
VERSKYNINGSVORME VAN DIE PLAASROMAN 

IN AFRIKAANS 

deur 

HANSIE JACOBA LUBBE 

Voorgel6 luidens die vereistes vir die graad 

MAGISTER ARTIUM 

in die vak 

AFRIKAANS 

aan die 

UNIVERSITEIT VAN SUID-AFRIKA 

STUDIELEIER: DR RIALETTE WIEHAHN 

JANUARIE 1999 



ii 

Dankbetuigings 

Ek wit graag my opregte dank uitspreek teenoor: 

- 'n Genadige God wat dit alles moontlik gemaak het; 

- Dr. Rialette Wiehahn, vir haar gedeelde kennis, leiding, motivering en morele 

ondersteuning; 

- My man en kinders, vir hulle begrip en geduld. 

Hierdie studie word opgedra aan die nagedagtenis van my pa, wat by my 'n 

liefde vir lees gekweek het. 

839.363009321734 LUBB 

....... ~~ ..... 
'.~Nt!:.~ 

__.. ___ ¥ ........ _ ........ _I . 
r-·n. · :::>/l·RY 
L.1! I • ' 

C!8:
Kl.:1s 
ACC0$'; 

Aanw:n .. 

111111111111111 
0001728556 



iii 

INHOUDSOPGAWE 

OPSOMMING 

SUMMARY 

VERANTWOORDING 

Probleemstelling 

Doelformulering 

Teoretiese begronding 

Werkswyse 

HOOFSTUK 1 
lnleiding 

Die plaasroman as subgenre 

HOOFSTUK2 
Die Afrikaanse gedagte 

Die plaasroman in Afrikaans: 1920-1940 

2.1 Kultuurhistoriese agtergrond 

2.2 Die literere denkklimaat 

2.3 Die vestiging van 'n ptaasromantradisie in die 
Afrikaanse prosa 

2.3.1 D.F. Malherbe: Die meulenaar (1926) 

2.3.2 Plaasromans van C.M. van den Heaver 

2.3.2.1 Groei (1933) 

2.3.2.2 Somer(1935) 

2.3.2.3 Laat vrugte (1939) 

2.3.3 J. van Melle: Dawid Booysen (1933) 

24 Samevatting: 'n Eie Afrikaanse plaasromantradisie 

v 

vi 

1 

3 

4 

11 

13 

18 

23 

25 

25 

32 

33 

34 

36 

44 

46 



iv 

HOOFSTUK3 
Die intemasionale gedagte 

Die plaasroman in Afrikaans: 1956-1976 

3.1 Kultuurhistoriese agtergrond 

3.2 

3.3 

3.3.1 

3.3.2 

3.3.3 

Die literere denkklimaat 

Die aftakeling van plaasgrense 

Etienne Leroux: Sewe dae by die Silbersteins ( 1962) 

Karel Schoeman: 'n Lug vol helder wolke ( 1967) 

Anna M. Louw: Kroniek van Perdepoort (1975) 

3.3.4 Wilma StockenstrOm: Uitdraai (1976) 

3.4 Samevatting: voortsetting en vemuwing 

HOOFSTUK4 
Die Afrika gedagte 

Die plaasroman in Afrikaans: 1976-1993 

4.1 Kultuurhistoriese agtergrond 

4.2 Literere denkklimaat 

4.3 Terug na die plaas 

4.3.1 Etienne van Heerden: Toorberg (1986) 

4.3.2 Etienne van Heerden: Die stoetmeester(1993) 

4.3.3 Eben Venter: Foxtrot van die vleiseters (1993) 

4.4 Samevatting: 'n herwaardering van die plaas 

HOOFSTUK5 
Slotsom 

BRONNELYS 

54 

59 

62 

62 

67 

71 

80 

87 

96 

99 

102 

102 

111 

118 

123 

132 

136 



v 

OPSOMMING 

Met eietydse denkrigtings oor die literere historiografie as uitgangspunt, word 'n 

deelgeskiedenis aangebied van die plaasroman as deurlopende en prominente 

genre in die Afrikaanse letterkunde oor 'n tydperk van nagenoeg sewentig jaar 

(1926 -1993). 

Ter inleiding word besin oor die geldigheid van kategorisering van romans en oor 

die aard van die plaasroman as eiesoortige genre. 

Orie opeenvolgende periodes word onderskei binne hierdie deelgeskiedenis op 

grond van bepaalde perspektiefverskuiwings wat in die Afrikaanse literere 

klimaat opvat. Hierdie periodes word deur die volgende noemers getipeer: Die 

Afrikaanse gedagte (1920-1940), Die internasionale gedagte (1956-1976) en Die 

Afrika gedagte (1976-1993). Twaalf plaasromans van literer-historiese betekenis 

word sinchronies, diachronies en binne ekstratekstuele konteks bespreek. 

Ten slotte word 'n oorsig gebied van die historiese gang sowel as die 

veranderende betekenis van die plaasroman in die Afrikaanse letterkunde. 
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SUMMARY 

This thesis presents a historical study of the farm novel in Afrikaans, which has 

become an enduring and prominent genre in Afrikaans literature. Proceeding 

from contemporary thought on literary historiography, the farm novel has been 

researched over a period that spans close on seventy years (1926-1993). 

Initial reflection concerns the validity of categorizing novels and the nature of the 

farm novel as a distinctive genre. 

Three successive periods are differentiated in this historical study by virtue of 

changing perspectives in the Afrikaans literary climate. These periods are 

denominated as follows: The Afrikaans Idea (1920-1940); The International Idea 

(1956-1976); The Africa Idea (1976-1993). Twelve farm novels of literary

historical significance have been selected for synchronic and diachronic study as 

well as perusal in extratextual context. 

Finally an overview is given of the historical course and changing meaning of the 

farm novel in Afrikaans literature. 

KEYWORDS 

Farm novel; subgenre; literary historiography; periodization; synchronic 

study; diachronic study; extratextual context; modernism; postmodemism; 

ideology. 
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VERANTWOORDING 

Probleemstelling 

Gedurende die twintiger- en dertigerjare van hierdie eeu, het die plaasroman in 

Afrikaans 'n bloeityd beleef. J.M. Coetzee (1986:1) kenskets die tydperk selfs 

soos volg: "... the Afrikaans novel concerned itself almost exclusively with the 

farm and platteland (rural) society''. Dit kan toegeskryf word aan die feit dat 'n 

agrariese leefwyse geslagte lank die grondsuil gevorm het van die blanke 

Afrikanerdom. Alhoewel die verstedeliking van die Afrikaner gedurende die 

twintigerjare reeds in voile gang was, is daar steeds verbete geklou aan en met 

heimwee terugverlang na die vroeere plattelandse bestel. 

In die vyftigerjare het die Afrikaanse prosa 'n soort "stilstand" bereik (Botha in 

Cloete 1980:319). Die verstedelikingsproses was in 'n groat mate voltooi. Op 

politieke gebied was die blanke Afrikaner in 'n leiersposisie. Tog het die 

Afrikaanse prosa steeds, oor die algemeen, 'n bepaalde beeld uitgedra wat N. P. 

van Wyk Louw in 1958 beskryf as: 

Rustige, lokale realisme ... dit was vyf-en-twintig jaar gelede die gees van 
ons prosa; en vandag is dit presies dieselfde. - Dis om hierdie rede dat 
daar van "stilstand" gepraat word (in Botha 1987:80). 

Hy brei soos volg hierop uit: 

'Rustig' - ... ons verhale gee met voorliefde die klein smart en droefheid 
van die alledaagse weer, nie die lewe in sy geweldige aspekte nie ... 
'Lokaal' ... die agtergrond bly maar die plaas, die dorp, en selfs waar dit 
die stad - die grootstad - word, is die stad self net 'n dorp wat met 
duisend vermenigvuldig is . . . En alles saamgevat . . . in 'n baie versigtige 
'realisme': sonder fel naturalisme ... en sander vlug van die verbeelding, 
of die fantasia (in Botha 1987:79). 

Reeds in 1936, se hy oor die "gestalte" van die "Boer'' in ons letterkunde: 

Dit is die volledige uitdrukking van 'n politieke, godsdienstige en kulturele 
lewensbeskouing; dit was die beeld van 'n volk se strewe . . . Maar ans kan 
nie daarby bly staan nie. Die 'Boer' druk nie meer ons nasionale strewe 
volledig uit nie; ons sal nuwe vorms daaraan moet gee ... (1986:24). 
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Dit wou voorkom asof die Afrikaanse plaasroman in die jare vyftig 'n uitgediende 

genre was. Volgens H.P.van Coller (1995a:25) het dit met die uitsondering van 

G.J.Joubert se Oupa Landman se viool (1951) en Die uur van verlange (1953) 

deur W.A. de Klerk, gedurende hierdie j~re nog net gedy in die 

ontspanningsliteratuur. Die gevolg was dat die Afrikaanse plaas in ons 

letterkunde 'n negatiewe konnotasie gekry het. 

Met die verskyning van Uitdraai (1976) deur Wilma Stockenstrom, merk P.O. 

van der Walt (1976:7) op: "Dit verbaas 'n mens dat 'n holruggeryde genre soos 

die plaasroman in hierdie moderne tyd kort na mekaar twee romans soos Kroniek 

van Perdepoort en . . . Uitdraai kan oplewer". Ernst Lindenberg ( 1976: 11) reageer 

op Uitdraai met "... en dit terwyl ons almal reeds begin dink het die boereroman 

is in Afrikaans al doodgeskryf'. Hy stel die vraag: "... is alle boereromans dan nie 

maar eners nie?". Ockert Pretorius (1984:106) beskou dfe roman as " .. .'n finale 

afrekening met die plaasroman in die Afrikaanse literatuur. .. " .Volgens Andre P. 

Brink (1980:59) dwing hierdie genre in ons moderne tyd sulke omvattende eise af 

" ... dat dit net by wyse van 'n kragtoer kan slaag". 

Ten spyte van sulke uitsprake, het daar oor 'n tydperk van bykans sewentig 

jaar, van die verskyning van Die meulenaar (1926) deur D.F. Malherbe (wat 

allerwee as ons eerste volwaardige plaasroman beskou word), tot en met die jare 

negentig, met romans soos Foxtrot van die vleiseters (1993) deur Eben Venter 

en Etienne van Heerden se Die stoetmeester (1993), telkens romans verskyn 

waarin die plaas 'n betekenisvolle rol speel. Eduan Swanepoel (1994:93) verklaar 

oor df e anomalie: 

Telkens wanneer stemme opgaan wat beweer dat die plaasroman nou 
finaal deur een of ander seminale teks afgesluit is, is daar weer 'n nuwe 
stem en 'n nuwe vertelmodus wat hierdie subgenre van ons prosa 
herbevestig as een van die interessantste en fassinerendste lyne daarvan. 

Dfe tendens, klaarblyklik teen die algemene verwagtinge in, gee aanleiding tot 

die sentrale problematiek wat aangespreek sal word in die studie: die vraag na 

waarom die plaasroman so 'n deurlopende en prominente rol in die historiese 
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verloop van die Afrikaanse prosa speel, dat daar selfs van 'n plaasromantradisie 

sprake is. 

Met hierdie sentrale problematiek hou 'n hele konstellasie van vraagstukke 

verband: 

• Wat word verstaan onder die term plaasroman ? 
• Het die Afrikaanse plaasroman reeds in sy aanvangsjare 'n eie aard begin 

ontwikkel? 
• Op watter wyse het die aard van die plaasroman in Afrikaans verander in die 

verloop van ons prosa ? 
• Het die Afrikaanse plaasroman nog enige relevansie vir eietydse lasers? 

Doelformulering 

Die soeke na antwoorde op bogenoemde vrae, verg 'n ondersoek na die 

verskyningsvorme wat die plaasroman in die historiese verloop van die 

Afrikaanse prosa aangeneem het. Met hierdie doelstelling word die terrain van 

literatuurgeskiedskrywing of historiografie betree en wel met die spesifieke 

oogmerk om 'n deelgeskiedenis van ons literatuur, naamlik die van die 

plaasroman in Afrikaans, na te vors. 

Omdat die plaaslewe in vele Afrikaanse romans, veral gedurende die jare 

1920 - 1940, die ruimtelike agtergrond vorm en alma! nie bloot om die rede tot 

die kader van die plaasroman gereken kan word nie, is dit noodsaaklik om 'n 

omskrywing te vind wat die eintlike aard van die plaasroman probeer uitse. 86 'n 

omskrywing is, myns insiens, vervat in die seminale woorde van J.M. Coetzee 

(1988:88): 

The movement of the prototypical plaasroman is steadily towards the 
revelation of the farm as a source of meaning. 

Hieruit kan afgelei word dat, in die plaasroman, die plaas nie bloot 'n lokaliteit is 

wat dien as ruimtelike situering van die karakters se lotgevalle nie. Die 

Afrikaanse plaas word eerder 'n sinryke en rigtinggewende belangeruimte; 'n 

ruimte bowendien wat (vir die romankarakters en lesers) ideologies gelaai is met 

betekenis, norme en waardes. 
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Die geselekteerde romans sat nie onderwerp word aan 'n stet vooropgestelde 

"vereistes" van wat 'n plaasroman beh66rt te wees nie. Die volgende word wel 

ten doel gestel: om teen die agtergrond van die prinsipes en metodes van 

literatuurgeskiedskrywing, ondersoek in te stet na 

• die aard van die plaasroman as subgenre; 

• konstantes in die vroeere romans wat bydra tot die vestiging van 'n bepaalde 

Afrikaanse plaasromantradisie; 

• die wyse waarop daar met die tradisie omgegaan is in die verdere verloop 

van die Afrikaanse prosageskiedenis. 

Wanneer die historiese gang van 'n bepaalde literere soort bestudeer word, is dit 

belangrik om in gedagte te hou dat dit nie gaan oor 'n soort "verbeteringsproses" 

nie: "Art does not get better and better ... It's manifestations merely change" 

(Allen, W. aangehaal in Unisa 1984:3). Dit is hierdie veranderinge - of soms die 

gebrek daaraan - en die betekenis daarvan, wat vir doeleindes van hierdie studie 

relevant is. 

Teoretiese begronding 

Omdat die werkswyse wat gevolg sal word bepaal word deur die grondbeginsels 

en metodes van die literatuurgeskiedskrywing, is dit noodsaaklik om in hierdie 

stadium rekenskap te gee van die dissipline. 

Alhoewel literatuurgeskiedskrywing as een van die oudste studievelde van die 

literatuurwetenskap gereken word, het daar eers in die twintigste eeu grondige 

besinning gekom op hierdie gebied (Cloete 1992:263). In die negentiende eeu is 

literatuurgeskiedskrywing hoofsaaklik be'invloed deur die positivisme - 'n 

denkrigting met die onderliggende strewe om die begrippe en metodes van die 

natuurwetenskappe ook op die geesteswetenskappe van toepassing te maak. 

Ten grondslag van hierdie denke is die kousaliteitsidee waarvolgens etke 

verskynsel verklaar sou kon word uit feitelike oorsake. Op literere gebied het dit 

ingehou dat 'n teks as "verklaar" beskou is indien 'n kousale verband tussen 

sodanige teks en sy agtergrond aangetoon kon word terwyl die intrinsieke 
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waarde van die werk self buite rekening gelaat is. Veral twee agtergrondsgebiede 

is van belang beskou: die persoonlikheid en lewensomstandighede van die 

skrywer en die historiese en sosiale werklikheid waarna die teks verwys. Of e 

redusering van literere tekste tot historiese of biografiese "dokumente", het die 

literatuurgeskiedenisse ook be"invloed sodat dit in hoofsaak biografiese en 

historiese feiteversamelings geword het sonder grondige besinning oor die 

literatuur as sodanig (Van Gorp 1986:321-322; Van Luxemburg e.a. 1985:264). 

Vanaf die vroee twintigste eeu, is 'n hernieude belangstelling in die literere 

historiografie waarneembaar wat saamhang met 'n algemene 

orientasieverskuiwing in literatuurteoriee - vanaf 'n ekstrinsieke positivistiese 

benadering na objektiewe intrinsieke benaderings wat die verhaalteks as 

literatuur sentraal stel. Die leidende figure wat op die gebied van 

literatuurgeskiedskrywing vernuwende insigte gelewer het, was die Russiese 

formaliste V. Sjklovski en J. Tynjanov, die Tsjeggiese strukturalis F. Vodicka en 

die Duitse resepsie-estetikus H. R. Jauss. 

Sjklovski was een van die eerste teoretici om te besin oor die verskynsel van 

verandering van tradisionele vorme in die historiese gang van die literatuur. Hy 

het reeds in 1916 sy teorie van literere evolusie geformuleer met, as grondslag, 

die voortdurende afwisseling van outomatisering en vervreemding. Sjklovski se 

teorie word later deur Tynjanov verruim. Of e onderskeie teoriee kom tot 'n groot 

mate ooreen en kan soos volg saamgevat word: 

• 'n Sekere soort literatuur of literere verskynsel raak oorbekend of 

geoutomatiseerd. 

• Vervreemding vind plaas deur vernuwing in te voer. 

• Die nuwe verskynsel word toegepas en word mettertyd 'n algemene 

verskynsel. 

• Outomatisering volg wat weer eens vernuwing noodsaak. 

literatuurgeskiedenis is dus die geskiedenis van outomatisering en vervreemding 

(Cloete 1992:263; Van Gorp 1986: 153; Van Luxemburg e.a. 1985:266-270). 
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Die belangrikste kritiek teen hierdie teorie is dat beide formaliste hulle beperk 

tot interne literere ontwikkeling terwyl sosiale, historiese en kulturele invloede 

negeer word. Daarom kan dit geen verklaring bied vir die wisseling in tempo van 

die evolusie of vir die spesifieke rigting van ontwikkeling in die literatuur nie. 

Sjklovski beklemtoon verder die idee van vernuwing, terwyl kontinuneit van 

sekere patrone geen aandag kry nie. Tynjanov gee egter erkenning aan die feit 

dat die ontstaan van 'n nuwe verskynsel nie noodwendig inhou dat die oue 

verdwyn nie. Vir horn gaan dit oor 'n verandering in hierargie. 'n Verskynsel wat 

op 'n sekere stadium van literere ontwikkeling dominant is, raak op die 

agtergrond terwyl 'n nuwe die dominante posisie inneem. Verder verkies hy die 

term mutasie bo evolusie omdat alle veranderinge nie noodwendig evolusioner 

is nie, maar ook devolusioner kan wees of bloat modifikasies (Cloete 1992:267; 

Van Luxemburg e.a. 1985:267,270). 

Tynjanov onderskei verskillende literere sisteme: die literere teks, die genre, 

die oeuvre van 'n skrywer, periodes, die literatuur as geheel. Hy beklemtoon die 

belangrikheid van sinchroniese sowel as diachroniese ondersoek van die 

literatuur. Eerstens moet vasgestel word watter funksie 'n bepaalde element het 

ten opsigte van ander gelyktydige elemente in 'n sisteem. Voorts moet die 

element beskou word as deel van 'n historiese reeks (Van Luxemburg e.a. 

1985:270). 

Van die Tsjeggiese strukturalis, Vodicka, het in 1942 'n artikel verskyn, 

getiteld: "De literatuurgeschiedenis, haar problemen en taken". Hierin onderskei 

hy drie taakgebiede vir die literatuurgeskiedskrywer. Eerstens moet 'n objektiewe 

analise van 'n literere struktuur gedoen word ten einde die teks te kan vergelyk 

met vroeere tekste. Op hierdie wyse kan veranderinge, teweeggebring deur 

outomatisering, nagespeur word en die tendens van literere ontwikkeling 

vasgestel word. 

Ten tweede moet ondersoek ingestel word na die ontstaansgeskiedenis van 

'n literere struktuur: die verhouding daarvan met die auteur, die bestaande 
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literatuur en denkrigtings sowel as die werklikheid. Alhoewel hy die literere teks 

steeds sentraal stet, gee hy hiermee erkenning aan die feit dat 'n teks nie 

ge"isoleerd staan van buite-literere sisteme nie en dat kennis van laasgenoemde 

die invloed van die veranderende werklikheid en denkrigtings op literere 

ontwikkeling kan verklaar. 

Op grand van die strukturalistiese onderskeid tussen artefak (die literere teks 

as teken) en estetiese objek (die subjektiewe betekenistoekenning aan die 

artefak deur verskillende lasers) word 'n derde taak ondeskei: die ondersoek na 

die resepsie van 'n teks. Die waardering van 'n bepaalde werk is nie net 

subjektief gebonde nie, maar ook tyd- en kultuurgebonde en afhanklik van die 

heersende literere norme. Dit is die literatuurhistorikus se taak om die 

verskillende resepsies van 'n teks binne die historiese ontwikkeling te ondersoek 

en so die invloed daarvan op literere norme vas te stet (Cloete 1992:267; Van 

Luxemburg e.a. 1985:271-273). 

Sedert Vodicka se teorie, is daar weinig nuwe insigte op die gebied gelewer. 

Die Duitse literatuurhistorikus H.R. Jauss het egter in 1967, onafhanklik van 

Vodicka, 'n resepsiegerigte literatuurgeskiedenis in die vooruitsig gestel wat 

wesenlike ooreenkomste toon met die teorie van Vodicka. Vir Jauss is 'n teks se 

resepsiegeskiedenis sedert die publikasie daarvan insiggewend. 'n Sentrale 

begrip in sy teorie is die verwagtingshorison wat vir elke teks in 'n bepaalde tyd 

tot stand kom uit die leser se kennis van die genre, ander literere tekste uit 

dieselfde periode en opvattinge aangaande poetiese en praktiese taal, teks en 

werklikheid. Die doel is om die oorspronklike "ontstaanshorison" van 'n teks te 

rekonstrueer en dan te vergelyk met latere interpretasies. Die verskille tussen die 

onderskeie verwagtingshorisonne bied dan insig in die betekenismoontlikhede 

van die teks. 

Hy gebruik ook die begrip as 'n maatstaf vir estetiese waardebepaling. Die 

estetiese distansie tussen die leser se verwagtingshorison en die nuwe literere 
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publikasie sowel as die verandering van horison wat dit van die leser verg, 

bepaal die literere gehalte daarvan. 

Jauss se teorie lewer heelwat praktiese probleme op, veral wat die 

rekonstruering van 'n teks se "ontstaanshorison" betref. Verder laat dit nie 

voldoende ruimte vir verskillende verwagtinge by tesers uit diesetfde tydvak nie 

(Van Luxemburg e.a. 1985:274). 

Ten spyte van hierdie grondige besinnings, het literatuurgeskiedskrywing in 

die praktyk we1rng verander sedert die positivisme. Die meeste 

literatuurgeskiedenisse bied steeds 'n panoramiese, chronologiese oorsig van 

skrywers en hulle werke, tematiese of genre-indelings, en dies meer sonder dat 

daar besin word oor wat die literatuurhistoriese werklik behels (Cloete 1992:263). 

"Oat de praktijk zo bij de theorie ten achter blijft", kan volgens Van Luxemburg, 

Bal en Weststeijn (1985:266) aan twee redes toegeskryf word: die feit dat die 

teoriee van die Russiese formaliste en Tsjeggiese strukturaliste betreklik onlangs 

eers vertaal is en so toeganklik geword het vir die Weste; die feit dat die taak van 

literatuurgeskiedskrywing so omvangryk is dat dit nouliks realiseerbaar is. 

Daarom word aan die hand gedoen dat literatuurhistorici hulle eerder moet 

toespits op deelgeskiedenisse van die literatuur, soos die van 'n bepaalde 

periode, tendens of genre (Cloete 1992:266). 

Uit hedendaagse beskouings van literatuurgeskiedskrywing, blyk die invloed 

van bogenoemde teoriee duidelik: 

Van Luxemburg, Bal en Weststeijn (1985:263): 

In een literatuurgeschiedenis worden literaire perioden,stromingen, 
genres, schrijvers, individuele werken en tegenwoordig ook lezersreacties 
behandeld. Deze kunnen in verband gebracht worden met de 
buitenliteraire historische, sociale en filosofische ontwikkelingen. 
Literatuurgeschiedenis is dus de beschrijving van de historische 
ontwikkeling van de literatuur in haar context. 

Van Gorp (1986:230) omskryf die begrip soos volg: 

Diachroniese studie (::: door de tijd heen) van een reeks werken. De 
literatuur wordt hier beschouwd als een dynamisch gegeven, een proces 
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dat kan worden bestudeerd m.b.t. zowel individuele werken ... als groepen 
van werken ... Het spreekt vanzelf dat een literatuurhistoricus ook criticus 
moet zijn . . . Een literatuurgeschiedenis is immers niet zomaar een 
aaneenschakeling van verifieerbare feiten . . . maar impliceert ook 
waardeoordelen. 

Vir Cloete (1992:263) is die essensie van literatuurgeskiedskrywing opgesom in 

die woorde van Preminger, as synde "... the finding of meaningful patterns and 

correlations ... ". "Die groot vraag bly ten slotte: Waartoe dien 'n 

literatuurgeskiedenis ?" (1992:269). Om 'n betekenisvolle antwoord op hierdie 

vraag te kan gee, moet die geskiedskrywer, volgens Cloete, sekere prinsipes en 

metodes in ag neem. Dit sal vervolgens bespreek word. 

Die literatuurhistorikus moet horn allereers vergewis van die aard van sy 

studieveld, die literatuur (Cloete 1992:264). Hieruit kan die gevolgtrekking 

gemaak word dat in die geval van 'n deelgeskiedenis, daar ook grondig besin 

moet word oor die bepaalde aspek wat ondersoek word, byvoorbeeld die 

periode, tendens, genre, ensovoorts. 

Omdat die literatuurgeskiedenis horn altyd voltrek in periodes, beskou Cloete 

periodisering as die logiese beginpunt van literere geskiedskrywing (1992:264). 

'n literere periode kan omskryf word as 'n tydvak binne die historiese 

ontwikkeling waarbinne bepaalde literere kenmerke en/of kritiese norme 

oorheers. Die oorgang van een periode na 'n ander, word veroorsaak deur die 

literatuur self of deur veranderende kritiese norme terwyl eksterne faktore ook 'n 

invloed kan he. Afwisseling van periodes geskied egter geleidelik omdat 'n 

periode altyd 'n aanloop hat in die vorige en uitloop op die daaropvolgende 

( 1992:264-265). 

Die kenmerkende karakter van 'n bepaalde periode moet uiteraard uit 'n 

aantal literere werke binne die tydvak afgelei word. In hierdie opsig onderskryf 

Cloete die siening van Ducrot en Todorov dat 'n enkelwerk nie sui generis vir die 

literatuurhistorikus van belang is nie, maar slegs indien dit literatuurhistoriese 

waarde het (1992:264). Hierdie beginsel moat die seleksie van tekste ten 
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grondslag le. 'n Teks sal literatuurhistories relevant wees indien dit "... bydra tot 

die dominante eienskappe van 'n periode ... " en/of "... iets uit 'n voorafgaande 

periode kontinueer, wysig of vervang, en iets van 'n volgende periode voorberei, 

voorspel of moontlik maak" (Cloete 1992:265). 

Wanneer die dominante eienskappe van 'n periode vasgestel is, moat dit 

vervolgens vergelyk word met voorafgaande en daaropvolgende periodes ten 

einde 'n totale beeld van titerere ontwikkeling te konstrueer. 

Literatuurgeskiedskrywing behels dus 'n sinchroniese studie (binne 'n bepaalde 

periode) sowel as 'n diachroniese studie (opeenvolgende periodes) (Cloete 

1992:264-265). "Literere werke staan dus altyd in 'n drievoudige verhouding: tot 

wat daaraan voorafgegaan het en tot wat daarmee saam ontstaan het . . . tot wat 

daarop gevolg het" ( 1992:264 ). 

Uit die voorafgaande is dit duidelik dat literere historiografie in die eerste plek 

op intertekstualiteit berus. Tog moet die literatuurhistorikus ook ekstratekstueel te 

werk gaan omdat die kultuurhistoriese, sosiologiese en politieke situasie sowel 

as die literere klimaat van die tyd die ontstaansgeskiedenis van 'n teks of periode 

asook die verwagtingshorison van lesers be"invloed. Eweneens is die invloed van 

die literatuur op die ekstraliterere konteks insiggewend (Cloete 1992:265-266). 

Cloete ( 1992:268) wys voorts daarop dat die geskiedskrywer nie net ingestel 

moet wees op die veranderlike of evolusionere nie, maar ook op die blywende of 

konstantes. Die teorie van outomatisering en vervreemding kan slegs sekere 

verskynsels verklaar terwyl ander klaarblyklik nooit of slegs deels 

geoutomatiseerd raak. 'n Teks of tendens se oorlewingskrag binne die historiese 

proses le juis opgesluit in die konstantes of a-historiese aard daarvan. 

Ten slotte, kan Cloete se voorgestelde literatuurhistoriese werkswyse soos 

volg opgesom word: 
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• Die afbakening en omskrywing van die studieveld. 

• Die onderskeiding van literere periodes binne die tydperk onder bespreking . 

. • Die seleksie van literatuurhistories relevante tekste binne die periodes. 

• Die sinchroniese bestudering van sodanige tekste. 

• 'n Diachroniese of vergelykende studie van opeenvolgende periodes. 

• Die vasstelling van die ekstratekstuele konteks van tekste en periodes. 

• 'n Beskouing van die totale beeld ten einde 'n antwoord te kan gee op die 

vraag: Waartoe dien die betrokke literatuurhistoriese oorsig ? 

Werkswyse 

Met bogenoemde skema as uitgangspunt, sal die volgende werkswyse in die 

verhandeling gevolg word: 

• Ter inleiding word besin oor die onderwerp van die deelgeskiedenis: die 

Afrikaanse plaasroman as subgenre. 

In die tydperk onder bespreking - van die verskyning van Die meulenaar (1926) 

tot en met die jare negentig - word drie periodes onderskei wat in 

agtereenvolgende hoofstukke in oenskou geneem word. Die onderskeidings is 

gedoen op grond van bepaalde perspektiefverskuiwings wat die Afrikaanse prosa 

oor die algemeen gekenmerk het: 

• Hoofstuk 2, Die Afrikaanse gedagte, handel oor die vroee jare (1920-1940) 

toe 'n plaasromantradisie in die Afrikaanse prosa gevestig is binne 'n klimaat 

van groeiende Afrikanernasionalisme en kommer oor 'n wankelende 

Boerekultuur. 

• In Hoofstuk 3, Die intemasionale gedagte, word die periode na 1956 - wat 

allerwee bekend staan as die "waterskeidingsjaar" in ons prosa (Botha in 

Cloete 1980:527) - tot 1976 behandel. Die tydvak is gekenmerk deur 'n groter 

internasionale en gevolglik kritiese ingesteldheid by Afrikaanse skrywers wat 

gelei het tot ingrypende vernuwing en diversifikasie op tematiese en 

verteltegniese gebied. 
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• Hoofstuk 4, Die Afrika gedagte, bevat 'n bespreking van die resente tydperk 

vanaf 1976 tot 1993 waarin, by monde van Van Coller (1995b:198): "'n 

merkbare verskuiwing sigbaar (is): na die eie aktualiteit, na Afrika, 'n 

klemverandering wat uiteraard nie heeltemal los gesien kan word van 

traumatiese politieke gebeurtenisse soos die Soweto-onluste van 1976 nie". 

Verteenwoordigende plaasromans uit die onderskeie periodes word sinchronies 

bestudeer om raakpunte sowel as verskille binne 'n periode te bepaal, asook 

diachronies om veranderinge en konstantes in die historiese verloop van die 

Afrikaanse plaasroman na te speur. Die literatuurhistoriese relevansie van die 

onderskeie romans sal telkens in die bespreking aangedui word. 

Die kultuurhistoriese agtergrond en letterkundige denkklimaat van die 

betrokke tydvak word by elke periode kortliks betrek ten einde die invloed 

daarvan op die plaasroman, sowel as laasgenoemde se invloed op die 

ekstraliterere konteks, te toon. 

• In die slothoofstuk word 'n kritiese oorsig van die historiese gang van die 

plaasroman in Afrikaans gegee. 
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HOOFSTUK 1 

lnleiding 

Die plaasroman as subgenre 

Die roman word deur Van Gorp (1986:360) beskryf as" ... het meest vormeloze 

van alle genres ... ". 'n Soortgelyke standpunt blyk uit Godzich (aangehaal in 

Botha 1990: 181) se tipering van die roman as: 

Van sy beginsele af 'n oorskryder van grense - 'n literere soort wat die 
klassieke genreverdeling epiek/liriek/dramatiek deurbreek het, en dit nou 
nog doen: 'n 'protean form' deur al die eeue van sy bestaan heen. 

