsheid van 

karakters wat sogenaamd liefde verkondig, word in die teks ontmasker en 

daar is herhaaldelik spottende verwysings na liefde. Na sy lawement het 

Garries almal lief: "Ek het geen haat meer in my siel nie" (Leroux 1983: 58) 

en die Bestuurder van die Vleispaleis verklaar eweneens dat hy almal lief het. 

Dr. Ustinov por sy vroulike pasient aan om Korinthiers 13 op te se (nie 1 Kor. 

13 nie!), maar beskuldig haar van histerie as sy daarmee volhou. Die wan

klankigheid waarmee die liefde verkondig word, le die valsheid daarvan bloot. 

Die roman wil uiteindelik egter ook die landsproblematiek blootle. Dr. Ustinov 

meen in hierdie verband: "Mens kan die waansin van 'n enkeling bepaal, 

maar hoe bepaal jy die waansin van 'n korporasie?" (Leroux 1983: 60). Van 

Onse Hymie se John Torres: "Etienne Leroux has carried out a short and 

penetrating dissection of the tragi-comedy of the South African situation by 

reducing our obsession with race and politics to their ultimate absurdity" 

(Torres 1984: 27). Op 'n manier maak Leroux verder al die heilige koeie van 

die establishment belaglik, onder andere kwessies soos rassepolitiek en 

vreemdsoortige groepe in die samelewing soos politieke groeperinge, gesond

heidsfanatici, motorfietsklubs en stoetveetelers. 

Die verhale in ~n Wereld sander grense ondermyn die opvatting dat diensplig 

van 'n jongmens 'n man maak en dat oorlog op morale gronde wat berus op 

vaderlandsliefde en die behoud van die volk, gevoer word. In 'n Wereld 

sander grense word hierdie aannames bevraagteken en verdwyn moraliteit in 

die wereld van geweld. Botha meen "manlikheid en menslikheid is op die spel 

vir 'moderne jongmense' in hierdie gewelddadige wereld, ook mede-menslik

heid, dikwels, waar dit oor rassespanninge gaan" (Botha 1985: 229). Die 
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bundel handel verder oor die wegdoen van grense tussen goed en kwaad, 

tussen reg en verkeerd en tussen normaliteit en abnormaliteit. Brink wys 

daarop dat daar in die aangesig van 'n oorlog wat glo geveg word "ter wille 

van die 'beskawing"', dinge gebeur wat aan die leser illustreer wat '"n 

wereld sander grense" regtig kan beteken (Brink 1984: 16). Roos is bewus 

van 'n "oorweldigende aktualiteitsbesef" waarin die vertellings vir haar in 

koerantberigte en op die televisieskerm vorm kry "(hoewel versluierd en ge

demp)" (Roos 1986: 52) - waarmee sy waarskynlik bedoel dat die gewone 

Suid-Afrikaanse leser en kyker nie deur die media met die waarheid oor die 

oorlog gekonfronteer is nie. Die verhale kan dus dien as "tydsdokument, as 

inligtingstuk en as verslag van 'n individu se plek binne 'n bepaalde historiese 

periode" (Roos 1986: 58). Weer eens dus, kan die verhale gelees word as 

geskiedenis. As newe-tema is daar in "n Wereld sander grense verder die 

strewe na mag. Die verteller, sy vader en Jock kom hier ter sprake. Wanneer 

die verteller in Visioen besluit om Jock uit die weg te ruim wonder hy: "Sou 

dft wees wat my vader in gedagte gehad het? 'n Eie volk oor wie hy kon 

regeer?" (51 ). Die verteller neem die mag oor: "Ons sal moet saamstaan" .... 

"Ons het 'n Weermagaanval om at te slaan" (Strachan 1 986: 52), maar die 

suggestie is daar dat hy soos Jock en sy vader, uitgeskakel sat word. 

Geweld vorm ook in Blaaskans 'n belangrike motief. Die aanvanklike sugges

tie van gewelddadigheid word 'n skrikwekkende werklikheid in die loop van 

die gebeure. Reeds in die begin van die roman is daar tekens van geweld as 

Flip die geweerstalletjie langs die pad opmerk. Die geweld tref vir Vogelstruis

stad in die vorm van 'n bomontploffing; "mooi argitektuur los immers nie 

politieke vraagstukke op nie" (Miles 1983: 25). Die rol van die Weermag, die 

polisie en die veiligheidspolisie kom in hierdie verband onder die soeklig. In 

Anderkant die Rubicon vorm geweld die hoofmotief. Rubicon verwys waar

skynlik na die toespraak wat P.W. Botha in 1985 tydens die Natalse kongres 

van die Nasionale Party gehou het. Die verwagting is vooraf geskep dat die 

staat 'n rigtingverandering in sy beleid sou aankondig wat sekere hervor

mingsmaatreels sou insluit, maar Botha het nooit die verwagte "Rubicon" in 

sy toespraak oorgesteek nie; dit het gelei tot verskerpte buitelandse druk wat 
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die ekonomie ernstig geknou het. Alhoewel die werklike Rubicon-toespraak 

eers teen die einde van die verhaalgebeure plaasvind, het die roman dit 

volgens die agterblad eintlik oor hoe dit "ANDERKANT DIE RUBICON lyk". 

Die agterblad stel 'n skrikwekkende toneel in die vooruitsig: "Dis 'n landskap 

waar die reuk van halssnoermoorde met traangas meng, waar vlamme met 

bloed geblus word". Hierdie gewelddadige omstandighede het volgens die 

roman ook 'n invloed op die tradisionele Afrikanerhuisgesin, en in baie huise 

verbrokkel die gesinslewe as gevolg van die regering se politieke beleid van 

"toegewings aan die swartes". Hierdie verbrokkeling word vierkantig voor die 

deur van die regering gele met sy "patetiese grondwet wat die land in 

vlamme het" (Zacharias 1989: 145). Vir Zacharias is die nuwe grondwet wat 

in 'n driekamerparlement voorsiening vir lndier en "kleurling"-verteenwoordi

ging maak 'n onding en die skrywer wil met sy mening 'n waarskuwing aan 

die wit Afrikaner rig: as die witman magsdeling aanvaar, is hy gedoem tot 

uitwissing en ondergang. 

Ook in Onse Hymie vorm geweld 'n sentrale motief. Aanvanklik word daar 

terloops na Hymie se rewolusionere idees verwys. Deur Hymie word die leser 

opgeroep om tot aksie oor te gaan om die heersende bestel te verander, 

hetsy vreedsaam of gewelddadig: "Dit is tyd dat ons moet gaan. Dit is tyd 

dat ons uit hierdie establishment ontsnap, hetsy gewelddadig of ongeweld

dadig ", want "(d)it is julle keuse" (Leroux 1883: "As amateurs op die gebied 

van geweld word hulle (die gaste in Kamer 27) gewelddadig" (Leroux 1983: 

92). Die skare "hou daarvan dat geweld ook deur klein mannetjies beoefen 

kan word. Geweld en oorwinning is nie s~egs beperk tot die groot manne nie" 

(Leroux 1983: 92). Die leser word daaraan herinner dat dit nie net die 

maghebbers is wat veranderinge te weeg kan bring nie, maar dat elke lid van 

die samelewing 'n keuse moet uitoefen om die bestaande bestel omver te 

werp. Namate die groep in kamer 27 aangroei, groei die moontlikheid van 'n 

ontploffing ook. Van die Stigter van die Vleispaleis kom nou antieke vuurwa

pens, Millerlampe, strykysters en lanterns wat volgens Hymie glo aangewend 

kan word as deel "van ons totale aanslag teen Tsjaad" (Leroux 1983: 68). 

("totale aanslag" is waarskynlik 'n verwysing na die Botha-regering se 
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oortuiging in die tagtigerjare dat daar "'n totale aanslag" teen Suid-Afrika van 

stapel gestuur is om die land aan 'n swart regering oor te gee). Algaande 

word die gedagte van rewolusie 'n sterker motief. Garries wil die wapens 

wat hulle van die Stigter kan bekom aan die ANC se militere vleuel verkoop. 

Daarna beplan hulle 'n rewolusie in Tsjaad, Mauritius, die Seychelles of die 

Falkland-eilande, of hulle oorweeg dit selfs om Mandela op Robbeneiland te 

bevry. Die klimaks van die groeiende rampgevaar kulmineer ten slotte in die 

aardbewing en "vel op die wyse van die literatuur 'n verdoemende oordeel 

oor die aktuele werklikheidsituasie van die verskeurde bevolking waarna 

hierdie roman verwys" (Steenberg 1989: 146). Dit lyk of die establishment 

na die aardbewing op die punt staan om te verkrummel, maar Garries het 

geen illusies nie: "Die orde sal binnekort herstel word en dan sal almal maak 

asof daar niks gebeur het nie" (Leroux 1983: 99). Hierdie kommentaar is 

waarskynlik 'n sinspeling op die gewelddadige manier waarop onrus in die 

tagtigerjare telkens deur die regering onderdruk is, al moes dit dan ook by 

wyse van 'n noodtoestand afgedwing word, soos in Julie 1985. Die chaos 

wat by die Vleispaleis heers na die aardbewing, verteenwoordig die eindelose 

verwarring wat so kenmerkend van die tagtigerjare in Suid-Afrika was. 

Onsekerheid en vrees vorm deel van die tematiek in al ses die tekste. In Onse 

Hymie dryf Leroux die spot met die Afrikanervrees dat die land totaal vernie

tig sal word as daar in die geringste van die apartheidsbeleid afgewyk sou 

word. Hymie se angs is van die begin af bekend. Hy word elke nag om vier

uur angsbevange wakker. Op pad na BFW ervaar almal in die kombi hierdie 

angs, "maar hulle kan die gevoel van angs nie bepaal nie" (Leroux 1983: 

117). "Daar is 'n groat bedrog, en almal voel dit aan" (Leroux 1983: 117). 

Hierdie angs neem al hoe sterker toe: "Onse Hymie ... begin van vooraf 'n 

beklemmende gevoel kry. lets, iets is nie reg nie (Leroux 1983: 118). Ge

weld gaan gepaard met angs wat so 'n wesenstrek van die Afrikaner in Afri

ka is. Die vrees waarvan oom F.J. in Blaaskans se: "Jy kan tog net vrese uit

stel. ... Op die ou end word alle vrese waar" (Miles 1983: 35). Rie wys daar-
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op dat kiesers in die sestigerjare "die stuipe op die lyf gejaag (is) deur die 

swart gevaar" (Miles 1983: 158). 

In Die laaste Sondag oorhandig 'n verwarde jong soldaat aan die grens aan 

die dominee ses kledingstukkke van slagoffers van terreur. Dit moet volgens 

die seun, deel word van die prys waarmee Christus van die kruis "terugge

koop" moet word. Soos Hy vir dertig silwerlinge verraai is en aan die kruis 

gesterf het, moet die bloed van dertig onskuldige slagoffers die liefdesgebod 

tot niet maak, sodat die Ou Testamentiese wet van 'n oog vir 'n oog weer 

kan geld en die dood van die onskuldige (wit) slagoffers gewreek kan word. 

Die geloof dat die Afrikaner die "uitverkore volk van God" is, is grondliggend 

aan die pad wat die predikant dan inslaan en het in sy diepste wese te doen 

met die bestaansangs waaraan die Afrikaner nog altyd onderworpe was (ver

gelyk paragraaf 1.6 van hoofstuk 2). In die stygende spanning tussen swart 

en wit in Die laaste Sondag speel angs 'n baie prominente rol en die groei

ende angs spoor herhaaldelik aan tot aksie. Die angs word onder andere s6 

deur oom Theunie verwoord: "Daar het iets in sy bekende wereld gekom 

waarmee hy nie kon of wou rekening hou nie. . . . lets in horn het bedreig 

gevoel, iets wat - mag dit horn vergewe word - selfs dieper sit as sy 

Christelikheid" (Joubert 1983: 123). Tannie Nolte verwoord haar angs s6: 

"Dit is die land, Duvenhage. Ons is vasgekeer. Daarom was ek vir die af

kamp, die omheining, wal gooi. Dis al wat ons kan doen" (Joubert 1983: 

127), maar dan volg Duvenhage se waarskuwing: "Tante weet wat gebeur 

as daar wal gegooi word en die drukking agter die wal styg, ne?" (Joubert 

1983: 127). As hulle die lyk van Lubbe kry, ruik tannie Nolte bloed "(a)sof sy 

altyd geweet het dat bloed by die aarde hoort" (Joubert 1983: 131 ). "Die 

land is te donker vir ons, ons het vrees" (Joubert 1983: 132). En dit het 

onheilspellende gevolge: "As die donkerte in eie hart kom, kry die lig swaar" 

(Joubert 1983: 144). Algaande vind daar as gevolg van hierdie diepliggende 

angsgevoelens 'n wegbeweeg van die lig na die donker plaas; na 'n situasie 

waarin die liefde al minder word totdat dit heeltemal verdwyn. Uit hierdie 

228 



angs vloei voort vergelding. In hierdie verband sluit bloed as offer, in teen

stelling met Christus se versoeningsbloed, by die tema van angs en onseker

heid aan en met vergelding word beoog die uitroei van die "vyand" op 'n 

liefdelose manier. Volgens die dominee is dit 'n stryd van die Goeie teen die 

Bose, maar terselfdertyd word dit duidelik dat hy eintlik bedoel die stryd van 

wit teen swart in Suid-Afrika. Deur Christus met die dood van "onskuldige" 

wit slagoffers van die kruis af te koop en vir hulleself op te eis, eien die wit

tes hulle die reg toe om wraak te neem. Uit die talle verwysings na bloed wat 

"stink", die bloed op Hanta se rok, die bloed van die slagoffers, die bloed wat 

Freda en tannie Nolte ruik, en die bloed van Lubbe wat op die boere loop en 

wat hulle nie pla nie (Joubert 1983: 147), kan die leser aflei dat die dominee 

se motiewe ontmasker word as liefdeloos. Ten slotte kry die boere hulle sin. 

Hulle het gewag vir "die kerk se seen om hulle te verlos van die liefde 

(Joubert 1983: 147). Die kerk kry uiteindelik direk die skuld vir die geweldda

dige gevolge van liefdeloosheid: "Jy het ons gedoop, jy het ons aangeneem, 

jy het ons die leer van die liefde ingelei. Nou is dit tot niet gemaak" (Joubert 

1983: 148). 

Onsekerheid en vrees vorm ook in Toorberg 'n baie belangrike newe-tema. 

Die magistraat voel die vrees van die mense aan: "Daar is vrese, ou vrese, 

vrees van die bloed en die ou tyd" (Van Heerden 1986: 40). Die gebeure be

trek die stryd om oorlewing nie net van die (wit) Afrikaner nie, maar meer . 
universeel van die mens op aarde. In Blaaskans le onsekerheid ten grondslag 

van al die gebeure. Oom F.J. waarsku: "Dit hang seker af hoe jy daarna kyk" 

(Miles 1983: 13) en die veronderstelling word reeds vroeg in die roman aan 

die bod gebring: "Ek moet veronderstel ... dis 'n boer wat hier woon en dat 

ek gehelp kan word, want wie het nou al gehoor van 'n boer wat sander ge

reedskap sit, en tog moet daar iewers so 'n boer wees: 'n boer wat g'n boer 

is nie" (Miles 1983: 8). Oom F.J. reken: "Veronderstellings is so deel van 

mens se lewe" en "wanneer jy ontwrig raak, is as jy agterkom jou veronder

stellings klop nie met die werklikheid nie" (Miles 1983: 19). Wat aanvanklik 
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as eenvoudig voorkom, blyk uiteindelik baie ingewikkeld te wees. Niks staan 

ten slotte vas nie en selfs die slot wat bedrieglik gelukkig afloop, word 

ondermyn deur hoofstukke 4 en 11 wat vanuit 'n onbepaalde agternapers

pektief vertel word en wat nie klop met die gegewe slotgebeure nie. Sou 

hoofstuk 4 'n noodgedwonge terugkeer na die wrede werklikheid van die 

Suid-Afrikaanse samelewing suggereer, met ander woorde 'n bevestiging dat 

die ideale bestel soos Flip dit ten slotte sou wou ervaar nie in die bestaande 

bestel kan realiseer nie? Die leser word met die ontstellende insig gelaat dat 

hy niks kan vaspen nie; dat alle dinge vloeibaar is. 

Leroux le in Onse Hymie klem op bedrog en bedrieglikheid. Die Voortrekker, 

die kafee waar Hymie op die pad sy ware smous, is byvoorbeeld 'n plek waar 

die Portugees die "Kaffers verneuk" en waar die swart kinders gereeld die 

orige piesangs en grondboontjies steel. Dr. Ustinov sit verder sy pasiente op 

'n spesiale dieet, maar voer skelm sekere begunstigdes met Hot Dogs en an

der gemorskos uit sy kombuisie. Die Stigter is nie werklik die stigter nie. Elke 

drie jaar is dit 'n ander afgetrede akrobaat en die "belese" vrou uit Belgie blyk 

glad nie so belese te wees as dit by Garries se "Farsi" kom nie (Leroux 1983: 

51 ). Die Bestuurder van die Vleispaleis kondisioneer voorts sy gaste deur 

middel van cliches om "die waarheid as 'n ewige dwaallig te sien" (Leroux 

1983: 54) sodat dit 'n vorm van "ewigdurende bevraagtekening" is (Leroux 

1983: 54). Die Direksie van die Vleispaleis het besluit dat "Greenland die 

mistieke woord is wat alle wette en regulasies omseil. Daar is wit, swart, 

bruin en geel op die rassistiese kaart - en daar eindig die kleurskeidslyn. 

Mense van Groenland maak vanwee die land van herkoms enige verdere 

klassifikasie op grond van kleur bespotlik" (Leroux 1983: 59). Kunsmatig

heid, valsheid en die onegtheid van kleurbewustheid en -klassifikasie word op 

hierdie wyse in die roman ontmasker. Ten slotte is daar massiewe bedrog 

betrokke by Hymie se dood as die kinders wat vir Hymie ken en vir wie hy 

lief is, inderdaad die oorsaak van sy dood is. 

Roos vind sekere "terug-na-die-volk"-eienskappe in Blaaskans. Daarmee be

doel sy dat die deursnee Afrikaanse leser kan identifiseer met die gebeure 
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omdat dit realisties is en histories herkenbaar is. Hierdie "terug-na-die-volk"

eienskappe vind sy nie "net in die onderhoudende vertelwyse en die realistie

se wereldbeeldfl nie, "maar ook in die "historiese agtergrond en die tradisio

nele tematiekfl. As gevolg van hierdie agtergrond en wereldbeeld kom daar 

fl'n storie met 'n vaste betekenisfl tot stand - die "roman as geskiedenisfl 

(Roos 1985: 35). Wat Roos bevind van Blaaskans kan op verskillende manie

re ook waar wees van die ander vyf tekste onder bespreking. Almal het te 

doen met die Suid-Afrikaanse samelewing soos dit in werklikheid in die tagti

gerjare bestaan het. Opvallend is veral die gevoel van onsekerheid wat in al 

ses die tekste teenwoordig is. Trouens, al die romans eindig op 'n onsekere 

noot. In Anderkant die Rubicon draai die pa en sy dogter op die lughawe om; 

terug na hulle onsekere bestaan in Suid-Afrika. In ~n Wereld sonder grense 

neem die verteller die mag oor, maar die suggestie van sy onsekere lot be

staan steeds. Die predikant wonder in Die laaste Sondag: "Is dit die pad van 

die Here of van Satan? Hoe moet ek weet, ... daar was nie genoeg onskuld 

nie ... fl (Joubert 183: 149). By Onse Hymie bestaan daar groot onsekerheid 

oor Hymie se rol en die omstandighede rondom sy dood en in Toorberg 

besluit die regter: "Wat ek ontdek het, ... is die onbeperktheid, nie van die 

onmoontlike nie - dit wat ons nooit wou erken het nie - maar die on

beperktheid van die moontlikefl (Van Heerden 1986: 181 ). Die oop slot van 

Blaaskans beklemtoon die onvastheid van sekerhede egter die sterkste. 

Ondersoekers is dit eens dat die roman die klem wil plaas op die bedrieglike 

skyn van die "werklikheidfl en dat sekerhede juis deur die gebeure in die teks 

ondermyn word. Vir Botha "illustreer die roman byvoorbeeld 'deur sy hele 

struktuur dat desintegrasie noodwendig as ondermynende mag in alle vorme 

van eenheid en samehang teenwoordig is' fl (Jacobs 1 990: 77). Roos meen 

dat die sleutelvrae nie eksplisiet beantwoord word nie, maar by wyse van 

teenoormekaarstellings, verskille, meerduidighede en herhalings, deur dit wat 

sy noem, "ondermynende taalstrategieefl (Roos 1985: 36). Die feit dat daar 

geen sekerheid bestaan oor die afloop van die gebeure nie is volgens Botha 

die gevolg daarvan dat die "realistiese voorkoms van die verhaalgebeure ... 

deur die vergelyking en kontrastering van die hedendaagse gebeure en die 

historiese boustof ondergrawe (word) totdat niks meer vas staan of seker is 

231 



nie" (Botha 1989: 130). "Dit is so dat die roman nie 'n 'sentrum van bete

kenis het nie en dat elke lesing van (die) teks feilbaar en beperk is'. Dit moet 

aanvaar word dat die betekenisse in Blaaskans 'oop en onderhandelbaar' is. 