Die woord "protean" se oorsprong kan teruggevoer word na die mite van Proteus, 

een van die Griekse seegode, wat oor die vermoe beskik het om in noodgevalle 

homself in enige denkbare gedaante te verander (Guirands 1963:93-94). Sulke 

uitsprake dui op 'n element van veranderlikheid, van onvoorspelbaarheid, wat die 

roman as genre kenmerk. 

Dit is juis die eienskap van veranderlikheid wat 'n toereikende omskrywing 

van die genre: roman, onmoontlik maak. Daarom word die roman meestaf in vae 

terme gedefinieer as: " ... 'n fiktiewe prosawerk met 'n aansienlike lengte" (Smuts 

1981 :3) of 'n "breed uitgewerkt verhaal" (Adriaensen-Busch e.a. 1992:73). 

Dit is egter ook hierdie eienskap wat van die roman so 'n aanpasbare genre 

maak wat veral in staat is om in 'n sinryke verhouding tot die veranderende 

werklikheid te staan te kom. Hieroor verklaar Botha (1990:181): 

Juis die veranderlikheid, die wesentlike neiging tot grensoorskryding is dit, 
wat so goed voeg met die veranderlike, vervloeiende patrone waarin ons 
were1d horn aan ons openbaar. 

Omdat 'n toereikende omskrywing van die roman as genre onmoontlik blyk te 

wees vanwee die veranderlike en komplekse aard daarvan, is daar voortdurend 

gepoog om orde te skep in die heterogene romanproduksie deur indelings in 



14 

subgenres aan die hand te doen. Verskillende indelingskriteria word in die proses 

aangewend wat verskillende resultate meebring: 

• Volgens inhoudelike maatstaf word romans byvoorbeeld as seeromans, 

historiese romans, oorlogsromans, betrokke romans en dies meer 

geklassifiseer. 

• Op grand van strukturele oorwegings, word onderskei tussen tydromans, 

ruimteromans, karakterromans en romans waarin die klem val op die 

handeling, byvoorbeeld die reisverhaal, avontuurverhaal, ensovoorts. 

• Vormlike kriteria gee weer aanleiding tot onderskeidings soos die briefroman, 

en dagboekroman (Van Gorp 1986:360). 

Die plaas- of boereroman word enersyds op grond van inhoud en andersyds op 
' ' 

grond van die ontginning van 'n plaasruimte as subgenre onderskei. P.J. 

Nienaber ( 1938:242) behandel die "plaaslewe as tema" selfs in 'n hoofstuk 

getiteld: "Fisieke en topografiese temas". Hieruit blyk dit reeds dat die 

kategorisering van 'n komplekse genre soos die roman verwarrend kan wees en 

nie altyd bevredig nie. Volgens Adriaensen-Busch (1992:73) is dit duidelik dat 'n 

bepaalde roman onder meer as een subgenre kan tuishoort. J.P. Smuts (1981 :4) 

wys op die gevaar van verenging wat sodanige indelings kan he en die feit dat dit 

nie konstruktief bydra tot 'n waardebepating van die roman nie. Van Gorp 

(1986:360-361) beskou 'n indeling op grond van inhoud as niksseggend, terwyl 'n 

strukturele of vormlike kategorisering in gebreke bly om vernuwende tendense 

op bevredigende wyse te akkomodeer. 

Afgesien van bedenkings, wil hier tog aangevoer word dat daar genoegsame 

redes bestaan om die plaasroman as eiesoortige subgenre te beskou. 

Ten eerste le 'n baie ou geskiedenis aan die literere soort ten grondslag. Die 

oorsprong daarvan kan teruggevoer word na die poesie van die Griekse digter 

Theocritus, in die derde eeu voor Christus, wat die herdersteefwyse as tema 

gehad het. Hy is nagevolg deur Romeinse skrywers soos Vergilius, sodat daar . 
mettertyd 'n pastorale tradisie gevestig is (Abrams s.j.:141): 
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a deliberately conventional poem expressing an urban poet's nostalgic 
image of the peace and simplicity of the life of shepherds and other rural 
folk in an idealized natural setting. 

In die moderne literatuur is die term "pastoral" uitgebrei na ander literere soorte, 

soos die roman, met dieselfde strekking. ("Pastor" is die Latynse woord vir 

"herder"). 

In die tweede plek skep die klassifikasie: plaasroman, 'n bepaalde 

verwagtingshorison by die leser (Wiehahn 1995:6). Die tradisionele plaasroman 

beskik naamlik oor 'n eie karakter wat steeds 'n sterk verbintenis toon met die 

oorsprong daarvan - 'n nostalgiese en dikwels geromantiseerde siening van 'n 

eenvoudige en na-aan-die-natuur leefwyse in teenstelling met 'n meer 

gekompliseerde stedelike bestaan. Die boer se besondere verbintenis met die 

grond is 'n verdere opvallende kenmerk daarvan. 

Omskrywings van die pfaasroman uit verskillende bronne bevestig die feit dat 

df e subgenre tradisioneel eiesoortige kenmerke openbaar: 

J. van der Merwe (1946:174) oor gemeenskaplike eienskappe van die 

plaasroman in die wereldfiteratuur: 

Hulle beeld byna sonder uitsondering forse, primitiewe figure met sterk 
aardse drifte, gestrenge godsdienstigheid, gebondenheid aan die 
seisoene en aan die aarde, fiefde vir die grond, ensovoorts. 

M.H. Abrams (s.j.:142): 

Other critics apply the term 'pastoral' to any work which presents a 
withdrawal from ordinary life to a place apart that is close to the elemental 
rhythms of nature, where the protagonist achieves a new perspective on a 
former mode of life amid the complexities and conflicts of the social world. 

H. van Gorp (1986:387) bring bekende plaasromans tuis onder die lemma 

streekliteratuur : 

Literatuur gekenmerkt door een opvallende en gewoonlijk schilderachtige 
beschrijving van het landelijke leven. De klemtoon wordt gelegd op de 
eigen aard van een volk of een land en op de geconditioneerdheid van de 
mens door de streak waarin hij leeft . . . Bepaalde motieven, eigen aan een 
landelijk of kleinsteeds milieu, keren steeds terug: generatieconflicten, de 
ondergang van een oud boerengeslacht, de bedreiging van het plattefand 
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door de stad, enz. Die thematiek wordt meestal vanuit een mild realisme 
geobserveerd indien niet geidealiseerd. 

J.M. Coetzee (1988:4) oor die ouer Afrikaanse plaasroman: 

It is essentially conservative ... ; it looks back, usually in a spirit of 
nostalgia, to the calm and stability of the farm, a still point mediate 
between the wilderness of lawless nature and the wilderness of the new 
cities; it holds up the time of the forefathers as an exemplary age when the 
garden of myth became actualized in history. 

Ten derde, word die plaasroman wyd aangetref. Die subgenre het veral rondom 

die eeuwisseling floreer in die Wes-Europese literatuur. Die Nederlandse 

letterkunde is ryk aan boereromans soos Stijn Streuvels se De Vlaschaard en 

Het Oogst en Timmermans se Boerenpsalm. In die Oostenrykse letterkunde het 

die plaasroman 'n sentrale ptek beklee en word dit steeds in parodierende vorm 

beoefen (Van Coller 1995a:24 ). Wat die Duitse letterkunde betref, word Der 

Baurnspiegel ( 1838) van Gotthelf as een van die vroegste plaasromans 

bestempel (Mostert !975:29). In die tydperk tussen die twee wereldoorloe, het die 

Duitse boereromans veral die tema van terugkeer na die land om die mens se 

beter eienskappe te herontdek, uitgedra (Unisa 1992:62). 

In die Duitse sowel as die Afrikaanse literatuur, word meer as een term 

aangetref wat na die subgenre verwys. In Duits word enersyds van 

Heimatroman en andersyds van Baumroman gebruik gemaak. Die variante 

plaasroman en boereroman kom in Afrikaans voor. In 'n bespreking van Laat 

vrugte deur C.M. van den Heaver (inleiding by die 1987-uitgawe) meen Elize 

Botha: 

miskien moet 'n mens dit eerder 'n boereroman noem, omdat die mens en 
hut betrokkenheid by die grond en die leeftog wat hut uit die grond moet 
haat, daarin vooropgestel word. 

H.P. van Coller (1987:4) verkies weer die term plaasroman -

omdat dit ruimte taat vir 'n roman waar die fokus eerder val op die plaas
as-"ruimte", as op die boer-as-tipe en omdat dit die vereenselwing van die 
plaas met konsepte soos "die natuur'' en "die aarde" vergemaklik. 
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Wat die Engels-Suid-Afrikaanse letterkunde betref, is die eerste plaasromans 

deur twee baanbrekende vroue geskryf, naamlik The Story of an African Farm 

(1883) deur Olive Schreiner en The Beadle (1926) deur Pauline Smith. J.M. 

Coetzee (1988:63-64) wys egter daarop dat daar nie in die Engelse letterkunde 

hier ter plaatse 'n sterk plaasromantradisie ontwikkel het soos in Afrikaans die 

geval is nie: 

The farm in Schreiner is perhaps too little distinguishable from nature, the 
farm in Smith too little distinguishable from the village . . . They approach 
the reality and the institution of the farm out of a literary tradition of their 
own, a tradition of the English novel of rural life. In their different ways, 
they conceive . . . the farm in a wider context than the Afrikaans farm 
novelist. At the very least, they provide a foil to the plaasroman, throwing 
its preconceptions into relief. 

Die plaasroman beklee geen beduidende posisie meer in die Nederlandse en 

Vlaamse letterkundes nie. In Van Gorp se leksikon word nie eers 'n aparte 

lemma daarvoor gebruik nie, maar word dit tuisgebring onder "streekliteratuur" 

(Van Coller 1995a:24). In Suid-Afrika, net soos in Europa, is die bloeityd van 

strominge soos die Simbolisme en Naturalisme, waarmee die plaasroman 

dikwels geassosieer word, lankal verby (Van Coller 1995a:24). Tog het die 

plaasroman in Afrikaans, soos reeds in die Verantwoording aangevoer is, wet 'n 

deurlopende en betekenisvolle rol bly speel. Die redes daarvoor en die wyse 

waarop dit geskied het, sat vervolgens nagegaan word. 
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HOOFSTUK2 

Die Afrikaanse gedagte1 

Die plaasroman in Afrikaans: 1920 -1940 

2.1 Kultuurhistoriese agtergrond 

Die verhaal van die plaas in Suid-Afrika begin in 1652 met die aankoms van die 

eerste Europese nedersetters aan die Kaap. Die doelwit van die V.O.C., die 

Nederlandse handelsmaatskappy wat vir die vestiging van die nedersetting 

verantwoordelik was, was in geen stadium om 'n kolonie aan die suidpunt van 

Afrika tot stand te bring nie. HuHe beweegredes was suiwer ekonomies - om 'n 

klein verversingspos te vestig wat voedsel kon voorsien aan hul skepe op die 

roete tussen Nederland en lndie. 'n Meer permanente vorm van ontwikkeling sou 

trouens net onnodige onkostes meebring, veral op 'n ongetemde vasteland met 

klaarblyklik geen noemenswaardige natuurlike hulpbronne nie (Cameron & Spies 

1986:61 ;Unisa 1982:59, 78). 

Ten spyte hiervan het daar in minder as 'n eeu 'n uitgestrekte blanke 

nedersetting aan die Kaap tot stand gekom met 'n duidelike koloniale karakter. 

Reeds in 1657 het die maatskappy, ter wille van kostebesparing, 'n groepie 

amptenare "vrygestel" om onafhanklik te boer. Die unieke klimaat van Suider 

Afrika het egter 'n veel meer ekstensiewe boerderypatroon dikteer as wat die 

geval was in Europa (Cameron & Spies 1986:66;Giliomee & Elphick 1982:52). 

Daarby het die land horn meer geleen tot veeboerdery as akkerbou en die 

toenemende getal veeboere was gedurig verplig om na nuwe weivelde te soek. 

Teen 1780 was die oorspronklike nedersetting byna tienvoudig vergroot 

(Giliomee & Elphick 1982:44;Unisa 1982:81-83,88-89). Die blanke getalle is 

mettertyd aangevul deur setlaars uit ander dele van Europa, soos Frankryk en 

Engeland, waarvan die meeste hulle ook tot boerdery gewend het. 

1 N.a.v. die gelykluidende titel van 'n opstelbundel deur C.M.van den Reever (1935). 
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Die blanke in Suid-Afrika was dus vanuit die staanspoor boer. Dit wil voorkom 

asof Afrika reeds in df e vroee stadium 'n houvas op die blanke boere gekry het 

wat veroorsaak het dat hulle, ten spyte van vreemde en onsekere 

omstandighede, verkies het om 'n permanente woonplaas vir hulself in hierdie 

land uit te kap. Teen 1806 was dit duidelik dat die blankes, alhoewel min in getal, 

in die proses was om hulle stamlande af te sweer en 'n eiesoortige karakter te 

ontwikkel. Onderlinge verskille het verdwyn as gevolg van hulle 

interafhanklikheid en ge·isoleerdheid. Hulle was besig om Afrikaners te word 

wat, alhoewel nog lank nie 'n volk nie, tog saamgebind is deur 'n gebondenheid 

aan die grond en 'n nuwe taal wat stadig maar seker aan die ontwikkel was 

(Unisa 1982:102). 

Vanuit die staanspoor het die boerderyaktiwiteite van die blankes egter ook 

inbreuk gemaak op die na-aan-die-natuur leefwyse van die inboorlinge. In 1652 

was die Kaap hoofsaaklik bevolk deur die San en die Khoikhoi ( Giliomee & 

Elphick 1982:3). Die San was 'n nomadiese volk wat in volkome harmonie met 

hul omgewing verkeer het en die natuurlike voedselbronne van die veld ontgin 

het om te oorleef. Die Khoi was tradisionele veeherders wie se ganse bestaan 

om hulle vee gedraai het. Dit het hulle rykdom en status binne hut 

gemeenskappe bepaal. Hulle het vrylik met hulle troppe beweeg op soek na 

weiding (Cameron & Spies 1986:29-30). Die snelle besetting van grond deur 

blankes het ingrypende gevolge ingehou vir hierdie leefwyses. Namate die 

blankes die wild uitgeroei en die produktiwiteit van die veld verminder het, was 

die San verplig om 6f uit te wyk na onherbergsame gebiede 6f om in diens te tree 

van die veeboere. Ander het jag gemaak op die enigste alternatiewe 

voedselbron, naamlik die boere se vee, en in die proses hutle vasgeloop in 

blanke vuurwapens (Cameron & Spies 1986:35). Die toenemende vraag na vee 

en gevolglike ruilhandel tussen die Khoi en die blankes, asook die besetting van 

beskikbare weiveld, het die Khoi verarm gelaat. As gevolg van hulle swak 

ontwikkelde sosiale en politieke strukture, was hulle versetpogings teen blanke 



20 

uitbreiding onsuksesvol. Hulle enigste altematief was om 'n heenkome te vind as 

arbeiders op blanke plase (Cameron & Spies 1986:71, 104). 

Die situasie is vererger deur die feit dat die blankes Westerse waardes en 

idees, vreemd aan Afrika, met hulle saamgebring het. Dit was kenmerkend van 

Europese koloniste van die tyd dat hulle hul kuttuur en godsdiens as 

meerderwaardig beskou het. Daarby het hulle sterk somatiese voorkeure gehad 

(Giliomee & Elphick 1982:389-390). lnboorfinge is dus gemeet aan Westerse 

standaarde en gevolglik is daar neergesien op hulle heidense en "barbaarse" 

leefwyse, gewoontes en voorkoms. 

Hulle opvatting van grondbesit het radikaal verskil. Vir die inboorfinge was dit 

'n vloeibare begrip. Alhoewel hulle tradisionele jag- en weivelde gehad het, was 

hulle samelewing nie gebaseer op vaste grondbesit nie. Hulle gebruik van en 

teenwoordigheid op 'n stuk grond is bepaal deur onmiddellike behoeftes 

(Cameron & Spies 1986:29-30;Giliomee & Elphick 1982:6). Vir die blankes was 

private besit van 'n afgebakende stuk grond waaroor hulle alleenseggenskap 

gehad het, belangrik (Cameron & Spies 1986:72). Volgens J.M. Coetzee 

( 1988:3) was die heersende Westerse opvatting oor grondbesit en uitbreiding " ... 

that those deserve to inherit the earth who make best use of it". Waar die 

inboorlinge fngeskakel het by hulfe omgewing, wou die blanke orde skep uit die 

"chaos", wou hulle die land tern. Die besit van grond was die blankes se enigste 

sekuriteit: hulle was vir hulle voortbestaan, vir hulle bestaansreg in hierdie land, 

daarop aangewys. Oat hulle in die proses inbreuk gemaak het op die sekuriteit 

en leefwyse van die inboorlinge was, in die lig van die heersende denkrigtings 

van die tyd, nie by hulle 'n oorweging nie. Gevolglik het die blankes in Afrika, in 

ooreenstemming met Westerse gebruike en waardes, grondeienaars geword 

terwyl die inheemse bevolking hiervan uitgeskakel was. 

Die blanke strewe na onafhanklike grondbesit het in groot mate die verloop 

van die geskiedenis gedikteer: die oorskakeling van tydelike na permanente 

vestiging; die snelle uitbreiding van grense; die onderwerping van inboorlinge 
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aan 'n Westerse bestel; die oorloe aan die Oosgrens (toe die boere te staan 

gekom het teen Xhosa veeboere met dieselfde behoeftes en die druk op 

beskikbare grond gevolglik tot spanning gelei het); die Groot Trek na die Noorde 

en die vestiging van Boererepublieke. 

Vir twee en 'n half eeue sou 'n agrariese leefwyse die grondslag vorm van die 

blanke Afrikanerdom - vandaar die benaming "Boerevolk" (Kannemeyer 

1984:81). Dit sou hulle aard bepaal en 'n befangrike invloed uitoefen op die 

politieke, maatskaplike en ekonomiese toestande in Suid-Afrika. Die boere het 'n 

ge"isoleerde bestaan gevoer op afgelee en onherbergsame plase. Die gevolg 

hiervan was die ontwikkeling van hegte familiebande, 'n strenge 

godsdienstigheid, 'n groot mate van ongeletterdheid en 'n selfversorgende 

leefwyse. Laasgenoemde aspek het gelei tot hardwerkendheid, 'n noue 

verbintenis met die grand en 'n liefde en respek vir die natuur (Giliomee & 

Elphick 1982:67-69). 

'n Belangrike eienskap wat die afgesonderde bestaan tot gevolg gehad het, 

was die boere se individualisme en onafhanklikheid (Cameron & Spies 1986:67). 

Dit blyk uit die wyse waarop hulle hul plase bestuur het. Die plase was as't ware 

klein "koninkrykies" met 'n kenmerkende feodale inslag: aan die hoof daarvan 

was die patriarg wat voile heerskappy en seggenskap oor sy grondgebied gehad 

het; onder horn, sy gesinslede, in besonder sy seuns en erfgename wat sy 

vrugbare arbeid moes voortsit en die grand moes bewaar vir die nageslag; ten 

laaste, die arbeiders - blanke bywoners wat nie oor eie grand beskik het nie en 

as gevolg daarvan tot 'n laer klas behoort het, maar veral inboorlinge, wat in ruil 

vir kos en woonplek handearbeid op die plase verrig het. Hierdie wyse waarop 

die inboorlinge in die agrariese opset geakkomodeer is, sou ook neerslag vind in 

die patemalistiese benadering van blankes teenoor anderskleuriges in die 

algemeen - 'n denkwyse wat jare lank die politieke, ekonomiese en maatskaplike 

toneel in Suid-Afrika sou domineer. 



22 

Teen die einde van die negentiende eeu was die agrariese leefwyse egter 

besig om te verbrokkel. Die bestel het in 'n groat mate self daartoe bygedra. Die 

siening dat die grand ten alle koste in die familie moes bly, het gelei tot die 

tradisie van erfopvolging waarvolgens die grand onder die eienaar se kinders 

verdeel is. Die gevolg was die versnippering van landbougrond tot onekonomiese 

eenhede (Coetzee 1988:82). Moeilike boerderyomstandighede eie aan Afrika en 

swak boerderymetodes het die situasie vererger. Die ontdekking van goud en 

diamante het wel werksgeleenthede geskep vir verarmde boere, maar ook groot 

ontwrigting veroorsaak. Hulle moes hulle vertroude landelike milieu verlaat en 

het, totaal ontwortel, in die stede te staan gekom teen vreemde buitelandse 

invloede. Vanwee hulle ongeletterdheid, moes hulle op die myna meeding met 

swart arbeiders om werk - 'n gelykstellingssituasie wat as vernederend ervaar is 

(Gerwel 1983:103). 

Die Tweede Vryheidsoortog het verdere momentum gegee aan die 

verstedelikingsproses omdat baie boere totaal verarm gelaat is as gevolg 

daarvan. Buitelandse oorheersing en 'n landwye verengelsingsbeleid na die 

oorlog het egter ook 'n verdere gevolg gehad: 'n gevoel van solidariteit en 

groeiende nasionalisme wat die eens individualistiese enkelinge as Afrikanervolk 

saamgesnoer het (Nienaber 1938:43). 

In die twintigerjare met sy droogtes en depressie, het die armblankeprobleem 

in die stede in 'n krisis ontaard. Die stede het vir die Afrikaner versinnebeelding 

geword van armoede, vreemde invloede en geestelike vervlakking (Kannemeyer 

1984:81). Met heimwee is daar terugverlang na die eertydse bestel. P.J. 

Nienaber (1938:43) verwoord die gevoel van die tyd soos volg: 

Van die twee monumente van die Afrikaanse kultuur: die Boeretaal en die 
Boereplaas wat die grondsuile gevorm het sever, word een weggeneem of 
altans aanmerklik verswak: die Boereplaas verloor sy skeppende en 
steunende en stuwende kultuurkrag en -mag. 
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2.2 Die literire denkklimaat 

Die historiese werklikheid waarbinne die plaasroman in Afrikaans ontstaan en 

gedy het, was, soos Van Coller (1987:5) tereg aandui, ook 'n ideologiese 

werklikheid. Volgens Van Gorp (1987:190) betaken die begrip ideologie in 

ruimste sin "... de ideeen die aan de grondslag liggen van een wijsgerig stelsel of 

voor de levens- en wereldbeschouwing van een bepaalde groep". In literere sin 

kan dit beskryf word as "... 'n konstellasie van idees wat uit 'n skrywer se werk 

afgelees sou kon word, hetsy as bewuste of onbewuste intensie" (Van Coller 

1995a:22). Die Afrikaanse literatuur was vanuit die staanspoor draer van 'n 

bepaalde ideologiese visie. 

Na die Tweede Vryheidsoorlog is pogings uit alle oorde aangewend om die 

wankelende Afrikanerkultuur te red en Afrikanernasionalisme uit te bou 

(Kannemeyer 1984:81). Op taalgebied het die Tweede Afrikaanse Taalbeweging 

sy beslag gekry - 'n landswye beweging met 'n omvattende taak, naamlik om die 

taal te verhef tot kultuurtaal en landstaal en om die Afrikanervolk, in die 

algemeen gesproke, geestelik weer op te hef (Kannemeyer 1984:83-84,92). In 

Gustav Preller se brosjure, Laat't ons toch ernst wezen. Gedachten over de 

aanvaarding ener Afrikaanse schrijftaal (Julie 1905), word hulle doel soos volg 

bewoord: om "Afrikaners te o'ertuig dat Afrikaans onse taal is" en die 

"aankweking en ontwikkeling van 'n suiwer Afrikaanse nasionaliteitsgevoel" (in 

Botha & Snyman 1979:9). 'n Vereenselwing tussen die taalstryd en die nasionale 

bewussyn is duidelik hierin op te merk. Dit is die ideologiese klimaat waarin die 

plaasroman in Afrikaans sy ontstaan het en waarin 'n bepaalde Afrikaanse 

plaasromantradisie ontwikkel het. Oat juis die plaas op hierdie stadium so sterk 

na vore getree het in ons letterkunde is nie verrassend gesien in die lig van die 

Afrikaner se bedreigde agrariese agtergrond nie, waarin die boereplaas 

"grondsuil" was van 'n bepaalde waardesisteem, 'n patriargale en feodale 

leefwyse, 'n eie identiteit en onafhanklikheid. 
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Wanneer die sienswyses van bekende plaasromanskrywers van die tyd 

nagespeur word, is die verband tussen Boerevolk, -taal en -plaas opvallend. In 

Die Afrikaanse gedagte (1935) deur C.M. van den Heever, 'n bundel besinnende 

opstelle oor Afrikanerskap, sien hy die "Afrikaanse gedagte" as die stuwende 

krag in ons geskiedenis met as grondslag, 'n eie taal en 'n liefde vir die eie 

bodem (1935:16). Hy voer aan dat die "ontwortelingstroom" telkens gestuit word 

by die boereplaas: 

hier waar die sluimerende mag van alle volke se kulture le: die mens met 
sy gebondenheid aan die aarde, waarmee hy misties verenig is deur 'n 
danker liefde. Hier wortel die onuitroeibare Afrikaanse aantrekkingskrag. 
Hier is die kweekaarde (1935:16). 

Sy siening van die stad, daarenteen,is heeltemal negatief (1935:19-20): 

wat kragtig en mooi op die platteland gegroei het, het hier verlep tot 'n 
aaklige uitgediendheid. Wat elders deel was van 'n suiwer Afrikaanse 
wese, vorm hier rowe wat swaar afval. 

Selfs die taal "... wat so lenig en vloeibaar die plaaslewe en veldatmosfeer 

uitdruk", moat met krag ingespan word om "die trilling, die nerveuse gejaagdheid 

van die stadsatmosfeer te vang" (1935:49). 

In 'n reeks radiopraatjies oor die boer deur O.F. Malherbe, later gepubliseer 

onder die titel Langs groen weivelde (s.j.), sien die skrywer die taak van die boer 

as 'n Godgegewe roeping: 

Om die omringende natuur diensbaar te maak, 6m te skep tot kultuur, dit 
is die taak wat aan die mens opgedra word by die begin, dit is sy 
roeping ... (s.j. :8). 

Oor die boer en sy volk, merk hy op: 

hy is die onderbou van 'n volk se grootheid, hy dra die klippe aan vir die 
gebou wat daar sal staan as verantwoording teenoor die wereld en God 
van die bestaansreg van die volk (s.j.:19). 
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2.3 Die vestiging van 'n plaasromantradisie in die Afrikaanse prosa 

2.3.1 D.F. Malherbe: Die meu/enaar(1926) 

Die meulenaar word allerwee as die eerste volwaardige plaasroman in Afrikaans 

beskou met sy uitvoerige tekening van die landskap en in die wyse waarop die 

leefwyse en werksaamhede op 'n Bolandse wynplaas random die eeuwending 

die onderbou van die verhaal vorm (Botha 1987:10,203;Kannemeyer 1984:163). 

Dit is dus die logiese beginpunt vir hierdie studie. In 1926 is die roman as "werk 

van de eerste rang" met die Hertzogprys bekroon (Botha 1987:8). 

In die outeursteks dui die skrywer in gedigvorm aan dat hy sy 

jeugherinneringe in die roman wil vasle: "die groen veld van my jeugland, uit 

herinnering se wei", wat in skerp kontras staan met "die vaal veld van my hede". 

Die gedig skep dus die verwagting by die leser dat die verhaal 'n romantiese 

inslag sal he - 'n nostalgiese terugbtik op vervloe dae onherroeplik verby. Die 

vermoede word bevestig deur die idilliese en liriese ruimtetekening van die 

plaas: 

Ongehinderd kan die oog hiervandaan weie oor rykbegroeide wydtes, oor 
heuwels wat pronk met suiker- en renosterbosse waartussen die ronde 
donkertes van olienhoutbome dy, en verder oor eikegroen en skemerende 
wonings en verkleurde boorde en wingerde in die voile gloed van die son, 
en anderkant uit oor dynsige geel van stoppeHande. En digby agter het die 
vaalblou kransgevaartes van die berg gerys op . . . op in hemelbloute om 
duiselig van te word (1928:72).2 

Opvallend in die beskrywing is die wyse waarop die plaas as verlengstuk of 

integrate deel van die groter natuur beskryf word. 

Verskillende verhaalmotiewe kan in die roman onderskei word, naamlik die 

van arbeidsvreugde en -verheerliking, die hopelose liefdesverhaal van die 

bywoner Faans, vir Leonore, die dogter van die plaas, en die stryd om die 

2 Aile verdere verwysings is na die 1928-uitgawe van Die meulenaar. 
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behoud van Meulkloof. Die motiewe word saamgesnoer omdat dit binne 

dieselfde ruimte ontplooi en deur die feit dat die hoofkarakter, Faans, 'n sentrale 

plek in elk vervul. 

Deur die verhaal heen word die liefde en trots waarmee die eenvoudige 

Faans sy taak as meulenaar vervul, beklemtoon: 

Hoe het sy lyf gejeuk om die koringmuddens in die meulbak om te keer ... 
Hoe het hy met die warmte van sy siel begeer om weer baas te voel in sy 
werkgebied en die ritteling en dril-skud onder sy voete as gedurige 
liefkosing te verstaan. (18). 

Faans word inderdaad uitgebeeld as '"n stuk ... die siel van die meulhuis" (19). 

Die meul is op sy beurt die hartklop van Meulkloof: "Die plaas is dood ... noudat 

die meul nie dreun nie" (10) en dit verklaar Faans se liefde vir die plaas: "Hy sou 

vandag die eikestam . . . voor die meulhuis met sy arms vasdruk en soen, omdat 

dit Meulkloof syne is, en omdat Meulkloof vir horn was soos 'n eie besitting" (21 ). 

Daarom glo hy in sy nalwiteit dat hy met sy arbeid die behoud van die plaas kan 

verseker: "... hy en die meul, hulle twee moet sore dat Meulkloof weer vry 

kom ... " (27). 

Die leemte in Faans se bewussyn vanwee sy geestelike beperktheid word as't 

ware ingevul deur die ouktoriile verteller wat openbarend en vertolkend optree 

ten opsigte van sy innerlike, byvoorbeeld: "Maar sonder dat hy dit kan of probeer 

om te verklaar, het die wereld die laaste tyd so anders geword, en in sy siel was 

so 'n buitengewone woeling . . . aan die gang dat hy ook anders gevoel het 

teenoor die meulwerk" (118). Op die wyse word die laser gelei tot die besef van 

die besondere band tussen die meul, die meulenaar en Meulkloof en die feit dat 

die behoud van die plaas vir Faans die behoud van 'n enigste moontlike 

bestaanswyse betaken - 'n lewe waarvan die meul en Leonore 'n integrale deel 

is: "Hoe kan hy aan Meulkloof dink sonder Leonore? Net so min soos aan 

Meulkloof sonder die meul" (34); "Leonore, ... Verstaan, jy en die meul ... dis al 

wat ek voor leef (185). 
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Hierdie hele motiewenetwerk word verder verbind deur die oorkoepelende rol 

van die natuur. Die hand van die implisiete auteur is duidelik waameembaar in 

die wyse waarop die gang van die seisoene die chronologiese 

handelingsverloop bepaal en die ontwikkeling van die onderskeie motiewe 

begelei. Elize Botha (in Grove & Botha 1966: 102) wys daarop dat die meeste 

hoofstukke ingelei word deur 'n natuurgegewe, dikwels 'n mededeling oor die 

seisoene, en dat die hoofstukke chronologies op mekaar volg. Die gang van die 

seisoene bepaal die plaaswerksaamhede wat in die onderskeie hoofstukke ter 

sprake kom. Verder is die stryd om die behoud van die plaas in groot mate 'n 

stryd teen die mag van die natuur. Hierdie hoofmotief loop parallel met die 

wisselende seisoene: die lente bring hernieude hoop om Meulkloof te red; in die 

strawwe somer neem die onrus oor die plaas toe; saam met die winter kom die 

finale besef dat die stryd verlore is. Faans se groeiende gevoel vir Leonore word 

ook weerspieel deur die seisoene totdat die winter uiteindelik die hopeloosheid 

daarvan beklemtoon. Op hierdie wyse word die "menslike" motiewe (arbeids-, 

plaas- en liefdesmotief) "beheer'' deur die groter wetmatigheid van die natuur. 