Dit is trouens een van die 'boodskappe' wat die outeur vroegtydig aanbied: 

dit hang seker af hoe jy daarna kyk" (Jacobs 1990: 78). 

2.4 Karakters 

2.4. 1 lnleiding 

Dit is veral by die bestudering van die verskillende karakters dat die lmagolo

gie as benaderingswyse van hulp kan wees om vas te stel of daar bepaalde 

stereotiepe karakters in die teks uitgebeeld word en of daar deur stereo

tipering beeldvorming plaasgevind het, waardeur dan ook onder andere die 

Eie as meerderwaardig teenoor die minderwaardige Ander te staan kom. In 

Onse Hymie en Blaaskans verteenwoordig die karakters 'n verskeidenheid 

mense wat oor 'n baie wye spektrum in die Suid-Afrikaanse gemeenskap 

aangetref word en In Anderkant die Rubicon val die klem veral op die uiteen

lopende ideologiee van die Afrikanerkarakters. Die afbeelding van 'n stam

boom van die Moolmanfamilie in Toorberg plaas die roman uit die staanspoor 

stewig in die Afrikanertradisie; die Afrikaner wat behep is met bloedlyne, ras

sesuiwerheid en die paternalistiese heerskappy oor die aarde. In 'n Wereld 

sonder grense sentreer die gebeure hoofsaaklik om die jong Afrikaansspre

kende soldaat en sy emosionele ervarings in 'n oorlogsituasie en in Die /aaste 

Sondag is die Afrikanerkarakters gesentreer rondom die kerk. In al die tekste 

is daar egter ook "ander" karakters wat die spieel word waarin daar na die 

Afrikanerkarakters gekyk word. In hierdie leesproses maak die tekste dit vir 

die leser moontlik om imagotipes en stereotipes te herken en uit te wys. 
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2.4.2 Die hoofkarakters 

Die hoofkarakters in die ses tekste vorm 'n interessante verskeidenheid wat 

op sigself telkens kommentaar op die heterogene en veelkantige aard van 

Afrikanerskap lewer. In sowel Blaaskans as Anderkant die Rubicon is 'n ge

siene Afrikanerman die hoofkarakter. In Onse Hymie is dit 'n boerejood, in 

Toorberg 'n magistraat en in Die laaste Sondag 'n predikant. Die predikant en 

die magistraat skep die verwagting dat hulle optrede objektief en billik sal 

wees. Hierdie aanname is natuurlik op sigself seker stereotipies van aard. In 

'n Wereld sonder grense is die hoofkarakter 'n soldaat, 'n recce, wat betrok

ke is by die oorlog. Die term Reece staan vir reconnaissance company wat 

die afdeling in die Weermag aandui waar soldate intensiewe, gespesialiseerde 

militere opleiding ontvang het. Hierdie soldate was tradisioneel bekend daar

voor dat hulle onverskrokke en vreesloos in enige situasie kon optree en hulle 

is in die tagtigerjare dikwels deur baie Afrikanerseuns bewonder vir hulle 

"heldhaftigheid". Teenswoordig word die recce's hoofsaaklik negatief beoor

deel en is daar gevalle bekend waar recce's verbind word met sinnelose dade 

van geweld, selfs van moord. 

Die hoofkarakters in Blaaskans en Anderkant die Rubicon vorm 'n duidelike 

kontras. In beide die romans groei die hoofkarakter van 'n onbetrokke Afrika

ner tot iemand wat horn wil beywer vir 'n beter bestel. Die verskil le egter in 

die soort bestel waarna die karakters street. In die geval van 8/aaskans wil 

Flip sy lot inwerp by die inwoners van Soetveld terwyl Paul horn in Anderkant 

die Rubicon vir die Afrikaner se "voortbestaan" in 'n wit volkstaat wil be

ywer. In Blaaskans word Flip voorgestel as 'n oningeligte, onbetrokke, onge

ergde, niksvermoedende Afrikaner. Hy is 'n onderwyser en 'n jong, junior 

rugby-Springbokheld wat teen sy sin in 'n politieke situasie betrokke raak. Hy 

word voorgestel as 'n doodgoeie Afrikanerseun wat soos baie ander behep is 

met rugby, maar darem ook nie "die tipiese rugbyspelende kool-oor-Afrika

ner" is nie (Miles 1983: 89). In die werklikheid was daar in 1937 inderdaad 
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'n Springbokrugbykaptein met die naam Philip Nel. Hy het egter nie in 

dieselfde posisie as die Flip Nel van Blaaskans gespeel nie; trouens, daar is 

genoeg bewys dat die romankarakter nie die Philip Nel van rugbyfaam is nie. 

Die verteller dui op p.1 aan dat "Flip Nel ... immers nie Philip Nel" is nie en in 

die verloop van die handeling word die twyfel oor sy identiteit sterker. Sy 

rugbyverwantskap word algaande kleiner en die vermoede dat hy dalk ver

wantskap het met kommandant Willem Nel wat as die aanvoerder tydens die 

Slagtersnekopstand telkens sy lewe gewaag het om met die rebelle te onder

handel, word sterker. Heese wys daarop dat kmdt. Nel in die Slagtersnekge

skiedenis as 'n sondebok en verraaier voorgestel is deur vroeere geskiedskry

wers, maar dat hy eintlik 'n handhawer van reg en orde was en 'n 'onver

skrokke kalmhoof'" (Jacobs 1 990: 84). Die 'verskuiwing' van identiteit wat 

daar by Flip plaasvind, stem ooreen met sy gesindheidsverandering. Flip se 

verbasing oor die voorkoms van Vogelstruisstad ('"n Ongelooflike gesig. So 

iets het Flip nie verwag nie" (Miles 1983: 18)), is kenmerkend van die 

deursnee Afrikaner se onkunde van die politieke omstandighede van die tag

tigerjare. Sonder sy toedoen word hy gedwing om om horn rond te kyk en die 

wereld deur 'n ander bril te sien as die waaraan hy gewoond was. Hy kom 

tot die besef dat al sy veronderstellings omtrent die werklikheid onwaar is. 

Die eienskappe waaroor hy as rugbyspeler beskik, kom goed te pas in sy rol 

as ontluikende politiekbewuste. Die onsekerheid wat onderliggend aan die 

roman is, is ook kenmerkend van Flip. Uiteindelik weet hy dat dit nie die 

moeite loon om op 'n afstand te bly nie, maar dat hy kan bydra tot 'n beter 

wereld deur "iets te doen ... vreesloos" (Miles 1983: 230). Hy besluit om 

met sy onbetrokke bestaan en met die mense van sy verlede te breek. Die 

feit dat die mense wat horn vroeer bewonder het horn nie meer sal wil ken 

nie, sal vir horn eerder 'n verligting wees. As simboliese bevestiging van sy 

voorneme om iets te doen, blaas hy die weermagbasis op wat as buffer

strook tussen Soetveld en die "wit" gebied ingerig moes word. Die slot

hoofstuk stet 'n gelukkige einde in die vooruitsig (in teenstelling met hfst. 4) 

waarin Flip se reaksies op die gebeure op 'n veranderde siening dui. By Flip is 

daar "die duidelikste formulering van 'n eietydse problematiek; 'n besinning 

oor hoe daardie probleme hanteer kan word, en so ook terselfdertyd 'n vorm 
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van eietydse geskiedskrywing" (Roos 1985: 43). Die onsekerheid wat Flip se 

wedervaringe omring, wil waarskynlik die leser daarteen waarsku om klinkkla

re aannames te maak en voortdurend op die uitkyk te wees vir valse persep

sies. 

Paul word in Anderkant die Rubicon as die rolmodel vir die leser voorgestel. 

Hy is 'n ontwikkelde geleerde man - 'n professor aan 'n swart universiteit. Hy 

kom egter geleidelik tot die ontnugtering dat daar "geen salt aan die swartes 

te smeer is nie" .... "Diep binne-in horn weet hy dat hy stadig maar seker ook 

besig is om 'n kruispad te bereik. Dis nie net swartes wat kan grense trek 

nie" (Zacharias 1989: 43). Hy het nog nooit gedink "dat sy Afrikanernasio

nalisme onversoenbaar is met sy pligte nie", maar hy glo egter nie soos "so 

vele ander Afrikaners, dat hy 'n goddelike plig het of dat die Afrikaner in 

Afrika geplaas is met 'n spesiale opdrag om die swartes te onderhou en op te 

voed nie" (Zacharias 1989: 28). Sy twyfel oor sy werk aan die swart 

universiteit is bedoel om tot die leser te spreek. Daar bestaan 'n "groeiende 

anti-swart gesindheid" by Paul (Zacharias 1989: 208). Paul meen geld word 

uit "goedgelowige" buitelandse Christene "gepers op grond van valse en 

kwaadwillige propaganda" (Zacharias 1989: 42). Die studente-opstande 

maak hy af as "studentegemors" (Zacharias 1989: 78). Breedvoerig word uit

eengesit hoe die "arme Afrikaner" in die buiteland deur die Europeers behan

del word asof hulle melaats is. As gevolg van kwaadwillige, onwaar propa

ganda handel die uitlanders volgens die roman soos "vooraf-geprogrammeer

de robotte" (Zacharias 1989: 148). Paul beskou die Afrikaner as die "sukses

volste minderheid in die wereld" (Zacharias 1989: 150). Vir die leser vind 

daar egter net te veel insidente op en na Paul se besoek aan Londen plaas 

wat die "menslike kondisionering en konformering" (Zacharias 1989: 151) en 

"oppervlakkige verdoeming" (Zacharias 1989: 153) van die buitelanders moet 

illustreer, om geloofwaardig te wees. Paul is oortuig daarvan dat boikotte en 

protesaksies deur die buitelanders "georkestreer" word (Zacharias 1989: 

187). Paul wil emigreer maar sy vrou Blommetjie, wil 'n klein Europa in Suid

Afrika skep - 'n volkstaat. Ook sy gesin spring die geweld nie vry nie; sy dog

ter se gesig word geskend in die bomaanval in Pretoria. Ten slotte bedank hy 
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by die swart universiteit omdat hy "genoeg van die swartes" gehad het 

{Zacharias 1989: 243) en hy raak onbetrokke en belangeloos. Deur heel aan 

die einde tog nie te emigreer nie maar die volkstaatgedagte 'n kans te gee, 

red Paul sy huwelik en sy gesinslewe. Paul moet as karakter die regse ideolo

gie van die implisiete outeur aan die leser oordra as die enigste denkwyse 

wat die Afrikaner se voortbestaan sal verseker. 

Bloot met die keuse van 'n Jood as die hoofkarakter in Onse Hymie (alhoewel 

hy deurgaans ontken dat hy 'n Jood is) blyk die implisiete outeur se ondermy

nende houding ten opsigte van die Afrikaner. Is 'n Jood dan nie volksvreemd 

en 'n bedreiging vir die Eie nie? "Onse Hymie" (wie se naam volgens Wei

deman { 1983: 7) gelyk is aan "Chaim wat 'lewe' beteken, sodat die titel 

onder meer op 'ons lewe' dui"), is onder andere 'n Joodse kapitalis en 'n 

Afrikaanse sportheld Kaptein Hymie Rabinowitz, alias Flash Gordon, die Slits 

van die Karoo, alias Hymie Marinkowitz. Sy kapteinskap was die van kaptein 

van die tweede krieketspan op skool (of die tweede rugbyspan volgens p.9). 

Deur sy verskeidenheid name word ook die verskeidenheid aspekte in die 

Suid-Afrikaanse samelewing ondervang. Hymie word egter nie in harmonie 

met sy omgewing geteken nie. Brink sien Hymie so: "die little man, die Elker

lyk, die Alleman, die Jood wat nie Jood is nie, die Wandelende Jood, as jy 

dan wil; die Gek, die Dwaas, die Nar, die reisende, die swerwende; die slag

offer, soenoffer, sondebok, Madhi en Messias" {Brink 1982: 16). Al hierdie 

fasette wat die hoofkarakter vertoon, verleen aan horn 'n veelvuldigheid wat 

pas in die veelvuldige wereld waarin hy horn bevind en beklemtoon ook weer 

die veelkantigheid van die begrip Afrikaner. Alhoewel hy op 'n besitlike wyse 

as "Onse Hymie" bekend staan, is die sinspeling deurgaans daar dat hy tot 

met sy dood, onbekend is. Hy bly 'n outsider - dit blyk onder andere uit al die 

name waaronder hy optree, sy vele omswerwinge en sy verblyf in talle hotel

kamers. Sy dood illustreer verder hoe hy 'n onskuldige prooi word van 'n 

"sisteem waarin geweld nie sy slagoffers uitsoek nie" (Weideman 1983: 7). 

Al skree hy: "Ju lie ken my! Julle ken my!" {Leroux 1983: 1 29) sterf hy as 

onbekende onder duistere omstandighede, aldus die Post Mortem en Voorlo-
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pige Ondersoek. En sy woorde aan Garries: "Waarnatoe gaan jy nou?" (Le

roux 1983: 130) is op 'n manier '"n bevestiging dat (ander), bestaande 

lewenspatrone voortgaan" (Weideman 1983: 60). Verster wys in Tydskrif vir 

Christelike Wetenskap daarop dat Hymie tot "antitipe van Christus" in die 

roman groei ( 1993: 96). Hymie se skynbaar betekenislose uitroepe: "Santa 

Maria! (Leroux 1983: 19)." "Allah Mohammed!" (Leroux 1983: 20)."San 

Paulo!" (Leroux 1983: 21) "Al Fatah!" (Leroux 1983: 29) wat sekerlik reli

gieuse konnotasies het, kan egter beskou word as kommentaar op totale lief

deloosheid in 'n gemeenskap waar liefde as Christelike norm voorgehou 

word. Waarskynlik wil die implisiete outeur met hierdie uitroepe ook aandui 

dat Christenskap nie die enigste vorm van geloof is soos algemeen deur die 

Afrikaner aanvaar word nie. Hymie is egter ook kritikus en ondermyner van 

die bestaande bestel. Hy berispe Garries: "Jy is 'n slaaf van 'n dekadente 

stelsel" (Leroux 1983: 28) en vra dan: "Hoe kan jy hierdie dekadente stelsel 

breek?" (Leroux 1983: 10). Die ander hoofkarakter is Johannes Garries wat 

by die Vleispaleis as groen en as 'n Eskimo verklaar word om die establish

ment se beheptheid met swart as "verkeerde" kleur te omseil. Die leser 

vermoed verder dat Garries en Hymie een karakter is. Daar word gese dat 

"Dokter Ustinov wag op meneer Garries Rabinowitz" (Leroux 1983: 44) en 

die dokter versoek: "(s)tuur die skisofreen vir my" (Leroux 1983: 44). Die Be

stuurder van die Vleispaleis het verder die belese Belgiese vrou in die gesel

skap van "Kaptein Garries" gesien (Leroux 1983: 61 ). In die karakter van 

Hymie kom dus 'n veelvlakkigheid voor wat aansluit by die bevinding in 

paragraaf 1.5 van hoofstuk 2, naamlik dat die begrippe Afrikaner en Afrika

nerskap nie as monolities beskou kan word nie; nie begrippe is waarvan die 

betekenis staties, konkreet en kenbaar is nie, maar dat onsekerheid, vloei

baarheid en veranderlikheid, onderliggend aan Afrikaner en Afrikanerskap is. 

Ds. Wessel Falk is die hoofkarakter in Die laaste Sondag. Hy is ook die leier 

van die boeregemeenskap en doen diens as kapelaan gedurende die oorlog. In 

sy gesprek met die jong dienspligtige kom hy willoos voor. Hy verkondig by

voorbeeld nie Christus se liefdeswet aan 'n sigbaar verwarde jongman nie, 

maar is eerder verlig as hy nie 'n gebed hoef te doen nie omdat 'n gebed 
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miskien die jong man "op die rand van histerie" sou dryf (Joubert 1983: 9). 

Sy blote twyfel aan die liefdesgebod maak van horn 'n swakkeling. Te dui

delik onderskei hy tussen ons as "kinders van God en (hulle) kinders van die 

Bose" (Joubert 1983: 9), en te maklik aanvaar hy 'n radikale liefdelose be

skouing. Die leuen wat hy sender skroom vertel: "Ek ken sy ouers" (Joubert 

1983: 10) doen verder afbreuk aan die tradisionele, ge'idealiseerde beeld van 

die "dienaar van God". Die dominee ontvang sy "opdrag" van die jong diens

pligtige toevallig, dus feitlik as onwillige profeet. As die jongman direk na sy 

gesprek met die dominee in 'n landmynontploffing sterf, aanvaar die dominee 

die opdrag as 'n "roeping" en wag hy byna "naarstiglik" op die volgende slag

offer (Joubert 1983: 17). Hans du Plessis wys daarop dat die dominee 

deurgaans in vertwyfeling is. Hy twyfel nie net oor die aard van sy opdrag 

nie, maar veral ook oor die bron vanwaar dit kom (Du Plessis 1 983). Ds. Falk 

begin glo dat die visie van die soldaat goddelik was en hierdie siening spoel 

oor na die boeregemeenskap. Die gedagte neem intens besit van horn dat die 

Afrikaner in die tyd van oorlog waarin hy horn bevind nie langer die Christeli

ke leerstellinge kan uitleef nie, maar moet terugkeer na die Ou Testamentiese 

waardes van '"n oog vir 'n oog". In die proses verloor die dominee sy teolo

giese oordeel "en sy gesonde verstand" (Olivier 1984). Hy oorweeg die 

moontlikheid dat die jongman straks 'n nuwe siener was en hy sy opvolger -

die nuwe Elisa (Joubert 1983: 15). Hy begin glo dat hy vir groot dinge be

stem is; hy "wat nooit gedink het dat hy vir sulke groot dinge gebore is nie" 

(Joubert 1983: 22). Na die dood van drie mense op die pad as gevolg van 'n 

klipgooiery, dink die dominee: "Dit is die lief de vir die naaste . . . wat nog 

altyd in die land se pad gestaan het" (Joubert 1983: 53). Hy is nou oortuig 

daarvan dat "ons" die land moet vat "vir God en sy gebod" (Joubert 1983: 

53). Alhoewel die leser dus bewus is daarvan dat hy innerlik worsteling 

beleef met sy "opdrag" is dit terselfdertyd duidelik dat hy meer as gewillig is 

om dit uit te voer. Deur sy karakter kry nie net die aanklag van liefdeloosheid 

teen die kerk beslag nie, maar veral ook die blinde, irrasionele optrede van die 

Afrikaner wat ou-Testamentiese waardes aanhang. 
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In Toorberg is die hoofkarakter 'n gesagsfiguur, die {outsider)magistraat, 

Abraham van der Ligt. Hy gaan na Toorberg met die vaste voorneme om uit

spraak te lewer, om "lig op die saak te werp" sodat "aanklag, getuienis en 

vonnis helderder as die helderste boorgatwater sal wees" {Van Heerden 

1986: 9). Van der Ligt se mening dat die uitspraak almal s'n sal wees, ook 

syne, suggereer volgens Coetzee nie net 'n verbintenis met die Moolmans 

nie, maar ook dat "die magistraat mede-Suid-Afrikaner (Afrikaner?) en bo

wenal mede-'mens' is (Coetzee 1989: 59). Hy dink reeds vroeg in die roman: 

"Dis my aarde soveel as julle s'n" {Van Heerden 1986: 10) en hy staar "oor 

die Vlei uit of dit sy eie wereld is" {Van Heerden 1986: 23). Die ooreenkoms 

tussen De la Rey Moolman en die magistraat is opvallend. Albei het onder 

andere 'n liggaamsgebrek en albei hou van boeke. Die magistraat is tuis op 

Toorberg en selfs die honde blaf nie vir horn nie. Dit is ironies dat die man 

wat veronderstel is om die "lang arm van die gereg" te wees 'n stompie het, 

sodat die suggestie bestaan dat hy nie in staat sal wees om uitspraak te 

lewer nie. Hy besluit vroeg reeds "(a)lmal is skuldig" {Van Heerden 1986: 

65). Hy meen dit is moeilik om vas te stel wie aanspreeklik is "as 'n hele 

generasie meedoen aan 'n ketting van gebeure wat lei tot misdaad" {Van 

Heerden 1986: 73). Deur die magistraat word die Afrikaner se beheptheid 

met tradisie en besitting bevraagteken. Hy wonder: "Waarom sou die Afrika

ner soveel respek he vir die familiehuis? Vir die "tempelagtigheid" van die 

huis en vir die "solder wat soos 'n kollektiewe geheue geslagte se uitskotsels 

vergaar?" {Van Heerden 1986: 81 ). Algaande kom hy tot die gevolgtrekking 

dat dit hier gaan "om die oorsaaklikheid van skuld en die oorsaaklikheid van 

bloed en trots" en dat hierdie '"n misdaad van 'n hele stam is" {Van Heerden 

1986: 85). Die feit dat hy nie in die kerk kom nie, ondermyn die gedagte van 

die tradisionele godvresende Afrikanergesagsfiguur. In 'n brief aan sy vrou 

word ook die intensie van die implisiete auteur duidelik, naamlik om die tema 

van betwiste grondbesit aan die leser bekend te stel: "hierdie plaas is soos 

vele ander plase in Afrikanerbesit, die familie herinner my aan soveel ander 

families" {Van Heerden 1986: 133-134). Die grondsug waaraan die Mool

mans skuldig is, maak alle Afrikaners in soortgelyke situasies ook skuldig. Hy 

lewer as't ware kommentaar oor alle tradisionele Afrikaanse boeregesinne. 
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Ten slotte besluit die magistraat dat daar geen uitspraak sal wees nie. "En 

omdat ek nie meer die een is wat reg spreek nie, maar een van die wat die 

reg pleit, is dft dan vir my die litis contestatio: die sluiting van die pleitstuk

ke" (Van Heerden 1986: 181 ). Die onseker, soekende en besluitlose aard van 

die magistraatkarakter ondermyn weer eens die tradisionele monolitiese beeld 

van die Afrikanergesagsfiguur. 