Die manipulerende ouktoriile verteller bevestig die verband tussen mens 

en natuur nag verder deur sy voortdurende gebruik van die "pathetic fallacy'' 

waarvolgens die natuur gepersonifieer word: "... en soos 'n terglustige kind wat 

al maller word van moedswil, het (die wind) ... neergebons op die tuin om 

duisende onskuldige appelkooskindertjies las te skeur van hul kreunende 

moeder. .. " (27). 

In die slothoofstuk is dit weer eens lente soos aan die begin van die verhaal 

sodat die presiese kringloop van een jaar vertelde tyd voltooi word. Die 

slothoofstuk vorm so 'n parallel met die eerste, nie net ten opsigte van tyd nie, 

maar oak ten opsigte van handeling (in beide vind 'n vendusie plaas) en ruimte: 

"weer sien (Faans) die toneel met Oompie en die werf vol mense ... soos verlede 

jaar en soos gister ... " (199). Op hierdie wyse word die verhaal tot 'n eenheid 

gebind en word die leser gedwing tot 'n vergelyking tussen die begin en einde 

waardeur die tema onderstreep word: die lewensloop van die mens word s66s 
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die natuur, deur 'n hoer mag beheer. Terwyt die tente aanvanktik 'n tydelike, 

"menslike" hoop weerspieet het, is die hoop met die verloop van die jaar verydel. 

Nou is dit egter weer tente en, met die bewustheid van die sikliese gang van die 

natuur, die wete dat daar attyd weer 'n lente sal wees. Vir oom Tys en Leonore is 

daar inderdaad nuwe vooruitsigte en vir Faans, wat vanwee sy gebondenheid 

aan Meulkloof nie verder kan bestaan nie, kom die dood as "optossing" (201 ). So 

word die lente nou weerspieeting van 'n "ewige" hoop (Unisa 1984:18-19). 

Die gedetaileerde beskrywings van plaaswerksaamhede soos parstyd, 

varkslag, wingerdspit en dies meer verteen, naas die oorheersend romantiese 

stylaard, 'n realistiese inslag aan die roman sodat Elize Botha (Unisa 1984: 17) 

tereg kan aanvoer dat die verhaat feitlik as 'n kultuurhistoriese dokument getees 

kan word. Selfs politieke kwessies van die dag kom ter sprake, soos die 

Jameson-inval (79), die Patriot wat "na die Engelse kant weggedrywe het" (80) 

en die kwessie van 'n eie taal (81 ). 

Ampie Coetzee (1990:14) som Die meulenaar op as die verhaal "van die 

afsterwe van die idille en uiteindelike verlies van die plaas en van 'n leefwyse". 

Die stryd om die behoud van Meulkloof maak die roman inderdaad betrokke by 

een van die knellendste probleme van die tyd, naamlik die verlies van boereplase 

en gevolglike verstedeliking (kyk 2.1 :22). Van die eerste hoofstuk af, getitetd 

"Vandiesie", word die teser betrek by die motief. Die redes vir Tys Theron se 

dilemma word verskaf: sy borgskap vir sy broer is opgeroep (8), dit bfyk dat hy 

"sigbaar nie vorentoe geboer het nie" (8), swak pryse vir produkte word genoem 

(16), verkeerde boerderymetodes kom ter sprake (38): 

Het al sy lees in die 'Landbouw Journaal' en koerant en geskrifte horn 'n 
beter boer gemaak? . . . Toe hy daar bo teen die rug met groat koste 
terrasse gaan bou het om tafetdruiwe te produseer soos die mense in 
Europa maak, toe het die bure vir horn gese ... jy sal spyt kry ... En wat het 
vandag oorgebly van sy tafeldruiwe? Op dieselfde grand staan genoeg 
bossies om driemaal sy kraal met bog te vul. 

Uit hierdie aanhating blyk iets van die stryd van die blanke boere in Afrika vir wie 

J.M. Coetzee (1988:11) so raak beskryf as "people no longer European, not 
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yet African". Oat Afrika 'n ongenaakbare vasteland is om op te boer, blyk uit die 

verskynsel dat die natuur nie net idillies geteken word nie, maar ook as 'n 

ongenadige mag waaraan die boer uitgelewer is: daar is byvoorbeeld die 

filoksera-plaag (5), die verwoestende winde (27), die hittegolf (39) en dies meer. 

Die moontlikheid om die plaas te verloor, dompel die bewoners daarvan in 'n 

krisis waaruit hulle gebondenheid aan die grond en 'n bepaalde bestaanswyse 

afgelees kan word: 

Dit was 'n worsteling in die woonhuis onder die eike ... vretende kwefling 
dat hulle rustige gemak sat vernietig word met sy baste 'n kans vir 'n 
sukkelbestaan ... (8). 

Die verteller hou dit selfs as 'n wedersydse afhanklikheid tussen plaas en 

bewoners voor: terwyt die plaas nog 'n famiHebesitting is, "staan die ou huis 

onveranderd ... so warm-opreg onder die eike" (154), maar wanneer die stryd 

finaal verby is, "staar" die ou plaashuis die toekoms in "met sy dowwe 

gewelvensters SOOS twee betraande oe" (201). 

Alhoewet Tys geen gebore boer is nie (190), is sy verbintenis met die plaas 'n 

noodwendigheid. Vir die grondloses is daar weinig alternatiewe 

werksgeteenthede: "... hy sou wurg om kop bo water te hou. Maar dit was dan 

tog baie beter as om met 'n paar honderd pond die veld in te stap" (13). 

Tweedens is hy aan die plaas verbind deur arbeid en liefde: "... hoe onmoontlik 

het dit gelyk om . . . afskeid te moet neem van die plaas . . . die kwynende 

lemoenbome wat hy . . . self ingeplant en opgelei het, die groot stukke wingerd 

wat hy - saam met die votk . . . ingesit het, die lang ry eikebome . . . van kleinsaf 

sy vertroudes ... " (175-176). Derdens het hy as boer 'n verpligting teenoor sy 

voorgeslagte om die tradisie voort te sit: "Nee, Betta, die piesangbos bty staan. 

In Oupa se dae het dit al hier gestaan - dit hoort by die plaas, net soos die 

eikebome" (58). Die tradisie is ook vir Leonore lotsbepalend. Sy smag daarna om 

haar talente in die stad of buiteland uit te leef (103) en alhoewel dit aanvanklik 'n 

gebrek aan fondse is wat haar terughou, is dit uiteindelik die pligsbesef teenoor 

die ptaas en haar familie wat vrede in haar gemoed bring: "En toe het 'n 
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klaarheid . . . oor haar gekom . . . gebore uit die besef van toewyding. En die 

duisternis het gewyk, en die huis en MeuJkloof en die wereld het van nuwe 

belang begin lewe ... So het sy gaan staan in die plek van haar moeder ... " {175). 

Uit die voorafgaande paragraaf blyk reeds iets van 'n teenstelling tussen 

twee ruimtes, die stad en die plaas {kyk 2.1: 22). Die teenstelling word deur die 

roman heen uitgebou, veral deur die manipulerende verteller wat op eksplisiete 

wyse bepaalde waardes aan die onderskeie ruimtes heg. Die dorp is duidelik 'n 

plek van onheil: 

maar hier lyk dit lelik. Party gaan piekniek maak op Sondag . . . Mensig! 
Piekniek maak en ander ydelheid . . . op die dag des Haren . . . dis 'n los 
lewe hier op die dorp saans - dansery en kaartspelery (124). 

Die diep gelowigheid van die plaasmense (184), die "offervaardigheid,. van tant 

Alie (76), die goeie buurmanskap van Jan du Toit {177), die meelewing in tye van 

nood (14,152), kom reelreg te staan teenoor die geldgierigheid van die Jood 

Liebermann {50), die agterbaksheid van die groep dorpenaars wat Faans in die 

nag oorval (133) en die geveinsdheid van die prokureur, Louw {81,41). 

Die bruin arbeiders se posisie binne die feodale opset {kyk 2.1 :21) word 

duidelik gedefinieer: hulle word versorg: "Elkeen kry sy porsie ... volgens 

ingestelde gewoonte, elke jong, elke meid, en die bure,. (65); hulle ontvang 'n 

loon vir hulle arbeid (157), maar hulle bly onderdanige knegte: "Dan moet jy sien 

hoe die Ouusman met die horssweep al om jou ribbekas speel net soos jy wil rug 

vashou" (16). Oat kleurverskil hulle status be"invloed, blyk uit die feit dat Faans 

ook 'n arbeider is op Meulkloof, maar tog soos 'n seun en broer deur die gesin 

behandel word (121). Daarteenoor moet die gekleurdes hulle "plek" ken: "So 'n 

brutale hotnot! ... Begryp jou, dat hy sy opienie sal gee oor horn, oor 'n witman, 

asof hy sy maat was!" (55). 

Alhoewel die bruin arbeiders as integrale en noodsaaklike komponent van 

die plaasopset uitgebeeld word, geskied dit dikwels op so 'n wyse dat hulle deel 

van die milieuskildering vorm: "... hy (het) . . . die ondersteuning van die hele 
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Maraisspan gehad, van broer tot agter-agterkleinneef, met hotnot en honde en 

makoue inkluis ... " (12); "Gisler nog het Tys hande ... bymekaar gemaak vir die 

werk . . . ou volk met bontgelapte klere en jong volk met gebarste hakskene en 

aias met kleurige kopdoeke - " (51 ). 

Oieselfde motiewenetwerk wat by die wit karakters aangetref word, word 

newe-motiewe by die bruin karakters: ook hulle doen en late word beheer deur 

die gang van die seisoene; die stryd om die behoud van Meulkloof is ook vir hulle 

lotsbepalend (196); soos Faans "baas voel in sy werkgebied" (18), so bewys 

Velbaadjie sy "meesterskap" met die graaf (147) en soos Faans se werkywer 

bewondering afdwing (20), so is Velbaadjie se spitwerk "'n lus om te aanskou" 

(148). Die liefdesdriehoek tussen Faans, Leonore en Louw vind 'n parallel in die 

tussen Gareopa, Saartjie en Komeels. Soos Faans, volgens Velbaadjie: "darem 

nie van dieselfde klas as die kleinnoi (is) nie" (55). so is Gareopa vir Saartjie: 

"glad te swart van vel om met my saam te loop -" (88). 

Die gevolg van die soort parallelisering is dat dit die insigte wat die leser 

bekom in die blanke karakters en hulle lotgevalle bevestig en dit sodoende 'n 

grater geldigheid verkry. Tog bly dit newe-intriges, 'n afskaduwing van die 

blankes se lotgevalle. Terwyl die blankes die intriges beleef, word die van die 

gekleurdes hoofsaaklik humorristies aangebied sander dat hulle emosies ter 

sprake kom. Faans arbei byvoorbeeld met 'n edele doel voor oe, terwyl 

Velbaadjie voortwerk gedagtig aan "die drank en die tert" wat wag (147). 

Gerwel (1983:104-105,130) wys daarop dat die bruin arbeiders hoofsaaklik 

randfigure bly. Velbaadjie is die enigste gekleurde wat 'n vergelykbare 

karakterstatus met die van die blankes verkry. Hy het 'n rigtinggewende rol in die 

wyse waarop hy betrokke raak in die F aans-Leonore verhouding en op indirekte 

wyse bydra tot Faans se dood. Daar word egter telkens verwys na Velbaadjie se 

"vrypostigheid" en die feit dat hy sy "plek" nie ken nie (34,54,55). 
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Gebrek aan begrip vir ander kulture (kyk 2.1 :20) kom duidelik aan die lig, 

byvoorbeeld: "Wou jy my koop? Soos die kaffers hulle vrouens koop?" (84); "Kyk 

die volk . . . hulle rand mekaar aan - maar witmense, ordentlike witmense doen 

dit mos nie!" (93). Die gevolg is dat die oorheersende beeld wat die leser van die 

gekleurdes vorm, die is van "onbekommerde goed" (34): vrolik in hulle 1eefwyse 

en arbeid (52) en lief vir die dop (32). 

Die resepsiegeskiedenis van Die meulenaar is ten slotte insiggewend. In 

1933 merk een van die eerste kleurlingskrywers, F. Roman (in Nienaber 

1938:174), op: "Malherbe die deeglike kenner van die kleurling (het) vir ons 'n 

billike en getroue skildering van die Bruinmense gegee". Nienaber (1938:174) se 

kommentaar is: "Die groepie Hottentotte ... in Die meulenaar ... is een van die 

eerste groepe persona wat . . . lewendig uitgebeeld is in ons letterkunde ... 

Malherbe het met sy kunstenaarsoog die tipiese eienaardighede van die 

Bolandse volk opgemerk en suggestief verbeeld ... ". Vyf-en-veertig jaar later kom 

Gerwel (1983:38) egter, vanuit 'n heel verskillende sosio-politieke konteks, tot die 

slotsom: "Die beeld van gekleurdes wat in die roman voorkom, is dan die van 

mindere agterryers wat die 'baas' se ruimte as agtergrondgegewe vul, maar as 

persone negeerbaar is". 

2.3.2 Plaasromans van C.M. van den Heever 

C.M. van den Heever kan as die beduidendste en vrugbaarste skrywer van die 

ouer, tradisionele plaasroman in Afrikaans bestempel word (Wiehahn 1995:6). 

Hy debuteer as prosa"is in 1927 met Op die plaas. Alhoewel die klem sal val op 

Laat vrugte (1939), 'n roman wat in 1942 met die Hertzogprys bekroon is en wat 

deur Kannemeyer (1984:309) beskryf word as die mees ambisieuse poging in 

Afrikaans om die plaaslewe vas te le, sal daar kortliks aandag geskenk word aan 

twee van sy vroeere plaasromans, naamlik Groei (1933) en Somer (1935) en wel 

om die kontinu"iteit van sekere patrone wat in Die meulenaar opgeval het, uit te 

wys. 
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2.3.2.1 Groei (1933) 

Die tema van Groei kan opgesom word deur die hoofkarakter, Gustav Cloete, se 

gedagtes "oor die oorgang in die Afrikaner se uiterlike en innerlike lewe" 

(1949:56).3 Die roman spreek naamlik die verstedeliking van die Afrikaner, die 

redes daarvoor en die aanpassingsprobleme wat daarmee gepaard gegaan het, 

aan (kyk 2.1 :22). Die gebeure speel grotendeels af teen 'n stadsagtergrond waar 

die eertydse plaasseun, Gustav, met sy gesin woon en werk as joemalis. 

Wanneer hy as gevolg van die depressie sy werk verloor, word hy in 'n finansiele 

sowel as 'n geestelike krisis gedompel in sy soeke na 'n menswaardige bestaan. 

Soos in Die meulenaar (kyk 2.3.1 :30) kom die twee ruimtes, stad en plaas, 

teenoor mekaar te staan, elk draer van bepaalde waardes: 

Maar al hoe meer van hulle het na die dorpe en stede toe begin gaan ... 
byna soos trekvee. As jy te lui is om te werk op die plaas, dan vlug jy maar 
stad-toe. En wat word van hulle daar? As jy weer so 'n kerel . . . sien, dan 
is hy totaal verander; hy drink miskien, of hy praat met allerhande Engelse 
woorde tussenin (32). 

Die teenstelling is wel minder eensydig as in Die meulenaar vanwee die feit dat 

die redes vir verstedeliking meer genuanseerd uitgespel word: "Vanmelewe het 

hulle op yslike plase geboer. Nou word dit so opgesny tussen die seuns dat 

elkeen omtrent net 'n erfie het" (34); "Oink die mense op die plase ooit daaraan 

om hulle kinders behoorlik te laat oplei ... ?" (75); "Suid-Afrika is nie 'n land vir 

boer nie . . . Dit is droogte, sprinkane, depressie . . . Pa se dat mens die grond 

moet liefhe soos die voorvadere. Maar wie kan dit doen as die grond jou afja van 

horn af' (160). 

Dit is egter betekenisvol dat die antwoord op Gustav se soeke uiteindelik tog 

le in die terugkeer na die plaas omdat dit tegelyk die terugkeer na 'n bepaalde 

waardesisteem en 'n mistieke gebondenheid aan die natuur impliseer: 

In die stad het hy in aanraking gekom met die eersoekende mensheid ... 
daar was . . . geen innerlike groei meer in horn nie . . . Maar iets in horn 

3 Alie verdere verwysings is na die 1949-uitgawe van Groei. 
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gaan weer oop . . . Hoe duidelik voel hy nou hoe sy klein lewensritme hier 
deel is van die groot geheel . . . voel hy hoe 'n dieper stuwing hom dra, sy 
hele innerlike lewe, wat voortaan sal groei, nie krom en skeef na die aarde 
toe nie, maar na die Son, die Ewige lig (263). 

Die plaas is 'n plek van rus en vrede waar die kern van Afrikanerskap opgesluit 

le: "Hou vas aan die kluit ... Dit is ons volk se krag. Dit is God se wit dat ons hier 

arbei" (109). Dit is die erwe van die vadere waaraan hy deur arbeid en liefde 

verbind is: 

Hy ruik die geur van die jong, omgeptoegde grond. Dit vul horn met 'n 
duisetende liefde vir die aarde . . . die aarde, wat hy bewerk, die aarde 
waarvoor sy vadere so 'n geheimsinnige liefde gehad het, 'n liefde wat vir 
horn eers onverstaanbaar was (266). 

2.3.2.2 Somer(1935) 

Dfe novella, wat gesitueer is op die Vrystaatse plaas Driefontein, handel in 

hoofsaak oor verganklikheid: die verganktikheid van die mens, die nietigheid van 

sy arbeid, die verbygaan van 'n leefwyse, die tydelikheid van die liefde. Soos in 

Die meulenaar (kyk 2.3.1 :27) is dit die oorkoepelende rol van die natuur wat 

die verskillende motiewe saambind en uitdra: 

dis darem maar wonderlik as mens so na die sterre opkyk en jy dink aan 
jou ou klein lewentjie. Nou spook jy om 'n bestaan te maak op die grond 
en netnou le jy daaronder, en die ou wereld gaan maar weer sy gang 
(1986:73).4 

Die enigste verweer teen die verganklikheid le opgesluit in die behoud van die 

plaas geslag na geslag, net soos die ewige opeenvolging van die seisoene: 

So gaan hulle voort ... jaargety na jaargety . . . want hulle weet ... dat ook 
hulle netnou na die donker aarde toe sal buig en hul kinders weer sal saai 
en oes . . . So lewe hulle dag vir dag met . . . die wete van die krag van die 
jaargetye wat gaan met onafwendbare sekerheid . . . en oor die doel van 
dit alles beskik God, tot wie hulle gereeld bid, die een geslag na die ander 
... (80-81). 

Qom Tom besef dat hy en sy broer 'n dure plig teenoor die voorgeslagte het 

om hulle erfgrond te behou en te verseker deur voortgesette arbeid: "Driefontein 

4 Alle verdere venvysings is na die 1986-uitgawe van Somer. 
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wat aan een familie sedert die Voortrek behoort het ... die wereld waar sy oupa, 

pa, hy en sy broers so gearbei het ... die plaas moat in ons hande bly" (114); 

"Daar by die kerkhof ... was dit v1r my nou nes of een vir my se dat Oupagrootjie, 

Oupa, Pa en almal sal skaam kry vir ons as ons die grond loslaat" ( 138). 

In hulle stryd om die grond te behou, kom die broers te staan teen allerlei 

probleme (kyk 2.3.1 :28; 2.3.2.1 :33). Hulle is uitgelewer aan die natuur: 

Jy en ek werk ons half kapot, ons kry die saad in die grond, en as die 
koring net mooi groen in die pyp staan, dan kom die sprinkane . . . Hulle 
was skaars weg . . . toe reen dit dat alles wegspoel . . . En toe . . . kom die 
hael. .. (65-66). 

Genoegsame ruimte is 'n toenemende probleem: " ... dit lyk vir my die grond 

verskuiwe onder ons ... "(72); 'Wat se moeilikheid het die oumense gehad? Hulle 

het swaar gekry teen die barbare, maar hulle kon net soveel grond vat as hulle 

wou he"(93). Verouderde boerderymetodes kom ter sprake: "Ek hou maar by die 

perde ... ek het nou sommer 'n teesinnigheid in die masjiengedoente ... "(86). Die 

alternatief vir die landelike leefwyse is 'n lewe van "houthakkers en waterdraers" 

in die stad(72). 

'n Verdere raakpunt tussen Somer en Die meulenaar, is die verskynsel van 

parallelisering, waarvolgens bepaalde motiewe ge-eggo word deur die doen en 

late van die bruin plaasbewoners (kyk 2.3.1:31). Dekker (in Nienaber 1959:206) 

wys op die ooreenkoms tussen die "kleurig getekende hotnots" in Somer en 

"Malherbe se hotnots". lnderdaad word die gekleurdes in Somer ook vrolik, 

onbekommerd en humoristies geteken: "By die rantjie se punt om kom 'n span 

volk en hulle sing dat al die blankes daarheen moet kyk ... dit is baie duidelik dat 

die meeste goed aangeklam is. April het 'n pouveer skuins in sy matrasagtige 

hare gesteek ... "(88). Die diep emosionele liefdesdriehoek tussen Wynand, Linda 

en Hannes vind 'n komiese parallel in dfe tussen April, Katryn en Stefaans. Die 

bruin arbeiders deel in die kompetisie tussen die blankes wat op die koringlande 

afspeel (53-59). 
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Vol gens Gerwel ( 1983: 168) word die gekleurdes in Somer nooit so 'n 

ge"integreerde deel van die agtergrond soos in Die meulenaar nie en daarom 

doen die parallel ietwat geforseerd aan. Wat wel volgens horn betekenisvof is, is 

die posisie wat hulle in die verhaal beklee. Die idee, met die natuur as 
hoofuitdraer daarvan, is oorheersend. Dit word dan voorts weerspieel in die 

menslike verhaal en dan eers vind dit 'n "ander replika" in die "komiese 

gedoentes van die plaasvolk". 

2.3.2.3 Laat vrugte (1939) 

In Laat vrugte word talle van die eienskappe wat opgeval het in Die meulenaar, 

Groei en Somer teruggevind: 'n bedrywige ouktoriele vertelter, die chronologiese 

tydshantering, die oorkoepelende rot van die natuur, 'n opeenvolging van 

geslagte, die aandag aan boerderyaktiwiteite waarin veral die arbeid-adel aspek 

beklemtoon word en die plig van die lewendes teenoor die dooies. 

Die plaas Boskloof, word soos Meulkoof (kyk 2.3.1 :25) in liriese terme beskryf 

as integrale deel van die groter natuur: 

Twee spanne osse gaan, elkeen gevolg deur 'n drlllende eenskaarploeg, 
teen die hang by die strooise af. Om die rustig stappende diere kom nou 
die morehelderheid, want die morester het horn heeltemal teruggetrek in 
die hemel en sy vuur is nog net vaag-ver te sien, hoog oor die roerlose 
populierpunte. Wyd oor die lande kom die lig van die dag en dit vloei yl en 
sag-wit deur die opgegaarde skaduwees ... (1985:29).5 

Tog is Laat vrugte in hoofsaak 'n realistiese roman wat afspeel in die eerste 

dekades van die eeu toe die agrariese leefwyse van die Afrikaner, nog 

onaangeraak deur meganisasie, die norm was. Soos in die geval van Die 

meulenaar (kyk 2.3.1:28), kan ook Laat vrugte gelees word as 'n tydsdokument 

in die wyse waarop "dit 'n beeld gee van die lewe en werksaamheid op 'n 

binnelandse boerdery met perde, skape ... gesaaides ... " (Unisa 1984:20). 

5 Alie verder verwysings is na die 1985-uitgawe van Laat vrugte. 
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Die roman verbeeld 'n samelewing waarih grondbesit 'n bepaalde 

hierargiese orde ten grondslag le (Van Coller 1987:4).Teenoor boere soos oom 

Sybrand van Vuuren en oom Jaap wat voortwoeker op hulle erfgrond en oom 

Andries wat as "ryk boer" horn "ongebonde" voel (103), staan oom Gert wat nie 

grond van sy eie gehad hat voor sy huwelik nie en op wie duidelik neergesien 

word (42). Wanneer Buks sterf, word hy in die hoek van die kerkhof begrawe 

omdat hy "nie tot die familie behoort nie en omdat hy maar net 'n bywoner is" 

(207). 

Die grondloses is gedoem tot 'n sukkelbestaan in die dorp: "Ashy (oom Gert) 

dorp toe moet gaan, sal hulle krepeer van ellende. Die vader weet dit sat 'n 

nagmerrie lewe word" { 137). Die stad-land teenstelling (kyk 2.3.1 :30) word 

versterk deur die ruimtetekening: "Maar toe hy ... die dorpie binnery, verdwyn die 

bly, ongeskonde gevoel en die stowwerige strata en triestige, banale winkels 

spring onvriendelik op sy oe aan" (118). 

'n Feodale opset op die boereplase van die tyd word ook weerspieel in 

hierdie roman (kyk 2.3.1 :30; 2.3.2.2:35). Die plaaseienaar is die patriarg wat 

hears oor sy grondgebied (10). Sy gesin, die blanke bywoners en swart arbeiders 

is geheel en al aan oom Sybrand onderdanig en van horn afhanklik vir elke 

behoefte. Swart handearbeiders, wat die laagste rang in die feodale orde 

beklee, speel trouens geen noemenswaardige rol in die roman nie en vorm bloot 

dee! van die agtergrondgegewe: 

Die skaapwagter kom stadig nader . . . sy verrimpelde gesig en vaal-swart 
kleur maak horn deel van die taai bossies en skurwe wereld wat horn 
omring { 11 ). 

Die verhouding tussen blank en swart blyk egter onomwonde. Hulle word as 

"kinders" beskou wat versorg en getug moet word: "Teenoor die bediendes moet 

jy straf maar regverdig wees, want sodra hulle jou toegewendheid sien, raak 

hulle oorlams ... en dan word hulle vir die land net 'n vloek" (35); "al het hy (oom 

Sybrand) horn al baie harde klappe gegee, die ou jong het nog maar steeds 
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gebly, omdat hy horn regverdig maar streng behandel het, hy horn gegee het wat 

horn toekom, selfs die slae ashy verbrou het" (181). 

Die mees aktuele probleem wat in die roman aangespreek word, is egter die 

kwessie van erfopvolging en die gevolglike druk op bestaande landbougrond 

(kyk 2.3.2.1 :33). Hierdie kwessie kring trouens tot so 'n mate uit dat 'n gebrek 

aan ruimte tot 'n hoofmotief ontwikkel (Botha 1988:212). 

Orie gestagte kom teen mekaar te staan in die stryd om heerskappy oor die 

grand: ouma Willa, haar seun Sybrand en die se seun, Henning. Alhoewel oom 

Sybrand die grond bewerk, het ouma Willa lewensreg daaroor en klou sy verbete 

daaraan vas: " ... my tewensreg staan ek nie af nie. Nooit! Ou Willa is nag die 

baas van Boskloof en sy sal dit nag vir baie jare bly!" (41 ). Dit "is die waarborg 

dat die goed waarvoor sy ... so swaar gewerk het, nie deurgebring word nie" 

(34). Oom Sybrand het as gevolg hiervan nie genoeg ruimte om sy ambisies uit 

te leef nie. Aan die een kant word hy "begrens" deur sy moeder se gierigheid en 

hardkoppigheid (12), aan die ander kant deur die naderende ouderdom: " .. .'n 

weke medelye kom in oom Sybrand op ... met sy eie liggaam, met al die kragte 

wat eenmaal daarin was en straks sal afneem . . . tot hy 'n hulpelose ou sukkelaar 

sal wees wat nag net bevele van die stoep af sat kan uitraas" (31 ). 

Daarbenewens word hy verder ingeperk deur die boerderye van sy bure. Daarom 

word die alleenheerskappy oor Boskloof by horn 'n obsessie. Selfs die gedagte 

dat hy die grond aan sy seun sal moet afstaan, is vir horn totaal onaanvaarbaar 

sodat hy dieselfde teenoor Henning optree as wat daar teen horn opgetree word: 

"'n Wrangheid kom daar in sy siel ... omdat hy sy goed waarvoor hy so swaar 

gewerk het ... aan so 'n jong, onkundige snuiter moet afgee ... " (32). Die gevolg 

is dat Henning op sy beurt ingeperk voel, soos 'n "bywoner" op die plaas (154). 

Hy smag na fisiese ruimte (22), maar oak na geestelike ruimte: " ... hy werk onder 

'n dwang wat hy nie verdra nie; hy wil vrywillig arbei, uit opregte liefde vir die 

plaas ... Maar oor alles wat hy doen, val die lang skaduwee van sy vader ... " (28). 

Op hierdie wyse word die feitelike gegewe verruim, kring die gebrek aan fisiese 

ruimte uit tot 'n gebrek aan geestelike ruimte. 
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Qom Sybrand se ganse wese is ineengestrengel met die grond. By die 

aanskoue daarvan word sy hart gevul met 'n "uitbundige liefde vir die plaas .. . 

want dit gee so 'n ruimte . . . aan sy lewe . . . om te voel dat die stuk wereld .. . 

syne is, deel van sy strewe, van sy hele menswees" (52). Deur die roman heen 

word hy egter op eensydige wyse as ongenaakbaar en gierig geteken. Die 

vertellersperspektief is ooglopend negatief wat sy karakterisering betref: '"n kort, 

stewige man van sowat sestig jaar ... hy byt nou en dan op sy kort bo-lip, 

haastig, onredelik ... " (6); "Dieselfde gevoel wat hy kry wanneer hy hoor dat 'n 

gehate buurman 'n groot slag geslaan het . . . dit is dieselfde naakte, onkeerbare 

drif wat horn nou aansweep om sy deel, elke krieseltjie, te kry waar daar geerwe 

moet word" (96). Ander karakters se belewing van oom Sybrand bevestig die 

siening, soos sy byname getuig: "ou krimpvark" (102) en "ou heiding" (211). Selfs 

wanneer positiewe eienskappe aan die lig kom, word 'n negatiewe konnotasie 

daaraan geheg: "En tog het hulle ... 'n onderdrukte eerbied vir die strawwe boer 

. . . vir die man wat van vroeg voor sonop te sien is, nou hier dan daar, soos hy 

wakker waak oor sy besitting" (16). Hierdie karaktertrekke bring vervreemding 

tussen horn en sy gesin, sy familie, die bure, die gemeenskap en die kerk. Hy 

begeer sy buurman se grond (12-13); die kwaai buurmanskap dwarsboom die 

liefdesverhouding tussen Henning en die buurdogter Johanna (51 ); sy vrou 

behandel hy soos 'n slavin (69); die kerk beskou hy as "kollekteerders" (101); hy 

skroom nie om sy suster se erfgrond in te palm en hulle aan die genade oor te 

laat nie (63-64); deur sy optrede raak hy vervreem van sy seun (163). 

Die karaktertekening van oom Sybrand noop Jaco van der Merwe (1946:175) 

om horn te beskryf as 'n "soort patologiese uitgroeisel van die Afrikaanse 

boerelewe". Qom Sybrand se aard pas inderdaad nie in by die beeld van die 

"Boer" wat tot dusver uit die plaasromans geblyk het nie - die van 'n streng, 

maar liefdevolle en godvresende patriarg wat die grond bewaar en bewerk ter 

wille van sy nageslag. 
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In die wyse waarop die stryd om grond in die roman simptoom word van 'n 

veel dieper stryd - die stryd van die verganklike mens teen die noodwendige 

gang van die natuur - teen die gebrek aan 'n permanente woonplaas hier op 

aarde, verkry die tema universele betekenis. Ouma Willa klou aan haar baasskap 

oor Boskloof, maar indirek klou sy aan die lewe self: "Die aarde om haar wou sy 

nie oor haar laat heers nie. Sy het kragtig ingegryp, beveel, gestry en tot 

onderdanigheid laat buig" (92). Wanneer sy uiteindelik die stryd gewonne moet 

gee as gevolg van siekte en ouderdom, is daar 'n taaste roerende teruggryp na 

haar jeug wanneer sy haar wittebroodsnaghemp regsit as doodskleed (91 ). Ook 

tant Betta hunker na vervloe dae toe sy nog oor lewensruimte en 

menswaardigheid beskik het (68). Ook wanneer sy sterf, is daar die laaste 

herinnering aan haar huweliksdag en die geboorte van haar kinders (167-168). 

Selfs die jeugdige Henning kom in opstand teen die noodwendige gang van die 

lewe ashy sy ouma se agteruitgang aanskou: "Hy voel die diepe vloeiing van 

lewe en bewussyn in horn; . . . dit gaan tot jy lyk soos sy ouma; dan kom weer 

nuwe tewe, nuwe drif, en so hou dit aan, mens na mens, geslag na geslag, en 

God alleen weet wat die sin van die ewige, vreeslike herhaling is" (81 ). 

Deurentyd word die nietigheid van die mens teenoor die natuur 

beklemtoon deur die manipulerende verteller: 

... en toe loop hulle weg, elkeen in 'n eie rigting, elkeen op sy eie grand, op 
die plase wat hulle liefhet. Hulle is maar klein stippeltjies te midde van die 
wit wintervelde wat 'n variate wydsheid om hulle bou en wat hulle dra, 
beskerm en sat vernietig soos baie voor hulle en soos baie wat nog na 
hulle sat kom in die voortskakelende gang wat alle lewe is (250). 

Wanneer die formidabele ouma Willa begrawe word, word die volgende 

kommentaar gelewer: 

... die lente en die herfs en die somer sal weer kom, ewig, in ritmiese 
wenteling. Maar sy, as klein verskyning in die groot gang van die tyd, het 
. . . teruggekeer na haar vadere . . . Sy moet teruggegee word aan die 
aarde waaruit sy voortgekom het; sy: 'n bestaan waarin die Boumeester 
van die eeue net vir 'n oomblik lewe geblaas het . . . wat egter van die 
begin af die smet van sterflikheid in haar gedra het (92-93). 



41 

Die tema word egter veral versinnebeeld in die karakter van oom Sybrand. Hy 

kom nie alleen in opstand teen die oordrag van besittings van geslag tot geslag 

nie, maar veral teen die grater al mag wat alle lewe beheer: "... vir 'n oomblik is 

dit of sy bewussyn, sy hele gedagte wil instorm teen die gelykmatige stroming 

van die tyd wat gee en neem ... " (53). Sy stryd met Henning om beheer oor 

Boskloof, is inderwaarheid 'n stryd tussen jeug en ouderdom. Die roman begin 

met 'n konfrontasie tussen pa en seun oor 'n perd wat ingebreek moet word. 

Wanneer Henning daarin slaag om die wilde dier te tern, na sy pa se mislukte 

paging, voel oom Sybrand dat sy mag en gesag 'n knou gekry het ( 10). Daarom 

verkoop hy later die perd "om sy baasskap bo alle twyfel vas te plant hier op 

Boskloof' { 157). Wanneer Henning die plaas verlaat, weet oom Sybrand: 

In daardie strak, onversetlike oe van sy seun het hy sy ware self, sy 
lewenskrag op die toppunt, gesien . . . Dit is nie soseer sy seun wat hy 
aangedurf het nie, maar die lewe wat stadig uit hom wegsak, jaar vir jaar 
soos sap uit 'n boom, om in sy seun op te styg en horn breed en gespierd 
te maak ... {163). 

Sy vrees vir die ouderdom word allesoorheersend: " ... hy (voel) die angs van die 

komende ouderdom, van die nadering van 'n groot grens, waar hy moet oar ... al 

wil hy oak krampagtig die uurwerk van die vinnig draaiende dae laat staan" {32). 

Deurentyd poog hy om die "groat grens" te besweer deur die fisiese grense van 

sy grand te bevestig: "Om te weet dat die plaas van die klippale daarbo ... tot by 

die draad wat swart onderkant die hawerland streep, sy eiendom is vir goed, laat 

horn vaster staan op die aarde . . . asof hy 'n boom is wat sy swaar wortels so 

diep in die aarde het dat hy nooit meer uitgeroei kan word nie" (110). In 'n paging 

om sy jeug te herwin, trou hy selfs met 'n jonger vrou. Ironies genoeg, trou sy juis 

met horn oar sy besittings {232) en beklemtoon die huwelik sy ouderdom en 

groeiende onmag. Haar ontrouheid met 'n jonger man, gee direk aanleiding tot 

die beroerteaanval wat horn fisies finaal knak (261 ). 

Na sy huwelik met Maggie, is daar aanduidings dat oom Sybrand 'n 

geestelike verandering ondergaan. Hy soek toenadering by sy suster (244) en 

maak vrede met sy buurman (250). Tog bly sy beheptheid met besittings deel 
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van sy aard: " ... hy kan nog geen afstand van sy besittings doen nie, tot die 

laaste toe sal dit by horn wees, omdat dit ingegroei het in sy vesels ... " (271). Hy 

moet egter nou hulpeloos toekyk hoe sy goed deur Maggie verkwis word terwyt 

sy hele wese hunker om dit te beskerm (266). Sy enigste hoop is 'n versoening 

met Henning: "Hy wag op sy seun ... soos hy vroeer ... gewag het op die koms 

van die lente, wanneer hy die grond kon bewerk en die saad aan die aarde kon 

toevertrou" (270). Dit is eers wanneer hy herenig word met Henning en sy 

kleinseun, dat hy vrywillig afstand kan doen van sy aardse goed omdat hy dan 

besef dat dit 'n oordrag aan 'n eie bloedlyn beteken (272). Die insig wat die leser 

bekom in die dilemma van die nietige mens binne die grater kosmos, word 

bevestig in die slotgedagte: 

... dit is 'n diepe troos om te weet dat hy, wat straks soos 'n herfsblaar 
grond toe sat moet daal, deur Henning, deur sy kleinkind verbonde is aan 
die oneindige kringloop van die tye en aan God (272). 

Die belofte van "deurstromende lewe" le opgesluit in die inskakeling van die 

mens by "die oneindige kringloop van die tye". 

Die onderliggende gedagte dat elke volgende geslag die grond moet bewaar 

en deur arbeid moet verseker, word telkens beklemtoon in Laat vrugte: "dit is sy 

plig as vader om horn 'n geharde, taaie werker te maak. Anders gaan jy onder in 

die stryd met die grand ... " (66); "Mens moet ... waardeer wat jy geerwe het, jy 

moet ondernemingsgees besit, jy moet aanmekaar werk sodat die luiheid jou nie 

gedurig neerpluk om te gaan sit nie ... " (189). 

Hierdie plig om die grand te behou en te bewerk, geld nie net teenoor die 

komende geslag nie, maar ook teenoor die voorgeslagte. Alhoewel die dooies 

reeds 'n faktor was in Die meulenaar (kyk 2.3.1 :29), Groei (kyk 2.3.2.1 :34) en 

Somer (kyk 2.3.2.2:34) word hulle in die roman feitlik 'n tasbare teenwoordigheid 

- iets wat volgens Van Coller (1987:17) eksperimenteel aandoen binne die 

realistiese romantradisie van die tyd. Die voorgeslagte verkry vergestalting deur 

middel van die projeksies van karakters en deur die verteller. Hulle vervul 'n 

drieledige funksie in die verhaal: 
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Ten eerste is dit hulle taak om die lewendes na hulle te roep as die tyd 

daarvoor ryp is: vir ouma Willa voel dit byvoorbeeld " ... of hulle wat voor haar 

gelewe het . . . met haar wit praat, haar roep . . . omdat sy nou nader na hulle 

dooie land skuifel ... " (90). 

Tweedens waak hulle oor die eiendom van hulle nageslag. Oaarom beleef 

Maggie, as buitestander, hulle as vyandig: 

Die dodes van Boskloof wat onafgebroke hier gearbei het . . . wie se 
liggame vergroei was met die grond van die plaas, skuifel onsigbaar deur 
hierdie huis, hulle is op die plaas rond, hulle wil dit bewaar vir hulle bloed, 
hulle wil kontinui"teit he, hulle wil voortgaan in hulle nageslagte ... hulle sal 
sorg, met die bo-menslike wapens waaroor hulle beskik, dat dit nie in 
vreemde hande kom nie (246). 

Ten derde, versfgbaar hulle feitlik iets van die idee van die aaneenstrengeling 

van die geslagte (Van Coller 1987:17): 

So sit hulle saam soos so baie geslagte voor hulle . . . tot die een na die 
ander weggeroep is ... Ander kom by . . . en ook hulle moet later hulle plek 
ontruim . . . Die ketting het geen einde nie. Om die drie stil figure . . . hang 'n 
bo-persoonlike lewe waarin geslagte wat heen is, hulle uitgeleefde 
bestaan wit uitdruk, waarin . . . ure van harde arbeid, kleinlike planne en 
eersug en bitter vetes . . . nou weer werklikheid word . . . En die vader, 
moeder en seun voel daardie aanwesigheid, hulle is vasgebou deur die 
plaastradisie, en steeds ervaar hulle die mag van geslagte wat oor hulle 
waak (70-71 ). 

Coetzee (1988:105) lewer die volgende kommentaar oor die rol van die 

voorgeslagte: 

Laat vrugte is not a book about a haunted farm but a book that uses ... the 
metaphor of haunting to consolidate a set of related mythic ideas: (1) that 
a family is capable of owning a farm in a supralegal way; (2) that this right 
is attained through a history of labour invested in the farm by a line of 
ancestors; (3) that the living family, owing a duty to the ancestors who lied 
buried there, must remain on, and therefore in a certain sense belongs on, 
the farm ... ; (4) that the unfulfilled nature of their lives, the pettiness of their 
toil, gives rise to a tyranny of the unsleeping dead over the living. 

Volgens Van Coller (1987:17) wit dit voorkom: 

... dat die tradisie en al die ander tasbare herinnering aan die 
afgestorwenes so 'n werklikheid kan word dat die lewendes as't ware 
gebuk gaan onder die gewig van die afgestorwenes wat selfs uit die graf 
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wil regeer. Indian hierdie interpretasie korrek is, dan se die roman ook dat 
die mag van die dooies oplaas afwesig is, omdat oom Sybrand besef dat 
'n mens deur die geslagte moet vrug dra en nie moet heers nie. 

Van Coller (1987:4) maak ook die volgende insiggewende uitspraak oor hierdie 

merkwaardige roman: 

Daar is weinig Afrikaanse romans wat so 'n duidelike invloed uitgeoefen 
het op ander Afrikaanse werke. Veral binne die genre van die plaasroman 
neem dit 'n sentrale plek in. Eggo's van gebeure, motiewe en karakters in 
Laat vrugte vind 'n mens in bykans atle daaropvolgende Afrikaanse 
plaasromans terug. 

2.3.3 J. van Melle: Dawid Booysen (1933) 

Johannes van Melle was 'n gebore Nederlander wat horn sedert 1913 permanent 

in Suid-Afrika gevestig het as onderwyser op die Transvaalse platteland. 

Alhoewel hy vanwee sy immigrantestatus enersyds 'n buitestander was, 

identifiseer hy tog tot so 'n mate met die Afrikaner dat hy 'n aktiewe deelnemer 

word aan die 1914-Rebellie. Sy persoonlike omstandighede plaas horn dus in die 

unieke posisie om objektiewe waamemer te wees van die Suid-Afrikaanse 

situasie, blyke waarvan duidelik neerslag te vind is in sy werk (Botha in Nienaber 

1982:369; Bosman 1987:82). 

Sy eerste roman, Dawid Booysen (1933), is die laaste werk uit die tydperk 

1920 -1940 waaraan kortliks aandag gegee word. Alhoewel die titel reeds aandui 

dat die fokus hoofsaaklik op die hoofkarakter val (dit is inderdaad 'n kroniek van 

die lewe van Dawid Booysen en sy soeke na sin) het dit talle raakpunte met die 

plaasroman: dit gee 'n getroue beeld van 'n Transvaalse boerdery gedurende die 

vroee twintigerjare met gepaardgaande probleme (1948:66-67)6 en alledaagse 

plaasaktiwiteite (109 e.v.); die destydse sosiale leefwyse op die platteland word 

beskryf, byvoorbeeld nagmaal op Uitdraai (5), 'n nuwejaarsfees (119), 'n 

boerebruilof (129), ensovoorts; 'n tipiese Joodse winkel word as plek van onheil 

voorgehou (85); die probleme van die grondloses kom ter sprake (66); daar is 'n 

6 Alie verderverwysings is na die 1948-uitgawe vanDawid Booysen. 
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mate van betrokkenheid by landsprobleme, soos die mynstaking ( 139) en die 

Rebellie (148); 'n algemene meerderwaardige houding van blank teenoor swart 

kom aan die lig (173,219). 

Die roman wyk egter op veral tweerlei wyse af van die beeld van die 

plaasroman soos dit tot op hierdie stadium manifesteer het: wat stylaard betref, 

sowel as in die oplossing wat dit bied vir die verval van die agrariese bestel. 

Die eenvoudig-sobere en realistiese verteltrant van Van Melle verskil 

ooglopend van die oordadige en liriese sierstyt wat tot dusver kenmerkend van 

die plaasroman was, byvoorbeeld: "Dit was die jaar 1905, die middel van 

November, die tyd van mielie-saai en koringsny, die tyd dat die gras lank word en 

melk en batter volop is by die boere op die plaas" (85); "Pragtig mooi staan die 

mielies, hoog en donkergroen. As jy so oor hulle kyk, het hulle 'n blou skyn" (18). 

Dit is asof Van Melle se skryfstyl die eenvoud en ongekunsteldheid van die 

boerelewe en Suid-Afrikaanse landskap onderskep. Tereg konstateer 

Kannemeyer (1984:327): "Dawid Booysen (is) terugskouend van groat literer

historiese betekenis as eerste Afrikaanse roman met 'n volgehoue tragiese 

karakterbeelding, geskryf in 'n styl wat lynreg ingaan teen die uiterlike en 

bewustelike mooidoenery van die meeste van Van Melle se tydgenote". 

Verskeie karakters in die verhaal besin oor die doel van hulle lewens. Maria, 

Dawid se eerste vrou, voel byvoorbeeld: "Wat het ek gedoen om die naam van 

volgeling van Christus werd te wees? Wat het ek gedoen vir die heidene om my 

heen? En wat het ek gedoen met die geld wat ons hetr' (33). Daarom verwoord 

sy haar wens dat Dawid hulle geld konstruktief sat aanwend tot opheffing van die 

armes, in 'n brief kart voor sy sterf. Die brief bereik horn egter nie. 

In die karakterisering van Dawid val die klem nie soseer op sy beeld as boer 

nie, maar eerder op horn as mens - met sy swakhede, maar ook in sy deemis 

met sy medemens (171). Hy spreek sy sienswyses onomwonde uit: " ... ons moet 

eers vra wat is die behoeftes van onsself, van ons mense en naturelle op die 
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plase, van ons diere, en nie net aan die mark dink nie" (174). Wanneer hy na jare 

Maria se brief ontvang, is dit vir horn soos '"n boodskap . . . van anderkant die 

graf'. Dis of die Here vir horn se: "Kyk nou, hier is jou werk. Jy het nou lank 

genoeg jou geld in sweetdoeke gebere ... " ( 195). Gevolglik verrig hy 

maatskaplike opheffingswerk en bring 'n klein "kooperasie" (217) tot stand op sy 

plaas waarvan hy, sy bywoners en swart arbeiders die voordeel geniet. Hy leer 

die armes om hulself op te hef (215) en sorg ook vir hulle geestelike welstand 

(218). Teen die algemene siening van die tyd in, is sy uitgangspunt om "welvaart 

te versprei om horn heen, om elkeen wat . . . afhanklik van horn is, voordeel te 

laat kry van sy planne" (217). Daarom bepaal hy in sy testament dat sy bywoners 

elk huurpag oor 'n stukkie grand sal he teen 'n bekostigbare huur. Sou dit hulle 

eiendom word, sou hulle dit maklik verkoop en weer in ellende verval (236). 

Coetzee (1988:80) merk op: "The novelist who comes to grips most 

thoughtfully and analytically with the crisis of the end of the old peasant order, is 

Johannes van Melle in Dawid Booysen". Hy vervolg: 

Booysen's community is in fact not adequately described as a 
'kooperasie'; it is meant to be the first of a network of Christian 
communities . . . each constituted by a paternalistic landlord with a cluster 
of tenants and a further stratum of black serfs, all operating to as large an 
extent as possible outside the greater economy, their purpose being to 
protect the growing class of landless white peasants, as well as landless 
black serfs, from ... the new capitalist order. 

Dit is opvallend dat tekens van patemalisme en feodalisme steeds in die 

vernuwende perspektief teenwoordig is. 

2.4 Samevatting: 'n eie Afrikaanse plaasromantradisie 

In die voorafgaande bespreking van 'n aantal toonaangewende plaasromans uit 

die tydperk 1920 - 1940, het heelwat konstantes opgeval wat alreeds 'n 

eiesoortige karakter aan die Afrikaanse plaasroman verleen, soveel so dat 

aangevoer kan word dat 'n eie Afrikaanse plaasromantradisie vasgele is in 

hierdie periode. 
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2.4.1 Romantiese stylaard 

Die romans van D.F. Malherbe sowel as C.M. van den Heever word gekenmerk 

deur 'n romantiese inslag wat tematiek, natuursimboliek, perspektief en liriese 

taalgebruik betref (kyk 2.3.1 :25,27; 2.3.2.2:34; 2.3.2.3:40). Daar is deurentyd 'n 

teruggryp na die verlede (kyk 2.3.2.1 :33), 'n nostalgiese blik op 'n bestaanswyse 

wat besig is om te verbrokkel. Daarom word die plaasruimte, sowel as die 

waardes en leefwyse wat dit impliseer, as geldealiseerd en verhewe voorgehou 

(kyk 2.3.1 :29,30). Motiewe soos die idee van arbeid-adel, die boer se bykans 

mitiese verbintenis met die grond, sy liefde vir die natuur, die heimwee oor 

verganklikheid, vorm deel van die romantiese wekswyse. 

2.4.2 Liefdesmotief 

'n Liefdesverhaal is dikwels een van die hoofbestanddele van die ouer 

plaasromans, byvoorbeeld in Laat vrugte, Somer en Die meulenaar. Van Coller 

(1995a:24) wys daarop dat waar seksualiteit in die Europese plaasroman as 

natuurlik en aards beskou word, dit in die Afrikaanse weergawes van die tyd 

"enigsins versluierd'' aangebied word, byvoorbeeld in Laat vrugte waar Henning 

en Johanna se hunkering na mekaar in liriese terme beskryf word, maar die 

seksdaad self net gesuggereer word deur middel van natuurbeelding. 

2.4.3 Die verteller 

In al die romans wat onder die loep geneem is, is 'n ouktoriele verteller aan die 

woord wat die leser voortdurend rig en selfs manipuleer om sekere verbande te 

le, byvoorbeeld die tussen die plaas en die groter natuur (kyk 2.3.1 :25), tussen 

die nietige mens en die kosmos (kyk 2.3.2.2:34; 2.3.2.3:40), die besondere hegte 

verbintenis tussen die plaasbewoners en die grond (kyk 2.3.2.1 :34; 2.3.2.3:39) 

en die tussen die teenstellende stad-land ruimtes en bepaalde waardes (kyk 
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2.3.1 :30; 2.3.2.1 :33), op so- 'n '\llV!~eat 'n voorkeur vir die tradisionele en 

behoudende vasstaan. 

2.4.4 Chronologiese tydshantering 

'n Chronologiese struktuur is 'n opva in adisionele 

plaasroman. Dikwels word die struktuur gedikteer en begelei deur die gang van 

die seisoene, byvoorbeeld in Die meulenaar (kyk 2.3.1 :27) en Somer (kyk 

2.3.2.2:34). Op hierdie wyse word die besondere band tussen mens en natuur 

verder beklemtoon. 

2.4.5 Die plaas as speelruimte 

'n Voor die hand liggende konstante in die plaasroman, is die gebruik van die 

boereplaas as agtergrondgegewe. Dit is egter van belang om te let op die wyse 

waarop die plaas as speelruimte ingeklee word: oorwegend liries-romanties 

geteken as 'n rustige, vredige omgewing met gedetailleerde beskrywings van 

landerye, boorde, troppe vee, ensovoorts. Die plaas word dikwels as 'n 

verlengstuk of integrale deal van die omringende natuur, die Afrika landskap, 

beskryf (kyk 2.3.1 :25; 2.3.2.3:36). Binne die Afrika landskap is die Westerse 

opstalle en tuine opvallend (kyk 2.3.1 :29). Die ruimtelike beskrywings bevestig 

dus iets van die aard van die blanke boer hier ter plaatse: "... no longer 

European, not yet African" ( Coetzee 1988: 11 ). 

2.4.6 Die plaas as belangeruimte 

Die plaas is meer as bloat dekor. Dit is 'n singewende ruimte wat sekuriteit, 'n 

onafhanklike leefwyse en bepaalde waardes impliseer. Die plaasbewoners se 

liefde vir en gebondenheid aan die grand word deurgaans beklemtoon (kyk 

2.3.1 :29; 2.3.2.1 :33; 2.3.2.3:37). Vir die meeste beteken dit 'n enigste moontlike 

leefwyse en daarom dompel die verlies van 'n plaas hulle in 'n bestaanskrisis 

(kyk 2.3.1 :26; 2.3.2.3:37). 
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2.4. 7 Die stad-land teenstelling 

Die waardesisteme wat onderskeidelik aan die plaas en stadsruimtes gekoppel 

word, verskil ingrypend. Terwyl die plaas en die bewoners daarvan gekenmerk 

word deur edele eienskappe soos liefde vir die grond, hardwerkendheid, 

godsdienstigheid, medemenslikheid, en dies meer vorm die stad 1n soort bose 

teenpool. Dit word 'n ruimte waar vreemde invloede en morale en sedelike verval 

hoogty vier (kyk 2.3.1 :30; 2.3.2.1 :33; 2.3.2.3:37). Daarom word die stad dikwels 

bevolk deur "tipes" soos die geldgierige Jood (kyk 2.3.1 :30; 2.3.3:44), die skelm 

prokureur (kyk 2.3.1 :30) en ander valse persoonlikhede. 

2.4.8 Die plaas as simboliese ruimte 

Daar is reeds daarop gewys dat die plaas gewoonlik as 'n integrate deel van die 

groter natuur beskryf word (kyk 2.4.5:48) en dat die chronologiese struktuur 

dikwels verband hou met die gang van die seisoene (kyk 2.4.4:48). Die natuur 

vorm trouens altyd, in mindere of meerder mate, die breer agtergrond waarteen 

die verhaal afspeel. Die boer word geteken in sy liefde vir die natuur, in sy stryd 

daarteen, in sy afhanklikheid daarvan en in die wyse waarop dit sy daaglikse 

doen en late bepaal. 

Die natuursimboliek, waarvolgens die ewige kringloop van lewe en dood 

gekoppel word aan die ewige kringloop in die natuur, vorm die tema in Die 

meulenaar (kyk 2.3.1 :27) sowel as in Somer (kyk 2.3.2.2:34) en Laat vrugte (kyk 

2.3.2.3:40-42). Coetzee (1988:100-101) onderskei twee vlakke van bewustheid 

in die plaasromans van C.M. van den Heaver: 'n individuele bewustheid van die 

verganklikheid van die mens, en 'n lineere bewustheid van die aaneenskakeling 

van geslagte. Dit is eers wanneer die mens lineere bewustheid bereik, naamlik 

die wete dat sy voortbestaan opgesluit le in die opeenvolging van geslagte soos 

die ewige opeenvolging van seisoene, dat die lewe sinvol word (kyk 2.3.2.2:34; 

2.3.2.3:42). Op hierdie wyse verkry die motief van erfopvolging 'n soort mitiese 

kwaliteit (Van Coller 1995a:24-25). 
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2.4.9 Die plaas as patriargale ruimte 

'n Verdere konstante in die plaasromans uit hierdie tydperk is die weerspieeling 

van 'n patriargale gemeenskap waarin die onderskeie rolle duidelik omskryf is. 

Aan die hoof van die boeregesin staan 'n outokratiese vaderfiguur wat waak oor 

sy familie, hulle waardes en besittings (kyk 2.3.2.2:34-35). Die vrouefigure vervul 

meestal ondergeskikte en ondersteunende rolle as huishoudsters en 

kinderopvoeders {kyk 2.3.1 :29; 2.3.2.3:39,40) terwyl ouma Willa in Laat vrugte 

weer die verpersoonliking van die stoere pioniersvrou is (kyk 2.3.2.3:38,40). Die 

seuns word opgelei as toekomstige boere en waardige opvolgers, maar 

generasiebotsings - soos in Laat vrugte (kyk 2.3.2.3:41) oor die oordrag van 

gesag - bly nie uit nie. 

2.4.10 Erfopvolging 

Die patriarg se belangrikste funksie is om die grand te bewaar vir die nageslag 

en s6 hut voortgesette eienaarskap en onafhanklikheid te waarborg. Die 

onderliggende gedagte is dat die grand onvervreembaar is (kyk 2.3.2.2:35). 'n 

Direkte uitvloeisel hiervan is die stelsel van erfopvolging waarvolgens die plaas 

verdeel word ender die kinders. Die stryd om die behoud van die grand en die 

kwessie van erfopvolging is 'n sentrale motief in die tradisionele plaasroman en 

bereik 'n hoogtepunt in Laat vrugte (Van Coller 1995a:24). 

2.4.11 Die rol van die voorgeslagte 

Die plig van die boer om sy plaas te bewaar geld ook teenoor sy voorgeslagte 

wat in die eerste plek die land getem en bewerk het. Die voorgeslagte is op 

allerlei wyses teenwoordig in die verhale, hetsy deur die oorspronklike uitleg van 

plase (kyk 2.3.1 :29), deur gewete (kyk 2.3.2.1 :34), grafte (kyk 2.3.2.2:35) en in 

Laat vrugte selfs as 'n soort tasbare teenwoordigheid (kyk 2.3.2.3:42). Op die 

wyse word die idee van die aaneenskakeling van geslagte nie net versterk nie, 

maar rig die voorsate as't ware hulle opvolgers in die nakoming van hul pligte. 
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2.4.12 Arbeid 

Elke geslag moet hulle reg op die grond herbevestig en verdien deur 

voortgesette arbeid (kyk 2.3.2.3:42). Vandaar die gedetailleerde beskrywings en 

prominensie wat verleen word aan boerderyaktiwiteite en die idee van arbeid

adel (kyk 2.3.1 :26,28; 2.3.2.1 :34). Die stelsel van erfopvolging en die 

noodsaaklikheid van voortgesette arbeid, vorm trouens die pilare waarop die 

toekoms van die boerekultuur berus. 

2.4.13 Die plaas as feodale ruimte 

Die blanke boer se gebondenheid aan die grond en sy pogings om binne en ten 

spyte van die natuur 'n bestaan te probeer maak, is myns insiens die eienskap 

van die tradisionele plaasroman waaruit sy verwantskap met Afrika die 

duidelikste blyk. Hulle Europese agtergrond daarenteen, blyk nie alleen uit die 

Westerse opstalle nie, maar veral in die wyse waarop die plaasruimte ook as 

feodale ruimte beslag kry. Aan die hoof van die feodale piramide staan die 

blanke plaaseienaar wat "hears" oor sy grondgebied. Onder horn volg, 

onderskeidelik, sy gesinslede wat 'n aanspraak op die grond het, blanke 

grondloses wat 'n heenkome daar vind en laastens, die swart arbeiders wat 

totaal afhanklik van die "heerser" is en aan sy wil onderworpe is (kyk 2.3.1 :30; 

2.3.2.3:37). 

2.4.14 Die uitbeelding van anderskleuriges 

Volgens Coetzee (1988:5) is "Blindness to the colour black" inherent aan die 

tradisionele Afrikaanse ptaasroman. Dit gaan juis oor die beskerming van 'n 

blanke agrariese bestel waarin blanke arbeid noodsaaklik is om hulle reg op die 

grond te bevestig. Oaarom word die anderskleurige plaasbewoners meestal 

geakkomodeer as deal van die agtergrondgegewe (kyk 2.3.1 :30; 2.3.2.3:37). 

Myns insiens is die stelling in hoofsaak aanvaarbaar. Wanneer swart arbeid wet 

ter sprake kom, byvoorbeeld in Die meulenaar en Somer, is dit duidelik nie met 
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dieselfde edele motivering as in die geval van blanke arbeid nie (kyk 2.3.1 :31 ). 

Dit is verder opvallend dat die gekleurdes nooit as votwaardige karakters "stem" 

kry nie. Die geheelindruk waarmee die leser gelaat word, is eensydig gevoed 

vanuit 'n blanke oogpunt (kyk 2.3.1 :32; 2.3.2.2:35). Die onderskeie rolle word 

duidelik gedefinieer: blanke baas en grondeienaar teenoor anderskleurige kneg 

en onderdaan. Tog sorg juis dit vir 'n eerlike en realistiese weergawe van die 

wyse waarop die rassesituasie van die tyd gesien en beleef is deur die blanke in 

Suid-Afrika. Die patemalistiese houding teenoor gekleurdes, die gebrek aan 

begrip vir kultuurverskille en die onderskeid op grond van kleur, blyk onomwonde 

uit hierdie romans. Op formele wyse kom dit na vore in die neiging tot 

parallelisering (kyk 2.3.1 :31; 2.3.2.2:35) waarvolgens "blanke" motiewe op 'n 

sekondere vlak ge-eggo word deur die gekleurdes, "alhoewel dit nie in daardie 

tyd as sodanig ervaar is nie" (Coetzee 1990:19). 

2.4.15 Betrokkenheid 

Ten spyte van die romantiese inslag en die nostalgiese teruggryp na die verlede, 

wat die plaasromans uit die periode 1920 - 1940 oor die algemeen kenmerk, 

verkry die romans ook 'n realistiese aard in die wyse waarop dit die 

bestaansproblematiek van die tyd aanspreek. Deur die gevolge van die 

vererwingstelsel, die redes vir die verlies van plase en toenemende 

verstedeliking te belig, raak dit intens betrokke by die verbrokkeling van 'n 

vertroude agrariese bestel waarop die identiteit en sekuriteit van die blanke 

Afrikaner berus het (kyk 2.3.1 :28; 2.3.2.1 :33; 2.3.2.2:35). Alhoewel politieke 

betrokkenheid, en veral die rassekwessie, nooit bewustelik sentraal staan in die 

tradisionele plaasromans nie, is dit wet 'n getroue weerspieeling daarvan (kyk 

2.4.14:52). 

2.4.16 ldeologie 

Uit die voorafgaande bespreking van konstantes, is dit duidelik dat die 

tradisionele Afrikaanse plaasroman, hetsy bewustelik of onbewustelik, draer is 
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van 'n bepaalde ideologie, 'n ideologie in diens van die Afrikanerkultuur en 

Afrikanernasionalisme van die tyd. Wanneer J.M. Coetzee (1988:88) verwys na 

"the farm as a source of meaning", dan le dfe betekenis van die plaas opgesluit 

in die openbaring daarvan as sleutelruimte van die Afrikaner se geskiedenis, sy 

leefwyse en waardes (Wiehahn 1995:7). Die blanke boer se "natuurlike" besitreg 

op die plaas is gevestig deur voorvaders wat orde uit die chaos geskep het en 

die land getem het. Dit is soos 'n "sacred trust" oorgedra van geslag tot geslag 

wat dit telkens moes herbevestig deur liefde en arbeid - "by signing the land 

with (their) imprint" (Coetzee 1988:85). 'n Verbreking van die skakel sat lei tot 'n 

verlies van dfe natuurlike eiendomsreg. Deur die integrasie van plaas en natuur 

word nie alleen die verband tussen mens en kosmos verbeeld nie, maar word die 

besondere verbintenis tussen die boer en sy plaas verbreed tot 'n verbintenis 

tussen die blanke Afrikaner en hierdie vasteland (Coetzee 1988:82-112; 

Wiehahn 1995:6-7). Die plaas word dus 'n mitiese gegewe en die verhaal van die 

plaas dfe mite eie aan die Afrikaanse letterkunde. 

In 'n tyd waarin verstedeliking toenemend 'n bedreiging is vir hierdie 

ideologiese visie, bly die onderliggende boodskap: "one of a renewal of the 

peasant order. .. " (Coetzee 1986:15): 

... it looks back, usually in a spirit of nostalgia, to the calm and stability of 
the farm, a still point mediate between the wilderness of lawless nature 
and the wilderness of the new cities; it holds up the time of the forefathers 
as an exemplary age when the garden of myth became actualized in 
history (Coetzee 1988:4). 
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HOOFSTUK3 

Die intemasionale gedagte 

Die plaasroman in Afrikaans: 1956-1976 

3.1 Kultuurhistoriese agtergrond 

Na Uniewording in 1910, was die ekonomiese, kulturele en politieke groei van die 

blanke Afrikanerdom merkwaardig. Die regerende Suid-Afrikaanse Party, onder 

leiding van gen. Louis Botha en later gen. J.C. Smuts, het 'n versoeningsbeleid 

teenoor Brittanje gevolg en het die samesmelting van Afrikaans- en 

Engelssprekendes tot een Anglo-Afrikanemasie bepleit. Daarenteen het die 

Nasionale Party, in 1914 gestig deur gen. J.B.M. Hertzog, Suid-Afrika se reg tot 

ekonomiese en politieke selfbeskikking voorgestaan en die oplossing vir die 

polarisasie tussen Afrikaners en Engelse gesien in 'n "tweestroombeleid" 

waarvolgens die onderskeie bevolkingsgroepe naas mekaar moes ontwikkel 

(Kannemeyer 1984:78). 