2.4.3 Die Afrikanerboer 

Met die uitsondering van "n Wereld sonder grense en Anderkant die Rubicon 

word die Afrikanerboer in die ander vier tekste uitgebeeld. In Onse Hymie 

word daar genadeloos met die boere gehekel. Hulle bly naamloos en word 

slegs deur hulle vrouens se name geken. Die boer, bloot bekend as Bubbles 

se man word negatief voorgestel as '"n geharde rugbyspeler van die Noord

Kaap met perske-ore, negro"ide-lippe en fyn krulletjies rondom sy pankop" 

(Leroux 1983: 10). Ook Poppie Lanserac se man die kampioen Brahmaanbul

teler, word negatief voorgestel: hy lag hard en vrolik vir Hymie se simpel 

grappie en hy neem homself voor om die truuk later op 'n ander dorp te 

herhaal. Die absurde reaksie van die Boer in die ontbytkamer van die twee

sterhotel as die pierewaaier horn daarop wys dat dit teen die Wet is dat 

Garries daar eet (die dinee was 'n spesiale vergunning), kry spottend aandag. 

Hy beset "dat die geringste toegewing die ondergang van die Blanke beska

wing sal beteken" (Leroux 1983: 24). Daarteenoor kan hy oor sulke nietig

heidjies soos perels op die bul se oog ernstig raak. Hierdie uitbeelding onder

myn die tradisionele beeld van die stoere Afrikanerboer .as "kind van die 

aarde". 

In Blaaskans herinner die situasie op Byela Bela oom Kasteel se plaas, aan die 

Slagtersnekrebellie in die opsig dat die "hele agtergrondsituasie van 'n grens

gebied, wrywing tussen owerheid en boere en 'n tweeledige swart/witver

houding" geskets word (Roos 1985: 36). Die boere as karakters heet byna 

almal na die 6u Slagtersnek-"rebelle" en nie om dowe neute nie. Juis deur 
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hierdie verwarrende, soms onverklaarbare naamgewing wil die outeur die 

leser gedurig maan om op die uitkyk te wees vir klinkklare aannames. Flip 

reken dat die "regse" opstand op Byela Bela tot mislukking gedoem is: "(D)ie 

Regering gaan die voorstanders daarvan belaglik maak met Hansard-retoriek, 

want 'as die Afrikaner met 'n swartman saamspan ten koste van sy mede

Afrikaner' word dreiging en moord van woede en verontwaardiging geblaas" 

(Miles 1983: 114). "Regse" boere en "linkse" boere word in die teks uit

gebeeld. Die regse boere se ontevredenheid word deur Tienie (wat "links" is) 

aan allerlei onbenullige red es toegeskryf: "Die boere, wel die wat ek ken, is 

mense met 'n tradisie van tiranspeel op eie werf" (Miles 1983: 90). Hierdie 

siening stem ooreen met die patriargale beeld van die Afrikanerboer. Oom 

Kasteel word voorgehou as 'n "regse" boer. Tienie meen van horn: "Soos so 

baie van die ouer garde, is Kasteel Prinsloo iemand wat swig voor die mag 

van die verlede: alles moet soos vroeer wees en die ironie is, daardie vroeer 

is geen konstante oertyd nie, dis maar gister; dit verskuif steeds saam met 

vandag, dit bly moderner word, dis net nooit vandag nie" (Miles 1983: 104). 

Vir Flip is Kasteel 'n skadelose ou man wat die geleentheid moet kry om sy 

"memoirs te skryf, dis waar dit hoort: op papier met n6g tekens van 'n 

wereld wat nooit bestendig kan word nie" (Miles 1983: 118). Weer eens 

word die leser dus herinner aan die onbestendigheid van die werklikheid. 

Qom Kasteel se gesprekke wemel van uitgediende retoriek soos onder 

andere: "Ons Afrikaners mag nie hulle geskiedenis vergeet nie." (Miles 1983: 

120). Sy ideale blyk egter ook bevraagteken te word. Faber (die "blaaskaak") 

se van oom Kasteel: "Hy is 'n verbreker van die tradisionele waardes van die 

Afrikaner. ... lemand soos hy kan nooit die draer van die Afrikaanse bewus

syn wees nie .... Sy handelswyse toon dat hy geen eerbied vir rassesuiwer

heid het nie" (Miles 1983: 128). Dit se hy na aanleiding van die ontdekking 

dat Kasteel 'n kind by 'n swartvrou het. Oom Kasteel sterf uiteindelik aan die 

hand van 'n mede-Afrikaner en hy word die slagoffer van sy eie geweld. Die 

verskillende menings wat daar oor oom Kasteel uitgespreek word, beklem

toon weer eens hoe moeilik dit is om 'n vaste, sekere beeld van wie 'n Afri

kaner werklik is, daar te stel. Flip se gedagtes as hy opmerk dat Kasteel fyn 

ingevoerde ltaliaanse skoene dra ("lyk hy soos 'n Afrikaner?" - Miles 1983: 
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111), verwoord op spottende wyse al die onsekerheid wat daar oor die be

g rip Afrikaner bestaan. 

Die "linkse" Afrikanerboer oom F.C. (of F.J. ?) Bezuidenhout, van wie Flip 

aanvanklik dink hy is "propers boer" (Miles 1983: 11) is die uitgesproke anti

apartheidstryder wat 'n satiriserende monument aan apartheid op sy plaas 

oprig. Dit is 'n betekenislose kontrepsie waaraan hy uit frustrasie bou as hy 

na "die eindelose gebabbel en gekarring oor volwaardige eiesoortigheid, hori

sontalisme en uitfaseer, kommunis- en/of liberalisme" (Miles 1983: 14) moet 

luister. Oom F.J. lewer openlike kritiek op die regering. "Julle ideologiese ras

sisme maak my bang, julle eiegeregtigheid gee my die horries, julle kultuurin

doktrinasie laat my hare uitval van al die hoendervleis" (Miles 1983: 29). 

Oom F.J. weier om die soort lewe wat ander aan horn wil opdring, te 

aanvaar. Hy lewer kritiese kommentaar oor die Afrikaner se Christenskap: 

"Wie ek die minste kleinkry, is julle Christene. Julle het sekuriteit oor 'n ewi

ge lewe, maar as ek sien hoe julle tekere gaan om julle tydelikheid op aarde 

te verseker, moet ek aanvaar daardie ewigheid beteken nie soveel vir julle 

nie" (Miles 1983: 33). Oom F.J. is egter nie opgewasse teen die stelsel nie 

en hy word (waarskynlik deur die veiligheidspolisie) geelimineer. Sy dood is 

'n onheilspellende heenwysing na wat in die politieke werklikheid van die 

tagtigerjare gebeur het met aktiewe teen standers van apartheid. Oom F .J. se 

sterwenswoorde versterk hierdie vermoede: "Ogodenbroederbond . . . apart

heid het geslaag" (Miles 1983: 49). Van oom F.C. meen Faber: "Noem jy 

horn tog nie 'n Afrikaner nie? Hy's uit en uit van die vyand. Die ordeliewende 

Afrikaner wou nog nooit iets te doene he met mense wat met die vyandelike 

swartes heul nie. Swartmense het gereeld by horn kom kuier. Hy het ook 

geen eerbied gehad vir die kerklike sakramente nie. Sy huwelikslewe het in 

· skrille kontras gestaan met die Afrikanerpatroon. Eers het hy buite-egtelik 

saamgeleef en toe hy trou is die huwelik nie kerklik ingeseen nie. En later, op 

aandrang van sy vrou, let wel, is al twee sy kinders op een dag gedoop. Dis 

die klas mens met wie jy daar te doen het." (Miles 1983: 129). Wanneer 

oom F.C begrawe moet word, blyk dit dat nie oom F.C. nie maar iemand 

anders se lyk in die kis is. Flip kry van Rambao oom F.C. se as wat hy in die 
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graf gooi en hy dink: "Ek word altyd betrek by ander se gekonkel. En F.C. 

weier om begrawe te word". Al hierdie teenstrydige teensprake beklemtoon 

dat dit bykans onmoontlik is om 'n klinkklare uitspraak te maak oor wie as 'n 

Afrikaner beskou kan word. 

In Die laaste Sondag huldig die boeregemeente van ds. Falk "regse" opvattin

ge. Hulle is vir die dominee 'n "onderskraging". "Hy weet hoe voel die kerk

raad, veral die diakens" (Joubert 1983: 15) en daarmee verwys hy na hulle 

(liefdelose) houding teenoor swartmense. Die boere word as gewelddadig 

voorgestel. Veral die jong boere kan amper nie wag dat die laaste slagoffer 

ingebring moet word sodat hulle met hulle vergelding kan begin nie. Na die 

busongeluk se Loep: "O, hieroor gaan die boere kwaad wees" (Joubert 1983: 

72). Die dominee sleur hulle mee: tot leiding van ons volk ... tot troos van 

ons bedroefdes ... tot krag van die van ons wat krag nodig het" (Joubert 

1983: 24). Daarteenoor staan die gematigde Duvenhage wie se "naam stink" 

(Joubert 1983: 42) omdat hy horn teen die oprig van die heining om die kerk 

uitgespreek het. Sy hart het "koud" geword as hy aan die jonges gedink het 

(Joubert 1983: 43). As die moruti oor die heining praat, se Duvenhage: "Dis 

maar gebruik, moruti, afskort, sommer net afskorting maak" (Joubert 1983: 

43). Dit is duidelik 'n sinspeling op die apartheidsbeleid. Dit is ook Duven

hage wat besef: "Ons moet tog hier saamwoon" (Joubert 1983: 121 ). 

Duvenhage wonder wat gaan gebeur as die dominee sy dertigste slagoffer 

het. "Dink die dominee daar gaan "(l)eerskares van die Opperwese" wees 

"om die Boer en die witman te kom red"? (Joubert 1983: 82). Oom Theunie 

die waardige ouderling, word uitgebeeld as nugter denkend; wanneer hy van 

die dominee se nuwe "godsdiens" van "'n oog vir 'n oog" hoor, maak hy dit 

at as "malligheid" en '"n versinsel", maar die selfverwyt vreet aan horn dat 

hy stilgebly het terwyl mense horn respekteer en na horn sou luister as hy 

betyds vermaan het. 

In Toorberg is die stoere Moolmanfamilie vir geslagte al boere . Cook meen 

die Moolmans "no longer possess their lands, but are possessed by them" 
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(Cook 1989: 12). Die Moolmans "moes wortel skiet en selfs na die dood 

mog hulle nie reis nie. Toorberg was hulle s'n en hulle was Toorberg s'n" 

(Van Heerden 1986: 6). Dit is veral die Abels in die Moolmandinastie wat as 

stoere boere met 'n sug na grond uitgebeeld word. Dit was StamAbel wat die 

plaas "makgemaak" het. Hy het die plaas vir homself toegeeien en die 

"troppie Boesmans" met skote verdryf. Sy spoorsnyer HansBoesman, wat op 

'n ekspedisie gevang en as trougeskenk aan StamAbel gegee is, het hy soos 

'n dier met 'n riem aan die pakperd vasgemaak. HansBoesman was ook die 

waterwyser en as hy die water nie reg kon uitruik nie, is hy gelooi. Toe Hans

Boesman die einde voel naderkom, het StamAbel horn na die grot gestuur om 

daar te sterf. Floors, StamAbel se seun, het die trotse Moolmannaam 

"skande" aangedoen deur 'n kind by Kitty Riet te verwek. Kitty se pa was 

Jan Swaat, afstammeling van James Read die sendeling, en sy Khoivrou. 

StamAbel wou die ongewenste swangerskap beeindig en het vir Jan Swaat 

beveel om die Slams se mengsel vir Kittie in te dwing. Dit het egter nie 

gehelp nie en Floors se bruin nageslag het die verwerpte skaamfamilie 

geword wat op die uitskotgrond van Toorberg 'n bestaan moet maak. 

StamAbel was 'n getroue kerkganger en 'n uitgesproke protestant. Sy op

trede plaas egter 'n vraagteken oor sy Christenskap soos blyk uit sy seun 

Andreas se woorde: "Om kerk toe te gaan, is om God te onderskat" (Van 

Heerden 1986: 64). Elke Moolmanman sou na forse StamAbel "swaar aan sy 

naam dra" (Van Heerden 1986: 19). Ella, Abel se vrou, meen: " ... min mans 

was beter Afrikaners as StamAbel. ... Nee beter Afrikaners kry mens nie 

deesdae nie" (Van Heerden 1986: 118-119). Hiermee gee Ella te kenne dat 

die lewenswyse van StamAbel die van 'n ideale Afrikaner voorstel. OuAbel 

het die Moolmantradisie na StamAbel voortgesit. Hy staan uit die dood op 

om die magistraat te waarsku: "ons distrik het van die oerdae vir sy eie 

sondes leer sorg" (Van Heerden 1986: 9). OuAbel het sy seun Posmeester, 

verwerp omdat hy met 'n Katolieke lerse meisie getrou het. Sy kritiek teen 

die Katolieke beklemtoon die belangrikheid wat rassesuiwerheid vir die 

Moolmans het: "Die Katolieke is onsuiwer en seuns wat uit daardie stam 

kom, kon nie Moolmans wees nie" (Van Heerden 1986: 151 ). Posmeester en 

sy familie deel nie in die voorregte van die Abels nie en voer 'n sukkelbestaan 
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by die Halte. Abel Moolman, OuAbel se opvolger, vorm die fokuspunt van die 

Moolmanfamilie. Sy selfmoord beskou Viljoen as "'n boetedoeningsdaad wat 

regstreeks verband hou met die Moolmans se toeeiening van die Toorberg

grond vir hulleself" (Viljoen 1991: 30). In Abel se dood sien Van der Merwe 

"duidelik 'n toespeling (voorspelling) op die Suid-Afrika van die toekoms en 

op die toekoms van die Afrikaner" (Van der Merwe 1989: 55). Ook Abel se 

Christenskap word deur sy optrede bevraagteken. Hy bring nagte deur by die 

weduwee vir die "hele distrik om te sien" (Van Heerden 1986: 21 ); hy ver

bied sy seun om met 'n Katoliek se kind te speel, want hy is 'n stoere Protes

tant. Hy het Druppeltjie ge"ignoreer, want hy het "nie veel aan dwalers" nie 

(Van Heerden 1986: 38) en hy word beskryf as "so hard soos ysterklip" (Van 

Heerden 1986: 54). Die kerkraad het geweier dat die skaamfamilie die be

grafnis van Druppeltjie bywoon en Abel wat 'n ouderling is, het die besluit 

ondersteun. "Hy was (verder) 'n man wie se pligte geen ruimte gelaat het vir 

die liefde van sy vrou nie" (Van Heerden 1986: 148). Die feit dat hy "tussen 

die uitskot van sy voorgeslagte" sterf, is betekenisvol (Van Heerden 1986: 

173). "Uitskot" het die negatiewe konnotasie van bedenklikheid of weersin

wekkendheid, en stel die einde van die Moolmandinastie in die vooruitsig 

omdat die plaas nou na die onvrugbare DwarsAbel oorgaan. Die uitbeelding 

van die Abels as boere wat verknog aan maar in ewige stryd met die aarde 

is, strook met die tradisionele beeld van die Afrikanerboer soos dit ook by

voorbeeld in Laat vrugte uitgebeeld word. Deur die klem egter op hulle heb

sug, onregverdigheid, rassevooroordele en onmenslikheid te laat val, word die 

idealistiese beeld van die opregte, regverdige Afrikanerboer grootliks bevraag

teken en ondermyn. 

2.4.4 Die Afrikanermaghebber 

Dit is veral in Blaaskans en in Anderkant die Rubicon dat die Afrikanermag

hebber gestalte kry. In beide die romans word die bestaande maghebbers as 

onbekwame, vals leiers uitgebeeld wat net hulle eie welvaart op die hart dra, 

maar weer eens met die verskil: in Anderkant die Rubicon is die Nasionale 
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Party besig om die "volk" "uit te verkoop" aan die swartes, terwyl die heer

sende bestel in Blaaskans as onaanvaarbaar uitgebeeld word omdat die regte 

van die swartman ontken word. In Blaaskans word die Afrikanermaghebber 

luitenant-generaal Faber, vanuit Flip se perspektief aan die leser voorgestel. 

lets wat Flip die eerste opmerk, is dat Faber geen wysvinger het nie. Dit her

inner aan sekere politici (P.W. Botha) van wie die vermanende wysvinger in 

die tagtigerjare kenmerkend was. Willem de Klerk skryf hieroor: "In ons land, 

letterlik en figuurlik, is 'n ou universele nie-verbale simbool baie bekend. Dit is 

die opgehewe, uitgestrekte wysvinger. Dit is al kenmerkend van die staats

hoof gesien. Een publikasie, sien ek, gebruik die simbool om algemene verbod 

oor te dra. Ons het 'n wysvinger-kultuur wat se: nee, pas op, bly stil, maak 

s6!" (Jacobs 1990: 96). Faber se ontbrekende wysvinger kan ironiserend na 

die bankrotskap van hierdie "wysvinger-kultuur" verwys. Die generaal se 

teenhanger in die Slagtersnekgeskiedenis was Cornelis Jacobus Faber wat, 

skaars 44, reeds as oud en sieklik en as arm van gees beskou is. Hy was een 

van die rebelle wat ter dood veroordeel is en volgens Heese was hy 'n "ruwe 

ongeletterde man, wat geen begrip van die Afrikaner se tradisies gehad het 

nie" (Jacobs 1990: 96). Die vertellerskommentaar oor Faber is negatief: 

"Hier is Faber se handtekening (met sy rang by): dit lyk eerder na Fawer as 

Faber - nie soos iemand wat onduidelik skryf nie, vreemd genoeg, eerder 

soos een wat glad nie gewoond is om te skryf nie" (Miles 1983: 133). Faber 

se toespraak waarin hy die Slagtersnekrebellie betrek by die gebeure op Byela 

Bela om die boere oor hulle Afrikanerskap aan te spreek, word deur die 

verteller gebanaliseer met die verwysing na die TV-advertensies wat seep, 

reukverwyderaar en insekdoders adverteer. Deur Flip se gedagtes: "Faber is 

'n blaaskaak, ... die slagoffer van sy woorde" (Miles 1983: 144) en deur die 

retoriese argumente van die "blaaskaak", ontmasker die verteller opvattinge 

soos die volgende as stereotipies van aard: "die Afrikaner het bewys hy 

staan vir orde en nie 'n rebellie nie" (Miles 1983: 142), "(d)ie les is: nooit 

mag jy gemene saak maak met die swartman nie" (Miles 1983: 144), "(o)ns 

werk saam, maar dan op die gebiede waar daar saamgewerk kan en m6et 

word: en wat ons vir onsself toeeien, gun ons ook aan hulle, maar dan in hul 

eie ... " (Miles 1983: 144); "(k)yk ek verseker julle die Weermag gaan nie die 
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Afrikaner uitverkoop nie. Die voortbestaan van die RSA word tans net soos 

die van die ZAR bedreig" (Miles 1983: 144). "Jy weet daar is niks wat jou so 

diep raak soos die tradisionele gesindhede van jou mede-Afrikaners nie .... 

Dis nou eenmaal ingebou in ons Afrikaners". Oom Hennie het sy mense 

"verenig in die nasionale strewe" (Miles 1983: 60). "Ons moet horn teen 

homself beskerm" (Miles 1983: 62). Flip se niks tydens hierdie tirade nie en 

kyk net na Faber se "Achillesneus" (suggereer dit swakheid)? Vol gens Flip 

maak Faber staat op "heelwat verstokte chauvinisme" en hy meen "Faber is 

so dood soos Prinsloo" (Miles 1983: 167). Die vrae wat Flip vra en die kom

mentaar wat hy lewer, dra die implisiete outeur se intensie aan die leser oor: 

"sy (Faber se) meegevoel maak hy ondergeskik aan 'n groter sentiment: 

homself, wat hy natuurlik die volksbelang noem" (Miles 1983: 183). "Deur 

Faber word daar 'n mening uitgespreek oor Afrikanerleiers wat hulle verlaat 

op nagebootste en geykte argumente, sowel as oor Afrikaners wat sulke 

leiers sonder eie oortuiging en individuele denke blindelings navolg en alles 

wat aan hulle opgedis word onvoorwaardelik glo" (Jacobs 1990: 98). 