Suid-Afrika se deelname aan die Eerste Wereldoorlog (1914-1918) het die 

verdeeldheid tussen die "Sappe" en die "Natte" tot 'n hoogtepunt gevoer. 

Republikeinsgesinde Afrikaners het hulle verset openlik getoon in 'n rebellie 

(1914). Die streng regeringsoptrede teenoor die rebelle en die bitterheid wat dit 

veroorsaak het, asook knellende na-oorlogse ekonomiese toestande, het daartoe 

bygedra dat die Nasionale Party (gesteun deur die Arbeidersparty) 'n oorwinning 

behaal het in die 1924-verkiesing (Kannemeyer 1984:79-80). 

Onder Hertzog se leiding word die blanke Afrikaners se agterstand teenoor 

hulle Engelssprekende landgenote op alle terreine aansienlik verklein. In 1925 

word Afrikaans naas Engels tot amptelike landstaal verhef. In 1928 word 

erkenning verleen aan 'n eie nasionale vlag naas die Union Jack. Die 

armblankevraagstuk word suksesvol bestry deur die stigting van nywerhede as 
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oplossing vir werkloosheid. In 1931 verkry die Unie van Suid-Afrika amptelike 

soewereine onafhanklikheid binne die Britse Statebond. 

'n Wereldwye depressie in die vroee dertigerjare, hier ter plaatse vererger 

deur 'n landwye droogte, noop Hertzog egter om in 1933 saam te smelt met die 

Suid-Afrikaanse Party om so die Verenigde Party te vorm. Alhoewel die jare van 

die Smuts-Hertzog-koalisie (1933-1939) gekenmerk is deur ekonomiese 

vooruitgang, beskou die republikeinsgesinde Afrikaners die samesmelting as 

verraad en vind hulle toenemend 'n tuiste in die nuutgestigte Herenigde 

Nasionale Party (1933) van dr. D.F. Malan. Die simboliese ossewatrek en 

hoeksteenlegging van die Voortrekkermonument (1938) dien as verdere stimulus 

vir die republikeinse ideaal. Suid-Afrika se toetrede tot die Tweede Wereldoorlog 

(1939) bring uiteindelik 'n einde aan die koalisie (Kannemeyer 1984:260-261). 

Dfe oorlog het ook verdere ingrypende gevolge vir Suid-Afrika ingehou: swak 

ekonomiese toestande, grootskaalse werkloosheid en 'n toestroming van swartes 

na die stedelike gebiede. 'n Belangrike uitvloeisel van die oorlog was dat die 

Westerse wereld en denke, in reaksie teen die Nasionaal-Sosiatisme, toenemend 

beweeg het in die rigting van denasionalisering, demokratisering en die 

verwerping van grense tussen ras, stand en geslag (Grove in Cloete 1980:2). Dit 

lei tot onsekerheid by die blankes oor die toekoms van die land en hulle posisie 

binne Suid-Afrika. Midde in hierdie onsekerheid het die H.N.P. die oplossing vir 

Suid-Afrika se veelrassigheid en blanke voortbestaan alhier gesien in 'n beleid 

van apartheid wat, alhoewel nog grotendeels onomskrewe, die afsonderlike 

politieke, ekonomiese, sosiale en territoriale voortbestaan van rasse in die 

vooruitsig gestel het (Cameron & Spies 1991:264,269; Kannemeyer 1984:262). 

Met hierdie beleid tree die H.N.P. (vanaf 1951 bekend as die Nasionale Party) as 

oorwinnaars uit die 1948-verkiesingsstryd - 'n posisie wat hulle geleidelik sou 

konsolideer en behou tot in 1994. 

Afrikanernasionalisme het getriomfeer. Onder blanke Afrikaners was daar 'n 

gevoel van solidariteit. Politieke, kulturele en kerkleiers het 'n ideologie uitgedra 
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dat die Afrikaner 'n geroepene is alhier wat 'n taak het ten opsigte van sy volk en 

ras en 'n verpligting om die minder ontwikkelde groepe op te voed. In die woorde 

van Kannemeyer ( 1984:265) lei dit tot die "mite" van die Afrikanervolk. Dit 

kulmineer uiteindelik in die totstandkoming van die Republiek van Suid-Afrika op 

31 Mei 1961 waarmee 'n ideaal vervul is wat oor geslagte heen deur leiers, 

politici en skrywers lewend gehou is (Grove in Cloete 1980:2). Vanaf 1948 tot in 

die sewentigerjare het die land ongekende ekonomiese groei beleef sodat 

Kannemeyer ( 1983:220) tereg aanvoer dat die Afrikaner in die Verwoerdera (die 

sestigerjare) in 'n soort euforie leef as gevolg van sy magsposisie, ekonomiese 

welvaart en die sekuriteit wat die beleid van apartheid gebied het. 

Die euforie is egter nie deur die anderskleuriges gedeel nie. Reeds na die 

Tweede Vryheidsoorlog sou sir Alfred Milner se beleid van segregasie, gegrond 

op etnisiteit, met die toesegging van swart reservate en beheer oor stedelike 

instroming, die grondslag vorm van formele rasse-oorheersing in Suid-Afrika 

(Coetzee 1990:12). Volgens Spies (in Cameron & Spies 1991:221) was "kleur ... 

vanselfsprekend 'n fundamentele skeiding, wat dwarsdeur groeps- of 

klasseverskille gesny het. In 1904 was slegs 21,5 persent van die bevolking 

blank, maar nogtans was dit 'n basiese aanname van Afrikaners en Britte dat 

Suid-Afrika 'n 'witmansland' is". Die blankes se paternalistiese houding teenoor 

nie-blankes en hulle voorkeur vir Westerse norme, het steeds die toon 

aangegee. 

Met Uniewording in 1910, is hulle regte weer eens oor die hoof gesien. 

Verskeie wette is trouens aanvaar wat swartes se werksgeleenthede, 

bewegingsvryheid en reg op grondbesit beperk het (Cameron & Spies 1991:221). 

Die mees ingrypende hiervan was sekerlik die Naturellen Grand Wet van 1913 

waardeur swart bewoning tot minder as 8 persent van die land se oppervlakte 

beperk is. Oor hierdie wet laat Sol Plaatje (in Coetzee 1996: 126) horn soos volg 

uit: 
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It created overnight a floating landless proletariat whose labour could be 
used and manipulated at will, and ensured that ownership of the land had 
finally and securely passed into the hands of the ruling white race. 

In 1912 word The South African Native National Congress (sedert 1923 bekend 

as African National Congress) gestig met die doel om die swartes se griewe te 

verwoord en hulle situasie te probeer verbeter. 

Na die Nasionale Party se bewindsoorname in 1948 is die apartheidsbeleid 

geleidelik in wetgewing vervat, byvoorbeeld: die Wet op Verbod op Gemengde 

Huwelikke (1949), die Ontugwet (1950), die Groepsgebiedewet (1950), die 

Bevolkingsregistrasiewet ( 1950), die Naturellewet ( 1952) of te wel "Paswet", en 

dies meer. 

Opstand vanuit nie-blanke geledere het nie uitgebly nie. Teen die agtergrond 

van opkomende Afrika-nasionalisme, die onafhanklikheidwording van Afro

Asiatiese lande en 'n wereldwye emansipasie van rasse en onderontwikkelde 

volke in die vyftiger- en sestigerjare, het swart politiek in Suid-Afrika ook meer 

radikaal geword. Die stigting van die A.N.C. se Youth League in 1943 het reeds 

aan die organisasie 'n meer militante karakter verleen. Diskriminerende 

maatreels (bv. die onetiese verwydering van kleurlinge van die gesamentlike 

kieserslys in 1956) het die swartes, kleurlinge en Asiate toenemend verenig teen 

'n gemeenskaplike blanke "verdrukker''. In 1955 word die Freedom Charter 

aanvaar tydens die Congress of the People waarin aangedring word op gelyke 

regte vir alle bevolkingsgroepe, 'n demokrasie gebaseer op die wil van die volk, 

staatsbesit van sleutelnywerhede, en dies meer. In 1959 word die P .AC. gestig 

wat "Africa for the Africans" opeis. Openlike verset bereik 'n hoogtepunt in 1960 

met die opstand teen die paswette in Sharpeville en Langa. Die gevolg hiervan is 

dat die P.A.C. en A.N.C. tot verbode organisasies verklaar word en sodoende 

gedwing word om hulle werksaamhede ondergronds voort te sit (Cameron & 

Spies 1991 :281-284). 
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Alhoewel die voorval en gevolglike polisie optrede hewige kritiek vanuit die 

buiteland ontlok het, het dit, ironies genoeg, bygedra tot Suid-Afrika se 

ekonomiese vooruitgang: "After Sharpeville, when it was apparent that African 

resistance would be crushed ... , foreign capital . . . began to pour into 

manufacturing ... " (Saul & Gelb in Coetzee 1990:32). Volgens Coetzee (1990:31) 

het die konsolidasie van 'n Afrikaner-nasionalistiese hegemonie gelyktydig 

geskied met die totstandkoming van 'n ander hegemonie: 

die A.N.C. en P.A.C. het begin afstand doen van hulle beleid van nie
gewelddadige verset. Nelson Mandela het gese: 'it would be unrealistic 
and wrong for African leaders to continue preaching peace and non
violence at a time when the Government met our peaceful demands with 
force.' 

Die regering het die groeiende swart weerstand begroet met teengeweld, die 

afkondiging van noodtoestande, die wettiging van aanhouding sonder verhoor, 

ensovoorts. In 1963 word toegeslaan op die hoofkwartier van Umkonto we 

Sizwe, die militere vleuel van die A.N.C., en talle prominente swart leiers, onder 

wie Nelson Mandela, word hierna tot lewenslange gevangenisstraf gevonnis. 

"Suid-Afrika het ... oenskynlik na 'n toestand van ordelike welvaart teruggekeer, 

hoewel onrus onder die oppervlak bly voortbestaan het..." (Cameron & Spies 

1991:309). 

Die groter welvaart wat vir die blanke Suid-Afrikaners beskore was, het 

geleenthede geskep vir ekonomiese sowel as intellektuele ontwikkeling. 

Alhoewel ook die landbou in hierdie tydperk geweldig vooruitgegaan het, het die 

platteland toenemend ontvolk as gevolg van die meerdere geleenthede in die 

stede. Talle blankes het, veral teen die laat sestigerjare toe die 

gekompliseerdheid van Suid-Afrika se rassesituasie duidelik geword het, die 

politieke en kulturele waardesisteem waarbinne hulle gefunksioneer het, begin 

bevraagteken. 
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3.2 Die literere denkklimaat 

Die Westerse literere toneel van die laat vyftiger- en sestigerjare is gekenmerk 

deur 'n modernistiese denkklimaat. Eksistensialisme, surrealisme, 

ekspressionisme en eksperimentalisme was vergestalting van 'n ontnugterde na

oorlogse wereld - 'h wereld met 'n krisis van sekerhede, soeke na sin, 

bevraagtekening van gevestigde waardes en oproepe om menseregte. Vele 

Afrikaanse skrywers het aansluiting gevind by die tendense vanwee hulle nouer 

kontak met die buiteland (Brink 1975: 126, 128; Coetzee 1990:38). 

Hierdie invloede, sowel as 'n bewustheid van die stagnasie wat veral die 

Afrikaanse prosa in die stadium gekenmerk het (kyk N.P.van Wyk Louw se 

uitsprake in Verantwoording: 1) en, bowenal, die optrede van 'n groep talentvolle 

skrywers, was die vernaamste redes vir die vernuwende tekens wat teen 1956 op 

die Afrikaanse literere front sigbaar geword het. 

In Vernuwing in die prosa (1961) wys N.P.van Wyk Louw nie alleen op die 

"stilstand" en tekortkominge in ons prosa nie, ("die twee uiterstes van die 

oorlaaide, skilderende styl en die te naakte, relaas-styl"), maar doen hy ook 

voorstelle vir moontlike vernuwing aan die hand op die gebiede van tema, 

taalgebruik, str~ktuur en wereldbeskouing (Botha 1987:122; Cloete 1980:319-

320). Die hoofstuk "Nakaart oor vernuwings" vestig verder die aandag op 

konkrete tekens van verandering wat reeds op te merk is: die fantastiese, die 

veranderde ingesteldheid, die eksperimentele in werke soos Keerweer (1946) 

deur C.J.M. Nienaber, 21 (1956) deur Jan Rabie, Etienne Leroux se Die eerste 

/ewe van Colet (1955), Hilaria (1957) en Die mugu (1959) en Dolf van Niekerk se 

Die son struikel (1960). Met die tweede druk van Vernuwing in die prosa (1963) 

kon Van Wyk Louw - met verwysing na Lobo/a vir die /ewe ( 1962) deur Andre P. 

Brink en Sewe dae by die Silbersteins ( 1962) deur Etienne Leroux - die volgende 

opmerk (in Cloete 1980:321 ): "Met hierdie twee boeke het daar in Afrikaans iets 

gebeur; iets waarmee mense rekening sal moet hou in elke latere bespreking van 

ons prosa". 
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Vanaf die vroee jare sestig was dit duidelik dat die nuwe ingesteldheid by 

skrywers tot 'n beweging gelei het. Die Beweging van Sestig was 'n groep 

skrywers wat, ten spyte van wesenlike verskille en verskeidenheid in werk, 

saamgesnoer was deur die gemeenskaplike strewe om 'n nuwe tydperk met 'n 

nuwe prosa tegemoet te gaan - in die woorde van Andre P. Brink ( 1975: 16): "'n 

nuwe tyd gekenmerk deur sy vooropstel van die relatiewe, en 'n nuwe prosa 

gekenmerk deur sy ontginning van alle moontlikhede van die medium". Die 

kwartaalblad "Sestiger" wat in 1963 gestig word, dien as gespreksforum vir 

skrywers en kritici terwyl die groepsverband verder versterk word deur die 

verskyning van Windroos: verhale deur 10 sestigers (1964). In 'n begeleidende 

opstel, "By ons jongste prosa", gee Van Wyk Lauw erkenning aan die 

totstandkoming van 'n nuwe beweging (in Cloete 1980:322): 

Hier weerskant van 1960 ... het 'n nuwe klimaattipe oor ons letterkunde 
gekom . . . die Afrikaanse literatuur het . . . die ingewikkeldheid, die 
verwikkeldheid van . . . menslike samelewings en individuele menslewens 
op 'n meer integere manier begin ondersoek en n6em as wat vroeer by 
ons die gebruik was . . . nie romantiserend, lieflikmakend, verdoeselend nie 
. . . vormvernuwing, vernuwing van inhoud en wereldbeskouing: dit alles 
word toegespits op hierdie nuwe verkenning van onsself en ons halwe 
vasteland. 

Ten spyte van die individualisme en verskeidenheid wat die Sestigers se werk 

vertoon het, is sekere gemeenskaplike kenmerke tog opvallend. Volgens Andre 

P. Brink (1975:13) is die "nuwe roman" veral deur drie aspekte herkenbaar: 

a. 'n uitgaan van die relatiewe as romangegewe, nie meer van die absolute nie; 

b. 'n al meer inborende ontginning van alle aspekte van romanstruktuur - wat 

uiteindelik 'n algehele verandering in die 'epiese wereld' gaan meebring; 

c. 'n spesifieke nuwe hantering en beskouing van tyd as aktiewe struktuurfaktor 

in die roman. 

Elize Botha (in Cloete 1980:323) noem "verdigting" en "verdigsel" as trefwoorde 

vir die prosa van die Sestigers: 

verdigting in die aanbiedingswyse, sodat die leser verplig word om te 
ontsyfer en te interpreteer op die wyse wat voorheen nog die poesieleser 
se prerogatief was; verdigsel, omdat die fantasia 'n al belangriker 



61 

strukturerende bestanddeel van die prosakuns word. Daar is ook 'n 
voorkeur om 'na binne te kyk', om die mens self, as karakter in die 
prosawerk, aan die woord te stel, om verskillende lae van sy bewussyn, sy 
gevoelslewe, letterlik 'sprekend' te maak. 

Oor die rol van die fantasie in die sestigerprosa, vra Ampie Coetzee (1990:35) 

die volgende: " ... waarom sou die prosa - die beste medium vir 'refleksie' en 

'weergawe' - begin wegbeweeg het van die realistiese, veral in hierdie tye van 

onderdrukking?" 'n Moontlike antwoord is volgens horn gelee in die strewe van 

die Sestigers om die Afrikaanse prosa te verinternasionaliseer, of anders " ... het 

die Afrikaner horn . . . so afgesluit deur sy eie prestasies dat daar geen buitekant 

meer was nie . . . geen geskiedenis nie - net suiwer letterkunde". In 'n latere 

artikel (1996:135) se hy die volgende oor die plaasroman uit hierdie periode: 

" ... at the time when . . . there was an economic boom in South Africa, the 

elements of the narrative became more philosophical, psychological, archetypat 

. . . The reactionary nature of the farm novel had changed to a literary and 

intellectual radicalism". Ook Andre P. Brink (1975:130-131) is van mening dat die 

ouer prosa, ten spyte van tekortkominge, 'n veel breer en meer aktuele terrain 

aangespreek het as die van Sestig. Daarom is die "opneem van die Suid

Afrikaanse gegewe - nie noodwendig as literature engagee nie, maar as 

uitgangspunt vir die soektog na sinvolle patrone", noodsaaklik. Hy vervolg: 

En in hierdie opsig is die hedendaagse Afrikaanse skrywer se werk ... 
moeiliker as sy voorganger s'n: wanneer daardie tradisionele skrywers die 
probleme van hul aktualiteit aangepak het, het hulle nog as't ware 
'namens die volk' gepraat, . . . Vandag is dit skaars moontlik, omdat die 
literatuur intemasionaal geword het en die skrywer die doen en late van sy 
volk toets aan ander maatstawwe as die van die volk se eie konvensie. 

Terwyl die Afrikaanse skrywer inderdaad vroeer draer was van die Afrikaanse 

gedagte, was hy nou draer van die internasionale gedagte - 'n denkrigting wat 

weinig simpatie gehad het met eksklusiewe Afrikanemasionatisme en 'n beleid 

van apartheid (Cloete 1980:2-3). Hierdie tendens lei tot toenemende polarisasie 

tussen skrywers enersyds en die owerheid, kerk en Afrikaner "establishment" 

andersyds - 'n polarisasie versterk deur heftige polemieke, uitsprake aan beide 

kante en die instelling van die Raad van beheer oor publikasies in 1963. Die wye 
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belangstelling wat df e meningsverskille geniet het, het tot gevolg gehad dat die 

invloed van die vernuwing op literere terrain uitgekring het die 

bevraagtekening van die morele, godsdienstige en politieke waardes van die 

Afrikaner het op die hele maatskaplike bestel sy invloed gelaat (Kannemeyer 

1983:229). 

3.3 Die aftakeling van plaasgrense 

3.3.1 Etienne Leroux: Sewe dae by die Silbersteins (1962) 

Wanneer N.P.van Wyk Louw in 1963 Sewe dae by die Silbersteins uitsonder as 

een van twee romans waarmee "rekening" gehou sat moet word in toekomstige 

beskouings van die Afrikaanse prosa (kyk 3.2:59), is dit vanwee die wyse waarop 

die vernuwende gees van Sestig daarin vergestalting vind. Die "andersheid" van 

die roman word inderdaad bevestig deur die hewige polemieke wat dit ontketen 

het by die verskyning daarvan en veral by die toekenning van die Hertzogprys 

aan Etienne Leroux vir die roman in 1964. In hierdie studie word veral "rekening" 

gehou met Sewe dae by die Silbersteins vanwee die betekenisvoHe inspelings op 

die tradisie van die Afrikaanse plaasroman. 

Taite tradisionele elemente van die Afrikaanse plaasroman is herkenbaar: 

die gebruik van 'n boereplaas as agtergrondgegewe (kyk 2.4.5:48), 'n 

manipulerende, ouktoriele verteller (kyk 2.4.3:47), die chronologiese 

tydshantering (kyk 2.4.4:48), die plaaseienaar as heerser oor 'n feodale opset 

(kyk 2.4.13:51 ), die romanse en voorgenome huwelik tussen die dogter van die 

plaas en 'n geskikte jong man wat 'n toekomstige erfgenaam sal verseker (kyk 

2.4.2:47; 2.4.10:50) sowel as die spanning tussen die goeie en die bose (kyk 

2.4.7:49). Die verrassende wyse waarop daar egter met dfe elemente omgegaan 

word, bring 'n radikale vernuwing in die betekenis van die plaas in ons 

letterkunde. 
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Die verhaal handel kortliks oor 'n jong man, Henry van Eeden, wat 'n 

sewedaagse besoek aan 'n Bolandse wynplaas, Welgevonden, bring om sy 

toekomstige bruid, Salome Silberstein en haar familie te ontmoet. Dit blyk egter 

dat hy eers 'n inisiasieproses moet deurmaak: "Sy onskuld moet vernietig word. 

Hoe anders durf hy trou?" (1964:22)7
; hy moet leer onderskei tussen goed en 

kwaad: " ... en dis die tragedie van volwassenheid dat jy jou onskuld moet verloor 

. . . dat jy die duiwel eers moet leer ken voor jy die poorte van die hemele kan 

ingaan" (29). 

Die tekening van Welgevonden as speelruimte stem oenskynlik ooreen met 

die gevestigde beeld van die plaas (kyk 2.4.5:48), maar die parodierende inslag 

van die ouktoriele verteller is onmiskenbaar: 

Die Bolandse landskap van wingerde, berge, borne en gesellige riviertjies 
dra alles by tot die decor. Hulle nader spoedig die landgoed wat aan die 
bo-ent van 'n vallei gelee is. Die ingangspoort bestaan uit twee enorme, 
witgeverfde pilare, aan weerskante verbind met ewe wit geverfde ringmure 
wat soos twee arms die aardse besittings van die Silbersteins tot teenaan 
die horison omhels . . . Die pad na die huis is geteer en slinger berekend 
tussen die ou Kaaps-Hollandse Jonkheershuise aan die een kant en ou 
Kaaps-Hollandse stalle aan die ander kant. Die deure lyk op stinkhout, die 
dakke is vars gedek ... die gewels trapsgewys met rondings bo ... (9-10). 

Die laser word ook reeds in die outeursteks gewaarsku: 

Daar bestaan nie 'n plaas soos Welgevonden nie, 

Alie karakters is denkbeeldig, 

Die gebeure is onwaarskynlik. 

Hierdeur word nie alleen die illusie van die historiese wynplase as bakermat van 

die blanke landelike beskawing aangetas nie, maar deur die gebruik van die 

begrip "onwaarskynlik" (i.p.v. die gebruiklike "denkbeeldig") word 'n element van 

fantasie in die vooruitsig gestel (Botha in Cloete 1980:432). Oit word bevestig 

deur verdere ruimtelike beskrywings deur 'n manipulerende ouktorille 

verteller: die speelruimte word byvoorbeeld as "decor'' en die plaas self as 

"legende" voorgehou (9); daar is hoekies en gangetjies "wat nerens heen lei nie" 

(10); voetpaadjies is "onloopbaar" (10) en daar is "artistieke klein fonteintjies van 

7 Alie verdere verwysings is na die 1964-uitgawe van Sewe dae by die Silbersteins. 
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onreelmatige vorm met kabouters en maniese muurtjies" (10). Die gedurige 

opeenstapeling van gegewens versterk die kunsmatige kwaliteit van die ruimte: 

die lys uitheemse borne (10), die verskillende gewelstyle (27), skoorstene (54) en 

soorte silwer (55). 

In hierdie roman is daar nie sprake van 'n nostalgiese terugblik op 'n 

ge"idealiseerde landelike leefwyse van weleer nie (kyk 2.4.1 :47): "Die nuwe era 

het begin ... Die ou Welgevonden bestaan nie meer nie - die Welgevonden 

waarmee die monumentekommissie so dweep" (32). Die ganse ideologiese 

betekenis eie aan die tradisionele plaasroman word trouens ontluister: 

"Welgevonden is alreeds 'n bespotting van die afgetope beskawing" (53); "Ewige 

waarhede word nie van tydperk tot tydperk outomaties oorgedra nie - in elke 

epog moet hulle van nuuts af gevind word . . . Ons vra op 'n ander manier: wie is 

ons?" (32). Dit is eweneens betekenisvol dat die beptande huwelik waarop die 

toekoms van die plaas berus, 'n huwelik is tussen 'n Afrikaner (Henry van Eeden) 

en 'n Jadin (Salome Silberstein). Die liefdesverhaal word verder geperverteer in 

die wyse waarop die voornemende bruidegom, so lig die verteller die leser in, juis 

in alles glo behalwe die liefde. Hy sal "gepaar'' word met Salome, "kinders kry en 

homself perpetueer" (13). 

Die hedendaagse Welgevonden is 'n ultra moderne landgoed waarvan die 

"hart" 'n "dieselenjin" is (12-13), waar mense-arbeid vervang is deur 

meganisasie (73-74), waar seisoene in 'n proefbuis nageboots word (150-151) en 

waar menslike beheer irrelevant geword het (31 ): 

Welgevonden is 'n super-masjien en niemand is onontbeerlik nie. Ons is 'n 
groot organisme, 'n super-demokrasie wat tegnies perfek werk. Die enkele 
menslike geval het 'n kliniese begrip geword; die mens-wees is 'n 
abstraksie; ons werk alma! as span saam in die laboratorium. 

Die "organisme" word 'n groteske lewende teenwoordigheid in die verhaal wat 

die lewens van sy bewoners rig en reguleer. Selfs 'n gesprek met God kan slegs 

plaasvind met behulp van 'n masjien omdat die "gedruis" volkome "afsondering" 
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~n "stilte" waarborg (50-51 ). Die hele interaksie tussen boer en grond, mens en 

natuur, wat die onderbou van die tradisionele plaasroman vorm, word opgehef. 

Jock Silberstein word steeds deur die verteller as die tradisionele "heerser op 

sy landgoed; die goue god van Welgevonden" (70) beskryf. Hy staan egter aan 

die hoof van 'n brose en kunsmatige feodale stelsel soos blyk uit die feit dat die 

werkers op die plaas nie eers weet wie hy is nie (31 ). Jock handhaaf, ten spyte 

van sy sogenaamde liberale sienswyses, "volkome apartheid" op die plaas (73). 

Die parodierende perspektief van die verteller is egter weer eens opvallend: "aan 

die kant van die witwyn is 'n reeks Kleurlingmeisies in wit, en aan die kant van 

die rooiwyn is 'n reeks blanke meisies in bruin uniforms geklee" (73). Wanneer 

die werklike "hartklop" van die sisteem, die dieselenjin, tot stilstand ruk tydens 'n 

veelrassige partytjie (92), verval die ganse orde en kom die kunsmatigheid 

daarvan aan die lig. Die kerk, skool en administratiewe geboue van die swart 

werkers gaan in vlamme op (92), die tuinier beplan om Jock se "sleutelposisie in 

die Groot Masjien" oor te neem (122), die huishouding kom tot stilstand (105) en 

"Jock Silberstein se fabriek, sy hele plaas, lyk onbeduidend. Enige oomblik kan 

hulle tot as verkrummel" (95). Op hierdie wyse lewer die roman sosiale en 

politieke kommentaar. 

T erwyl die spanning tussen goad en kwaad in die tradisionele plaasroman 

gekoppel was aan 'n stad-land teenstelling (kyk 2.4.7:49), skuif die goeie en die 

bose, die stad en die plaas, op Welgevonden ineen. Die plaas is nie meer 'n 

afgeslote beskutte domein nie, maar word beeld van 'n komplekse universele 

wereld waarin die grense tussen goed en kwaad vervaag. Die naam van die 

hoofkarakter, Henry van Eeden, impliseer sy aanvanklike onskuld: hy is "van die 

paradys" (Smuts 1975:27). Welgevonden is egter geen tuin van Eden nie. 

Gedurende die sewe dae van sy besoek (verwysend na die sewe skeppingsdae), 

moet hy kennis van goed en kwaad bekom en die "sondeval" beleef alvorens hy 

in die huwelik kan tree en die baas van die plaas kan word. Die proses geskied 

volgens 'n vaste chronologiese patroon. Die sewe dae kom in sWNe 

agtereenvolgende hoofstukke aan die bod. Elke dag verloop volgens 'n bepaalde 
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roetine: soggens verken hy die landgoed saam met Jock, daarna volg 'n 

rusperiode en saans woon hy partytjies by waar hy voorgestel word aan mense 

uit alle strata van die samelewing en blootgestel word aan elke denkbare 

boosheid en sonde. Hierdie vaste roetine sleur horn as't ware mee (en die laser 

saam met horn) op 'n verkenningstog deur 'n verwarrende en komplekse, 

sondige weretd waarin alle sekerhede geleidelik afgetakel word (54). Uiteindelik 

kom hy tot die besef: "Sy onskuld was 'n gebrek aan kennis; sy gebrek aan 

kennis 'n valse onskuld" (141). Die inisiasie is voltooi en Henry van Eeden word 

Henry Faustus wat 'n verbond met die duiwel aangaan (141 ). 

In haar bespreking van "Die moderne Afrikaanse prosa teen die agtergrond 

van die Afrikaanse prosatradisie" (1987:78), dui Elize Botha aan dat waar die 

tradisionele hoofpersonasie 'n eiesoortige karakter is wat feitlik as "portret" aan 

die leser voorgehou word, die moderne hooffiguur dikwels "ondersoeker, 

waarnemer, pelgrim, speurder'' is wat die verhaalwereld, met die "vertolkende 

medewerking van die leser'' ontsluit. Van Henry van Eeden word wel aanvanklik 

'n ironiese "portret" voorgehou, maar op so 'n wyse dat sy individuatiteit volkome 

ontken word (13): 

Hy is sewe-en-twintig jaar oud en alreeds vasgevang in 'n patroon 
waaroor hy geen beheer het nie . . . Behalwe aan liefde glo hy in alles: die 
waarde van godsdiens, skoonheid, die invloed van die natuur op die 
mens, die staat, die liberale gewete, die toekoms van die mensheid, die 
onverganklikheid van simbole, die goeie orde, wellewendheid, 
liefdadigheid, sekuriteit en die mens as die kroon van die goddelike 
skepping . . . Henry van Eeden is 'n vlekkelose klein robot, doelbewus deur 
'n sekshandeling geskep en behoorlik gekondisioneer. 

Juis hierdie "tradisionete oortuigings" maak van horn 'n outsider binne die 

vreemde, fantastiese Welgevonden-opset. Sy misplaastheid blyk uit sy onvermoe 

om 'n betekenisvolle gesprek ta voer, sy verkeerde kleredrag, sy aanvanklike 

verwarring, ensovoorts. Die leser leer ken Henry hoofsaaklik vanuit die 

manipulerende perspektief van die verteller, byvoorbeeld: "Hy ondergaan 

alreeds, sender dat hy dit weet, die sondeval . . . die geboorte van bewuswording 

... die vloek van onderskeiding" (127). Henry is en bly tydens sy peregrinasie 'n 
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vlak karakter. Hy word juis gestroop van enige moontlike individualiteit 

gedurende sy besoek sodat hy 'n uniforme ''figuur" word en sodoende kan 

inskakel by sy omgewing, een kan word met die massa (153-154). Op hierdie 

wyse word hy argetipe van die universele mens wat die saambestaan van goed 

en kwaad moet aanvaar. Eers dan is die "robot" vir die eerste keer in staat tot 

menslikheid wanneer hy kan vrees, kan glo en kan liefhe ( 130, 138, 155). 

In 1995 kan Van Coller terugskouend tc9die volgende slotsom aangaande 

Sewe dae by die Silbersteins kom ( 1995a:27): 

Daar is min werke wat die tenietgaan van 'n ou sosiale orde so 
genadeloos beskryf. Hoewel dit in alle opsigte 'n werk van Sestig is, wys 
Leroux ook haas profeties vooruit na die uiteindelike politieke val van die 
Afrikaner. 