Roos wys daarop dat die duidelikste band tussen 'n "historiese romanwereld 

en die versinde geskiedenis" seker gele word met die verskyning van dr. Hee

se, Flip se verloofde se pa (Roos 1985: 40). In 1973 verskyn die "nuwe" ge

skiedskrywing Slagtersnek en sy mense van J.A. Heese, wat aantoon hoedat 

vele van die "feite" oor die Slagtersnekgebeure op wanvoorstellings berus 

het. In die romanwereld word dr. Heese die "dinamiese skoolhoof", egter ook 

voorgestel as 'n "ou fossiel" wat in die politiek toutjies trek (Miles 1983: 7). 

Hy is '"n dik laagkoek, ... so 'n ronderige mannetjie, gladgekamde bruin hare, 

wakker oe en 'n sigaardik snor: 'n beskermende afdakkie vir sy energiek 

voortwoekerende mond" (Miles 1983: 44). Dr Heese hou in sy toespraak sy 

hande voor horn in 'n "Geloftefeeshouding" en sluit sy sinne met bolwange 

en sissende esse af (Miles 1983: 51-52). Dr. Heese meen dat die toekoms 

met goeie rugbyspelers net "rooskleurig" kan wees en dat rugby "een van die 

grootste middele vir die kweek van goeie gesindheid tussen mense en volke

re" kan wees (Miles 1983: 55). (Terloops, wie sou in 1983 in elk geval kon 

droom dat Heese se argument ironies genoeg in 1995 tydens die wereldrug-
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bytoernooi in Suid-Afrika feitlik letterlik waar geword het)? Die voorliefde van 

die leiers vir 'n BMW, koerante wat "toestemming" moet he om oor 'n 

voorval te berig, die geheimhouding rondom "'n delikate saak", die betrok

kenheid van Nasionale lntelligensie wat gesprekke op band neem en Heese se 

onheilspellende opdrag: "Sorg dat jy gereed is. Onthou, jy is nou een van 

ons" (Miles 1983: 56) stem ooreen met talle werklike insidente waarby sinis

tere "derdemagbedrywighede" betrokke was en waaroor daar in die negenti

gerjare daagliks in die media berig word. Flip vat saam: "Dat die mens wat 

homself so 'n suiwer Afrikaner ag, wanneer hy praat al sy bekwaamhede laat 

vervaag voor 'n atavistiese retoriek. Dat 'suiwerheid' met stopwoorde en ver

stokte denkbeelde moet saamhang!" (Miles 1983: 44). 

In Anderkant die Rubicon is Jan du Plessis, die koerantredakteur, lid van die 

Parlement en ook lid van die Broederbond. Die Broederbond word beskryf as 

"daardie organisasie van verraaiers wat weens hul onbevoegdheid 'n stelsel 

van baantjies vir boeties moet bevorder" (Zacharias 1989: 233). Jan word 

negatief uitgebeeld as iemand wat daarvan hou om homself te hoor praat. 

Die leser word deur hierdie karakter daarop gewys dat die Nasionale Party die 

pers en die SAUK beheer en ander mense se menings (die regses s'n) onder

myn. Die verteller meen die Broederbond is 'n "tee en koekies"-instelling wat 

wanneer hulle oor hut daaglikse lewe praat, oor geld, belasting en rugby 

praat. "In daardie volgorde" (Zacharias 1989: 65). Die media word deur die 

verteller beskryf as "die moderne liegfabriek" (Zacharias 1989: 83). Net Jan 

sat weet "hoeveel bedrog, misleiding, manipulasie, intimidasie en verwarring 

nodig was om die volk gereed te maak om sy selfbeskikkingsreg weg te 

teken" (Zacharias 1989: 83). Sy vrou word voorgestel as iemand wat hard 

probeer om 'n dame te wees maar net daarin slaag om snaaks te wees. Jan 

en Annette du Plessis is volgens die verteller die simbool "van die manipu

leerders van die mens wat daardie manipulasie agter pragtige woorde, mooi 

veronderstellings en goeie bedoelings wegsteek, maar altyd met dieselfde 

doel: selfverryking en selfverheerliking" (Zacharias 1989: 132). Dit val te 

betwyfel of hierdie kritiek oor die Afrikanermaghebber ook uitgespreek sou 

wees indien die regering uit "regse" Afrikaners bestaan het wat die apart-
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heidsstelsel in stand sou probeer hou het. Alhoewel 8/aaskans en Anderkant 

die Rubicon dus albei die Afrikanermaghebber negatief uitbeeld, is dit vanuit 

'n totaal verskillende perspektief en beklemtoon dit weer eens die feit dat 

daar uiteenlopende menings bestaan omtrent wie 'n Afrikaner is. 

2.4.5 Die Afrikanerpolisieman en -soldaat. 

In ~n Wereld sonder grense is die karakters hoofsaaklik soldate in 'n oorlogsi

tuasie op die grens. Die klem val in die verhale op die uitwerking wat oorlog 

op die jong dienspligtige het. Roos wys daarop dat "24-jariges reeds ou man

ne" is in hierdie verhaalwereld. Die soldate is nie hier die tradisionele helde 

nie, maar "suipende, vloekende, verwoestende moordenaars" (Roos 1986: 

54). Sy beweer ook dat die geweld nie net teen 'n vyand gerig is nie, maar 

teen die hele maatskappy. In die openingsverhaal straal die verteller rebels

heid en opstand uit: "Ek kyk spottend na haar, want dis of ek die se het - net 

wanneer ek wil, kan ek daaroor begin praat" (Strachan 1984: 7). "Dan word 

ek moedswillig en skuif op my stoel rond" (Strachan 1984: 8)."Ek trek die 

oorfone oor my kop en laat die tromslae my oprui en wegvoer" (Strachan 

1984: 8). "Ek stamp die buitekamer oop" (Strachan 1984: 8). In Die laaste 

RV word die strawwe keuringskursus uitgebeeld waaraan die "spesiale" sol

date (die recce's) onderwerp word en dit dui ten slotte op 'n grens wat oor

gesteek word as die verteller fisies knak: "Maar ek is nou so in pas dat niks 

my kan keer nie. Aan die geskreeu weet ek dat ek oortree" (Strachan 1984: 

20). Die optrede van die soldate na 'n makker se begrafnis in Koebaai ver

bloem ook ander gevoelens. Agter die drinkery op die trein en die reen wat 

trane moet verbloem, skuil daar weerloosheid. Roos wys verder daarop dat 

daar 'n heeltemal "amorele lewenshouding spreek uit wat die karakters doen" 

(Roos 1986: 54). Vir haar tree die soldate in hierdie oorlogsverhale "los van 

enige morele regverdiging" op; "dis oorlogsverhale waarin sonder die vermel

ding van begrippe soos 'land en volk', 'offers en pligte' en 'reg en verkeerd' 

van aanvalle, oorwinning en uitwissing vertel word" (Roos 1986: 55). Die 
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leser word met die waarneming gelaat dat die soldaat se deelname aan die 

oorlog horn algaande verander in 'n gewelddadige masjien. 

Die meerduidigheid in die naam van die soldaat Langenhoven in Blaaskans, is 

daarin gelee dat dit in die eerste plek herinner aan die werk van C.J. Langen

hoven, Eerste skoffies op die pad van Suid-Afrika (1921 ), waarin die Slag

tersnekrebelle as helde voorgestel is. Die werk het wel Afrikanernasionalisme 

aangevuur, maar die uitsprake daarin het eintlik berus op wanvoorstellings. 

Tommie Langenhoven se naam kan verder verwantskap he met die beroemde 

Tom van Vollenhoven wat in 1955 'n Springbokvleuel was. Soos die diens

pligtige in 'n Wereld sander grense, is Langenhoven in Blaaskans 'n recce. 

Die verteller staan egter in 'n Wereld sander grense midde in die oorlogsitua

sie en beleef dit persoonlik, terwyl Tommie Langenhoven deur 'n buitewaar

nemer beskryf word vanuit Flip se perspektief: Hy lyk "soos 'n dwerg, 'n 

reuse-dwerg van wie op onopsigtelike plekke gedeeltes van liggaamweefsel 

weggelaat is" (Miles 1983: 68). Hy is 'n voorstander van oorlog, want "(u)it

wissing en vernietiging is maar net een kant van oorlog. Die ander kant is die 

ge ... weldige skeppende energie wat die Weermag vrystel". Hiervan meen 

Flip: "Ek sal nie se jy's heeltemal verkeerd nie, maar ek hou nie van jou ak

sent nie. Die Weermag is vir my 'n noodsaaklike euwel. En van die meeste 

mense wat in die verlede daardie standpunt van jou ingeneem het, hou ek 

niks" (Miles 1983: 70). Langenhoven skrik nie vir bloed nie; inteendeel, ge

weld kry horn aan die "grinnik" (Miles 1983: 96). Sy onsimpatieke opmerking 

oor "die grootste moffie-flippen-nes" (106) waarby Tienie betrokke was, 

tipeer die "hardegat"-soldaat verder. Vir Flip lyk Langenhoven met sy ammu

nisie "soos 'n Palestynse vliegtuigkaper" (Miles 1983: 112). Die ironie in 

hierdie vergelyking kan nie misgelees word nie, gesien die feit dat so 'n kaper 

as 'n vyand van die tradisionele Afrikaner beskou word. Soos die diensplig

tiges in 'n Wereld sander grense val die klem eerder op die dienspligtiges se 

gewelddadige optrede as op die "edel" motief vir oorlogvoering. Op die 

manier word die bestaande opvatting dat oorlog "vir volk en vaderland" 

gevoer word, ondermyn. Die manier waarop oom F.C. se seun Mon in die 

Weermag gesterf het, dien as 'n aanklag teen die ongerymdhede binne die 
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Weermag. Die skietlustigheid van die soldate kom ook ter sprake. Rie se by

voorbeeld: "Soldate het toevallig altyd gewere by hulle" (Miles 1983: 152). 

In Toorberg word na DwarsAbel se betrokkenheid by die Weermag verwys. 

Elke dag jaag hy op sy motorfiets 'n halwe tenk leeg op die plaas en daar is 

net "een gevoel wat die jaery klop, en dis wanneer hy regop op 'n Casspir 

deur die lokasie jaag" (Van Heerden 1986: 58-59). Sy militere betrokkenheid 

as lid van die Weermag by die plaaslike kommando en sy uitdagende houding 

in die townships betrek eietydse problematiek, en word negatief voorgestel 

as "sinnelose weermagbeheptheid" (Van Wyk 1989: 73). Soos die diensplig

tige in 'n Wereld sonder grense, word die polisie in Toorberg negatief as 

"lummels in uniform met knuppels aan hul sye" voorgestel (Van Heerden 

1986: 68). 

In Die laaste Sondag word die soldaat uitgebeeld as die "superblanke". In die 

beskrywing van die soldaat beklemtoon die verteller sy blondheid: "sy ligte 

hare het besonder skoon gelyk" en die "blou oe van die blonde jong man kyk 

dominee Falk stip aan" (Joubert 1983: 7). Die woorde "blond" en "blou" met 

verwysing na die jong man kom herhaaldelik in die teks voor. Soos die gebeu

re ontwikkel, word die blou egter "fletsblou" (Joubert 1983: 35), dus vaal en 

dof, besmetlik, sieklik of bedenklik. Die klem val sterk op hoe "skoon" die 

jong man was wat grootgemaak is "in die tradisie van die liefdesdood van die 

Here" (Joubert 1983: 8). Die logika van sy argument was ook "skoon": met 

die bloed van dertig onskuldige (wit) slagoffers moet Jesus van die kruis 

afgekoop word sodat daar wraak geneem kan word en die Ou Testamentiese 

wet van "'n oog vir 'n oog" weer kan geld. Dit sal naasteliefde tot niet maak 

en die witman in staat stel om terug te keer tot die vergeldingsleer. Die seun 

se argument negeer die duisende martelare sedert die vroegste tye en maak 

die terugkoopaksie "net op 'n klein afgekampte Afrikaner-terreintjie van toe

passing" (Brink 1983 in Rapport). Met die skep van hierdie soldate-karakter 

word die wanopvattinge wat tydens die Weermag se betrokkenheid op die 

landsgrense by baie dienspligtiges bestaan het, aan die kaak gestel. 
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In teenstelling met die tekste waarin polisie- en weermagoptrede dikwels ge

kritiseer word, word polisie-optrede in Anderkant die Rubicon goedgekeur: 

"(S)legs die Suid-Afrikaanse Polisie weet werklik wat daar aangaan" - in die 

townships (Zacharias 1989: 169). Die polisie word as die verontregtes voor

gestel wat die slagoffers is van buitelandse propagandiste. Die belangrike lid 

van die polisie is ook lid van die AWB en 'n sterk teenstander teen die grond

wetlike hervorming "en die regering se hele hervormingsdwepery" (Zacharias 

1989: 172). Die polisie "storm en vee die skare voor hulle weg. Dit is 'n 

doeltreffende en gewelddadige optrede, die enigste wat enige kans op sukses 

het" (Zacharias 1989: 205). Anderkant die Rubicon spreek die eietydse werk

likheid aan in soverre dat daar inderdaad in die negentigerjare nog steeds talle 

hofsake aan die gang is teen hoe polisieamptenare wat terreurdade gepleeg 

het in die apartheidsera. 

2.4.6 Die vrouekarakters in die tekste van tagtig 

In teenstelling met die tekste van veertig waarin 'n redelik simplistiese beeld 

van die vrouekarakters voorkom, is die beeld van die vrouekarakters soos dit 

in die tekste van tagtig voorgestel word, baie meer kompleks en word die 

vrou op uiteenlopende wyse in verskillende fasette van haar plek in die same

lewing uitgebeeld. Onder die groot verskeidenheid karakters word nie slegs 

Afrikanervroue nie maar ook 'n hele aantal karakters wat nie Afrikaners is nie 

uitgebeeld, en kan 'n bepaalde siening van die Afrikanervrou vanuit die pers

pektief van hierdie nie-Afrikanerkarakters afgelei word. Waar die vrou in die 

tekste van veertig hoofsaaklik as 'n absolute beeld van "goed" teenoor "sleg" 

voorgestel is, is die vrouekarakters in die tekste van tagtig baie meer ge

kompliseerd en kry bepaalde karaktertrekke meer aandag. Alhoewel die tradi

sionele beeld van die Afrikanervrou steeds in sekere van die tekste gevind 

kan word, val die klem nie soseer op die ro/ wat hulle aan die man se sy 

moet vervul nie, maar eerder op hulle lot as stammoeders. Ouma Magtilt kry 

as gestorwene in Toorberg 'n spreekbeurt en deur haar word die leser ingelig 

oor die gevare wat sy moes trotseer om die land "mak te maak". Alhoewel 
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sy beskryf word as die stoere stammoeder wat nie haar man se optrede be

vraagteken het nie en as die ideale vrou en moeder wat altyd geweet het hoe 

om water op die vuur te gooi, word haar lot as die vrou van StamAbel ook 

uitgespel. "Vir haar was dit nooit maklik nie" (Van Heerden 1986: 17). 

Swaarkry was deel van haar lewe as pioniersvrou. Ook ouma Hetta Olivier, 

vrou van OuAbel, dink aan die droewige bestaan van die Moolmanvroue. Net 

so hou Ella, Abel se vrou, wel die erfhuis bekwaam in stand, maar verduur sy 

ook maar "die buie en versugtinge van Abel Moolman" (Van Heerden 1986: 

18). In hierdie vroue se lewens het die mans se liefde selde 'n rol gespeel en 

hulle hooffunksie was om te verseker dat die stamnaam voortgedra sal word. 

In Onse Hymie word die "lot" van die boervrou op spottende wyse uitge

beeld. Bubbles dink vlugtig aan die "lenige, bankrot perdeteler", maar dan 

dink sy ook aan die nuwe BMW wat 'n geskenk van haar bul-Boer was en 

"sy omhels horn saggies na die verkragting" (Leroux 1983: 27). Die boer

vroue in Blaaskans op die stoep van oom Kasteel se plaashuis op Byela Bela 

word negatief voorgestel langs die tafeltjie met teegoed: "Dadelbrood en koe

kies, Hertzogkoekies" (Miles 1983: 78). Ook in Die laaste Sondag word die 

boervroue uitgebeeld as onaantreklik in hulle crimplene rokke. "Hulle is mees

tal vet, en die rokke, styf van agter opgerits, gee hul liggame 'n vierkantige 

voorkoms" (Joubert 1983: 93). Hierdie uitbeelding ontluister die tradisionele 

beeld van die Afrikanerboervrou. 

Die selfstandige denke van die vrou word dikwels beklemtoon. In Blaaskans 

word oom F.C. se vrou Rie, as 't ware Flip se mentor in sy politieke ontwa

king. Na oom F.C. se dood is dit Rie wat Flip inlig oor die aard van die ont

wikkeling van Afrikanermag en die daarstelling van die apartheidsbeleid met 

al die wetgewing wat daarmee gepaard gegaan het. Sy meen dat dit haar plig 

is om Flip in te lig omdat sy bewus is daarvan hoe eensydig die geskiedenis 

op skool aan Flip en Otti voorgehou is. Otti oom F.C. se dogter, word ook 

positief voorgestel. Sy staan krities teenoor Flip en som sy optrede soos volg 

op: "Ver links en ver regs is mos albei gevaarlik, eers die kommunis uitgeroei 

(verwysende na haar pa) ... daarna kom die regse gevaar aan die beurt, die 
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vir ons ietwat delikater verkrampte gevaar" (Miles 1983: 88). Haar verwyt 

teenoor Flip kon net sowel die implisiete outeur se verwyt aan die Afrikaner 

gewees het: "Hoe kan 'n mens sokker speel as iemand anders in nood is, 

hoekom het jy nie iets vir horn ged6en nie? Ek vind dit onvergeeflik" (Miles 

1983: 86). E (dalk nie 'n "wit" Afrikaner nie?) word uitgebeeld as 'n intelli

gente, belese en berese vrou wat haarself 'n Christen noem, maar glo dat sy 

nie een is "wat ander wil stroop van hulle persoonlikhede om hulle as bankrot 

afhanklikes van die kerk agter te laat nie" (Miles 1983: 193). Daarmee propa

geer sy 'n selfstandige siening van Christenskap teenoor die slaafse navoJ

ging van geykte idees oor godsdiens. In Die laaste Sondag is die kunssinnige 

suster van ds. Falk, Freda, die nugter denker wat ten spyte van haar nie-tra

disionele gewoontes soos om te rook, deur die gemeente "wat maar klein 

was" aanvaar word. Sy skep in die loop van die gebeure die indruk dat sy 

sterker is as haar domineebroer en dat sy oor 'n gesonder oordeel beskik. 

Trouens, dit is sy wat meen dat dit nie nodig is om "oorhoeks te raak" met 

ander mense se probleme nie (Joubert 1983: 70). Ook die formidabele tannie 

Nolte word ten spyte van haar onaantreklike uiterlike, as koelkop en nugter

denkend voorgestel in teenstelling met die jong boere wat die irrasionele 

wraakplanne van die dominee wil uitvoer. 

In Toorberg kan die "bruin" vrouekarakter, Kaatjie Danster, beskou word as 

die sterkste vrouekarakter in die teks; die roman begin en eindig met haar 

perspektief op Toorberg. Sy kan as 'n matriargale figuur beskou word; sy is 

wel trots op haar afkoms, maar sy beklemtoon ook by haar kinders en klein

kinders hulle menswaardigheid en gevoel van eiewaarde. Teen die einde is dit 

Kaatjie Danster wat in staat is tot vergifnis as sy by die boorgat haar hand in 

begrip op Abel se arm le. Amy O'Leary die lerse, Katolieke vrou van 

Posmeester voel verbitterd oor die behandeling wat hulle van die stamfamilie 

kry. Sy word positief voorgestel as 'n mooi, slim vrou. Sy keur haar seun se 

verhouding met sy "halwe" familielid, KleinKitty nie af nie, en hierdie "libe

rale" opvatting skryf sy daaraan toe dat sy "geen Afrikaner" is nie (Van Heer

den 1986: 95). Sy wys daarop dat die boere tog in elk geval "in mekaar 

inteel" (Van Heerden 1986: 95). 
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In Anderkant die Rubicon kan die vrouekarakters as simplistiese verteenwoor

digers van "goed" teenoor "sleg" beskou word. Die "goeie" karakters is veral 

Anna die polisievrou, en Blommetjie, Paul se doktersvrou wat die draers van 

die (regse) Afrikanergedagte is. Aan die ander kant word die parlementslid 

van die Nasionale Party se vrou, Annette du Plessis uitgebeeld as vertonerig 

en grootdoenerig, en die liberale Diane as 'n "slegte", owerspelige vrou. 

Seksualiteit word in die tekste van tagtig veel ruimer verken as in die van 

veertig. Roos wys daarop dat die sensuele en erotiese ervarings in 'n Wereld 

sander grense "heeltemal verdring is deur die karakters se geweldslus" (Roos 

1986: 55). Die ek-verteller is die seun wat uit die buite-egtelike verhouding 

van sy ma met 'n onbekende soldaat gebore is. Die plek waar die "vroue sit 

en wag" sowel as die twee meisies wat die verteller en sy vriend in Nagvlug 

saamneem na hulle kamer toe, laat slegs die indruk dat hulle hulle "baie na 

aan die hel" bevind (Strachan 1984: 33). Ook in Onse Hymie sluit die kru 

uitbeelding van die seksuele aan by die geweldmotief. Die verkragting van die 

Belgiese vrou geskied byvoorbeeld tydens of direk na die aardbewing. In Die 

laaste Sondag word die erotiese ervaring van Hanta en Loep aangewend om 

die verdrywing van die lig ten koste van die donker tematies te ondersteun. 

Brink wys daarop dat Hanta, die dogter van dominee Falk en haar vriend, 

Loep wat van plan was om 'n entjie in die "oop sonnige wereld te gaan ry, ... 

ingedryf (word) na 'n donker winkel-interieur om daar die liefde self as iets 

sondigs te bedryf" (Brink 1983: 42). Tillie is 'n pragtige vrou en alhoewel sy 

in Toorberg as "kens" beskryf word, kan haar optrede haar positief as byna 

een van die weinige "normales" in die roman kenmerk. Volgens Waterwyser 

weet sy meer as wat mense vermoed. "Teerheid, sagtheid, dromerigheid - dit 

ken sy" (Van Heerden 1986: 143). Hierteenoor kan die rol van die bekwame 

stammoeders van die Abels hoofsaaklik gesien word as om te sorg vir 'n erf

genaam vir Toorberg. Na Ella se mislukte bevallings het Abel die weduwee 

snags oop en bloot besoek omdat hy gevoel het dat Ella horn nie soveel "rus" 

in sy eie huis kon bied nie; horn nie geeer het soos die weduwee horn geeer 

het nie (Van Heerden 1986: 161 ). In Blaaskans vergestalt Otti die "beter, 
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eerliker wereld wat Flip wil help skep" (Botha 1989: 127) en die ontwikkeling 

van hulle verhouding toon 'n parallel met die positiewe ontwikkeling wat daar 

by Flip se denkpatroon plaasvind. 

Uiteenlopende karakters illustreer die talryke bewegings en organisasies 

waaraan vroue in die tagtigerjare deelgeneem het. In Onse Hymie kom onder 

andere 'n "skugter" lid van die Wit Kappiekommando, 'n wit lid van die Aksie 

Morele Standaarde, die Black Sash en The Woman's Movement for Peace 

almal in Kamer 27 byeen. Die veelsydigheid van die vrouekarakters in die 

tekste van tagtig toon 'n baie meer gekompliseerde beeld van die Afrikaner

vrou wat die tradisionele beeld wat daar in die gekanoniseerde ouer letter

kunde bestaan het, ondermyn. 

2.4. 7 'n Bonte verskeidenheid 

Met die uitsondering van 'n Wereld sander grense (waar dit primer oor die 

I ewe van die soldaat en sy kamerade hand el), kom daar in al die ander tekste 

'n ryke verskeidenheid karakters voor wat op die een of ander wyse oor 

Afrikaners kommentaar lewer. In Blaaskans is Tienie 'n selferkende homosek

sueel, die uitgesproke kritikus van die Afrikaner. Sy kommentaar ondermyn 

die tradisionele beeld van hoe 'n Afrikaner veronderstel is om te wees: "Ek 

vind die beste manier om ons Afrikaners te beskrywe die Freudiaanse" (Miles 

1983: 90). "Ek is moeg vir mense wat geleer is om alewig bedreig te voel. 

Die Afrikaner het net oe vir homself en gee fok61 om vir die res. En sodra sy 

gewete horn begin pla, skuif hy 'n teoretiese fondament onder sy suksesvolle 

gekonkel, sy dit die Calvinisme, of sommer die Bybel, of die nasionalistiese 

voetstuk" (Miles 1983: 90). "Jy weet, ons geslag is s6 goed ge"indoktrineer 

dat al word ons later krities en sinies, is ons totentaal verlam" (Miles 1983: 

90-91). "lemand soos Nico beset hy kan nie sonder die Broederbond vooruit 

nie" (Miles 1983: 102). "(l)ntussen bly ons van kieme aanmekaargesit, sit 

ons heerlik en vrot word" (Miles 1983: 144). Wanneer Tienie die joernalis op 

oom F.C. se begrafnis te lyf wil gaan, meen Flip dat Tienie horn oor "niks" 

ontstel nie, want: "Ek dag jy weet Afrikaneridentiteit is so mensgemaak soos 
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die Ontugwet" (Miles 1983: 232) en hy redeneer: "Omdat die Afrikanerkul

tuur so gedissiplineerd is, word feitlik alle afwykings daarvan as georgani

seerd gesien, as komplot" (Miles 1983: 255). Deur talle soortgelyke kom

mentare word die begrip Afrikaner in Blaaskans ontluister en ondermyn. Uit 

die grafskrif wat Flip vir oom F.J. beoog: APARTHEID HET GESLAAG 

"(S)odat almal wat lees nie by die graf kan verbyloop sonder om twee keer te 

dink nie!" (Miles 1 983: 211) kan die leser die implisiete outeur se kritiek teen 

die apartheidsbeleid aflei. 

In Anderkant die Rubicon word Chris voorgestel as die staatsamptenaar wat 

die beleid van die Nasionale Party klakkeloos navolg. Hy glo dat "afsonderlike 

ontwikkeling" die oplossing vir politieke konflik is (Zacharias 1989: 10). Chris 

word uitgebeeld as iemand met "min verbeeldingskrag" (Zacharias 1989: 

12); iemand wat altyd gereed is om "daardie mooi rympie van die minister op 

te se" (Zacharias 1989: 13). Chris meen die gewone swartes wit net met 

hulle werk aangaan; dis die "kommuniste" wat die geweld aanblaas; die radi

kales. Hy word as 'n swakkeling uitgebeeld wat nie druk kan hanteer nie en 

hy kry 'n senuwee-ineenstorting. Van die "deursnee" Afrikaner soos Chris 

dink Blommetjie: "Hy soek nie na die oorsaak van dinge nie en stet ook nie 

belang in hut gevolge nie" (Zacharias 1989: 240). "Daar is geen evaluasie 

van die feite, geen onderskeid tussen waarheid en verdigsel nie" (Zacharias 

1989: 240-241 ). Die Engelssprekende oud-Rhodesier, Keith Mentz wat alles 

in die voormalige Rhodesie verloor het en nou (na die 1 983-referendum toe 

die wit kiesers die instelling van 'n driekamerparlement moes sanksioneer) 

weer die gevaar loop om alles te verloor, huldig 'n regse ideologie - waar

skynlik uit hoofde van sy ervaring. Deur hierdie karakter dra die verteller in 

Anderkant die Rubicon sy boodskap oor: "Na die swartes oorgeneem het, het 

alles net van sleg tot slegter gegaan" en daar is "geen toekoms onder 'n 

swart regering nie" (Zacharias 1989: 10). Hierteenoor is Nico in Blaaskans 

verteenwoordigend van die Afrikaner wat aan stereotiepe idees vashou. Hy 

glo dat hy moet diensplig doen, want al is almal "de moer in vir die Rege

ring", moet hy gaan as sy "land horn nodig het" .... "Ons moet iewers saam-
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staan" (Miles 1983: 95). Hy volg maar die stroom omdat dit vir horn voor

delig is; daarom sal hy ook seker lid word van die Broederbond. 

Leroux gebruik 'n ryke verskeidenheid karakters in Onse Hymie om elke indi

vidu se deelname aan die apartheidsisteem te onthul en te veroordeel; nie

mand spring vry nie. Die uiteenlopende aantal karakters en hulle onaanvaar

baarheid vir mekaar as gevolg van die apartheidswetgewing wil die be

laglikheid van die stelsel illustreer. Karakters wat stereotipes uit die Suid

Afrikaanse samelewing van die sewentiger- en tagtigerjare voorstel, is onder 

meer die seksueel onwillige kroegvrou, Bubbles Meintjies en haar pierewaaier

man, die Stoere Boer, teler van die kampioen Brahmaanbul. By die Vleispaleis 

is daar verder 'n besonder sakegerigte en dekadente doktor Anton Ustinov, 'n 

plattelandse ontvangsdame, LV's, LPR's, 'n Zoeloekaptein, 'n lndier-direkteur 

van maatskappye, 'n groep verkeerskonstabels, lede van die HNP, KP, NP, 

PFP en die Kappiekommando, die Black Sash, Aksie Morele Standaarde, die 

Hell's Angels, die AWB, geestelikes van verskeie groepe, lede van die 

Afrikaanse skrywersgilde, 'n Punk-rockgroep, 'n "Hotnot, 'n Sjinees, 'n Kaf

fer en 'n Eskimo" (Leroux 1983: 67-83). Die uitbeelding op die buiteblad van 

Onse Hymie van 'n naakte blanke vrou, 'n bruin en 'n wit man in 'n knielende 

houding wat mekaar die hand reik, skep by die leser die verwagting dat 

menseverhoudings in die roman ter sprake gaan kom. Die man van die Hell's 

Angels raak bevriend met die "suiwer wit Afrikaner" (Leroux 1983: 77), lid 

van die Stormvalke van die AWB wat 'n "volksvreemde, radikale, linkse pro

fessor geteer-en-veer het" (Leroux 1983: 77). Hierdie kommentaar verwys na 

'n voorval toe prof. Floors van Jaarsveld - wat dikwels ook die "gewete van 

die Afrikaner" genoem is - in Februarie 1979 by geleentheid te UNISA deur 

lede van die AWB geteer-en-geveer is nadat hy sekere "verligte" uitsprake 

oor die Slag van Bloedrivier en Geloftedag gemaak het. Vele ander groeperin

ge in die roman verteenwoordig die Suid-Afrikaanse samelewing en lewer op 

satiriese wyse kommentaar oor die verwarrende aard daarvan. 

258 



In Toorberg verteenwoordig die Moolmans verskillende tipes Afrikaners; van 

stoere boere tot 'n digter en 'n student, van 'n opstandige pastoor tot 'n 

rebel word by die gebeure betrek. Sekere Moolmans word as gevolg van hulle 

"afwykende" gedrag nie aanvaar binne die trotse stamboom van die Mool

mans nie. Die stamnaam Abel, word van geslag tot geslag voortgedra soos 

tradisioneel die gebruik by die Afrikaner was/is. Andreas die kunstenaar, 

word verwerp omdat hy onder andere ook homoseksuele neigings toon. Hy 

was onaanvaarbaar omdat hy "nooit die skop van 'n geweerkolf teen die 

skouerspier" kon waardeer nie (Van Heerden 1986: 76). DwarsAbel jaag op 

sy motorfiets op die werf rond en skiet skote met sy pa se pistool die lug in. 

Sy frustrasie word daaraan toegeskryf dat hy as gevolg van sy onvrugbaar

heid nie op die plaas sal kan (mag) boer nie. Soois was die rebel wat deur die 

Engelse doodgeskiet is. Die rebelle se pogings word afgemaak as amateur

agtig en betekenisloos. Regter Lucius is ook uitgestoot. Hy het die akademie 

bo die boerdery verkies. De la Rey Moolman word voorgestel as die kunste

naar wat "koelbloedigheid" nie kon verduur nie (Van Heerden 1986: 12). Hy 

word deur die Moolmans verwerp omdat hy afwyk van die tradisionele opvat

ting van hoe 'n Moolmanboer behoort te wees. Floors herleef in sy dood die 

woede, teleurstelling en hartseer van die Moolmans na sy "misstap" met 

Kitty Riet. In die dood dwaal hy weer op Toorberg rond. Posmeester Mool

man en sy seun word verwerp en van die erfplaas verban omdat Posmeester 

skelm met 'n Katolieke goewernante gaan trou het vir wie OuAbel as een van 

die "heidense pikkewyne" beskou het (Van Heerden 1986: 15). Ella bevraag

teken wel die Moolmans se sogenaamde mooi geskiedenis, maar die magi

straat wys haar daarop dat die makmaak van 'n land selde heeltemal mooi is 

(Van Heerden 1986: 107). Hierdie karakters in Toorberg le 'n aanklag teen 

alle Afrikaners wat in trotse skynheiligheid oordeel oor ander op grond van in

geburgerde vooroordele. 

Die groot mate waarin in die verskillende tekste die romangegewe telkens 

met die werklikheid van die samelewing in die spesifieke tyd ooreenstem, 

maak dit vir die leser moontlik om 'n bepaalde beeld van die samelewing af te 

259 



lei wat dikwels verskil van die beeld wat deur die tradisionele geskiedskry

wing voorgehou is. 

2.4.8 Karakters van "kleur" 

Die voorkoms van swartmense in die tekste en die toenemend belangrike rol 

wat hulle telkens in die verloop van die gebeure speel, weerspieel 'n bewust

heid van die probleme wat in die werklike Suid-Afrikaanse opset van tagtig 

ondervind is en verskil in hierdie opsig aanmerklik van die tekste van veertig. 

Afgesien van die kleurryke rol wat Johannes Garries in Onse Hymie speel, 

word daar ook verwys na die swart plakkers van Crossroads wat op die gras

perke van die Vleispaleis tent opgeslaan het. Een van hierdie intelligente plak

kers land in Kamer 27 waar hy 'n "vriend" vind in 'n Stoetboer wat vir horn 

'n werk aanbied, maar dan ongemaklik word as hy hoor hoeveel familielede 

die plakker het. Verskeie van hierdie plakkers klim saam met Hymie in die 

kombi op pad na BFW en filosofeer gelate: "Ons is soos die Vlieende Hollan

der. Noord-Suid. Oos-Wes, ons is gedurig op reis" (Leroux 1983: 114). Deur 

hierdie woorde word die kwessie van onbillike grondbesit deur blankes op 'n 

spottende manier onder die leser se aandag gebring. Davenport stel dit dat 

die opruiming van plakkernedersettings naby stede sedert die laat sewentiger

jare, groot ontbering ten gevolg gehad het. "In die plakkerskampe was die 

lewe moeilik, maar 'n selfs droewiger alternatief was verhongering in die tuis

lande" (Cameron 1991: 316). 

Stereotiepe aannames oor swartmense word in Die laaste Sondag met 

uitsprake soos die volgende ge'lllustreer: "Dominee weet hoe hulle is" (Jou

bert 1983: 12); "(v)anoggend soos 'n tou skeerkaffers kaste bult uitgedra" 

(Joubert 1983: 25); "(d)is maar goed nie een van die verbygaande motors 

het aan swartes behoort nie, dan was daar meer dooies" (Joubert 1983: 49) 

en "(d)ie kaffers het hulle uitgemoor" (Joubert 1983: 67). Selfs die dominee 

van wie konvensioneel gesien groter empatie verwag sou word, rand 'n 
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swart seun aan wat vir sy pa 'n takie moes verrig en die dominee meen: "Het 

hy nie sy eie stink kerk daaronder as hy kerk soek nie?" (Joubert 1983: 28). 

Die meerderwaardige en paternalistiese houding van die dominee blyk daaruit 

dat hy glad nie 'n mnr. Mkwena ken nie, maar wel vir "ou" Petrus (Joubert 

1983: 38). Die gesprek tussen die swart en die wit predikante dui op liefde

loosheid aan die kant van die wit dominee. Die swart predikant erken byvoor

beeld die groet van die wit dominee, want "bo alles is ons eensgesind in die 

Here" (Joubert 1983: 37). Daarteenoor voel die wit dominee "hy moes die 

seuns aan die arm gevat en die huis van God uitgelei het". Alhoewel stereo

tipes egter in die teks aangetoon kan word, wys kritici soos Rossouw (1990) 

daarop dat die implisiete outeur self nie aan stereotipering ontkom nie. Die 

moruti word byvoorbeeld wel positief geteken, maar hy word soos volg 

beskryf: "die donker predikant met sy wolkop, sy botandlose glimlag en sy 

hande om sy hoed" (Joubert 1983: 37) "werk lomp met die suiker, mors van 

die tee in die piering" (Joubert 1 983: 40). 

Een van die belangrikste motiewe in Blaaskans is waarskynlik daarop gerig 

om die onreg wat daar teenoor swartmense gepleeg was/is aan die leser oor 

te dra. Dit is veral A, die uitgeweke joernalis cum dramaturg wat sy moeder

taal vervloek en homself 'n "Kleurling ... met rooi hare en 'n rooi baard" 

noem (Miles 1983: 32) en sy vrou E wat vir Flip breedvoerig "onderrig" in die 

skewe apartheidsbeleid van die Regering. Die onregverdige grondtoeeiening 

van die regering om uitvoering aan hulle beleid van "afsonderlike ontwikke

ling" te gee, word ook in Blaaskans aangespreek. Van die gedwonge verskui

wing van swartmense meen A: "So wil die Afrikaner ... die vermenging van 

kulture in Suid-Afrika omkeer" (Miles 1983: 32). Dit is ook vanuit die pers

pektief van A dat Flip die geskiedenis van Soetveld en die haglike toestande 

wat daar heers, leer ken. Die inligting wat A onder Flip se aandag bring, stem 

feitlik presies ooreen met wat Miles in werklikheid van Winterveld ervaar het. 

Miles berig in 'n artikel in STET ( 1983) van "opmekaargepakte huisies, 

meestal van sink en klei" skaars veertig kilometer noordwes van Pretoria. Hy 

vervolg: "Hier is geen kliniek nie. Net die hospitaal in Mabopane. En minstens 

tien van die skole is ongeregistreerde privaatskole wat swak toegerus en 
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oorvol is. Daar word kinders gebore en hulle sterf sonder enige dokumenta

sie; in 1976 het meer as 500 babas in 'n kort tyd gesterf" (Jacobs 1990: 

93). Vir Roos "kyk A nugter na sy lewe van nimmereindigende probleme" en 

dra sy uitsprake "onteenseglik 'n toon van kreatiwiteit, ruimheid van denke, 

integriteit en 'n suiwer moraal t.o.v" die aktuele Suid-Afrikaanse problema

tiek" (Roos 1986: 43). Davenport wys daarop dat ten spyte van die "uiterste 

ellende" wat die "hervestiging van mense om politieke redes" ten gevolg ge

had het, maar net "enkele hervestigingsprogramme ... in die stadium publisi

teit in die pers" gekry het (Cameron 1991: 311 ). Die lees van die roman as 

eietydse geskiedenis maak dit dus moontlik om eietydse probleme in 'n ander 

lig te sien as wat deur die oorgrote deel van die media aan die samelewing 

voorgehou is. 

Herold, A se medewerker stam uit 'n familie wat amper 'n eeu lank 'n eie 

plaas besit het en wat deel uitgemaak het van die gedwonge verskuiwings 

van swartmense. Herold, 'n MA-student aan UNISA en sy vrou wat 'n medie

se dokter is, word beskryf as ontwikkelde mense. Herold se afkeer van die 

Afrikaner blyk uit sy woorde: " ... moenie my vra om met my vriende die taal 

te gebruik nie" (Miles 1983: 217). Rambao is die vriendelike swart brigadier 

cum rugbykenner, maar hy word negatief uitgebeeld as "'n marionet" van die 

Suid-Afrikaanse Regering (Miles 1983: 200). Ook hierdie romangegewe 

strook met die verifieerbare geskiedenis. Van die tuislandleiers meen Daven

port dat hulle hulle, met die uitsondering van KwaZulu "weinig verset het 

teen die regering se beleid" en dat hulle posisie as hoofde van hul nuwe state 

gevestig is "deur die vernietiging van die mag van politieke leiers wat die 

beleid van die Suid-Afrikaanse regering teengestaan het" (Cameron 1991: 

311 ). Hierdie tuislandleiers was dus inderdaad niks anders as "marionette" 

van die Suid-Afrikaanse regering nie. In Blaaskans meen Rambao dis sport 

wat horn gebring het waar hy vandag is en dat sport vir horn verskriklik be

langrik is. Sou dit 'n subtiele verwysing wees na sy deelname aan die politie

ke spel? Rambao soek Flip se voorspraak by Faber, want "Ek moet so in my 

pasoppens bly vir die generaal" (Miles 1983: 203). Die plakkers beskou 

Rambao as "'n hardegat opportunis, 'n vreemde, etniese monster" (Miles 
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1983: 209). Rambao kan dus gesien word as 'n voorbeeld van die voorma

lige tuislandleiers wat meestal uiters ongewild onder hulle eie mense was om

dat hulle na die pype van die apartheidsregering gedans het en wat hulle dik

wels aan korrupsie skuldig gemaak het. In die roman self probeer Rambao vir 

Flip met 'n duur geweer "omkoop" om stil te bly oor die flater wat begaan is 

toe iemand anders as oom F.C. begrawe is. Van die swart konstabel verneem 

Flip dat Rambao baie wit mense haat. "Maar julle verstaan dit nie. As jy wit

mense kry wat al wat swarte is, haat, en daar is sommer baie van hulle, hoe

kom sal daar nie swartes wees wat julle haat nie?" (Miles 1983: 67). 