3.3.2 Karel Schoeman: 'n Lug vol helder wolke (1967) 

In 'n bespreking van Laat vrugte beweer Van Coller (1987:5) dat 'n Lug vol 

helder wolke eers tot sy "reg" kom as dit gelees word -

... as antwoord op die ideologie van die tradisionele plaasroman in 
Afrikaans. Die hele inspeling op Laat vrugte t.o.v. besonderhede soos die 
motiewe van 'wag', die liefdesverhouding en swanger meisie, die verset 
teen die moraliserende kerk, die lineere opvolging, ens. is so veelvuldig 
dat dit 'n hele studie regverdig. 

Wat motiewe, karakters en tydruimtelike situering betref, eggo die novelle 

inderdaad in groat mate die van Laat vrugte. Andre P. Brink (in Nienaber 1982: 

208) verwys selfs ietwat neerhalend daama as 'n "Van der Heeveragtige 

plaasnovelle". Op strukturele vlak stem die teks ooreen met die tradisionele 

plaasroman omdat die eksperimentele werkswyse eie aan Sestig afwesig is. Die 

vernuwende bydrae van die novella is egter opgesluit in die wyse waarop die 

ideologiese kode as teiken funksioneer wat ondermyn moet word. 

Die verhaal speel af op 'n tipiese Vrystaatse plaas, Eindvlei, ten tye van die 

Eerste Wereldoorlog en herroep so dieselfde tydvak en ruimte as in Laat vrugte 

(kyk 2.3.2.3:36). Kobus, die hoofkarakter, word verplig om sy studies te laat vaar 
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en teen sy sin terug te keer na die familieplaas na sy pa deur 'n beroerte 

neergefel word. Vasgevang tussen sy plig as erfopvolger en sy hunkering na 

verre en wyer horisonne, knoop hy 'n ongeoorloofde verhouding aan met sy 

bywoner-niggie, Alida, wat lei tot haar swangerskap en uiteindelike selfmoord. 

Hiema neem Kobus finaal afskeid van sy geboortegrond. 

Die verwantskap sowel as die verskille tussen Laat vrugte en 'n Lug vol helder 

wolke is betekenisvol. In beide is daar 'n ongeoorloofde liefdesverhouding wat lei 

tot 'n buite-egtelike swangerskap. Terwyl dit in Laat vrugte bydra tot die 

uiteindelike oplossing wanneer oom Sybrand herenig word met Henning en beset 

dat hy deur sy seun en kleinseun "verbonde is aan die oneindige kringloop van 

tye en aan God"(kyk 2.3.2.3:42), word Alida in Schoeman se novella juis 

slagoffer van 'n veroordelende gemeenskap en geloof en word die einde van die 

"dinastie" finaal bevestig deur die gevolglike dood van 'n toekomstige erfgenaam 

en Kobus se besluit om die plaas te verlaat (1993:95-96)8
. 

Beide Henning en Kobus keer as die spreekwoordelike "verlore seun" terug 

na hulle geboortegrond nadat hulle onderskeie vaders hulpeloos gelaat word as 

gevolg van 'n beroerteaanval. Vir Kobus betaken dit egter nie 'n oplossing en die 

verwesenliking van 'n toekomsideaal nie - hy verkies juis 'n alternatiewe 

bestaanswyse: "Om die boeie en die bande te verbreek, al die gebooie en wette, 

reels en tradisies wat horn met hul sinneloosheid omspan ... " (53). Hy beweeg as 

outsider binne die tradisionele plaasmilieu: "Hy sal nooit die lewe hier aanvaar 

nie ... hy bly op die plaas asof hy bloat 'n tydelike besoeker is ... " (32); "Ek wil nie 

in die ou hokkie ingepas word wat hulle hier vir my gemaak het nie, ek wil self my 

plek in die werefd kies ... " (69). 

Anders as in die tradisionele plaasroman is hier geen verheerlikte perspektief 

op die plaaslewe nie, maar getuig die ruimtetekening eerder van uitsigloosheid 

en eensaamheid (5-6): 

8 Alie verdere verwysings is na die 1993-uitgawe van 'n Lug vol helder wolke. 
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Buite gfoei die dag en le die vaalbruin land sonder lewe onder die 
verdonkerende lug . . . Die dag word donker, maar die reen bly uit: die lug 
gloei teen die gesig en die spruite is droog, geen wind spring op om die 
windpomp te laat draai nie. 

Die plaasruimte word bevolk deur tipiese karakters soos die moraliserende 

predikant, matriargale ouma, gelate moeder. In die "portret" van die patriarg, oom 

Barend, is die ooreenkoms met oom Sybrand opvallend: 

Altyd was hy in bevel en beheer gewees, 'n skraaf, swygsame man, streng 
met sy straf - sy kinders, sy plaasvolk - karig met sy lof, wat alle 
besluite geneem en bevele gegee het sonder om verset te duld. Selfs sy 
kinders hat vir horn ontsag gevoel eerder as lief de ... ender horn hat almal 
hard gewerk, en hy self die hardste. 

Deur middel van die ouktoriile verteller en die personale perspektief van 

Kobus, word die plaasmense gekarakteriseer in hulle ou-testamentiese leefwyse 

(6,18,92) en in hulle letterlike en figuurlike begrensdheid: " ... in (die tyd se) 

verbygaaPt ~et hulle deur die geslagte deal van die land geword en die land van 

hulle, sodat hulle nerens anders ooit meer vrede kon vind nie as in hierdie 

wydheid en verlatenheid" (112). Hulle sekerhede en waardes is bowenal 

bevestigend van 'n bepaalde ideologie (kyk 2.4.16:52): 

... dis iets om op trots te wees, 'n erfplaas . . . Jy't 'n pfig, 'n dure plig, 
teenoor jou hele familie om dit te bewaar, nie net teenoor jou eie nageslag 
nie, maar teenoor jou pa en jou oupa en sy pa, al die mense wat hier 
begrawe le. Dis hulle wat die wereld hier skoongemaak het en die plaas 
uitgele en opgebou het sodat jy dit kan erf ... (56) 

Ons het God aan ons kant, en in Hom kan ons die oorlog nog wen, die 
oorfog vir ons behoud as Christenvolk hier in Afrika. Hy hat ons met 'n 
doel hier geplaas en Hy sal die doel ook verwesenlik (58). 

Die rassesiening van die tyd en daarmee saam, die noodsaaklikheid van 

blanke arbeid, blyk onomwonde: 

... jy sal moet inspring en die plaas ender hande neem ... Ek hat lank laas 
so 'n onnutsige klomp kaffers gesien soos die spul wat heeldag hier op die 
werf rondle . . . Hulle moet kortgevat word, dis at manier om met 'n kaffer te 
werk (56). 
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Vir Kobus is die ptaasarbeid egter sinneloos: "Die kaffers kon die werk gedoen . 

het, April kon toesig gehou het, maar nee, ek moes terugkom ... Alles net so los 

om hier na die skape te kom kyk" (22). 

Meester se ideologiese perspektief bied, soos die van Kobus, 'n alternatief: 

Dis so maklik om maar verstrik te raak in willoosheid en ailes blindelings 
te aanvaar as die gawe van God of van die noodlot. Blind aan te gaan 
soos die mense hier rondom ons in 'n geloof wat hulle van hul ouers geerf 
het saam met die plaas en die meubels en die familiebybel ... om maar 
net te glo soos sy vader geglo het en te maak soos hy gemaak het, om jou 
lewe oor te neem van andere in plaas van dit self uit te kap (53). 

Vir h6m wag die land nog om getem te word: 

Hierdie land vra groot dinge . . . Oneindige ruimtes, geweldige afstande, 
alles maar net half getem, soos 'n gedurige uitdaging aan die mense wat 
hier bly. Dit wag op groot dade ... maar daar gebeur niks nie. Die mense 
lewe klein op die eindelose vlakte en hulle stem me· raak weg in die stilte 
(54). 

Kobus se besluit om die plaas te verkoop, is dus ook 'n besluit teen'n ideologie 

wat onlosmaaklik deel daarvan is. So verkry die naam en ruimtetekening van die 

plaas 'n dieper dimensie: " ... Eindvlei, hier in die uithoek van die distrik, aan die 

einde van die pad ... " (17). Al wat ten slotte oorbly is 'n land wat wag op "groot 

dade": "Die plaas is verlate ... Die skaaptroppe sprei uit oor die veld waar hulle 

wei, die wolke kom op om die lug te bedek, en die land wag in stilte ... " (114). 

Sy liefde vir die grond, ten spyte van sy besluit om dit te verlaat, is van 

besondere belang en versinnebeeld die problematiek van die blanke Afrikaner op 

'n kruispad in Afrika (110-111 ): 

Nou pas . . . besef hy ten voile hoeveel dit alles vir horn beteken en hoe hy 
dit liefhet ... Vreemd, dink hy, dat hy n6u eers op die laaste oomblik besef 
hoe onlosmaaklik dit alles is, sy erfgoed op aarde waarvoor daar geen 
plaasvervanger kan wees nie. En tog sat hy gaan en sy liefde en verlange 
soos 'n las met horn saamdra, verdeel tussen oorgawe en afkeer, tussen 
liefde en verwerping. 

Volgens Van Coller ( 1995a:27) word hierdie novelle op subtiele wyse -

Een van die sterkste betrokke werke van Sestig en 'n hewige aanklag teen 
'n ideologie wat gemik is op onderwerping en selfs onderdrukking gevoed 
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deur tradisies, waardes en godsdiens wat geen plek inruim vir die 
individuele vryheid nie. 

Juis deur die troue herskepping van 'n tradisionele plaasromanwereld, het die 

ideologiese deurbreking van hierdie kode soveel inpak op die laser en slaag die 

novella inderdaad daarin om op skreiende wyse sosiale en politieke 

kommentaar te lewer. 

3.3.3 Anna M. Louw: Kronielc van Perdepootf(1975) 

In 1956 verskyn Van eensame mense deur Elise Muller - 'n roman wat deur 

Kannemeyer (1983:34) bestempel word as '"n pragtige ontwikkeling op C.M.van 

den Heever se plaasromans". Twee ander belangrike vroueskrywers, Anna M. 

Louw en Wilma Stockenstrom, maak ook in die periode hulle toetrede tot die 

genre van die plaasroman, 'n domein in die Afrikaanse letterkunde wat voorheen 

deur manlike skrywers oorheers is. 

Volgens Kannemeyer (1990:266) is Kroniek van Perdepoort "een van die 

merkwaardigste romans van die sewentigerjare" terwyl Van der Merwe (in 

Nienaber 1982:632) dit beskou as "een van die hoogtepunte in die Afrikaanse 

literatuur''. Dit word bekroon met die C.N.A.-prys (1975), die W.A.Hofmeyer-prys 

(1976) en die Hertzogprys (1976). Alhoewel dit primer 'n kroniek of geskiedenis 

van die Lotrietfamilie bevat, dui die titel reeds aan dat dit insgelyks die 

geskiedenis van die plaas, die tuiste, van hierdie familie is. Volgens Smuts 

(1979:7) is dit "nie die verhaal van 'n willekeurige groep mense nie, maar wet 'n 

familie wat onlosmaakbaar en noodlottig verbonde is aan 'n bepaalde plek". 

Lucia Minnaar (in Steenberg 1977: 113) wys in 'n insiggewende bespreking 

van die roman op die drieledige struktuur wat dit ten grondslag le. Die vertelde 

tyd beslaan 'n periode van drie dae, alhoewel die geskiedenis van die Lotriets 

oor drie geslagte heen, vanaf die begin van die eeu tot en met die verhaalhede, 

aan die lig kom. Die roman bestaan verder uit drie dele waarin die gebeure van 

die drie dae weergegee word in a-chronologiese volgorde: 
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Deel Een: Die Lykskouing 

Sondag 9 Maart 

Deel Twee: Die Begrafnis 

Saterdag 8 Maart 

Deel Orie: Die Getuies 

Vrydag 7 Maart 

Hierdie betiteling en werkswyse suggereer 'n misdaad of wantoestand wat 'n 

ondersoek verg en dan wel 'n ondersoek terugwerkend in die verlede in om die 

toestand in die hede te verklaar. Die omgekeerde tydsaanwending is in 

ooreenstemming met die vemuwingsstrewe na "making it strange" juis ten bate 

van verheldering (Cloete 1980:345). Deel Twee en Orie word inderdaad 'n 

"reuse-eksposisie" (Smuts 1979:19) wat die vrae wat in die eerste gedeelte 

ontstaan verklaar terwyl die leser, met die nodige voorkennis, in staat gestel 

word om die gegewens betekenisvol te orden en te interpreteer. 

In die drie gedeeltes word 'n drievoudige perspektief op die gebeure gegee 

deur 'n ouktoriile verteller en verskitlende fokaliseerders. Volgens Minnaar (in 

Steenberg 1977:115) is die perspektiefaanwending vergelykbaar met drie 

nouerwordende konsentriese sirkels random Perdepoort en sy bewoners. Deel 

Een bevat die beperkte perspektief van buitestanders en 'n rapporterende 

verteller terwyl die gesinslede hulleself ook deur middel van uiterlike handeling 

en dialoog openbaar. Op hierdie wyse word die leser georienteer ten opsigte van 

die verskillende karakters, die ruimte en bepaalde vrae wat ontstaan. In die 

tweede gedeelte vernou die perspektief na df e van die familiekring in hulle 

omgang met mekaar en 'n alwetende verteller met insig in die karakters se 

gedagtewereld sodat intiemer kennis van hulle aard aan die lig kom. In Deel Orie 

is die perspektief van die een Lotriet op die ander nog intiemer van aard en is die 

onderskeie karakters met introspeksie besig op so 'n wyse dat hede en verlede 

vir hulle as't ware ineenskuif en hulle diepste wese blootgele word. Namate die 
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perspektief dus vernou, verbreed die romanwereld ten opsigte van die insigte wat 

die leser in die karakters en hulle probleme bekom en in die wyse waarop die 

verlede progressief onthul word (Minnaar in Steenberg 1977: 115-117; Smuts 

1979:9-11 ). 

Die leser word teruggevoer tot aan die begin van die eeu toe die patriarg, 

Koos Lotriet, vanuit die Boland gekom het om vir horn 'n spogplaas, 'n "empire", 

te vestig in die omgewing van die Swartberge (1975:21 )9. Hier lei hy en sy gesin 

'n weelderige maar ge"isoleerde bestaan. Na sy dood word die grond verdeel 

tussen sy vyf seuns. Alhoewel drie van hulle in sy voetspore probeer volg, gaan 

die plaas toenemend agteruit. Wanneer daar besluit word om Koos en sy vrou, 

vyftien jaar na sy dood, te herbegrawe, lei die besluit tot 'n bestekopname van 

die verlede by die onderskeie karakters sodat die lewensloop van Koos Lotriet en 

sy nageslag so aan die lig kom. 

Die ruimtetekening van Perdepoort bevestig die verval van die plaas en van 

'n eertydse leefwyse. In "Koos Nek se tyd" was daar "donkergroen lemoenboorde 

en wingerde, die troppe stoetperde op die kweekplate tangs die rivier'' (21 ); 'n 

"paleis van 'n huis" (22) en "Binnekant die ringmuur was daar die blombeddings 

in die vorm van snoere, vierkante en sirkels en tussendeur kweek met 

voelbaddens en krullerige ysterbankies, selfs 'n marmerbeeldjie" (23). In die tyd 

van sy seun Attie: 

... lyk die ouhuis soos een van daardie poskaarte van imposante wonings 
wat mense graag aan buitelandse vriende stuur: 'n uitstekende voorbeeld 
van nieu-Kaaps-Hollands . . . Gaan jy nader, is daar tekens van 
verwaarlosing . . . die voelbaddens is deesdae leeg, die beeldjie van 'n 
najade is afgehaal en weggesit, die roosbome skuil nie meer onder 
sambreeltjies nie ... daar is nie meer perde op die kweekplate nie (27). 

In hierdie beskrywing is die vreemclheid van die Westerse opstal binne die 

Afrika landskap opvallend (kyk 2.4.5:48). In die hittenewels lyk dit selfs vir Attie 

asof die opstal " ... los van die aarde (dryf), die gewels koddig verleng ... " (104). 

Dit is asof die natuur terugeis wat van horn ontneem is deur die beskawing: 

9 Alle verdere verwysings is na die 1975-uitgawe van Kroniek van Perdepoort. 
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" ... wildehawer staan en saad skiet op braaklandjies . . . die paar pruime en pere 

se blare is tot spinnerak gestroop deur die boomslak" (91 ). 

Alhoewel die stelsel van erfopvotging (kyk 2.4.10:50) en gevolglike 

versnippering van grand sy tol van Perdepoort geeis het, kom die dieperliggende 

rede vir die verval van die plaas algaande aan die lig, naamlik die geestelike 

degenerasie by Koos Lotriet se nageslag. Terwyl die voorgeslagte in die 

tradisionele plaasromans reeds 'n prominente teenwoordigheid was (kyk 

2.4.11 :50), ontwikkel Koos Nek, alhoewel hy ten tye van die primere gebeure 

reeds vyftien jaar oorlede is, tot volwaardige karakter in die roman. Die 

openingswoorde stet horn reeds sentraal: "Vertel my iets oor horn ... hy's mos 

glo een van die distrik se legendes?" (3). Deur middel van ander karakters se 

herinneringe blyk dit dat die suksesvolle Koos Lotriet, alias Koos Nek, se 

opvallendste karaktertrek sy hoogmoed en trots was: "S6 hovaardig ... sal eerder 

vrek van die dors as om 'n koppie koue water vemiet uit 'n ander se hand te 

ontvang" {22); " ... van die begin af was die houding daar: kop hoog . . . oe wat wil

wil by jou verby kyk" (22); "Trots mens, maar had rede vir sy trots" {108). Hierin 

openbaar hy 'n duidelike ooreenkoms met oom Sybrand {kyk 2.3.2.3:39). In hulle 

teruggryp na 'n glorieryke verlede is dit duidelik dat Koos Nek se hoe eise steeds 

die maatstaf is waaraan sy kinders hulself meet: "oorlede Pa het altyd gese ek is 

al een van die seuns wat die regte aanvoeling vir 'n perd het" (100); "Ashy, Jan, 

egter net die kwart van sy oorlede pa se selfvertroue had!" (110). Sodanige 

vergelyking beklemtoon die degenerasie by die volgende geslag: "In emstiger 

gesprekke is daar altyd verwys na die feit dat ou Koos se lote almal wild is" (5); 

"Chris het horn al dikwels afgevra waarom sy broers - en hy oak - wat van die 

begin af so goed toegerus was, oenskynlik almal langs die pad aan die uitsak is" 

( 140). Fisiese degenerasie word veral vergestalt in Attia se seun, die 

swaksinnige Kalie, wat 'n noodwendige verbreking van die skakel van erfgename 

in die vooruitsig stel en daarmee die hoop om Perdepoort van ondergang te red, 

verydel. 
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Die degenerasie by sy nageslag kan egter juis teruggevoer word na Koos Nek 

self in die wyse waarop hulle ook op geesteHke gebied sy erfgename is: "Koddig 

. . . hoe elkeen van hulle iets van ou Koos in hulle het. .. " (65-66). By die oudste 

seun, Jan, lei die voorbeeld van sy pa tot 'n minderwaardigheidskompleks wat 

aanleiding gee tot sy slapheid en afguns ( 109). Dit veroorsaak weer frustasie en 

woede by sy seun, Jaco (227). Kobus word aanvanklik deur Koos beskou as die 

seun wat geskik is om sy opvolger te wees (100). As gevolg van die hoe eise wat 

dit aan Kobus stel, verval hy egter geheel en al in vraatsug en alkoholisme (168). 

Die fitosofiese Klaas gaan teen sy sin medias studeer om sy pa te plesier, maar 

dit lei uiteindelik tot sy sinisme en algehele traagheid (129). Chris, die laatlam, 

vervul sy pa se wens en studeer teologie, maar voer 'n geheime stryd teen die 

onderdrukte wellus in horn (134). Attia, Koos se uiteindelike "opvolger", het 'n 

mania om in die voetspore van sy pa te volg en die glorie van Perdepoort in 

stand te hou, maar juis dft lei tot sy hebsug en vrekkerigheid (105) - tot so 'n 

mate dat hy selfs sy ouers se grafte versteur omdat hy die begraafplaas in 

spanspeklande wil omskep (98). So is, in die woorde van Attia: "Koos Nek se 

worp almal kwarre" (93). 

Deur die wyse waarop die kinders se swakhede telkens herlei kan word na 

hulle vader se trots, as "bron" van hulle sondes, verkry die tema vergestalting. 

Die spesifieke verwysings na Augustinus (6) en Pelagius (131) bring die idee van 

"doodsondes" na vore,'n kwessie wat vir eeue lank die onderwerp van 

debattering in die geskiedenis van die Christendom was en waarvolgens daar 

sekere sondes is wat as onvergeefbaar beskou is en dus lei tot die dood. 

Tradisioneel is daar, op grand van die Bybel, sewe sulke sondes onderskei: 

hoogmoed, hebsug, wellus, afguns, vraatsug, woede en luiheid. Hierdie sondes 

is algemeen menslike oortredings wat almal herlei kan word na die "moeder'' van 

alle sondes naamlik hoogmoed. Alhoewel die begrip behoue gebly het in die 

Rooms-Katolieke Kerk, is dit later deur die protestante verwerp op grand van die 

reddende genade van Christus (Smuts 1979:13-14). Oat die sondigheid van die 

mens egter 'n komplekse aangeleentheid is, blyk nie net uit die motto's wat die 
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werk voorafgaan nie, maar word ook deur die dominee besef wat dikwels 

tevergeefs probeer het " ... om die juiste gebied van die sonde te kaart" (5) sowel 

as deur Koos Nek: "Goeden kwaad? Hulle is maar net twee kante van die stok 

waarmee ons onsself hel gee" (6). Met hierdie tema knoop die roman aan by 

Sewe dae by die Silbersteins (kyk 3.3.1 :65-66). 

Die verskillende sondes, soos vergestalt in die Lotrietkarakters, word verder 

deur naamgewing belig (Minnaar in Steenberg 1977:128; Smuts 1979:16): Koos 

Nek - hoogmoed; Jan Knakkie alias Jan Pampoen - minderwaardigheid en 

afguns; Attie Hardehand - hebsug; Kobus Karba - vraatsug en dronkenskap; 

Chris - Christus, wat dui op Chris se worsteling met wellus juis omdat hy 'n 

sondebesef het; Klaas Kamer - traagheid, maar ook Klaas, afgelei van Niklaas, 

die duiwel wat homself beskryf as die "Niemand" en "Niks" (258) wat ooreenstem 

met Klaas se isolasie en gebrek aan geloof. Die karikatuuragtige byname 

beklemtoon die geweldigheid van die sondes deur 'n vorm van "understatement". 

Soms word die sondes by meer as een karakter openbaar en verkry dit op 

hierdie wyse groter geldigheid. Jaco vertoon byvoorbeeld, soos sy oupa, 'n trotse 

aard. Miemie se slordigheid en traagheid herinner aan die van Klaas en Letta 

deel in die afgunstigheid van haar man, Jan. Adriana is ook wellustig soos haar 

oom Chris, maar anders as hy het sy geen gewetenswroeging daaroor nie. S6 

word die toenemende verwording van geslagte aangetoon. 

Die verswakking van die patriargale stelsel blyk uit die ongelukkige 

liefdesverhoudings van die seuns wat weer eens toegeskryf kan word aan hulle 

inherente tekortkominge. Dit word verder beklemtoon deur die wyse waarop 

Adriana haar ouers op voornaamterme aanspreek en telkens hulle gesag uitdaag 

en Jaco se minagtende en uittartende houding teenoor sy vader. 

Daar is steeds 'n blyke van 'n stad-land teenstelling in Kroniek van 

Perdepoort (kyk 2.4.7:49). Mietjie voel haar byvoorbeeld ontuis in die 

dorpslokasie: "Dis te rof hier ... Ek issie so grootgemaak nie ... " (18). Dorpenaars 
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etiketeer die plaasbewoners weer soos volg: " ... van die ouer families het 'n 

reputasie vir eienaardig wees: driekwart mal en eenkwart slim. Te veel op 

hulleself aangewys ... " (20). Perdepoort word oor die algemeen egter beleef as 

tuiste van die bose, as mededraer van die sondelas: " ... Attie kry die gevoel dat 

die poort dodelik aangetas is: met te veel mense, te veel rondloop, te veel 

heimlike planne" (83); " ... die grond protesteer, die rante roep uit om verlossing" 

(92). Op dieselfde aand as Klaas se ontmoeting met die duiwel en Chris se besef 

dat die bose op Perdepoort regeer (219), voel ou Vaalwater: "Als issie jis 

venaand nie ... disse nag vir die geeste" (236) en voel Mietjie "haar inniglik een 

met oompie Danster - in allenigheid, in boosheid, in die donkerte wat sy voel 

uitsak oor die ganske aarde" (250). 

Alhoewel daar by sommige karakters, in mindere of meerdere mate, 'n besef 

van hulle sondige toestand is (102,243) en 'n begeerte om hulle aard te verander 

(169), is daar, met die uitsondering van Koos Nek, nie by een 'n positiewe 

ommeswaai nie. Die mag van die bose oor die mens word verder bevestig deur 

die "twee slotte" in die roman: die einde van die chronologiese verhaal, naamlik 

Kobus se selfmoord, en die einde van die verhaal soos aangebied, naamlik die 

ontmoeting tussen Klaas en die duiwel. Kobus maak, deur selfmoord te pleeg, 'n 

einde aan sy hel op aarde maar bestendig daardeur, by implikasie, die begin van 

'n ander hel. Die feit dat die selfmoord plaasvind kort na die herbegrafnis van sy 

vader en die begrafnis van sy seun Fielies, rs verder betekenisvol omdat dit dui 

op die uitsterf van 'n bloedlyn - drie geslagte van die Lotrietfamilie. Klaas word 

gekonfronteer deur die duiwel, maar met die nodige voorkennis weet die leser 

dat df e ontmoeting geen permanente verandering by horn tot gevolg het nie. Die 

dubbele tydsbelewing, vooruit sowel as terugwerkend, staan dus in diens van die 

tema deurdat die sikliese gang van die bose daardeur ge'illustreer word (Smuts 

1979:20-21 ). Waar die sikliese gang van die natuur in die tradisionele 

plaasroman dikwels die mens se verganklikheid beklemtoon het, dui df e van die 

bose nou op die nietigheid van die mens teen die sonde - 'n nietigheid wat nie 

deur die aaneenskakeling van geslagte opgehef kan word nie (kyk 2.4.8:49). 
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Oat df e siklus slegs verbreek kan word deur die genade van God, word bewys 

deur Koos Nek se inkeer wat 'n skrille kontras vorm met die twee slotte van die 

verhaal. Koos se aanvanklike trots kom veral na vore in sy houding teenoor sy 

perde, soos blyk uit die naam van sy plaas en die insident toe hy die kerk op 

Appolus binnegery het om die dominee uit te vreet (5). Selfversekerd het hy nie 

net die leisels van sy perde gehou nie, maar ook van sy boerdery en die 

opvoeding van sy seuns. 'n Goeie perd het, volgens horn, al die eienskappe van 

'n "jintelman" gehad (45) en daarom was dit vir horn belangrik dat sy seuns goeie 

ruiters moet wees. Alie terugaardings onder sy perde het hy doodgeskiet omdat 

hy geen swakheid kon verdra nie (209). Toe hy besef dat die een goeie ruiter 

onder sy seuns, Kobus, ook 'n swakkeling is, dat hy die vaar van 

terugaardingseuns is, is sy trots gebreek. Aanvanklik wou hy Kobus skiet, maar 

uiteindelik was dit die 6u Koos Nek wat daardie nag gesterf het: "Koos Nek is 

dood ... nou is ek los" (104). Daarna kon hy die leisels oorgee aan God: "Die dag 

kom wanneer jy weet jy't verloor, en alles word makliker, want Hy vat die leisels. 

Dan begin leef jy ligvoets en dink nie meer so swaar nie" (7). Wanneer Koos 

egter daarna, letterlik in sak en as, by dieselfde kerk om vergiffenis gaan pleit, is 

dit betekenisvol dat daar algemeen aanvaar word dat hy nie meer by sy voile 

verstand is nie (103, 164) (Minnaar in Steenberg 1977:126-127). Daarom deel die 

leser Koos se insig: " ... die stryd duur wel op 'n manier voort, die pad eindig nooit 

nie ... " (7). 

In Kroniek van Perdepoort word die opbou en verval van 'n feodale bestel 

ook weerspieel waardeur die roman betrokke raak by die rasseproblematiek van 

die tyd. Koos Nek was 'n waardige feodale hear. Volgens sy werknemers was 

" ... die mishandeling . . . goad - werk van sonop tot sononder, maar die betaling 

is daar en die baas regverdig" (23). Die "koning se kroonprings"(sic} (12}, Attia, 

pas oenskynlik ook in by die beeld van die tradisionele boer: "Altyd eerste op, 

wakker as daar net 'n strooi kraak in die nag, saans weer die laaste om te gaan 

le - die bruinvolk wonder of die baas 66it slaap" (77). Tog is die krake in die 

baas-kneg verhouding opvallend: die tradisionele "baas" het plek gemaak vir 
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"meneer'' {82) en tekens van opstand teen die bestel bly nie uit nie: "Boere! ... 

dis hulle wat ons ondertoe druk" (16); "Ons Bruines kort onse eie grond ... " (234). 

Soos in Die meulenaar en Somer vind die lotgevalle van die blankes 'n 

parallel (kyk 2.4.14:52) by dfe van die bruinmense. Dieselfde sondes word by 

beide aangetref, byvoorbeeld: hovaardigheid by ta' Jehanna met haar fiere 

houding en haar "witmenskoppies" (223), ongeloof by Willem Frey (72), vraatsug 

by ouma Oumeid (77), 'n oormatige drinkery by oompie Danster en andere, 

woede en opstand teen gesag (36). S6 verkry die tema universaliteit en word 

Perdepoort beeld van 'n ganse samelewing wat gebuk gaan onder 'n sondelas. 

Die fisiese degenerasie wat vergestalt word in Kolie, vind 'n parallel in Fielies se 

Oortjies wat so sleg praat "omlat hy nie reg hoor nie" (198) en wat ook 

stuiptrekkings kry soos Kofie (224). 

Die binding tussen die twee karaktergroepe word veral bewerkstellig deur 

Mietjie en Fielies. Mietjie kom in vele opsigte in dieselfde verhouding teenoor 

Kobus te staan as die vrouens van die ander broers. Dit is sy wat Kobus se 

doodstyding na die ouhuis bring en in die proses betree sy, die nederige, die 

heiligdom van die Lotriets en is dit asof Attie na haar opsien vir hulp en leiding 

(31-32). Daar is heelwat aanduidings in die verhaal dat Fielies Kobus en Mietjie 

se kind is (bv. 72, 196, 198). Hy vorm dus die fisiese skakel tussen blank en bruin 

(Smuts 1979:32). 

In beide handelingslyne is dit 'n begrafnis wat as motor dien vir die 

ontwikkeling van die intrige. Die herbegrafnis van Koos Nek en die begrafnis van 

sy kleinseun, Fielies, vind op dieselfde dag plaas. By beide begrafnisse is dit 

Kolie wat vir ontstigtelikheid sorg: by die herbegrafnis verskyn hy onverwags op 

die rotslys bokant die grot en dit gee waarskynlik aanleiding tot die val van die kis 

(67 -68) en by Fielies se begrafnis "kom slaan (hy) bollemakiesie tussen die 

begrafnisgangers in" (7 4). Die twee begrafnisse het voorts 'n gelykmakende 

effek. Waar Koos Nek se graf "onteer'' word deur sy nageslag, word Fielies ter 

ruste gele op Kobus se grond waar hy nooit as seun erkenning ontvang het nie. 
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Mietjie se woorde bevestig dit: "Land van Onskuld, dis reg lat hy hier le, want hy 

was onskuldag" (70) (Van der Merwe in Nienaber 1982:630). 

Volgens Smuts (1979:33) word daar, met die uitsondering van Mietjie en 

Fielies, te min verteltyd aan die bruin karakters bestee om hulle oortuigend 

draers van die tema te maak. Daarom doen die parallele uitbeelding van die 

sondes by die bruinmense ietwat geforseerd en onnodig aan. 