Ook in Toorberg word konflik wat spruit uit kleurvooroordeel by die gebeure 

betrek. Die skaamfamilie wat afstammelinge van Floors Moolman en Kittie 

Riet is, word as voorbeeld gebruik om die onreg wat deur Afrikaners teenoor 

"mense van kleur" gepleeg is, te illustreer. Hu lie word soos die stieffamilie 

behandel en woon "op die uitskot van Toorberg" (Van Heerden 1986: 92). 

Die skaamfamilie ontwikkel geleidelik 'n gevoel van eie waarde. Andries Riet, 

Floors se seun, het sy Moolmanvan uit bitterheid teenoor die Moolmans laat 

vaar. Hy het horn self as 'n vrygeborene beskou. Alhoewel StamAbel vir 

Andries se pa, Floors die plaas verbied het, was Andries nie skaam vir sy pa 

nie. Hy het geglo dat hy 'n seun sou he wat sy mense soos Moses van ouds 

uit die ellende sou uitlei na "die vry land wat die Here aan hulle gegee het" 

(Van Heerden 1986: 150). Oneday die beginselvaste pastoor, so genoem 

deur sy bitter pa wat geglo het "eendag is eendag" (Van Heerden 1986: 86) 

kom dan ook in opstand teen die bestel. Hy wys daarop dat die "waarheid in 

groot mate nie herken kan word in sy Christelike gedaante nie" (Van Heerden 

1986: 70). As hy aan Kaatjie se dat die Here "almal se Here" is, antwoord 

sy: "Maar almal is nie die Here s'n nie" (Van Heerden 1986: 90) en le so die 

gevoel van verontregting bloot. Viljoen reken dat die name van Oneday se 

kinders "'n verdere paging (verteenwoordig) tot dissosiasie met die Afrika

ners wat sy mense verkneg het" (Viljoen 1991: 40). Oneday beywer horn vir 

'n regverdige stelsel, maar word deur die owerheid beskuldig van samesweer

dery en ondermyning en beland in die hande van die veiligheidsmagte. Die 

leser maak in die roman kennis met hierdie ondervraers en hulle gewelddadi-

263 



ge metodes. Hierdie episode herinner weer eens sterk aan die geval van 

Steve Biko,'n sleutelfiguur in die Swart Bewussynsbeweging wat in 1977 in 

polisieaanhouding onder verdagte omstandighede dood is nadat hy "handge

meen geraak het met lede van die Veiligheidspolisie" (Cameron 1991: 311 ). 

Oneday meen dat die witman vir homself die grond toegeeien het terwyl 

"hulle (HansBoesman en Jan Swaat) ... van hierdie aarde" was (Van Heerden 

1986: 130). Shala word deur die vlek oor sy linkeroor geeien as 'n Moolman. 

Hy is opstandig en trots en staan sy man teen Abel. Sy optrede word deur 

die res van die "bruinmense" as 'n oorwinning oor Abel aangeprys. 

Talle stereotiepe opvattinge oor "mense van kleur" in Toorberg illustreer hoe 

daar imagotipes tot stand kom deur die herhaling van aannames oor sulke 

mense. Soois dink in sy verskyning op Toorberg dat die voorgeslagte dwaal 

"asof hulle nie geseende Christendooies is nie, maar heidene wat deur 'n 

Slams begrawe is" (Van Heerden 1986: 124). Ouma Olivier dink na haar 

beroerte: "Wat weet sy (Kaatjie Riet) van die groot taak om die heidene in die 

swart land te kersten, die ongediertes uit te roei, om hier te ploeg en te 

saai?" (Van Heerden 1986: 150). StamAbel redeneer: "Die Here het die Afri

kaner "hier 'n roeping gegee" (Van Heerden 1986: 1 54) en Ella dink van 

Kaatjie: "Hulle is darem 'n taai nasie" (Van Heerden 1986: 13). Ella het nie 

veel simpatie met Oneday nie: "Hulle leer mos nie vir predikant nie, nee, 

daardie menere se boordjies is politieke boordjies. Ons hier op die plase is nie 

lus vir die moeilikheid wat julle deesdae in die stede het nie" (Van Heerden 

1986: 119). Van haar eie werkers het sy hierdie stereotiepe opvatting: "Nee, 

hulle is nog van die ou soort .... Hulle ken hul plek" (Van Heerden 1986: 

11 9). En die twee bewaarders voeg die gevangenes toe: "Ju lie kan mos net 

afbrand en steel" (Van Heerden 1986: 71 ). 

In Anderkant die Rubicon is die swart konstabel Dawid Sithole die draer van 

die implisiete outeur se idee van die "ideale" swartman: Hy het vir horn 'n 

huis gekoop en hy het twee vrouens. Gelukkig bly sy "stamreg vrou" met die 

sewe kinders in die tuisland waar dit goedkoper is (Zacharias 1989: 21 ). 

Wanneer hy 'n wit konstabel wil help, sterf hy 'n angswekkende halssnoer-

264 



moord wat in die grusaamste detail beskryf word. Daarteenoor word die 

swart studente uitgebeeld as moorddadig en gewelddadig: "My mes is dors 

vir die bloed van 'n 'whitey'" (Zacharias 1989: 61) se een van hulle. Die 

swartes se gewelddadige optrede word beskryf as "'n orgie van moord en 

doodslag". Die model swart karakter is John Damara wat konserwatief is en 

net sy studies wil voltooi. Hy haat die stad en wil teruggaan plaas toe. Ook 

die goeie ou Koos wil net sy werk doen, maar word ·deur die "tsotsi's" daarin 

verhinder. Hierdie swart karakters word deur die implisiete outeur gebruik om 

aan te toon dat die swartmense self ly onder hulle sogenaamde bevry

dingstryd. Die swart professor probeer aan Paul verduidelik dat blankes kom

munisme verwar met nasionalisme en dat die swartes skole afbrand omdat 

hulle dit as minderwaardige instellings beskou. Soortgelyke argumente word 

dikwels deur die verteller geskep sodat dit met teen-argumente nietig verklaar 

of verkeerd bewys kan word. 

In teenstelling met die karakterisering in Toorberg is dit die witman en meer 

spesifiek die Afrikaner wat in Anderkant die Rubicon as die verontregtes 

voorgestel word. Feitlik op elke bladsy van die roman kan die een of ander 

geykte opvatting oor die begrippe Afrikaner en Afrikanerskap aangetref word. 

Stereotiepe aannames wat 'n imagotipiese beeld van die Afrikaner help 

vestig, kom voor in uitsprake soos: "Die Afrikaner se toekoms, ... se selfbe

skikking is in gedrang ... " (Zacharias 1989: 12); "(d)ie Amerikaners bou hulle 

loopbane op die "dooie liggame van swartes en op die reputasie en eerbaar

heid van die Afrikaners" (Zacharias 1989: 25); swartes presteer "dramaties 

swakker as Afrikaners" (Zacharias 1989: 28); "dit is nie die meerderheid 

swartes wat ontevrede met die bestel is nie" (Zacharias 1989: 30); "die 

kommuniste speel 'n belangrike rol in die opstook van geweld" (Zacharias 

1989: 33); "(d)ie Afrikaner ken nasionalisme; ons kry dit saam met moeders

melk in" (Zacharias 1989: 34); (d)ie Afrikaner glo aan "eie skole in ons eie 

taal, deur ons eie mense, volgens ons eie tradisies" (Zacharias 1989: 3537); 

swartes word deur buitelanders gemanipuleer teen Afrikaners (Zacharias 

1989: 38); "(o)p 'n subtiele manier vat die woordjie 'breek' julle totale by

drae tot die ontwikkeling van hierdie land saam" (Zacharias 1989: 45); "(o)ns 
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Afrikaners sal ons eie heil moet uitwerk, soos nog altyd in die geskiedenis" 

(Zacharias 1989: 93); "(h)ulle soek na mag; swartmag oor ons almal" 

(Zacharias 1989: 168); "ek sal my teen hulle barbarisme verdedig" (Zacha

rias 1989: 174); "(d)it is my plig om te veg vir die voortbestaan van my 

volk" (Zacharias 1989: 182) en die Afrikaner het al "verstommende goed" 

reggekry (Zacharias 1989: 238). Soortgelyke opvattinge en aannames spreek 

van 'n siening van die Eie as meerderwaardig teenoor die minderwaardige 

Ander. 

2.5 Vertelperspektief 

Met die uitsondering van 'n Wereld sonder grense waar 'n eerstepersoonsver

teller aan die woord is en van Blaaskans waar 'n personale derdepersoonsver

teller die gebeure vertel, word die gebeure in die ander vier tekste deur 'n 

alwetende derdepersoonsverteller aangebied. Die eerstepersoonsverteller wat 

(behalwe 'in By die huis) deurgaans aan die woord is in 'n Wereld sonder 

grense vertel vanuit die perspektief van die jong dienspligtige wat oorlog 

maak op die grens. Hierdie vertelwyse verleen besondere outentisiteit aan die 

verhale. Roos wys daarop dat die "oorweldigende aktualiteitsbesef" ook 

gelee is "in die vertelwyse en verteltegniek" (Roos 1986: 52). En die gebeure 

wat so lewensgetrou deur die verteller aan die leser oorgedra word, word 

inderdaad beeld van die werklike Suid-Afrika van die tagtigerjare. Dit is 'n 

wereld waarin 'n jongman "direk na die dood van sy (natuurlike, naamlose) 

vader met militere diensplig begin, opleiding by 'n spesiale taakmag deurloop, 

met drank en begrafnisse ingelyf word by die Weermag, militere invalle en 

gevegte meemaak, soms verlof neem, 'n tydperk tot die 'gewone' lewe 

terugkeer en horn dan uiteindelik oorgee aan die oorlogswereld wanneer hy 

muit en 'n nuwe geweldsiklus begin" (Roos 1986: 52). Die kortverhale slaan 

beslis nie die dapperheid en die hero'iese in die oorlogsituasie aan nie, maar 

wil eerder die sinneloosheid daarvan by die leser tuisbring. In Grootmanne se 

hoesgoed meen die verteller byvoorbeeld: "Hoe trots was ek nie .... Dit is 

mos hoe ek nou veronderstel is om te wees, het ek gedink ... stil en gevaar-
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lik" en net daarna: "Toe is ek na buite om te kots" en: "ek moes inpas in die 

were Id waarin hulle my geplaas het" (Strachan 1984: 21). Hierdie kommen

taar verraai eerder afkeer van soldaatwees as trots daarop. 

Die laaste Sondag word vanuit 'n religieuse hoek deur 'n alwetende derdeper

soonsverteller vertel. Die titel kan reeds dien as deel van die intensie van die 

vertelller in die opsig dat dit 'n bepaalde visie aan die leser voorhou van hoe 

die roman gelees moet word. 'n Eindpunt word deur die titel in die vooruitsig 

gestel sodat die oop slot kwalik as positief vertolk kan word. Die titel sug

gereer dat daar 'n laaste Sondag aanbreek - waarna daar nie meer 'n Sondag, 

'n heilige dag sal wees nie. Hierna "skyn die son van geregtigheid en genade 

nie meer nie, die duisternis neem oor" (Brink 1983). Die verhaal word hoof

saaklik aangebied met die fokus op ds. Falk, maar die fokus verskuif ook na 

ander karakters. Die karakter van ds. Falk word op s6 'n wyse deur die 

verteller aangebied dat die leser nie maklik met horn sal identifiseer nie. 

Afgesien van die moruti wat God se liefdesgebod verkondig en wat positief 

deur die verteller voorgestel word, en afgesien van die enkele sin deur die 

swart seun wat in die kerk deur ds. Falk aangerand word, kry geen een van 

die swart karakters in die roman 'n spreekbeurt nie. Dit is moontlik die bedoe

ling van die verteller om aan die leser "die effek van die apartheidsideologie 

met tekstuele middele - totale onbegrip, vrees vir die onbekende(s), 

stereotipering" wat hoogty vier onder die wittes te illustreer (Rossouw 1990: 

108). Die teks kan dus as illustrasie dien van die onkunde wat daar oor die 

Ander bestaan. Rossouw meen dat die implisiete auteur verantwoordelikheid 

moet aanvaar vir die stereotipering van die swartman in Die laaste Sondag en 

sy beweer dat dit afbreuk doen aan die "bedoelde perlokusie" (Rossouw 

1990: 115). Aan die ander kant le dit juis die neiging tot die vorming van 

imagotipes bloat, selfs by 'n reele auteur wat aan die Afrikaner in die tagti

gerjare 'n ernstige waarskuwing wou rig, en bewys dit hoe moeilik dit is om 

te ontkom aan die neiging om die Eie teenoor die Ander te stel. 

Deur die uitbeelding van die predikant banaliseer die verteller horn in sy amp 

as woordverkondiger en die leser het weinig simpatie met ds. Falk. Alhoewel 
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hy nie 'n man is met wie 'n mens "iets klandestiens sou assosieer nie", glo 

hy dat hy moet loskom uit die "web van die liefde" (Joubert 1983: 15). Hy le 

"op die naat van sy rug uitgestrek, die boknoop van sy broek los vir gerief, sy 

kraag af en sy nekknope losgetrek" (Joubert 1983: 15-16) sy planne en 

deurdink: "Hy het monsteragtige gedagtes: Leviatansgedagtes het van horn 

besit geneem" (Joubert 1983: 18). "Gelukkig sluimer die dominee in" (Jou

bert 1983: 16 - my kursivering). Die verteller gee die dominee se skynhei

lige, vroom gedagtes weer. Die klere van die slagoffers moet soos kosbaar

hede in die Europese kerke bewaar word "as dit nie te Rooms sou klink nie" 

(Joubert 1983: 22). Die dominee "lyk van ver af soos 'n mot wat teen die 

hek vasgevlieg het, daaraan vassit en nou spartel om los te kom" (Joubert 

1983: 98). Die dominee gio "(o)ns moet net toehou" en hy herhaal:" Ons 

moet net die deure en die vensters toehou, dan hoor ons dit nie" (Joubert 

1983: 105). Daarmee verwys hy na die lawaai afkomstig van die swart 

woonbuurt. Sy gedagtes dui op 'n doelbewuste afsluit van die swart mede

mens. Die dominee glo: "Mens het nie die reg op dade wat die gemeenskap 

omkrap, onveilig laat voel, bestaande norme in gedrang bring nie" (Joubert 

1983: 106) en wanneer Freda wat as meer opreg as haar predikantbroer 

voorgestel word wonder: "En as die bestaande norme uitgedien is, as die tyd 

nuwe norme vereis?" (Joubert 1983: 106), kan die leser eerder met hierdie 

onsekerheid identifiseer. "Some have greatness thrust upon them" dink die 

dominee van homself en die verteller lewer kommentaar: "As hy gevra sou 

word om 'greatness' te omskrywe, sou hy nie 'n benul he hoe om dit te doen 

nie" (Joubert 1983: 80). 

Deur kontrastering gebruik die implisiete auteur bloed as simbool om vyandi

ge wit-swart-verhoudinge uit te beeld. Die reenjas waaraan die swart seun se 

bloed is, word as 'n besoedelde kledingstuk beskou terwyl die "onskuldige" 

wit slagoffers se kledingstukke as "reine goed" beskryf word wat "suiwer" 

gehou moet word (Joubert 1983: 30) en die bloed van die swart seun wat 

op Hanta se rok gekom het, wil nie uitwas nie. Die Boumans is wildvreemde 

mense vir die dominee, maar as hulle die bebloede klere van onlangs ver

moorde familielede na die dominee bring om in die kerk te bewaar, beskou hy 
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dit as deel van die dertig onskuldige slagoffers wat die liefdesgebod van 

Christus tot niet moet maak. Deur die aanvaarding van hierdie "bydrae" 

bewys die verteller dat die dominee se geloof in die "suiwer ligtende logika" 

van sy "opdrag" (Joubert 1983: 9) niks anders as verdraaide teologie is nie. 

Van die kinders van die buurdorp wat na 'n bomaanval in 'n busongeluk sterf 

en wat ook deur die dominee as deel van die dertig "onskuldige"slagoffers 

aanvaar word, meen die verteller: "Niemand het daaraan gedink om met die 

dominee in die pastorie oor die treurspel te gaan praat nie. Dit was per slot 

van rekening nie sy dorp of skool of gemeentelede nie. Niemand het die sterf

tes in verband gebring met die kanferhoutkis in die konsistorie en die 

gedenkplaas van hul volkshelde in die kerk nie" (Joubert 1983: 74-75). Maar 

dit spook by horn, die Afrikanerseuns wat gesterf het en hy aanvaar dat daar 

nog net een slagoffer moet wees, dan is die Here "losgekoop". Wanneer die 

dominee ten slotte onder dwang die jong boere se wraakplanne moet seen, 

wonder hy verdwaasd: "Is dit die pad hierdie van die Here of van die Satan? 

Hoe moet ek weet, broeder Joachim ... daar was nie genoeg onskuld nie ... " 

(Joubert 1983: 149). Hiervan meen Rossouw dat die uiting wat "indirek deur 

die abstrakte outeur en die skrywer gerig word, ... 'n implisiete waarskuwing 

aan diegene (is) wat meen dat uitredding langs dwaalwee bewerk kan word" 

(Rossouw 1 990: 114). 

Kerneels Breytenbach ( 1 982) sien die visie van die outeur in Onse Hymie as 

gesetel in 'n "moerigheid teenoor sy mede-Afrikaners wat so bevange vir al 

die verkeerde dinge deur die I ewe gaan ". En inderdaad kan die vertelperspek

tief in Onse Hymie met hierdie enkele sin opgesom word. Bloot die feit dat 

die Afrikaanse karakters in die roman sonder uitsondering naamloos bly, dui 

op so 'n houding van "moerigheid" wat die implisiete outeur deur sy 

vertelling wil oordra. 'n Anonieme derdepersoonsverteller is in die roman aan 

die woord. Volgens Botha word die verteller met sy "grappe en onderbreken

de, opsommende kommentaar" die "naamlose, maar onmiskenbare mede

speler in Onse Hymie" (Botha 1982: 10). Deur kru taal in die mond van die 

karakters te le, vereis die outeur van die leser die vermoe om emosioneel en 

moreel betrokke te raak. "Om vir die ernstige en pynlike te lag moet die leser 
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sy denke oor die lewe en oor die literatuur (en oor homself) wysig" (Venter 

1982: 2). Die burleske aanbieding van die gebeure beklemtoon die skerpheid 

van die verteller se oordeel oor die situasies en sy vertelwyse is ontluisterend 

en onthullend. By die banket lig die verteller sy leser byvoorbeeld soos volg 

in: "Die vrouens Ian gs horn (Johannes Garries) gesels hulle gat af ...•. Hu lie 

bedien Johannes Garries hand en tand .... 'Dis 'n groot eer dat ons Johannes 

Garries in ons midde het', se een van die vele sprekers - en dit is toe dat Kap

tein Flash Gordon sy verskyning maak en op sy manier die situasie red, want 

Johannes Garries was op die punt om repliek te lewer, en daar was yster in 

Johannes Garries se siel" (Leroux 1983: 14-15 - my kursivering). 

Meer as die helfte van die verteltyd in Onse Hymie word afgestaan aan die 

kommentaar van die Bestuurder van die Vleispaleis. Deur die Bestuurder word 

kwellende kwessies wat by so 'n instelling ondervind word aan die orde ge

bring. Die Bestuurder het die onbenydenswaardige taak om toe te sien dat 

die duisternis wette en regulasies wat verband hou met die apartheidsituasie 

uitgevoer en toegepas word. Deur die beskrywing van wat die Bestuurder 

doen, lewer die implisiete outeur dus satiriese kommentaar oor die belaglik

heid van sulke wetgewing. Die absurde omstandighede waaronder Johannes 

Garries byvoorbeeld groen verklaar word om toegang tot die Vleispaleis te 

verkry en die sinnelose klomp vrae waaraan Garries onderwerp word en 

waarop hy deurgaans ja antwoord, kan beskou word as 'n manier waarop die 

verteller die apartheidsituasie belaglik maak en die leser wil manipuleer om te 

protesteer teen die stelsel. 

Die betrokkenheid van die verteller blyk verder uit talle stereotiepe stellings, 

vrae en kommentaar. Die volgende is slegs enkele voorbeelde waar die vertel

ler direk by die dialoog betrokke raak. Wanneer die gaste by die Vleispaleis 

begin aankom, duik al die probleme met 'n vraag soos "is daar aparte ge

riewe?" op, sodat die verteller byna moedeloos se: "Korn ons verdeel die 

hemel in twee" (Leroux 1983: 74). Hymie se mening oor die plakkers: "Hulle 

is gedoem om vir ewig op reis te wees, van rompslomp tot rompslomp, van 

regulasie tot wet, van wet tot beginsel verduister in 'n ingewikkelde seman-
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tiek" (Leroux 1983: 81) word deur niemand gehoor nie. Dit is dan klaarblyklik 

nie meer Hymie nie, maar die stem van die implisiete outeur wat met die 

leser in gesprek tree en 'n mening wil tuisbring. 