Terwyl dit in die ouer romans gegaan het om die behoud van 'n bestel wat as 

ideaal voorgehou is, toon Kroniek van Perdepoort die gebreke en negatiewe 

gevolge van daardie bestel. Die tipies Suid-Afrikaanse gegewe verkry egter 

dieper dimensie deur dit te plaas teen die agtergrond van die universele 

problematiek van die mens as sondige wese en die genade van God as enigste 

verweer. Berta Smit (1977:145) verwys na die aardsheid van die werk: 

En by aardsheid bedoel ek net wat die woord se, van die aarde, van 
hierdie aarde en van hierdie bepaalde stuk aarde waarop ans woon. En as 
ek dit reduseer tot by die Suid-Afrikaanse stukkie aarde, weier ek tog om 
dit as verengend te sien. In . . . Kroniek van Perdepoort het Anna M. Lauw 
na aan die universele gekom juis oak omdat dit so Afrikaans is en daarom 
so eg is ... Hierdie aardsheid gee 'n besondere outensiteit, ... 'n 
besondere werklikheid en geloofwaardigheid aan die wereld en sy mense 
. . . sodat jy voel jy het hi er in der waarheid met lewe te doen ... 

3.3.4 Wilma Stockenstrom: Uitdraai (1976) 

Uitdraai, die digteres Wilma Stockenstrom se prosadebuut, verskyn in 'n 

krisisjaar in die geskiedenis van Suid-Afrika toe grootskaalse jeugonluste in 

Soweto uitgebreek het wat uiteindelik sou lei tot ingrypende veranderinge op 

politieke en ekonomiese gebied. Resensente is dit egter eens dat Uitdraai 'n 

roman binne die gevestigde Afrikaanse plaastradisie is. Sommige is verbaas 

hieroor (Van der Walt 1976: 7; Lindenberg 1976: 11) en ander selfs teleurgesteld 

(Brink 1980:59). Wanneer Lindenberg ( 1976: 11) die vraag stel of "alle 

boereromans dan nie maar eners (is) nie?", kan tereg geantwoord word dat 
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Stockenstrom juls hierdie "enersheid" aanwend om te diagnoseer, bloat te le en 

te ontluister. 

Die gebeure speel tydens die Tweede Wereldoorlog in die ruensomgewing 

van die Kaap af ( 1980: 32, 148) 10
. Op intrigevlak toon die roman ooreenkomste 

met Laat vrugte. Die verhaal sentreer naamlik random twee aangrensende 

familieplase, Uitdraai en Enkelvlei. Alhoewel die buurgesinne vervreem van 

mekaar leef, ontstaan daar 'n geheime verhouding tussen Cornelia Snyman, 

toekomstige erfgenaam van Enkelvlei, en Flip Vermeulen, die jong eienaar van 

Uitdraai. Ten spyte van ander vryers wat by haar kuier, ontmoet sy Flip dikwels in 

'n digte bloekombos op die grens tussen die twee plase waar hulle hul passie 

uitleef. Cornelie raak swanger en Flip, onbewus hiervan, verkoop sy plaas en 

verlaat die omgewing. Hier hou die ooreenkoms met Laat vrugte egter op. Dit 

blyk dat die ongeoorloofdheid van Cornelia se verhouding met Flip en haar 

swangerskap gelee is in die feit dat Flip moontlik 'n "halfnaatjie" is, die resultaat 

van 'n vermoedelike verhouding tussen Ina Vermeulen en 'n bruin plaasvoorman 

(106). Kort na sy geboorte het Ina selfmoord gepleeg en het die Vermeulens 

hulle teruggetrek van die res van die gemeenskap. Die oplossing vir Cornelie se 

dilemma is gelee in 'n aborsie. Daarna tree sy in die huwelik met Gerhardus 

Tredoux, die knap nuwe eienaar van Uitdraai, en verseker so die toekoms van 

haar erfgrond. 

'n OuktorHHe verteller is, soos in Sewe dae by die Silbersteins (kyk 

3.3.1 :63,66), opvallend aan die woord as vertelinstansie, byvoorbeeld: "Meer 

bepaald begin die verhaal. .. " (5); "Wat is daar nog te vertelle?" (151). Volgens 

Pretorius (1984:30) is dit 'n verteller wat deurentyd onbetrokke by die gebeure 

bly, maar nie onbetrokke t6t die gebeure staan nie. Dit blyk uit die 

gedistansieerde ruimtetekening, maar ook uit die wyse waarop die waardes van 

die ruimte ontmasker word. 

10 Alle verdere verwysings is na die 1980-uitgawe van Uitdraai. 
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Deur middel van die afstandsperspektief van die verteller verkry die 

speelruimte 'n decoragtige kwaliteit: 

'n Kerktoring sigbaar deur 'n warreling skrilfluitende spreeus . . . 'n 
Rokende motor. Vragmotor. Die gebalk van 'n donkie daar waar die arm 
mense woon. DIE BOEREHANDELSHUIS. FIRST CLASS TAYLOR 
MASONIC BAR 30 m.p.u .... Geel steenkoolrook eqyit stoompluime styg 
uit bo die stasie half versteek agter ou bloekoms, peperbome en 'n 
plumbagoheining oorgeblaas van stof en roet . . . 'n dorpie te midde van sy 
munisipaliteit se denneplantasies en deinende butte graanlande, koring, 
hawer, gars, nou ougoud en ryp vir die snymasjien (5). 

Die ruimte word bevolk deur tipiese karakters: die winkelier (9), prokureur (29), 

die predikant (35), die "Rustig werkende boervrou" (64), die boer: 

... aan tafel is hy die boer wat boerdery praat, puntenerig oor 
organisatoriese sake, en met kennis van alles wat op Enkelvlei aangaan, 
tot in die hoekies en gaatjies van die groot saaiplaas. Niks ontgaan horn 
nie. Daarvoor is hy te wakker, te ervare (20). 

'n Vertroude landelike leefwyse word geskilder met bidure (46), boeredanse (53), 

oestye (89) en 'n tradisionele huweliksonthaal (132 e.v.) - 'n leefwyse 

"voorbeskik deur die natuur se gang enersyds en andersyds deur oorlewering" 

(62). Dit is verder 'n leefwyse waar wit en swart "hulle plek ken": 

Onderwyl almal geweet het dat ai Gertrui in die kombuis hulle gesprek 
gehoor het, ook dat sy in haar verstoktheid nie sal te kenne gee dat sy ... 
kon hoor nie . . . omdat sy haar plek as bediende ken. Ook omdat 
bediendesake algemene sake was, 'n onderdeel van die gemengde 
boerderysaak (21 ). 

Ek kan dit nie kleinkry nie. Denis het hier grootgeword . . . Ek betaal vir sy 
klere en sy skoolboeke en sy dit en sy dat en nou's hy wragtig dikbek 
noudat hy op die plaas moet help (47). 

Die plaasbewoners se verbintenis met die grond blyk uit die wyse waarop hulle 

bekend staan: "Flip Vermeulen Uitdraai" (16), "Cornelia Snyman Enkelvlei" (16), 

"Gerhardus Tredoux Wildemanspruif' (97). Cornelia, as enigste ongetroude kind, 

dra verder die verantwoordelikheid om die familieplaas se toekoms te bestendig 

deur 'n huwelik aan te gaan met 'n boer en 'n toekomstige erfgenaam voort te 

bring (96). Sy en haar suster besef terdee die waarde van die grond: "Sonder 

grond is 'n boer 'n nul op 'n kontrak" ( 141 ). Haar status as toekomstige 
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erfgenaam van Enkelvlei is egter ook die grootste aantrekkingskrag vir haar 

voornemende bruidegom (83,92). Op hierdie wyse word die liefdesverhouding, 

huwelik en stelsel van erfopvolging geperverteer (kyk 2.4.2:47; 2.4.10:50): 

In die allergrootste tevredenheid . . . met hulle voornemens, nie 
uitgesproke, om die een van die ander gebruik te maak, ry hulle terug na 
Enkelvlei, verenig in inhaligheid, mekaar se gelyke in selfsug, mekaar 
aanvullend met grondkapitaal en geldkapitaal, mekaar minnend om 
eendag voort te plant die verdere erfgename wat 'n boerdery nodig het 
sodat die grand geslag na geslag bewerk kan word, en familiebesit bly 
(92-93). 

Die hele morele waardesisteem wat tradisioneel aan die plattelandse 

gemeenskap toegeskryf is (kyk 2.4.7:49) word trouens ontmasker namate 

geloofsgeveinsdheid (46), permisiwiteit (43,53), ongeoorloofde seksuele 

verhoudings (55), valse vriendskappe (80), geskindery (82) en ontrouheid (121) 

blootgele word. Uiteindelik deel die leser die insig van die buitestander, 

Mev.Naude: "Natuurlik het elke dorp sy vroedvrou en sy hoer en sy vrugafdrywer. 

Soos hy en sy kerk en sy hotel het" (135). Dit is 'n gemeenskap wat staande 

gehou word deur vaste, maar valse kodes: 

Mevrou Naude, intrekker op die dorp. Hoe kon sy weet dat dit ... nie slegs 
om wit of bruin lyk gegaan het nie, maar dat 'n . . . samelewing jare lank in 
verset was teen 'n familie wat in hulle hoogmoed die ongeskrewe reels 
openlik getrotseer het . . . wat nie die samelewing se effens spottende, 
effens neerbuigende aanvaarding van 'n anderse kind wou deurmaak nie 
. . . en wat homself bewus van kontak afgesluit het en soos 'n vreemde 
gewas bly groei het, nie deel nie, maar aanhangsel van die samelewing. 
Vir buite-egtelike en selfs vir naaswit basterkinders was daar wet plek, op 
'n ietwat laer sosiale sport, mits die betrokke familie tot stilswyende 
erkenning en berou bereid was. Die Vermeulens van Uitdraai was nie 
(136-137). 

Uit hierdie aanhaling is dit duidelik dat Uitdraai 'n afwykende ruimte 

verteenwoordig. Dit word bevestig deur die ruimtelike gegewens. Die roostuin om 

die kerk (33), Mevrou Verhoef se gestileerde agapantrangskikking (29}, Enkelvlei 

se sukkelende fuchias (64), vorm 'n opvallende teenstelling met Uitdraai se 

inheemse plantegroei (16) en onomheinde tuin: "Flip leer haar die name van die 

klein vetplante onder die geswolle spekbome in die verwaarloosde tuin: eselsoor, 

duimpiesnuif, kanniedood, bontaalwyn, toontjies en aasblom ... " (44). Wanneer 
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Gerhardus en Cornelia Tredoux egter die nuwe eienaars van Uitdraai word, word 

die vetplante uitgespit om 'n "blomtuin met regte blomme" ( 147) te vestig, en 

word die veld omgeploeg sodat Uitdraai deel word van 'n tradisionele 

plaasruimte, gekenmerk deur 'n vreemdheid en onbegrip vir die Afrika 

landskap: "Renosterbossies kantel om, kakiebos, bitterappel, doringdissel, 

sewejaartjies en slangbos ... Toktokkies, krieke, slakke, knopiespinnekoppe en 

vaal sprinkaantjies skarrel en seil en wip en kruip anderpad . . . Hase spring wild 

uit . . . Bosluisvoels kom soos wit bodes van vernuwing aangevlieg en volg die 

man op die trekker ... " (John 1990:237). 

Die bewoners van Uitdraai verteenwoordig as outsiders ook 'n ander sosiale 

sienswyse. Vanuit die perspektief van die gemeenskap kom die leser te wete dat: 

"saamboerdery met die volk ... maar altyd 'n kenmerk van die Vermeulens (was)" 

(63). Vandaar die vanselfsprekende aanname dat Ina Vermeulen se kind die van 

die "baster" voorman is en nie van haar blanke verloofde nie (106). Toe die 

"wilde Ina Vermeulen Uitdraai" b()()nop 'n aborsie weier en haar kind ears in die 

lewe bring voordat sy selfmoord pleeg, daag sy daarmee die samelewing uit en 

versteur so die "ewewig" ( 106). Ina beweeg soos 'n soort gewete deur die 

verhaal (30-31,61 ), 'n gewete wat telkens gesus word deur die verontskuldiging: 

"maar dis in die bloed" (33, 107). Haar ouers se grootste oortreding is dat hulle 

nie tot berou bereid was nie, maar hulle in hoogmoed onttrek het van die 

samelewing (137). Flip is grootgemaak as die trotse erfgenaam van Uitdraai en 

het sy voorbereiding vir die toekoms aan die beste skole en universiteit ontvang 

(65-67). Wanneer 'n wel belese en berese Flip Vermeulen terugkeer na die 

plaas, is hy gereed om sy "erfenis" as "die bias seun van Uitdraai, die halfnaatjie" 

(76) trots te aanvaar. Met selfvertroue kan hy die konvensies verbreek deur 

menslik op te tree teenoor die bruin plaasvolk (37,72,75-76) en deur horn los te 

maak van sy familieplaas om 'n toekoms buite hierdie steer tegemoet te gaan 

(60). Wanneer hy die dorp na jare weer binnery om die siek Dawid by die dokter 

te besorg, is dit -

Die bewuste oorskryding van 'n grens. Hy doen dit berekend . . . Hy bring, 
in sy persoon en herkoms, die groat wereld na die dorpie, hy bring met sy 
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basterheid ... ander norme, ander sedes, 'n anderse denke die dorp binne 
. . . En asof hy die klein gemeenskap moedswillig wil uitdaag, kom hy 
aangery met langs horn 'n swart kind en 'n bruin vrou ... Orie kleure op 'n 
ry. Hy is Flip Vermeulen Uitdraai. Hy is anders grootgemaak. Hy is anders 
(77). 

Die roman sluit aan by die vemuwende gees van Sestig in die wyse waarop die 

konvensie van tydsgrense deurbreek word (Pretorius 1984: 107). Kannemeyer 

(1983:523) wys daarop dat drie tydsvlakke in die verhaal ontplooi vanuit 

dieselfde vertrekpunt: Sannie Pereira, die plaaslike kleremaakster, se 

werkskamer. In die eerste instansie word die verre verlede opgeroep wanneer 

Ina Vermeulen se ongebruikte bruidstabberd uit 'n kas val en die verhaal van 

haar verlowing, die vermoedelike verhouding met 'n bruin man, die geboorte van 

haar kind en haar selfmoord algaande aan die lig kom. Telkens wanneer hierdie 

verhaal ter sprake kom, verskuif die perspektief kortliks terug na die werkskamer 

(30,33,46). Tweedens is daar die meer onlangse verlede waarin die storielyn van 

Comelie se verhoudings met Flip en Gerhardus en haar swangerskap afspeel. 

Derdens word beide hierdie verhale in die verlede as't ware "omraam" deur die 

gebeure wat in die verhaalhede afspeel - Comelie se swangerskap wat bekend 

word en die gevolglike aborsie deur die kleremaakster (5,99). Die laaste vier 

hoofstukke wat volg op die raamvertelling, verloop chronologies. 

Hierdie tydsaanwending staan in diens van die ideologiese betekenis wat uit 

die roman afgelees kan word. Daar is 'n duidelike parallel tussen die twee 

verhaallyne uit die verlede: in beide is vooraanstaande blanke plaasmeisies 

betrokke by 'n verhouding oor die kleurgrens heen en beide raak swanger buite 

die eg. Ina Vermeulen verwerp die opsie van 'n aborsie en skenk lewe aan haar 

kind,maar pleeg daama selfmoord. Vir Comelie Snyman is die gedagte aan 'n 

gekleurde kind totaal onaanvaarbaar (111 ). Daarom besluit sy om wel 'n aborsie 

te ondergaan en s6, ironies genoeg, aanvaarbaar vir die gemeenskap te bly. 

Seide besluite lei dus tot die dood of, soos Philip John (1988:107) dit beskryf, is 

dit "twee variante van 'n antwoord" op die probleem wanneer die ideologiese 

kodes van 'n gemeenskap deurbreek word. So verkry ook die plaasname dieper 
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betekenis: Ina Vermeulen het "uitgedraai" van die gebaande weg en dit het haar 

dood beteken; Cornelia Enkelvlei is deur haar besluit gedoem tot 'n 

enkelvoudige, doodsbestaan binne 'n liefdelose, maar "korrekte" huwelik. 

Pretorius (1984:111) toon aan dat die gebeure afspeel v66r wetlike voorskrifte 

soos die Wet op Verbod van Gemengde Huwelikke en die Ontugwet die plaaslike 

rassesituasie geformaliseer het. Dieselfde onderliggende beginsels het dus in die 

Suid-Afrikaanse gemeenskap ten tye van die Tweede Wereldoorlog en selfs in 

die vorige geslag gegeld. Op hierdie wyse word daar 'n verbindingslyn gele 

tussen die eertydse Afrikanerbedeling en die van die sewentigerjare - die 

verskyningstyd van die roman. 

Oat niks inderwaarheid verander het nie, word bevestig deur die 

chronologiese tydsverloop wat hervat word na die raamvertelting. Dit het tot 

gevolg dat die tragiese gebeure van die raamvertelling bloat as verbygaande 

episode binne die normale gang van tyd aangebied word. Hierna volg bloot 'n 

relaas van die voorspelbare verloop van Cornelia en Gerhardus Tredoux se 

lewens en die onbelangrike alledaagse doen en late van die dorpie en sy 

inwoners. Op hierdie wyse word die vergeefsheid van "uitdraai", van wegbreek 

uit 'n gevestigde tradisionele bestel, ook op strukturele vlak geillustreer. 

Terselftertyd word die voortbestaan van sodanige bestel deur die verteller 

bevraagteken: " ... die samelewing (leef) beskermd deur die krag van sy innerlike 

wette wat bind soos lym, wat die bakstene aanmekaargemessel ... op mekaar, 

langs mekaar in 'n volledige gebou laat staan. Of was dit 'n wankelrige gebou? 

Loop daar barste van die fondament tot by die plafonr' (61); '"n eenselwige 

bestaan, kalm soos die binneste van 'n seepbel, gehul in 'n oneindigheid van 

glansende skakering$, en gevaarlik broos, en gevaarlik hoogswewend in ydel 

vlug ... " (152). 

Botha (1990:185) bestempel Uitdraai as " ... 'n soort afrekening met 'n 

tradisie", maar dan as 'n "uitdop, 'n omdop, 'n banalisering van die plaasroman 
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bevestiging van die kontinu"iteit van sekere kodes, van die hardnekkige 

duursaamheid van patrone - in vertelkuns en lewensvorm". 

3.4 Samevatting: voortsetting en onderrnyning 

In 'n vergelyking met die vorige periode, blyk dit dat die kenmerke van die 

tradisionele plaasromans steeds te vinde is in die plaasromans van die periode: 

1956 - 1976. Die vernuwende wyse waarop daar egter met die elemente 

omgegaan word, bring 'n radikale verandering in die beeld van die Afrikaanse 

plaasromantradisie. 

3.4.1 Modernistiese denkklimaat 

Die plaasromans uit hierdie periode toon, wat stylaard en werklikheidsbeskouing 

betref, 'n duidelike verskuiwing vanaf die tradisionele, romantiese en realistiese 

na grater literere eksperimentering en filosofiese en intellektuele 

bevraagtekening (Coetzee 1990:35). Daar is steeds 'n bemoeienis met die 

verlede wat sigself op semantiese en sintaktiese vlak openbaar. Hierdie visie 

getuig egter nie meer van nostalgie en idealisme nie (kyk 2.4.1 :47). Die 

vernuwende en eksperimentele inspeling op die kenmerke van die tradisionele 

plaasroman het trouens tot gevolg dat die eens gei"dealiseerde siening van die 

plaas afgebreek en ontluister word in die durende soeke na betekenis (kyk 3.3.1: 

64; 3.3.2:68-69; 3.3.3:77,80; 3.3.4:82 e.v.). 

3.4.2 Liefdesmotief 

Alhoewel romanse 'n integrale deal van al vier die romans vorm, val die klem nie 

in een van die verhoudings op die liefde nie, maar veel meer op die seksuele 

(kyk 3.3.1 :64; 3.3.3:76; 3.3.4:83). In Sewe dae by die Silbersteins kan die 

voorafbeplande huwelik tussen die erfgenaam van 'n pragtige wynptaas en 'n 

gepaste jong held, as parodie gesien word - 'n inspeling op· die plaasverhale in 

die ontspanningsliteratuur (Van Coller 1995a:26). 
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3.4.3 Naamgewing 

'n Opvallende tendens in die romans uit hierdie periode, is die betekenisvolle rol 

wat naamgewing daarin speel. Plaasname sowel as persoonsname werk 

ondersteunend ten opsigte van die tematiek en vergroot so die seggingskrag van 

die romans (Viljoen 1991 :2). (Kyk 3.3.1 :65; 3.3.2:70; 3.3.3:76; 3.3.4:85). 

3.4.4 Die verteller 

Soos in die ouer romans is daar in al vier die romans wat bespreek is uit hierdie 

tydperk 'n ouktoriele en manipulerende verteller aan die woord (kyk 2.4.3:47). 

Df e element word egter opnuut en vernuwend ontgin, byvoorbeeld in Kroniek van 

Perdepoort (kyk 3.3.3:72) waar die vertelinstansie as't ware in en uit die verhaal 

beweeg namate hy as kroniekskrywer rapporteer of die perspektief by tye oorgee 

aan verhaalkarakters. In Sewe dae by die Silbersteins (kyk 3.3.1 :63,66) en 

Uitdraai (kyk 3.3.4:81) is die vertelinstansie by tye ooglopend as verteller aan die 

woord wat die situasie vanaf 'n afstand parodierend ontmasker. 

Vertellersmanipulasie dien dus nou 'n ander doel as in die verlede toe die 

verteller ooglopend in diens gestaan het van die behoud van 'n bepaalde bestel. 

Daardie bestel en gepaardgaande waardes word nou ontluister, gerelativeer en 

bevraagteken (kyk 3.3.1 :63,66; 3.3.2:69; 3.3.4:83,86). 

3.4.5 Tydshantering 

In die jonger plaasromans word die moontlikhede van die tydselement veal meer 

indringend ontgin. In Kroniek van Perdepoort (kyk 3.3.3:71, 77) sowel as in 

Uitdraai (kyk 3.3.4:85-86) word afgewyk van die tradisionele chronologiese 

aanbieding op so 'n wyse dat die besondere tydstruktuur telkens die inhoud 

ondersteun. Waar die chronologiese werkswyse in die ouer romans dikwels 

dikteer word deur die gang van die seisoene (kyk 2.4.4:48) om so 'n verband 

tussen nietige mens en die ewige wetmatigheid in die natuur te le, staan dit in 
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Sewe dae by die Silbersteins (kyk 3.3.1 :65-66) in diens van die oorheersende 

mag van die sonde oor die mens. 

3.4.6 Die plaas as speelruimte 

Die vredige en geordende plaasruimtes van weleer word in 'n Lug vol helder 

wolke (kyk 3.3.2:68) vervang deur 'n triestige, onsimpatieke ruimtetekening en in 

Kroniek van Perdepoort (kyk 3.3.3:73) deur 'n verwaarloosde ruimte waardeur 

die verval van 'n eertydse grootse bestel bevestig word. Die klem val deurentyd 

op die "vreemdheid", selfs tydelikheid, van die "Europese" opstalle en tuine binne 

die omringende Afrika landskap (kyk 3.3.1 :63; 3.3.3:73; 3.3.4:84). Deur die 

oorbeklemtoning van die tipiese of tradisionele, verkry die speelruimte 'n 

decoragtige kwaliteit (kyk 3.3.4:82) en in Sewe dae by die Silbersteins word dit 

selfs 'n onwerklike, fantastiese ruimte (kyk 3.3.1 :63). 

3.4. 7 Die plaas as belangeruimte 

Die plaasbewoners se gebondenheid aan die grond (kyk 3.3.4:82) en selfs liefde 

vir die plaas (kyk 3.3.2:70) bly steeds 'n kenmerk van die plaasromans uit die 

tydperk 1956 -1976. Terwyl dit vir die ouer geslag egter 'n enigste moontlike 

leefwyse beteken (kyk 3.3.2:69), geld dit nie noodwendig vir die jonger geslag 

nie. Hulle beleef die plaas dikwels as inperkend en verengend en verkies 'n 

toekoms daarbuite bo die eenselwige bestaan (kyk 3.3.2:68). 

3.4.8 Die outsider-figuur 

In 'n Lug vol helder wolke (kyk 3.3.2:68) sowel as in Uitdraai (kyk 3.3.4:84) word 

verteenwoordigers van die jonger geslag wat die aanvaarde kode durf verbreek, 

as outsiders binne die plaasmilieu uitgebeeld. Henry van Eeden "ontgroei" weer, 

op ironiese wyse, juis sy buitestanderskap namate hy sy onskuld en tradisionele 

sekerhede afle en die saambestaan van goed en kwaad leer ken en aanvaar 

(kyk 3.3.1 :66). 'n Verband met die karakterbeelding van oom Sybrand in Laat 
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vrugte is onmiskenbaar. Ook hy is aanvanklik 'n soort outsider-ftguur, maar dan 

juis as gevolg van sy onvermoe om die verhewe waarhede te aanvaar (kyk 

2.3.2.3:39). 

3.4.9 Die stad-land teenstelling 

Terwyl die onderskeie stad- en landruimtes en die waardes wat daarmee 

geassosieer is in die tradisionele plaasromans duidelik afgebaken is (kyk 

2.4. 7:49), vervaag die grense in die jonger romans. Die plaas word eerder beeld 

van die komplekse Suid-Afrikaanse samelewing en selfs 'n universele wereld 

waarin goed en kwaad ineengestrengel is (kyk 3.3.1 :65; 3.3.3:76). Die edele 

waardes wat tradisioneel gekoppel was aan die plaasruimte, word ontmasker en 

geparodieer in Sewe dae by die Silbersteins (kyk 3.3.1 :64,66), 'n Lug vol helder 

wolke (kyk 3.3.2:69-70), sowel as in Uitdraai (kyk 3.3.4:83) en in Kroniek van 

Perdepoort deur die hele tematiek ontluister. Selfs die stoere boerekarakters van 

weleer word nou as "tipes" voorgehou in hulle letterlike en figuurlike 

begrensdheid (kyk 3.3.2:69; 3.3.4:82). 

3.4.10 Die plaas as simboliese ruimte 

Die natuur speel nie meer dieselfde betekenisvolle en oorkoepelende rol as 

vroeer nie. Die natuursimboliek, waarvolgens die nietige mens deurentyd 

geplaas is teenoor die ewige wetmatigheid in die natuur en waarvolgens die 

aaneenskakeling van geslagte gekoppel is aan die opeenvolging van seisoene 

(kyk 2.4.8:49), het plek gemaak vir 'n ander simboliek - die van die mens in sy 

nietigheid teenoor die altydteenwoordige en oorweldigende mag van die sonde 

(kyk 3.3.1 :67; 3.3.3:75,77). Oat die sondelas, s66s die pfaas, van geslag tot 

geslag oorgedra word, word veral versinnebeeld in Kroniek van Perdepoort (kyk 

3.3.3:75). 
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3.4.11 Die plaas as patriargale ruimte 

Terwyl die stoere, ouer patriargfiguur steeds teenwoordig is in die jonger romans 

{bv. in 3.3.2:69; 3.3.4:82), word hulle dikwels in hulle beperkte visie as tipe 

gekarakteriseer. Toenemende generasiekonflikte dui op die verswakking van die 

streng patriargale stelsel (kyk 3.3.2:69; 3.3.3:76) en in Kroniek van Perdepoort 

kan die degenerasie oor drie geslagte en gevolglike agteruitgang van die stelsel 

juis teruggevoer word na die trots van die oorheersende patriarg (kyk 3.3.3:75). 

3.4.12 Erfopvolging 

Die onderliggende idee dat die grond onvervreembaar is en van geslag tot 

geslag oorgedra moet word (kyk 2.4.10:50), is steeds 'n belangrike motief in die 

plaasromans uit hierdie periode (kyk 3.3.1 :64; 3.3.2:69; 3.3.3:7 4; 3.3.4:83). Daar 

is reeds daarop gewys dat die jonger geslag dikwels hulle erfenis verwerp ter 

wille van 'n bestaan buite die plaasmilieu en so die ketting verbreek (kyk 

3.4.7:89). Dit is verder ironies dat die gevestigde bestel self, in 'n Lug vol helder 

wolke (kyk 3.3.2:68) sowel as in Uitdraai (kyk 3.3.4:85), verantwoordelik is vir die 

dood van 'n toekomstige erfgenaam, terwyl die swaksinnige Kolie (kyk 3.3.3:74) 

ook die verbreking van die skakel in die vooruitsig stet. 

3.4.13 Die rol van die voorgeslagte 

Die voorgeslagte (kyk 2.4.11:50) bly 'n bewuste teenwoordigheid in die 

Afrikaanse plaasroman. In Uitdraai (kyk 3.3.4:84) funksioneer die herinnering aan 

Ina Vermeulen, as slagoffer van die bestel, soos 'n gewete deurlopend in die 

verhaal en in Kroniek van Perdepoort (kyk 3.3.3:74) ontwikkel die gestorwe 

Koos Lotriet selfs tot volwaardige karakter wat steeds die lewens van sy 

nageslag rig en reguleer. Die entering van die Lotrietegpaar se grafte ter wille 

van ekonomiese vooruitgang, lewer egter ironiese kommentaar op die eertydse 

respek waarmee die voorgeslagte bejeen is. 
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3.4.14 Arbeid 

Terwyl die arbeidsmotief 'n prominente en noodsaaklike kenmerk van die 

tradisionele plaasroman is, geld dieselfde nie vir die romans uit hierdie periode 

nie. Min aandag word gegee aan boerderyaktiwiteite, menslike arbeid word 

vervang deur meganisasie (kyk 3.3.1 :64), die noodsaaklikheid van blanke arbeid 

word verwerp (kyk 3.3.2:70) en arbeidsvreugde het plek gemaak vir ledigheid 

(kyk 3.3.3:75). Verval en agteruitgang is aan die orde van die dag. Die stelsel 

van erfopvolging en die arbeidsaspek, wat eens voorgehou is as die pilare 

waarop die blanke boerekultuur berus, word dus beide ondermyn in die jonger 

romans (kyk 2.4.10:50; 2.4.12:51 ). 

3.4.15 Die plaas as feodale ruirnte 

Belangrike verskille is te bespeur in die uitbeelding van feodale verhoudings in 

die romans uit die tydperk 1956-1976. Beide Jock Silberstein (kyk 3.3.1:65) en 

Attie Hardehand (kyk 3. 3. 3:78) se beeld as feodale "heersers" word geparodieer 

en vorm so 'n skrille kontras met die van Koos Nek as verteenwoordiger van die 

ouer geslag. Terwyl die klem in die vorige periode op die outokratiese en 

onbetwiste beheer van die baas van die plaas geval het, verskuif dit nou op so 'n 

wyse dat die broosheid van die stelsel belig word (kyk 3.3.1 :65; 3.3.3:78-79). Die 

skeidslyn tussen wit en bruin word in Kroniek van Perdepoort (kyk 3.3.3:79) 

sowel as Uitdraai (kyk 3.3.4:84,85) letterlik en figuurlik oorskry. 

3.4.16 Die uitbeelding van anderskleuriges 

'n Opvallende ooreenkoms tussen die plaasromans van hierdie tydperk en die 

van die voorafgaande periode, is die wyse waarop die anderskleurige 

plaasbewoners in groot mate bloot as deel van die agtergrond figureer (kyk 

2.4.14:51 ). Baie min verteltyd word oor die algemeen aan hulle bestee. Behalwe 

vir Mietjie (kyk 3.3.3:80) en, by implikasie, Flip Vermeulen (kyk 3.3.4:81 ), 

ontwikkel nie een van die anderskleuriges tot karakter in die verhale nie. Die 
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verskynsel van parallelisering, soos aangetref in Die meulenaar en Somer, word 

voortgesit in Kroniek van Perdepoort (kyk 3.3.3:79), maar weer eens op so 'n 

wyse dat die lotgevalle van die bruines op 'n sekondere vlak afspeel. Die 

uitbeelding van anderskleuriges bly egter steeds 'n getroue weergawe van die 

rassesituasie van die tyd. Oat wit-swart verhoudinge inderwaarheid in wese 

dieselfde gebly het, word veral versinnebeeld in Uitdraai (kyk 3.3.4:86) en selfs in 

'n "moderne" plaasruimte soos in Sewe dae by die Silbersteins (kyk 3.3.1 :65) 

waar die oordrewe regverdigheid van die liberale Jock Silberstein geparodieer 

word deur die verteller. 