In sy teenstellende groeperinge van wit teenoor swart lewer die verteller 

verder indirek kommentaar oor die belaglikheid van apartheid. Die lid van die 

Stormvalke vereenselwig horn met die lid van die Hell's Angels, want "(o)ns 

kleur is wit en swart: wit vir rassesuiwerheid en swart vir dapperheid" 

(Leroux 1983: 77). 'n Swart priester van die Anglikaanse Kerk beland fou

tiewelik in dieselfde kamer as 'n Wit vrou van die Aksie Morele Standaarde, 

'n stoetboer van Brahmane dans op drieslagmaat van "die Heiland is gebore" 

met 'n intelligente plakker. Naby BFW wat deur die verteller uitgebeeld word 

as 'n "tipiese Witmensdorp" en die "Jerusalem van die Boere" (Leroux 1983: 

120) is 'n karavaanpark waar "slegs wit karavane toegelaat word" {Leroux 

1983: 121 ). Daar word 'n wit, Afrikaanse leefwyse aangetref: elke aand 'n 

vleisbraaiery "totdat die hele wereld stink van gebrande vleis" (Leroux 1983: 

1 21). In teenstelling daarmee word die Bruin en Swart dorp beskryf as '"n 

heerlike argitektoniese mengelmoes" en met, van die teerpad af 'n "plesierige 

middelklas-fasade" {Leroux 1983: 121). 

Selfs voordat die verteller in Blaaskans aan die woord kom, word die lesers

gedrag gerig deur die bladontwerp, die gegewe op p.1 en die motto's. Die 

leser word gekonfronteer met beelde van teenstellings: somberheid teenoor 

speelsheid, sekerheid teenoor onsekerheid, stabiliteit teenoor onstabiliteit, 

balans teenoor 'n versteuring van die ewewig {Jacobs 1990: 67). Vir die ge

voelige leser bevat die voorafgegewe dus "alreeds aanduidings dat daar van 

meerduidigheid sprake is" {Jacobs 1990: 68). As tweede motto waarsku die 

aanhaling van McPhail: "The only thing I know about rugby is that there is 

more than one way to play it" dan ook die leser dat daar meer as een manier 

is om na sake te kyk. Gedagtig daaraan dat rugby dikwels ook rowwe spel 

behels, word die leser dus gelei om te besin oor die ander maniere van speel 

- dalk vuil speel? As Flip byvoorbeeld in 'n weermaguniform terugkeer en die 

swart vrou op oom F.J. {F.C. ?) se plaas raakloop, dink Flip: "Dit staan in haar 
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oe .... Ek dag jy's onderwyser. Die Groot Kindervriend, kastige voetbalspeler: 

julle is almal eenders, wat julle ook al doen, as 'n mens weer kyk, dra julle 'n 

Weermaguniform" (Miles 1983: 76). Met sulke en soortgelyke kommentaar 

wil die verteller die leser lei om die meerduidigheid van die spel waaroor dit in 

die roman handel, raak te sien. Die personale derdepersoonsverteller tree 

hoofsaaklik op vanuit die perspektief van die hoofkarakter Flip. Die leser word 

gekonfronteer met die veelkantigheid wat daar in Afrikanerdenke bestaan en 

die leser word uit die staanspoor deur die verteller gewaarsku om op die 

uitkyk te wees vir "dubbele fop-skerbewegings". Trouens, die aanduidings 

vooraf dat die verhaal gebaseer is op "rare feite" en dat persone en plekke 

fiktief is wat "dit ookal mag beteken", dui op die kernstrategiee in die roman: 

teenstellings, onvastighede, veronderstellings - alles hang af van die perspek

tief waarmee daar na dinge gekyk word. Die leser word verder gelei om die 

gebeure in die roman vanuit die perspektief van die huidige samelewing te 

beskou en oor die aard van so 'n samelewing 'n mening te vorm. Die 

sinnelose konstruksie wat oom F.J. op sy plaas bou en wat hy sy monument 

aan apartheid noem, verbeeld die vertellersperspektief op die sinneloosheid 

van die apartheidsbeleid. So kan die verandering wat die hoofkarakter onder

gaan as 'n "aansporing" van die implisiete outeur aan nie-denkende, rugby

spelende, beskermde en sorgelose Afrikaners dien om te besin en hulle uitkyk 

op sake te heroorweeg. Die verteller stel die uitgesproke teenstanders van 

apartheid as buitestaanders voor: die linkse oom F.J. word die slagoffer van 

sy denke, A wat iets probeer doen om die situasie aan te spreek word voor

gestel as 'n sogenaamde "kleurling" en Tienie is homoseksueel - weer eens 

nie tipies van die tradisionele opvatting van wat die Afrikaner behoort te 

wees nie. Flip moet as model vir die (Afrikaner)leser dien om sy denkpatrone 

te wysig. Deur die negatiewe uitbeelding van Afrikaners in magsposisies 

(Faber en Heese) word die leser gelei om 'n bepaalde mening oor sulke mag

hebbers te huldig. Soos dr. Heese se publikasie Slagtersnek en sy mense 

( 1 973) 'n korrektief op daardie historiese gebeure aangebring het, wil die 

implisiete outeur ook by die Afrikanerleser aandring om opnuut na sy geskie

denisbeeld van homself te kyk en 'n korrektief daarop aan te bring. 
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In Toorberg word die gebeure vanuit 'n agternaperspektief deur 'n derdeper

soonsverteller weergegee. "Die outeur van Toorberg doen homself byna nooit 

as verteller voor nie; hy skuil, so te se, agter die figure van sy roman; hy 

vertel waar hy hulle laat dink, sien en praat" (Sulzer 1993: 43). Die gebeure 

word in elke hoofstuk telkens vanuit 'n ander perspektief weergegee deur een 

van die karakters met die magistraat as hooffokalisator en bindende faktor in 

elke geval. Selfs die gestorwenes tree op as fokalisators. Deur hierdie vertel

wyse kry die leser insig in die hele geskiedenis van die Moolmans. Soos by 

Blaaskans word daar deur die buiteblad 'n sekere lesersingesteldheid geskep 

nog voordat die gebeure 'n aanvang neem. Die buiteblad dui duidelik op 'n 

plaasagtergrond wat heel rustig sou voorkom as dit nie was vir die prominen

te skeur met die rooi, waarskynlik bebloede voorwerp in die skeur nie. Hierdie 

skeur skei twee woonhuise, een aanmerklik kleiner as die ander van mekaar. 

Die skeur skep by die leser die verwagting dat verdeeldheid, onmin of span

ning deel van die gebeure sal vorm. Met hierdie "gevaarlijke scheur diep de 

aarde in" is die "heelheid van deze wereld ... (dus) vanaf het begin al onder

graven" (Ester 1987: 85). "Deur die magistraat moet die leser die verskillen

de perspektiewe soos deur die verskillende karakters in die boek aangebied, 

teen mekaar opweeg en probeer om die waarheid te peil" (Muller 1991: 54). 

Die implisiete outeur wil die leser lei tot die insig waartoe die magistraat ten 

slotte kom, naamlik dat "betekenis nie werklik vasgepen kan word nie" (Mul

ler 1991: 58). Muller beweer tereg dat dit lyk "asof hierdie teks aan ons wil 

se dat, om 'betekenis' te probeer vasstel, is om 'n misdaad te pleeg" (Muller 

1991: 58). Anker meen dat dft wat "'n mens in die ruimte en in die teks 

moet ontdek (en miskien in ons land ook?), gelee is in die profetiese waarsku

wing van die magistraat: 'die onbeperktheid, nie van die onmoontlike nie ... 

maar die onbeperktheid van die moontlike"' opgesluit (Anker 1991: 120). 

Deur Ella word die Afrikanergeskiedenis ontmitologiseer as sy vertel van 

Bibault wat glo stormdronk was toe hy uitgeroep het "lk b.en een Africaan

der" (Van Heerden 1986: 118). "En tog het sy woorde deel van ons ordentli

ke geskiedenis geword" (Van Heerden 1986: 118). 
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Die gebeure in Anderkant die Rubicon word ook aangebied vanuit 'n alweten

de derdepersoonsperspektief en die implisiete outeur is deurgaans duidelik 

betrokke by die vertelling by wyse van kursief gedrukte insetsels wat werk

like insidente by die fiksie betrek. Die reele outeur bied in sy Voorwoord 

sekere agtergrondkennis waarmee hy die lesersgedrag wil rig. Hy voer aan 

dat die twee onafhanklike Boere-republieke, die ZAR en die OVS deur die 

"verraderlike aanvalle" van die Britse Ryk hulle vryheid verloor het, maar deur 

voortgesette stryd het die Afrikaner daarin geslaag om "die Britse juk af te 

skud en politieke mag te bekom". Volgens horn bestaan die "Afrikaner-ryk" 

uit 'n bevolking van sowat 25 miljoen inwoners waarvan net ongeveer 2,5 

miljoen Afrikaners is. Hy wys daarop dat die internasionale simpatie aan die 

kant is van die swartes of "die onderdruktes, om die aanvaarde internasionale 

begrip te gebruik"; die swartes "wat gewoonlik vir die geweld en onrus in die 

land verantwoordelik is" (Zacharias 1989: 5). Menings soos: "die Afrikaner 

(is) beslis een van die mees belangrike minderheidsgroepe in die wereld" en 

"die feit dat hulle nog nie oorgegee het of voor die aanslag geswig het nie, 

dien as bewys van die gehalte van die volk" (Zacharias 1989: 5) wil by die 

leser 'n sekere ingesteldheid ten opsigte van die regse Afrikaner skep. Die 

skrywer meen verder dat alhoewel die karakters fiktief is, is hulle sienswyses 

nie en alhoewel die gebeure soms eg, maar soms "verander (is) om by die 

storie te pas", kan dit "oor 100 jaar wanneer die kleiner besonderhede 

irrelevant geword het en nie meer die geskiedenis se ontwikkelingslyne 

verberg nie, ... net sowel as historiese feite beskou word" (Zacharias 1989: 

5). Hierdie oortuiging wat die skrywer in Augustus 1989 gehuldig het, is teen 

1995 na die instelling van 'n demokrasie in Suid-Afrika bloot as fiksie bewys 

en bevestig die waarskuwing wat Miles in Blaaskans rig, naamlik dat 'n mens 

se veronderstellings dikwels verkeerd bewys word. Die outeur is baie goed 

op die hoogte van al die verskillende standpunte van "links" tot "regs", maar 

deur karakters met teenstellende opvattings met mekaar te laat redeneer wil 

die implisiete outeur die geloofwaardigheid van die regse standpunt as die 

korrekte een aan die leser oordra. 
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2.6 Samevattend 

Hierdie afdeling het ten doel gehad om vas te stel hoe die Afrikaner en Afrika

nerskap in die tekste van tagtig uitgebeeld word. Anderkant die Rubicon sluit 

op grond van die talle sterotiepe aannames in die roman en die teenwoordig

heid van imagotipiese beelde by die gekanoniseerde tekste van veertig aan en 

kan dus ook as 'n vorm van neo-koloniale literatuur beskou word. Die Eie 

word steeds as meerderwaardig teenoor die minderwaardige Ander uitge

beeld. Die Afrikaanse karakters in Anderkant die Rubicon distansieer hulle van 

die Ander en openbaar 'n begeerte tot "laer trek" soos dit in die vroee geskie

denis van die Afrikaner voorgekom het. Die swartman is die sondebok en die 

Afrikaner word bedreig en moet beskerm word. Daar is geen erkenning van 

die aard en die regte van die inheemse bevolking in Suid-Afrika nie. Deur talle 

stereotiepe opvattinge word die apartheidstelsel deur die outeur verdedig om 

die imagotipiese beeld van die wit Afrikaner in stand te hou. Die ge'idealiseer

de Europese leefwyse word gepropageer en 'n pleidooi vir 'n volkstaat waar 

die Afrikaner in afsondering sy Europese leefwyse kan voortsit, word ge

lewer. 

'n Wereld sander grense bied 'n "ontluisterende visie op oorlog en oorlog

voerders" - in hierdie geval die Suid-Afrikaanse Weermag se betrokkenheid in 

die Angolese oorlog in die sewentiger- en tagtigerjare (Roos 1986: 55). Roos 

wys daarop dat 'n Wereld sander grense 'n tendens verteenwoordig "waar

volgens die prosa as tydsdokument, as inligtingstuk en as verslag van 'n 

individu se plek binne 'n bepaalde historiese periode en 'n spesifieke geestes

klimaat fungeer" (Roos 1986: 58). In die lig daarvan dat inligting oor die 

grensoorlog in die tagtigerjare slegs in beperkte mate aan die publiek beskik

baar gestel is, en in die lig daarvan dat niemand "inligting oor die samestel

ling, bewegings of opstellings van die weermag of enige verklaring, kommen

taar of gerug oor 'n bedrywigheid van die weermag (mag) publiseer wat daar

op bereken is om die publiek te ontstel of neerslagtig te maak nie" (Lieben

berg 1988: 182), kan die noue verband wat daar tussen die literere teks en 

275 



die historiese werklikheid bestaan die leser in staat stel om sy aannames oor 

die werklikheid waarin hy horn in die tagtigerjare bevind het, opnuut te 

ondersoek en waar nodig 'n korrektief daarop aan te bring. Al word daar dus 

vooraf aangedui die "karakters en gebeure is fiktief", kan daar met Roos 

saamgestem word dat die geloofwaardigheid van die bundel nie gelee is "in 

die ontbloting van 'n individu se ervarings nie, maar in die wyse waarop dit 'n 

oortuigende weergawe van individuele deelname aan eietydse geskiedenis 

bied" (Roos 1986: 58). 

Blaaskans, Toorberg en Onse Hymie kan beskou word as vorms van post

koloniale literatuur in die opsig dat daar 'n strewe na begrip is van die lot van 

die Ander en 'n poging om verskille en misverstand uit die weg te ruim deur 

aanpassings te maak en vooroordele te verwyder. Daar is nie meer so 'n 

angsvallige beskerming van die eie identiteit nie en die doen en late van mag

hebbers word dikwels bevraagteken en gekritiseer. 

Roos wys daarop dat Blaaskans deur resensente onder meer ontvang is as 'n 

"terug-na-die-volk"-werk wat "meer toeganklik" is en dus 'n makliker leeser

varing beloof. lnderdaad is dit ook so dat die Afrikaanse leser maklik met die 

romangegewe kan identifiseer en die verloop van die gebeure as eietydse ge

skiedenis kan ervaar. Die komplekse wyse waarop die Slagtersnekgeskiedenis 

in Blaaskans hanteer word, wil die leser egter waarsku dat sake nie so een

voudig is as wat dit voorkom nie. "Hoe meer die leser ... die historiese bron

ne van hierdie fiktiewe werk herken, hoe meer vervaag en verwring die histo

riese juistheid en word die romanfigure gelaai met ironiese betekenisse " 

(Roos 1985: 37). Roos meen dat die leser homself op 'n "dwaalweg" sal be

vind "indien hy hierdie roman as net nog 'n moderne weergawe van 'n klas

sieke avontuur of 'n bekende geskiedenis lees" (Roos 1985: 35), want die 

"teksontwykings, perspektiefverskuiwings en meerduidige beelde kan die 

leser geen vaste sekerheid gee nie" (Roos 1985: 43). Die waarskuwing wat 

die roman tot die leser wil rig, is waarskynlik daarin gelee dat die beeld van 

die geskiedenis nie vas en werklik kan wees nie, maar telkens gewysig en 
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aangepas behoort te word, omdat die geskiedenis slegs een tydelike interpre

tasie deur een persoon is. "Deur Blaaskans lyk die roman, op 'n fopmanier, 

net soos die geskiedenis" (Roos 1985: 44). In hierdie opsig spreek Blaaskans 

dus die (Afrikaner)leser aan om sy gevestigde opvattinge soos die geskiede

nis dit tradisioneel opgeteken het, te heroorweeg, want "(g)eskiedenis is 'n 

interpretasie. Geskiedenis maak die hede mities. Geskiedenis het geen reg

streekse verband met die waarheid nie, behalwe as waarheid nie van valsheid 

geskei kan word nie" (Miles 1983: 145). Afgesien van die komplekse aard 

van Blaaskans en die feit dat die leser nie werklik tot 'n konkrete slotsom kan 

kom wat die "boodskap" van die roman betref nie, bestaan daar tog optimis

me in Flip se besluit om "nie sy oe te sluit tot voordeel van sy selfbehoud 

nie", maar "iets (te) doen ... vreesloos" (Miles 1983: 230). 

Toorberg wil aan die leser die "boodskap" oordra dat "almal" skuldig is: "Dis 

'n land, ... wat mense laat skuldig voel" dink die magistraat (Van Heerden 

1986: 56) en daarmee word die verantwoordelikheid van die Afrikaner se dis

kriminerende gemeenskap en sy geskiedenis voor elke Afrikaner se deur gele. 

Soos In 8/aaskans word die leser ook in Toorberg daarvan bewus gemaak dat 

die verlede iets is waarmee daar voortdurend in geding getree moet word. 

Daar bestaan 'n proses van gedurige herrangskikking en herinterpretasie. Van 

Heerden meen van die geskiedenis: "Ons beweeg op die terrein van die on

voorspelbaarheid, want die verlede, weet ons, is so onvoorspelbaar soos die 

toekoms" (Van Heerden 1994: 3). Met die Toorberg-geskiedenis is "sekere 

fasette van die Suid-Afrikaanse geskiedenis as 't ware sinergisties gesinchro

niseer" en is die geskiedenis dus "herhistoriseer ... , maar uit die perspektief 

van die hede" (Van Wyk 1989: 69). Soos in Blaaskans is daar egter ook in 

Toorberg 'n "boodskap" van hoop: As Kaatjie Danster die paadjie na haar 

huisie vat nadat sy haar hand op Abel se arm gele het, verbeel sy haar dat 

Andries Riet met "sy sterk tred" saam met haar stap, sy hand onder haar 

elmboog (Van Heerden 1986: 186). Dit is asof die hoop op 'n beter orde uit 

hierdie handeling spreek. En Toorberg het ook 'n boodskap van vergifnis. Die 

magistraat dink: "Vergifnis, miskien, is die helderste water; nie die kil, gerigte 

stroom van 'n uitspraak en vonnis nie" (Van Heerden 1986: 178). 
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In die tagtigerjare was dit steeds so dat die apartheidsideologie ondanks dui

delike kritiese stemme, voortgeleef het in die Afrikaner se kerk wat nog altyd 

'n sentrale plek in die Afrikaner se geskiedenis ingeneem het. Die laaste Son

dag wou dan ook "religieuse en etiese vraagstukke rondom die rasseproble

matiek deurentyd tematies" aan die orde stel (Rossouw 1990: 104). Die 

wyse waarop die romangegewe in Die /aaste Sondag aansluit by die erva

ringswereld van die "gewone" Afrikaanse kerklidmaat/leser, laat by so 'n 

"eerlike" kerklidmaat/leser sekere vrae ontstaan oor Christelike norme soos 

dit in die Afrikaner se kerk in die tagtigerjare beoefen is. Die aanduiding be

staan aan die einde dat 'n onaanvaarbare, bose wraakaksie wat deur die 

dominee geseen is (hoewel onder dwang), uitgevoer gaan word. Die gevolge 

van die dominee se dwaalleer wil die (Afrikaner)leser waarsku "teen die 

moontlike gevolge van die soort ideologiese besetenheid wat spruit uit 'n 

beheptheid met skeiding tussen rasse" (Rossouw 1990: 106). 

Die kritiese bewustheid van eietydse sosiale en politieke omstandighede wat 

die weergawe van die gebeure in Onse Hymie oorheers, dra daartoe by dat 

hierdie teks ook as 'n vorm van geskiedskrywing gelees kan word. Die leser 

word nie net ingelei in die absurditeite van die beheptheid met afsonderlik

heid, apartheid en kleur nie, maar die leser word ook deur die slotgebeure 

wanneer Hymie verkool tot "Frankenstein-monster: pikswart, grotesk" (Le

roux 1982: 130) "op suiwer romanmatige wyse ... gewaarsku en vermaan 

oor die verskriklike magte wat werksaam in die samelewing is" (Smuts 1982: 

15). 

278 



"History had shown that to human eyes life was meaningless, self-contradictory, 

treacherous - at best a fiction" (Louw 1963: 262). 
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HOOFSTUK4 

GEVOLGTREKKING 

4. 1 lnleiding 

Hierdie studie het ten doel gehad om vas te stel 

• hoe daar aan die begrip Afrikaner in tekste van veertig en tagtig vorm 

gegee word, 

• watter verskille daar bestaan in die uitbeelding van die Afrikaner in 

tekste uit die twee tydperke, 

• watter ooreenkomste daar bestaan tussen die literere visie op die soge

naamde Afrikaner en die tydgenootlike aktualiteit, 

• en om teoretiese perspektiewe van waaruit so 'n studie aangepak kan 

word, te bespreek en te evalueer. 

Dit het beteken dat daar dus eerstens rekenskap gegee moes word van wat 

verstaan word onder die begrippe Afrikaner en Afrikanerskap. Daar is besluit 

om gebruik te maak van die Nuwe Historisistiese benadering en die lmagolo

giese werkswyse as teoretiese raamwerk. Daar is gepoog om die verbande 

tussen die tekste van tagtig en veertig en die aktuele Suid-Afrikaanse situasie 

van dieselfde tyd soos dit deur die Nuwe Historici en die lmagoloe benader 

sou word, te ondersoek om sodoende te probeer om sinvolle afleidings te 

maak wat moontlik kan verskil van bestaande opvattinge oor die dekades 

veertig en tagtig. Daar is verder gepoog om opnuut te kyk na literere werke 

om vas te stel in hoeverre die literatuur iets weergegee het wat die geboek

staafde geskiedenis nie gedoen het nie. Betekenisvolle afleidings wat moont-
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lik verhelderend kan werk op bestaande opvattinge oor die Afrikaner en Afri

kanerskap soos dit in die tydperke van veertig en tagtig bestaan het, kon van

uit bogenoemde teoretiese parameters gemaak word. 

4.2 Samevattend: Die Nuwe Historisisme 

Die Nuwe Historisisme is 'n benaderingswyse waarvolgens van literere tekste 

gebruik gemaak word om feite wat vroeer deur die tradisionele geskiedskry

wing onvolledig, eensydig of verdraaid weergegee is, opnuut te interpreteer. 

Hierdie benadering impliseer dat die ondersoek gekonsentreer het op die 

aktualiteite wat die outeur in sy teks weergegee het. Die teks is op hierdie 

wyse dus direk in verband gebring met die konteks waarbinne dit ontstaan 

het. Volgens die Nuwe Historisisme word alle tekste en nie slegs literere 

tekste nie, bestudeer om inligting oor 'n tydperk te bekom of om regstellings 

oor en aanvullings by bestaande inligting oor sulke periodes te maak. Daar is 

ook daarna gestrewe om tekste wat buite die kanon van die tyd geval het op

nuut te bestudeer, veral omdat die verlede dikwels deur lesers en ondersoe

kers anders in die hede beleef word. Die Nuwe Historisisme hou rekening 

daarmee dat daar by geskiedskrywing 'n proses van gedurige herrangskikking 

en herinterpretasie van feite behoort te bestaan, omdat geskiedskrywing een 

tydelike interpretasie deur een persoon op 'n bepaalde tydstip is. In die waar

nemingsproses interpreteer die skrywer sy waarnemings, en die gevolg is dat 

in daardie weergawe die geskiedenis onvermydelik verander en verdraai 

word. Die gebeure kan dus nooit presies beskryf word soos dit plaasgevind 

het nie, maar die feite word gebuig sodat dit in ooreenstemming is met die 

wyse waarop die skrywer dit waargeneem het. Om geloofwaardigheid aan sy 

oordeel te heg, voeg die skrywer dikwels iets by sy belewing van 'n situasie 

om sy waarnemings vanuit sy perspektief te beklemtoon. Coetzee meen dat 

die geskiedenis nie gesien moet word as 'n "aaneenlopende, teleologiese ont

wikkeling nie", maar eerder as 'n "reeks disrupsies en gebeurtenisse wat in 

die hede ge"identifiseer kan word" (Coetzee 1995: 2). "Die diagnose van die 

hede moet die lees van die verlede lei" (Coetzee 1995: 3). Die Nuwe His-
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torisistiese werkswyse impliseer dat die hele Afrikaanse letterkunde opnuut 

onder die soeklig geplaas kan word. Toekomstige ondersoekers kan dus hier

die benadering volg om nuwe insigte oor sekere tydperke te verwerf en van

uit 'n ander perspektief na bestaande opvattinge oor gebeure en mense in be

paalde tydperke te kyk om sodoende moontlik 'n korrektief op sulke bestaan

de opvattinge aan te bring of 'n aanvulling daarby te maak. 

4.3 Samevattend: Die lmagologie 

Die lmagologie beoog, soos die Nuwe Historisisme, 'n herinterpretasie van 

tekste. In die geval van die lmagologie is die doel om 'n nuwe blik te kry op 

die verhouding van die Eie teenoor die Ander en 'n gefundeerde begrip van 

"identiteit" en "nasionaliteit" te pro beer formuleer. Die twee benaderingswy

ses vul mekaar dus sinvol aan. Terwyl die Nuwe Historisme hoofsaaklik met 

die "werklikheid" te doen het, hou die lmagologie met beeldvorming verband. 

Die lmagologie konsentreer daarop hoe die Eie waargeneem en aangebied 

word deur die teks. Die mate van eksklusiwiteit waarmee die Eie benader 

word, het in hierdie studie onder die soeklig gekom. Die beskouing van die 

Eie as 'n ekslusiewe groep het dikwels sy oorsprong in onsekerheid. So by

voorbeeld het Kristeva ( 1993) bevind dat daar by nasies wat as gevolg van 

interne oorsake 'n identiteitskrisis beleef sterk verregse bewegings voorkom. 

Hierdie verskynsel kon ook in die Suid-Afrikaanse werklikheid waargeneem 

word. Voor die demokratiese verkiesing in 1994 toe daar by baie wit kiesers 

angs en onsekerheid oor die eie belange bestaan het, het die verregse politie

ke bewegings baie sterk op die voorgrond getree. 

Verder is daar met die studie gepoog om vas te stel of die sogenaamde post

koloniale tekste bewys kan lewer dat daar wel by vertellers en lesers begrip 

bestaan/ontwikkel van die Ander, en in hoeverre die eie waardes aan die 

Ander "verkoop" word ten koste van die waardes van die Ander. Wanneer 

daar deur die auteur 'n rolmodel geskep word waarvolgens die karakters 

moet optree en daar 'n sekere verwagting omtrent die Eie by die leser geskep 
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word, en wanneer hierdie verwagting deur die leser aanvaar word, kom 

stereotipes tot stand. Deur die herhalende beskrywing van sekere eienskappe 

as verteenwoordigend van 'n bepaalde soort word die individu mettertyd ge

reduseer tot 'n imagotipe. Wanneer iemand byvoorbeeld met 'n soort ideale 

verwagting gekonfronteer word soos "die Afrikaner is lid van 'n uitverkore 

volk", neem hy mettertyd 'n bepaalde "selfbeeld" aan en kom 'n imagotipe 

tot stand. So 'n konfrontasie ontstaan gewoonlik op 'n bepaalde tydstip 

wanneer daar 'n spesifieke denkwyse in die land van herkoms heers. Hierdie 

studie het byvoorbeeld aangetoon hoe sogenaamde Afrikaner1eiers na die 

Tweede Suid-Afrikaanse Oorlog en veral vanaf 1938 doelbewus aan die idee 

van '"n volk" gebou het. lnstellings soos die FAK en die Broederbond is onder 

andere ingespan om 'n beeld van "eenheid" te skep. Die rol wat sulke instel

lings, organisasies en leiers in die totstandkoming van imagotipiese beelde 

omtrent die Afrikaner en Afrikanerskap gespeel het, is breedvoerig in para

graaf 1.3.2 van hoofstuk 2 uiteengesit. Hierdie proses van imagovorming is 

ook in die tekste van veertig en tagtig ondersoek. Leerssens (1991) het daar

op gewys dat die leser nie imagotipes kan ondermyn sonder dat hy vooraf 

kennis van sulke stereotipes dra nie. Deur die kritiese oog van die imagoloog 

kan toekomstige ondersoekers bestaande stereotiepe opvattinge oor wat 'n 

Afrikaner is, en of en hoe ander soorte stereotipes in die Suid-Afrikaanse let

terkunde tot stand gekom het, verder bestudeer om vas te stel in watter 

mate sulke opvattinge deur imagovorming gevestig is. Die lmagoloog behoort 

verder 'n kritiese afstand van die teks te handhaaf en sy veld te beperk tot dft 

wat die teks aanbied. Die lmagoloog strewe ten slotte daarna om te bewys 

dat die "waarheid" van 'n gegewe beeld 'n betekenislose konsep is en dat 

beelde eerder 'n herkenningswaarde as 'n waarheidswaarde bevat. 

4.4 Samevattend: Die Afrikaner en Afrikanerskap 

'n Uitgebreide verkenning van die begrippe Afrikaner en Afrikanerskap is in 

Hoofstuk 2 van hierdie studie onderneem. Dit is gedoen aan die hand van be

naderings uit die Nuwe Historisisme, met ander woorde daar is nie slegs van 
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literere tekste gebruik gemaak om inligting oor periodes te bekom en bepaal

de afleidings omtrent of (her)interpretasies van die kenmerke van sulke perio

des te maak nie. Die Nuwe Historisisme maak van alle tekste gebruik; dit sou 

insluit historiese bronne, resepsieverslae, briewe, dagboeke, literatuurgeskie

denisse en talle ander dokumente wat as vorme van "narratiewe geskiedskry

wing" beskou kan word. So word daar tans 'n baie ambisieuse projek deur 

Yale University Press in samewerking met navorsers van Rusland onderneem 

om dokumente uit geheime argiewe in Moskou te redigeer en te interpreteer. 

Hierdie projek beloof om die "ware" verhaal van die opkoms en val van die 

Sowjet Unie se 74-jaar oue geskiedenis weer te gee (Nelan 1995). 

Alhoewel daar gedurig deur skrywers, historici, politici, kultuur- en kerkleiers 

en talle ander kundiges pogings aangewend is en word om die begrippe Afri

kaner en Afrikanerskap te definieer, het dit in die loop van hierdie studie dui

delik geword dat daar geen eenvoudige omskrywing van die begrippe Afrika

ner en Afrikanerskap kan wees nie. Die betekenis van die begrippe is trouens 

so problematies dat die term Afrikaner dikwels in hierdie studie vanselfspre

kend as beskrywend van 'n bepaalde groep gebruik is. Hoofstuk 2 van hierdie 

studie ontmitologiseer egter die begrippe Afrikaner en Afrikanerskap grootliks 

deur aan te dui in watter mate sekere opvattinge oor die Afrikaner en Afrika

nerskap ontstaan het wat bepaalde beeldvorming ten gevolg gehad het sodat 

daar imagotipes tot stand gekom het. In die proses van die ontmitologisering 

van die begrippe Afrikaner en Afrikanerskap word sulke selfgemaakte konsep

te blootgele en bevraagteken. 

4.5 Gevolgtrekking: Die tekste van veertig en tagtig 

In Hoofstuk 3 van hierdie studie is vier en twintig tekste uit die veertigerjare 

en ses tekste uit die tagtigerjare bestudeer. T erwyl daar by kritici eenstem

migheid bestaan dat die tekste van tagtig deurgaans as "betrokke" literatuur 

beskou kan word wat eietydse gebeure aanspreek en bepaalde opvattinge oor 

die Afrikaner en Afrikanerskap huldig, is dit nie die geval by die tekste van 
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veertig nie. Die tekste van tagtig kan met die uitsondering van Anderkant die 

Rubicon, verder beskou word as deel van die literere kanon, terwyl die 

meeste van die veertiger-tekste nie deel van die kanon gevorm het nie soos 

aangedui in paragraaf 1 .1 van Hoofstuk 3. Terwyl die gekanoniseerde tekste 

van veertig nog hoofsaaklik die stereotiepe beeld van die Afrikaner voorgehou 

het soos dit ook uit die evaluerende beskouings in tradisionele literatuurge

skiedenisse geblyk het, het dit verder duidelik geword dat daar 'n ander, baie 

meer kritiese benadering in minder geagte tekste van veertig gevind kan 

word, en dat dit verkeerd sou wees om hierdie tekste te negeer bloot op 

grond van sogenaamde beperkte literere gehalte. Uit die gekanoniseerde 

tekste van veertig kon afgelei word dat die strukture wat die Afrikanermag

hebber sedert die veertigerjare geskep het die belange van die Afrikanerdom 

moes dien. Dit het beteken dat daar in eie beperkte belang opgetree is en dat 

die deursnee Afrikaner gemanipuleer is om 'n voorgeskrewe stel waardes aan 

te hang. Om 'n meer geloofwaardige afleiding te maak oor hoe die Afrikaner 

en Afrikanerskap in die tekste van veertig uitgebeeld is, was dit dus nodig om 

ook tekste te bestudeer wat nie in die kanon opgeneem is nie en waaruit 'n 

dikwels kontrasterende beeld van die Afrikaner en Afrikanerskap afgelei kon 

word. Aangesien die tekste van veertig verder nie werklik as "betrokke" 

romans beskou kan word wat direk eietydse gebeure aanspreek nie, was dit 

dus nodig om nie slegs ses tekste soos in die geval van die tagtiger dekade 

nie, maar veel meer tekste uit die veertiger dekade te ondersoek om 

sodoende sinvolle afleidings oor die tydperk te kon maak. 

Daar is bevind dat sekere nie-gekanoniseerde tekste reeds in die veertigerjare 

heersende norme bevraagteken het en bestaande opvattinge oor die Afrikaner 

en Afrikanerskap ondermyn het. Daar is verder ook vasgestel dat die tekste 

van veertig in 'n groot mate nog as koloniale literatuur beskou kan word ten 

opsigte van die uitbeelding van die inheemse bevolkingsgroepe. Opvallend is 

die totale stilte in die tekste van veertig oor eietydse kleurprobleme wat in 

daardie tyd reeds kennelik teenwoordig was. Die meester-slaaf-verhouding 

wat die karakterbeelding in die koloniale literatuur kenmerk, is ook in hierdie 

tekste gevind. Die paternalistiese, koloniale houding van "mag uitoefen oor 
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die Ander" geld nog grootliks in die tekste van veertig. Aan die kant van die 

Ander heers daar hoofsaaklik stilte en kennis van die Ander kon slegs "bekom 

(word) in terme van eie konstrukte" (Coetzee 1995: 20). Hierdie "stilte" oor 

die rassesituasie kan dui op algehele afsydigheid of onkundigheid, maar kan 

moontlik ook dui op 'n doelbewuste verswyging van bestaande kleurprobleme 

omdat kritiek daarteen in stryd was met die politiek van die tyd. 

Smuts ( 1 991) het daarop gewys dat die tekste van tagtig gekenmerk word 

deur 'n soort "neerslagtigheid, 'n neerdrukkendheid" wat die "periode van 

politieke neerslagtigheid in Suid-Afrika" reflekteer (Smuts 1991: 22). Daar is 

bevind dat die tekste van tagtig hierdie onsekerheid wat die dekade getipeer 

het, weerspieel en "uitdrukking gegee (het) aan die ervaringswereld van Suid

Afrikaners, veral aan die gevoel van uitsigloosheid en magteloosheid om iets 

aan die stand van sake te doen" (Smuts 1991: 22-23). Met die uitsondering 

van Anderkant die Rubicon wat beskou kan word as 'n "paternalistiese neo

koloniale dokument" (Wasserman 1995: 24) is daar bevind dat die tekste van 

tagtig in Brink se woorde, nie meer "namens die volk" praat nie, dat hy (die 

skrywer) nie meer patriotisme bevorder nie, maar dat "uitroeptekens" veran

der het in "vraagtekens" (Malan 1985: 60). "Deur niks van binne onaange

roer te laat nie, deur elke ding te deursoek, naarstig en sender kompromiee, 

waarborg hy (die skrywer) juis 'n mate van geestelike en kulturele gesond

heid vir sy volk as geheel" (Malan 1985: 60). Die meestal post-modernistiese 

tekste van tagtig ondersoek die sosiopolitieke bestel in 'n tyd toe die "berge 

om protes geroep het" (Malan 1985: 118). Hierdie protes het die outeurs ge

grond op "die Afrikaner se heiligste waardes van geregtigheid, Christelikheid 

en naasteliefde" (Malan 1985: 118 - my kursivering). Hierdie vanselfspreken

de gebruik van die term Afrikaner deur juis een van die kritici van die Afrika

ner as groep illustreer weer eens die problematiek en die verwarring wat die 

begrip Afrikaner kenmerk. 

Die tekste van tagtig beklemtoon verder die "fiktiwiteit van die werklikheid" 

(Wasserman 1995: 31) en in die proses om bestaande mites te ondermyn, 

word die werklikheidskarakter van die gebeure versterk. Die outeurs wil met 
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hulle tekste die (Afrikaner)leser daartoe lei om op 'n nuwe manier na die 

wereld om horn te kyk. Die Afrikaner is in die tagtiger-tekste byvoorbeeld ge

konfronteer met sy beheptheid met kleur en met 'n samelewing "georgani

seer op strenge kleurformules" (Gerwel 1983: 3). Dit is moontlik dat hierdie 

"nuwe manier" van "kyk" op die samelewing van die tagtigerjare die klimaat 

van begrip vir die Ander kon help skep het wat daartoe bygedra het dat 'n 

demokratiese bes.tel in 1994 op 'n vreedsame wyse ingestel kon word. 

In die gekose tekste van tagtig kom verder 'n beeld van die geskiedenis tot 

stand wat skerp verskil van die beeld wat deur die tradisionele geskiedskry

wing aan die leser voorgehou is. Van Heerden wys daarop dat die verlede 

geen twee oomblikke dieselfde lyk nie. "Ons beweeg op die terrein van die 

onvoorspelbaarheid, want die verlede, weet ons, is so onvoorspelbaar soos 

die toekoms" (Van Heerden 1994: 3). Die tradisionele idee dat geskiedskry

wing gegrond is op objektiwiteit, neutraliteit, onpersoonlikheid en feitelike 

waarheid, word in die tekste bevraagteken en daar word aanvaar dat die ge

skiedenis nie 'n ware feiteverslag kan wees nie; dit is ten beste met net 

soveel gesag geskryf as enige ander fiksionele teks. Daardeur word die feit 

beklemtoon dat geskiedenis slegs 'n interpretasie van feite is (Coetzee 1995: 

3). Dit beteken dat die werklikheid voortdurend verander, dat niks eenvoudig 

of konsekwent kan wees nie, en dat persepsies gedurig verskuif en aangepas 

word. Waar arbeidsverheerliking en 'n vergroeidheid met die grond byvoor

beeld nog ten grondslag le van die tradisionele plaasroman soos dit in die 

veertiger-tekste uitgebeeld is, ontmitologiseer die plaasromans van die tagtigs 

hierdie begrippe. In Toorberg byvoorbeeld word die "plaaswereld as sleutel

ruimte van die Afrikaner se geskiedenis, leefwyse en waardes opnuut bekyk, 

bevraagteken en herinterpreteer" (Wiehahn 1995: 7 - my kursivering). Dit is 

weer eens interessant om op te merk op watter vanselfsprekende manier die 

term Afrikaner steeds gebruik word. 

Om vas te stet in watter mate die tekste die aktuele samelewing van die tyd 

reflekteer, is daar van 'n aantal relatief betroubare historiese bronne gebruik 

gemaak. Op hierdie wyse kon bepaal word hoe die outeur die geskiedkundige 
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gegewe in sy teks aangewend het. Volgens die horisonne van verwysing van 

Jameson is daar onder andere nagegaan hoe die historiese gebeure simbolies 

getransformeer is tot teks. Die bestudering van die komplekse wyse waarop 

Miles die Slagtersnekgebeure tot teks getransformeer het in Blaaskans, dien 

hier as voorbeeld. Ook in 'n Wereld sonder grense kan daar 'n noue verband 

tussen die literere teks en die historiese werklikheid gevind word en is die 

"fiktiewe" teks 'n "oortuigende weergawe van individuele deelname aan 

eietydse geskiedenis" (Roos 1986: 58). 

Die tekste van tagtig kan verder as manifestasies van postkoloniale literatuur 

beskou word in die opsig dat dit nie "'n vertroostende kyk (bied) op die 

digotomie (van Ek en Ander) nie; geen gerusstellende, stabiele kern van 'Ons' 

wat opgestel word teenoor die oorkant die grens, die 'Ander' nie" (Van 

Heerden 1 994: 8). Die strewe bestaan om die grens tussen die Eie en die 

Ander op te hef. Dit word 'n "tastende, pynigende soeke na en ondersoek 

van die Ander" (Van Heerden 1994: 8). Wanneer daar ruimer gekyk word, is 

die leser in staat om nie net sy eie oortuiginge raak te sien nie, maar ook die 

gelaat van die ander en kan hy met simpatie in die wereld van die ander 

inbeweeg, die onreg raaksien en betrokke daarby begin raak (Van Heerden 

1994). In Blaaskans, Toorberg en Onse Hymie is daar 'n opvallende strewe 

na begrip van die lot van die Ander te bespeur en die tekste wend 'n poging 

aan om verskille en misverstand uit die weg te ruim deur aanpassings te 

maak en vooroordele te verwyder. 

4.6 Slot 

Die bruikbaarheid van hierdie studie is myns insiens daarin gelee dat dit 

verhelderend gewerk het ten opsigte van die begrippe Afrikaner en 

Afrikanerskap in die opsig dat dit juis die onsekere en vloeibare betekenis 

daarvan kon uitwys. Die herlees van tekste van veertig en tagtig het 'n 

korrektief gebring op die beeld van die sogenaamde Afrikaner soos voorgehou 

deur die tradisionele literere geskiedskrywing. Soortgelyke toekomstige na

vorsing binne die teoretiese raamwerk van die Nuwe Historisisme en die 
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lmagologie kan waardevolle insigte voeg by die wat reeds deur hierdie studie 

verwerf is. 
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