3.4.17 Betrokkenheid 

Ten spyte van uitsprake tot die teendeel (kyk Coetzee en Brink in 3.2:61) wit hier 

tog aangevoer word dat die plaasroman uit die jare 1956-1976 wel deeglik 

betrokke is by die komplekse Suid-Afrikaanse situasie in die wyse waarop huHe 

as't ware 'n "diagnose" van wantoestande gee. Alhoewel die rassespanning van 

die tyd nie in een van die romans sentraal staan nie, word die subtiele 

veranderinge wat reeds die rassesituasie kenmerk (kyk 3.3.3:78), sowel as 

kwessies soos die ontvolking van die platteland (kyk 3.3.2:68), die agteruitgang 

van 'n boerekultuur (kyk 3.3.3:73), die dilemma van die individualis binne 'n 

gevestigde tradisievaste samelewing (kyk 3.3.2:70) en die problematiek van die 

Westerse grondbesitter in 'n donker vasteland (kyk 3.3.2:70; 3.3.4:84) wel 

aangespreek. Die romans se betrokkenheid le egter veral opgesluit in 'n kritiese 

ingesteldheid teenoor 'n ideologie in diens van 'n eksklusiewe Afrikanerkultuur en 

nasionalisme en 'n subtiele vooruitwysing na die gevolge van sodanige 

eksklusiwiteit (kyk 3.3.1 :65,67; 3.3.2:70; 3.3.3:78; 3.3.4:85-86). 

3.4.18 ldeologie 

Omdat die tradisionele Afrikaanse plaasroman so ooglopend draer was van 'n 

bepaalde ideologie, volg dit vanselfsprekend dat dit 'n voor die hand liggende 

genre was vir die bevraagtekening en ontmaskering van daardie ideologie. 
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Terwyl die plaas in die Afrikaanse prosa vroeer versinnebeelding was van die 

Afrikaner se geskiedenis, leefwyse en waardes, word juis dlt nou ontluister deur 

bewustelik in te speel op die literere kenmerke van die tradisionele plaasroman: 

die veranderde ingesteldheid van 'n manipulerende verteller, die vernuwende en 

betekenisvolle tydshantering, die blootlegging van 'n kunsmatige speelruimte en 

waardesisteem en die opheffing van die beeld van die plaas as afgeslote en 

beskutte domain. Daar is reeds aangetoon dat die "grondsuile" van die 

gevestigde ideologie, naamlik die oordrag van grand van geslag tot geslag en die 

telkense hertoeeiening daarvan deur liefde en arbeid, in die jonger romans 

ondermyn word (kyk 3.4.14:92). 56 word die blanke boer se "natuurlike" besitreg 

op die grand bevraagteken en word die "mitiese" betekenis van die plaas dus 

deurbreek. Die vervreemding van die gevestigde literere kenmerke van die 

tradisionele Afrikaanse plaasroman en daarmee saam, die ontluistering van 'n 

ideologie, dui op 'n onsekerheid van die blanke boer se toekoms in Afrika. In die 

ouer plaasromans het dit gegaan oor die stryd om die behoud van 'n agrariese 

leefwyse en 'n bepaalde ideologie. In die jonger romans gaan dit steeds oor 'n 

stryd om die behoud van 'n plaas - 'n plek op hierdie vasteland - maar nou 

juis as gevolg van daardie selfde leefwyse en ideologie. Deur dit verder te plaas 

teen die agtergrond van die universele problematiek van die mens as inherente 

sondige wese en die komplekse saambestaan van goed en kwaad, kom die 

onderliggende boodskap na vore dat die blanke boer eers sy "onskuld" moet afte, 

dat hy eers sy eie boosheid en die van die ideologie moet besef alvorens hy die 

"poorte van hierdie land" kan ingaan (na aanleiding van Sewe dae by die 

Silbersteins). 

In die Verantwoording (kyk p.1) sowel as in die bespreking van die literere 

denkklimaat van hierdie periode (kyk 3.2:59), is aangetoon dat die Afrikaanse 

plaasroman in die vygtigerjare geoutomatiseerd geraak het. Die vernuwende 

aanwending van hierdie genre deur die skrywers van Sestig en daarna, het die 

geoutomatiseerdheid egter opgehef en aan die plaasroman in Afrikaans 'n 

hernieude geldigheid verleen. Vanwee die veranderde beeld van die romans uit 
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hierdie periode, word hulle dikwels as "anti-plaasromans" getipeer vanwee die 

feit dat hulle eerder teen die tradisie ingeskryf is as in ooreenstemming met die 

tradisie (De Beer 1990:50). So 'n tipering blyk onnodig te wees indien in gedagte 

gehou word dat vernuwing nie noodwendig die opheffing van 'n tradisie 

veronderstel nie. Volgens Botha (in Unisa 1984:24) ontstaan daar bepaalde 

tradisies in 'n letterkunde -

waarop skrywers voortbou, of waarteen hulle reageer. En of daar 
voortgebou of gerebelteer word, die kennis van sulke konvensies vorm 
steeds 'n soort 'gespreksvoorwaarde' in die kontak tussen die teser en die 
boek. 
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HOOFSTUK4 

Die Afrika gedagte 

Die plaasroman in Afrikaans: 1976 -1993 

4.1 Kultuurhistoriese agtergrond 

Op 16 Julie 1976 bars die smeulende swart onrus van jare uit in openlike geweld 

toe meer as 20 000 jeugdiges in Soweto in opstand kom - 'n opstand wat 

spoedig sou uitbrei dwarsoor die land. In retrospek kan hierdie gebeurtenis 

bestempel word as een van die belangrikste keerpunte in die Suid-Afrikaanse 

geskiedenis: nie alleen dui dit die kwesbaarheid van blanke oorheersing aan nie, 

maar beeindig dit die oenskynlike passiwiteit wat swart politiek sedert die 

sestigerjare gekenmerk het en bevestig dit die mag van die groeiende Swart 

Bewussynsbeweging, gegrond op swart nasionalisme (Saunders 1994:444-445). 

Alhoewet die onmiddellike redes vir die opstand die verpligte gebruik van 

Afrikaans in swart skole en die minderwaardige gehalte van swart onderwys in 

die algemeen was, was dit egter bloat uitvloeisels van die grater apartheidstelsel 

(Saunders 1994:441 ). Namate die regering vir die volgende vyftien maande 

geweld met geweld beantwoord het, verskerp die ideologiese konnotasie wat 

mettertyd aan die begrip "Boer" geheg is: naamlik die van politieke maghebber 

en gewelddadige onderdrukker (Coetzee 1996:133). 

Te midde van toenemende buitelandse kritiek en ekonomiese sanksies, het 

anderskleuriges in Suid-Afrika onder die besef gekom van die sukses wat massa 

optrede tot gevolg kon he terwyl die blankes daarenteen besef het dat die N.P.

regering met sy rug teen 'n muur staan: " ... it is no longer leading but only 

dominant, exercising coersive force alone" (Gramsci in Coetzee 1990:47; 

Saunders 1994:441). 
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Die blanke regering se situasie word vererger wanneer die wanbesteding van 

miljoene rande deur die Departement van lnligting in 'n paging om Suid-Afrika se 

binnelandse beleid in die buiteland te verantwoord, in die laat sewentigerjare aan 

die lig kom. Dit lei uiteindelik tot die bedanking van mnr. John Vorster as eerste 

minister in September 1978 en die verkiesing van mnr. P.W. Botha, eertydse 

minister van Verdediging, as sy opvolger (Cameron & Spies 1986:310). 

P.W. Botha se beleid van "totale strategie" was gemik teen die sogenaamde 

"totale aanslag" wat Suid-Afrika bedreig het, naamlik die ekonomiese druk vanuit 

die buiteland, die openlike hulpverlening van Afrikastate aan die P.A.C. en 

A.N.C., die finansiele bystand van kommunistiese lande aan hierdie organisasies 

en die dreigende rewolusie in Suid-Afrika self. Gevolglik word weggedoen met 

vele kleinlike apartheidsmaatreels en word daar gepoog om 'n grater swart 

middelklas tot stand te bring as teenvoeter vir swart radikalisme. Verder is beplan 

om 'n buffer van simpatieke tuislande en buurstate om Suid-Afrika te skep wat 

ekonomies van Suid-Afrika afhanklik sou wees. Terselftertyd is daar nie 

geskroom om toe te slaan op militere basisse van die P .A C. en AN. C. binne die 

buurlande se grondgebied nie (Cameron & Spies 1986:299-300; Saunders 

1994:441,460). 

As deel van Botha se nuwe benadering word voorstelte vir 'n nuwe grondwet 

in 'n referendum aan die volk voorgele en op 3 September 1984 kom 'n nuwe 

driekamerparlement tot stand vir blankes, kleurtinge en lndiers. Die premiersamp 

is vervang deur die van 'n uitvoerende staatspresident wat oor uitgebreide magte 

beskik het. Afsonderlike kieserslyste, aparte kamers vir die bevolkingsgroepe en 

die feit dat die blanke Volksraad meer lede sou he as die ander twee huise saam, 

het egter verseker dat die mag in blanke hande sou bly (Cameron & Spies 

1986:314; Saunders 1994:472). Hierdie stap het die regse Afrikaners vervreem 

van die Nasionale Party. In 1982 kom die Konserwatiewe Party tot stand en in 

1986 word dit die amptelike opposisie in die parlement. 
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Veel ingrypender was die besef by die swart bevolking (wat hulle regte in die 

onafhanklike tuislande moes uitoefen) dat geweld die enigste opsie sou wees om 

hulle regmatige plek in die Suid-Afrikaanse politiek te bekom. Onluste en massa

optrede het tot so 'n mate toegeneem dat 'n noodtoestand in Julie 1985 

afgekondig moes word. Vir die res van die tagtigerjare sou Suid-Afrika, letterlik 

en figuurlik, in 'n toestand van nood verkeer. Ten spyte van streng militere 

optrede, word groot dele van die land bykans onregeerbaar (Saunders 1994:480-

488). Die mislukte toepassing van apartheid het 'n duidelike keuse gelaat: 'n 

grootskaalse rewolusie of drastiese politieke verandering. 

In Augustus 1989 word P. W. Botha as gevolg van gesondheidsredes gedwing 

om die leisels oor te gee aan mnr. F.W. de Klerk. Met die opening van die 

parlement op 2 Februarie 1990 lewer De Klerk 'n opsienbarende toespraak 

waaruit 'n duidelike breuk met die au bedeling en die vooruitsig van 'n nuwe orde 

blyk (Smuts 1996:1). Die beperkinge op die A.N.C., P.A.C. en Suid-Afrikaanse 

Kommunistiese Party word met onmiddellike effek opgehef, die uitfasering van 

apartheidswetgewing word aangekondig en talle politieke gevangenes word 

onvoorwaardelik vrygelaat - so oak Nelson Mandela op 11 Februarie 1990. 

Volgens Smuts ( 1996: 1) beleef Suid-Afrika "Tussen 2 Februarie 1990 en 27 

April 1994 . . . veranderinge wat op die duur vir die land en sy mense selfs 

ingrypender gevolge sal he as ... die Groot Trek en die Tweede Vryheidsoorlog". 

In 'n 1992-referendum stem blanke Suid-Afrikaners ten gunste van politieke 

hervorming. Terwyl die onderskeie politieke leiers egter onderhandel oor die 

vorm van 'n nuwe bedeling, begin 'n ander stryd vorm aanneem - die tussen 

swart kultuur- en politieke groeperinge vir politieke oppermag (Saunders 

1994:518). 

Op 27 April 1994 gaan Suid-Afrika na die stembus om 'n Regering van 

Nasionale Eenheid te verkies wat in die volgende vyf jaar 'n nuwe grondwet daar 

sou stel. Met die A.N.C. se verowering van die meerderheid van die setels in die 

parlement, word eeue van blanke oorheersing beeindig. Op 1 O Mei 1994 word 
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Nelson Mandela ingesweer as die eerste swart staatspresident van Suid-Afrika 

(Saunders 1994:518). 

Smuts ( 1996: 1) wys daarop dat wesenlike politieke en sosiale veranderinge in 

die laaste dekade van die twintigste eeu nie net tot Suid-Afrika beperk is nie: 

In Europa kom een van die grootste verskuiwings sedert die Franse 
Rewolusie . . . wanneer die ystergordyn val, Rusland se ou bestel in duie 
stort en Duitsland herenig word. Wereldwyd verswak kommunistiese en 
sosialistiese regerings . . . en wen konserwatiewes veld. Dit is asof die 
mensdom, bewus van 'n eeu- en milleniumwending wat voorle, 
gedetermineerd is om nie met die negatiewe ballas van sy verlede oor die 
simboliese grens wat voorle te tree nie. 

Tog het Suid-Afrika nie oomag in 'n utopia verander nie. Die magstryd en 

bloedvergieting tussen swart en swart duur voort, die misdaadsyfer styg 

onrusbarend, duisende professionele ontnugterdes verlaat die land, die 

ekonomie huiwer steeds op die rand van 'n krisis. Die veranderinge hou veral 

diepgaande implikasies in vir die, tot dusver beskermde, leefwyse van blanke 

Suid-Afrikaners. Regstellende aksie laat vele blankes werkloos. Reeds in 1994 

het president Mandela te kenne gegee dat 'n herverdeling van grond hoog op die 

prioriteitslys van die regering is (Coetzee 1996:126). Moorde en aanvalle op 

blanke boere is aan die orde van die dag. Hieruit kan afgelei word dat die 

gesprek oor grondbesit lank nie afgehandel is nie. Sedert 1994 word dit ook al 

hoe duideliker dat die druk op Afrikaans as amptelike taal, onderrigtaal en 

mediataal toeneem en dat die voortbestaan van Afrikaans nie meer as 

vanselfsprekend aanvaar kan word nie. 

4.2 Die literere denkklimaat 

Andre P. Brink se oproep vir die "opneem van die Suid-Afrikaanse gegewe - nie 

noodwendig as 'literature engagee' nie, maar as uitgangspunt vir die soektog na 

sinvolle patrone" (kyk 3.2:61 ), kom in die tagtiger- en negentigerjare steeds 

dwingender na vore - 'n tendens wat, soos Van Coller (1995b:198) tereg 

aandui, nie los gesien kan word van die politieke traumas van die tyd nie. Terwyl 
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die Suid-Afrikaanse situasie in die vorige periode blootgele en ontluister is, vind 

daar nou 'n verskerpte herwaardering plaas, 'n indringende ondersoek na die 

redes wat daardie situasie ten grondslag le. Daar word wegbeweeg van die 

"internasionale gedagte" - die intellektualiteit en bewuste "litererheid" van die 

letterkunde van Sestig en Sewentig - in die rigting van 'n Afrikanisme, die eie 

aktualiteit (Kannemeyer 1990:246). 

Hierdie grater Afrikagerigtheid blyk, volgens Kannemeyer, uit die wyse waarop 

Afrika "deel van die beeldspraak en die fynste vesels van die kunswerk word" 

( 1990:238) en uit die toenemende ontginning van die vasteland op tematiese 

gebied. In die tagtigerjare is temas soos voorstedelike geweld, rassespanning en 

die uitbeelding van die Afrikaner in 'n militere en politieke grenssituasie 

weerspieelend van die Suid-Afrikaanse problematiek (Kannemeyer 1990:247-

248; Van Coller 1995b: 198). Die eerlikheid waarmee dit kan geskied, het veel te 

danke aan die vryer toepassing van publikasiebeheer gedurende die periode 

(Botha 1992:324). 

'n Opvallende tendens in die resente Afrikaanse letterkunde, is die teruggryp 

na die verlede (Strachan 1989:37). Sogenaamde tradisionele prosagenres soos 

herinneringsliteratuur, die historiese roman, die familieroman en veral ook die 

plaasroman, word opnuut verken. Volgens Van Coller (1995b:198) is dit veral 

sedert die vroee negentigs dat skrywers gewikkel is in "'n bykans obsessionele 

worstelstryd met die persoonlike en kollektiewe verlede en die betekenis 

daarvan". Ook Smuts (1996:9) beweer dat dit wil voorkom "asof die skrywers, 

bewus van die onomkeerbare veranderinge . . . besef dat daar in Afrikaans 'n 

groeiende behoefte is aan rootsliteratuur". Wat die herbeklemtoning van die 

plaas in die jonger letterkunde betref, se Hannie Aucamp (1988:38): "dat die 

Afrikaner sy plaas (=plek) herontdek noudat hy die gevaar loop om sy plaas te 

verloor. En die 'herowering' van sy plaas vind ender andere kunssinnig plaas ... ". 

Etienne van Heerden (1987:21) bestempel dit, met verwysing na sy eie werk en 

die van Koos Prinsloo en Hannie Aucamp, as 'n "Terug na die plaas-kompleks". 
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Hy vervolg: "Ons het seker almal, op ons manier, 'n plaas verloor. 'n 

Lewenswyse, 'n soort besit". 

Die situasie van die blanke Afrikaner van vandag toon vele ooreenkomste met 

dfe van sy voorvaders in die beginjare van hierdie eeu (kyk 2.1 :22). Die wegval 

van ekonomiese, politieke en kulturele sekerhede word egter op 'n heel ander 

wyse vergestalt en verwerk in die hedendaagse postmoderne letterkunde. 

Postmodernisme is juis vanwee die besondere aard daarvan nie vatbaar vir 

"begrensing" of klinkklare definisie nie (Strachan 1994:47). Dit dui eerder op 'n 

veranderde denkklimaat ten opsigte van die werklikheid. Rialette Wiehahn 

(1995:9), met verwysing na Bertens en D'haen, som dit soos volg op: 

Ten grondslag van hierdie denke le die besef dat die relasie tussen taal en 
werklikheid uiters problematies is ... toenemend word die diskussie 
rondom postmodernisme beheers deur die radikale twyfel aan die vermoe 
van die mens om die fisieke en historiese werklikheid te ken, en 'n ewe 
sterk twyfel aan die vermoe van taal, voertuig van die menslike denke, om 
die werklikheid te beskryf en te verklaar. Tesame hiermee is daar 'n 
volslae ongeloof in wat die kultuurfilosoof Jean-Francois Lyotard 
'metaverhale' genoem het. Meta- of meestersverhale is die groot 
intellektuele strukture (godsdiens, politiek, filosofie, wetenskap, psigologie, 
geskiedenis, en so meer) wat die mens in die loop van die tyd bedink het 
om sy tyd en samelewing, in die oe van die betrokke samelewing, te 
regverdig en te verklaar. Die postmodernisme onthul dat atte metaverhale 
inderdaad 'verhale' is, dit wil se mensgemaakte talige konstruksies ( dus 
fiksies), wat nie hulself kan regverdig nie. 

Postmoderne letterkunde word dan ook gekenmerk deur 'n opheffing van literere 

konvensies, 'n vervaging van grense tussen feit en fiksie, realisme en fantasia, 

hede en verlede, verskillende genres, en so meer (Strachan 1994:49; Van Gorp 

1986:323; Wiehahn 1995:10-12). lntertekstualiteit, of te wel die wisselwerking 

tussen literere tekste en die herskrywing van genres en metaverhale, vorm 'n 

belangrike deel van die postmodernistiese werkswyse (Wiehahn 1995:14). Daar 

is reeds daarop gewys dat die geskiedenis of verlede 'n belangrike metateks is 

wat onder die loep geneem word in die hedendaagse literaruur. Van Coller 

(1995b:200) waarsku egter in die verband: "Wat ... voor oe gehou moet word, is 

dat die bykans obsessionele bemoeienis van die postmodernisme met die 
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verlede nooit met nostalgia verwar kan word nie . . . Dit is 'n bewustelike 

konfrontasie, nie net met die historiese verlede nie, maar ook met die 

diachroniese kanon as tekste en as (her)lesings". 

Hierdie nuwe benadering in die literatuur vereis 'n aktiewe deelname van die 

leser. Laasgenoemde word as't ware medeskepper en mede-ondersoeker in die 

betekenistoekenningsproses (Strachan 1994:48). Dit volg dus vanselfsprekend 

dat een finale betekenis by voorbaat uitgesluit is. Dit is trouens nie die doel van 

die postmoderne benadering nie: 

Some have argued that postmodernist art does not aim, as did modernist, 
at exploring the difficulty, so much as the impossibitity, of imposing that 
single determinate meaning on a text (Hutcheon in Strachan 1994:49). 

4.3 Terug na die plaas 

Die hernieude ontginning van die plaas in die Afrikaanse prosa van die tagtiger

en negentigerjare word bevestig deur die verskyning van romans soos Houd

den-Bek (1982) van Andre P. Brink, Die jakkalsjagter (1990) van Alexander 

Strachan, Karel Schoeman se Hierdie /ewe (1993), Foxtrot van die vleiseters 

(1993) deur Eben Venter, Die dagsterwals (1994) van Johnita le Roux en die 

novene van Dolf van Niekerk, Koms van die hyreen (1994). In die romans van 

Etienne van Heerden, Toorberg (1986), Die stoetmeester (1993) en Kikoejoe 

( 1996), tree die plaas as sleutelruimte tel kens na vore. 

4.3.1 Etienne van Heerden: Toorberg (1986) 

Toorberg se bekroningsprestasie word beskou as een van die merkwaardigste in 

die resente Afrikaanse prosageskiedenis (Botha 1992:323). In 1986 word die 

roman bekroon met die ATKV-prys vir goeie gewilde prosa sowel as die C.N.A.

prys, in 1987 met die W.A.Hofmeyer-prys en in 1988 met die Hertzogprys. 

Daarbenewens is die roman reeds in dertien wereldtale vertaal. Dit is 'n 

aanduiding van die wye leserspubliek wat by die roman aanklank vind. 
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Oor Toorberg as plaasroman, laat die skrywer horn onomwonde uit (in Van 

Coller 1995a:28): 

Moet tog asseblief nie weer se dis 'n plaasroman nie, dit is nie. Dis 
miskien juis 'n reaksie op die ou plaasromans soos C.M. van den Heever 
s'n; eerder 'n nuwe kyk op daardie wereld. 

In hierdie uitlating le weliswaar 'n ontkenning opgestuit, maar ook 'n bevestiging 

van die aard van die roman as plaasroman. Enersyds is dit 'n verwerping van die 

ideologiese konnotasie wat aan die tradisionele plaasroman geheg word. 

Andersyds bevestig die verwysing na "daardie wereld" dat die plaas, as deel van 

die Suid-Afrikaanse en literere gegewe, 'n noodsaaklike en noodwendige 

interteks bly in die soektog na sinvolle patrone. 

Die gebeure sentreer rondom die tragiese afsterwe van klein Noag 

(Druppeltjie) du Pisani nadat hy in 'n boorgat geval hat. Druppeltjie was die 

verwerpte afstammeling van die Moolmanfamilie van die plaas Toorberg, gelee 

naby die "vrugbare Sneeuberge" ( 1986: 56) 11
. Veertien maande later word 

magistraat Van der Ligt gestuur om ondersoek in te stet na die onnatuurlike 

dood. Die ondersoek kring uiteindelik uit om die geskiedenis van Toorberg en 

vier geslagte van die bewoners daarvan bloot te le. In hierdie opsig toon die 

roman 'n ooreenkoms met Kroniek van Perdepoort van Anna M. louw waar die 

verhaal weer gestruktureer is random die herbegrafnis van Koos lotriet en wel 

op so 'n wyse dat die geskiedenis van die plaas en sy mense oor geslagte aan 

die lig kom (kyk 3.3.3:73). 

Die ruimtetekening is dfe van 'n tipiese Afrikanerplaas: die gewelhuis onder 

"Engelse sink" (2), familiebegraafplaas, die duidelik afgebakende terreine van 

blanke en bruin bewoners - 'n plaas waar "troppe merino's oor die vlakte skuif 

... 'n trekker en 'n ploeg op Toorberg se soetste grond die bolaag break ... 

Kaatjie Danster met 'n drag langhout . . . by 'n kloof uitsukkel na die 

Stiefveldhuisie . . . en Abel se land Rover tussen skure, krale, windpompe en 

dam me ry ... " ( 41 ). Dit is trouens, volgens die magistraat, 'n "plaas . . . soos vele 

11 Aile verdere verwysings is na die 1986-uitgawe van Toorberg. 
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ander plase in Afrikanerbesit, die familie herinner my aan soveel ander families" 

(133). Hiermee word Toorberg " ... opvallend ingeskryf in die tradisie van die 

Afrikaanse plaasroman" (Botha 1988:216). Oat die "kyk" op "daardie wereld" 

terselftertyd "nuut" is (kyk 4.3.1: 103), word egter reeds in die begeleidende 

gedeelte uitgespel, met verwysing na die magistraat se eerste indrukke: 

In die wilde nagte of bedags as die son bloed uit 'n klip wil trek en 'n mens 
se gedagtes koorsig maal - dan loop waarheid en verdigsel, geskiedenis 
en toekoms, lewe en dood deurmekaar op Toorberg, erfgrond van die 
Moolmans. 

Hiermee word die Toorbergwereld en, by implikasie, die plaas en die ganse 

betekenislading wat daarmee saamhang in die Afrikaanse letterkunde, ook binne 

'n postmodemistiese sfeer geplaas. Dit is van meet af aan 'n ruimte waar die 

bonatuurlike aan die orde van die dag is: die tokkelos wat in die berg bly (2), 

oorlede De la Rey se voetspore in die tu in ( 11 ), die muur wat rooi uitslaan van 

Soois die Rebel se bloed (106), die Slams (en vele ander met "binneste oe") wat 

geeste "soos boerbokke" oral sien loop (138). Die bonatuurlike element wat 

reeds in Kroniek van Perdepoort (kyk 3.3.3:77) en selfs Laat vrugte (kyk 2.3.2.3: 

43) die leser opgeval het, word in Toorberg 'n vanselfsprekende gegewe. 

Toorberg is 'n erfplaas waar die Moolmanfamifie oor geslagte heen deur 

liefde en arbeid verankerd geraak het in die grond: "Toorberg was huHe s'n en 

hulle was Toorberg s'n" (6). StamAbel was die pionier wat vir horn en sy gesin 'n 

koninkryk tot stand gebring het aan die voet van Toorberg en, soos in Somer (kyk 

2.3.2.2:35) en 'n Lug vol helder wolke (3.3.2:69), het die vestigingsproses 

gepaard gegaan met 'n sekere roeping: " ... wat weet die . . . kli'meid van die harde 

pad van durf en geloof wat StamAbel met sy waens moes oopkap, weg van die 

Hollandse en Engelse oorheersing ... die wildernis in? Wat weet sy van die groot 

taak om die heidene in dfe swart land te kersten, die ongediertes uit te roei, om 

hier te ploeg en te saai?" (150). 

Tog het hulle ook vreemd gestaan teenoor die Afrikalandskap: " .. .toe die 

aandmis uit die vleie opstaan, die ganse met hulle klae begin en (StamAbel) in 
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die lig van die vlamme na die skarrelende Boesmantekeninge teen die grot se 

wande kyk, het hy gedink: Onbegryplike aarde. T66rmooi: Toorberg" (159). In 

hierdie dikwels hard en ongenaakbare wereld was "die storie van die Moolmans" 

inderdaad die "storie van water'' (2). StamAbel het vir horn 'n stuk van Afrika 

uitgemeet en toegeein waar " ... helder water uit die sewe klipgleuwe van die 

fontein spu"(3). Namate die grond getem is tot "spogplaas", was dit egter asof die 

toenemende droogte sy nageslag van die plaas afgewerp het. OuAbel moes, na 

die oog se opdroog, 'n akwaduk bou wat "die val van God se water ... 

skaamteloos verander " het (157); Abel moes 'n boormasjien laat kom in 'n 

poging om Toorberg kunsmatig lewend te hou (124, 159) en uiteindelik het Noag, 

die "Toorbergkind" (142), die kind met die ware aanvoeling vir die landskap 

(38, 138), slagoffer geword van die ewige soeke na water. 

Die plaas is ook belangeruimte omdat dit die tuiste is van 'n Afrikanergesin 

waarmee 'n bepaalde leefwyse geassosieer word. Die magistraat vra homself af: 

Waarom sou die Afrikaner soveel respek he vir die familiehuis - 'n huis 
soos baie ander? Miskien net grater, met meer beddens, meer sitplekke 
om die tafel, meer bediendes, 'n familiebybel wat voorin van 
stambewustheid getuig. Maar waarom die tempelagtigheid? . . . Die stoere 
voorgeslagte teen die mure, die kieries ... in die voorhuis ... Die solder, 
wat soos 'n kollektiewe geheue geslagte se uitskotsels vergaar. 

Elke Abel sou die patriargale rot en die roeping wat daarmee gepaard gaan op 

so 'n wyse vervul dat die mense gese het: "Een Abel is soos die volgende . . . jy 

kan die verskil tussen hulle nie uitken nie" (149). Die karaktertekening van die 

Abels toon 'n duidelike ooreenkoms met die van oom Sybrand (kyk 2.3.2.3:39) 

en Koos Nek (kyk 3.3.3:74): "Ewe koppig, ewe trots, geslaan met die inhaligheid 

en grondlus" (149). Dit is 'n leefwyse waarin die vroue deurgaans 'n 

ondersteunende en ondergeskikte rol speel (17,18,104,151) sodat Ella opmerk: 

"Dis nie maklik om die vrou van 'n Moolman te wees nie ... die Moolmanmans is 

nie met min tevrede nie" (107). Hulle belangrikste taak is om vir 'n nageslag te 

sorg (19). 
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Veranderende denkwyses by jonger geslagte lei tot emstige 

generasiebotsings want elkeen wat die aanvaarde kode durf verbreek, word 

verwerp as "Stieffamilie": De la Rey wat die stad bo die plaaslewe gekies het (13-

14), Posmeester wat met 'n Rooms Katolieke ler getrou het (30), Floors wat die 

kleurskeidslyn oortree het (48), Regter Lucius wie se loopbaan horn verlore laat 

raak het vir Toorberg (76), Andreas met die "slap gewrigte" wat "in die kunste 

gaan verdwaal" het (76). Slegs OuAbel kon vir StamAbet opvolg: "Die ander was 

dwalers, jeukgatte . . . Net OuAbel was kwaad genoeg vir die harde aarde om dit 

te wil mak boer ... 'n Raakvatman ... 'n Toorberger soos min ander'' (128). Dit is 

egter opvallend dat selfs die "verloopte" familie gebonde bly aan die grond, nie 

net omdat StamAbel testater bepaal het dat almal met Moolmanbloed geregtig is 

op die vrugte van die plaas nie (14), maar veral uit liefde (31,65, 125). 

Die kontinuneit van geslagte, wat 'n deurlopende gegewe in die Afrikaanse 

plaasroman is, vorm 'n belangrike motief in Toorberg. Nie alleen word dit deur die 

stamregister vooraf gentustreer nie, maar ook deur die voortdurende verwysings 

na "die stam van Abel" (10), Ouma Magtilt as "stammoeder" (75), die 

"geboortereg" van die Moolmans op die grond (125) en die atgemeen aanvaarde 

siening: '"n Abel is 'n Abel . . . as StamAbel nie meer daar is nie, is OuAbel daar, 

en as hy sterf, is Abel daar, en na horn kom DwarsAbel. .. " (171). Waar die 

opeenvolging van geslagte in die tradisionele plaasromans as waarborg 

voorgehou is vir die behoud van die grond (kyk 2.4.10:50; 2.4.16:52), is dit die 

einde van die bestel wat toenemend belig word in die modeme plaasromans (kyk 

3.4.12:91 ). Soos in Kroniek van Perdepoort (kyk 3.4.10:90) erf die Moolmans nie 

net die plaas nie, maar ook die "sondes van die vaders" (33). Daarom sou "elke 

Moolmanman na die forse StamAbel swaar ... dra aan sy naam" (19). StamAbel 

het reeds "sy voorgeslagte se sondes uitgesweet" (4). OuAbel probeer keer dat 

die magistraat delf in die "voorgeslagte se ondinge" (154). Abel moes 

voortdurend gehoor gee aan die onus wat op horn rus: "Abel, waarheen gaan jy 

met die erwe van jou vadere?" (159). Uiteindelik moes hy "die swaar van sy hele 

familie" op horn neem toe hy sy kleinkind skiet (185) en daama sterf hy self op 
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raaiselagtige wyse op die solder "tussen die uitskot van sy voorgeslagte" (81) 

met die kaart en transport van Toorberg in sy hand. Met Abel en Noag se dood 

word die einde van 'n generasie en leefwyse, sowel as 'n moontlike nuwe 

bedeling, in die roman gei"mpliseer. Tillie is, soos Kolie in Kroniek van 

Perdepoort, geestelik abnormaal (95). Beide DwarsAbel en Shala Riet dra die 

vlek van onvrugbaarheid oor die oor (171). Al wat oorbly is Koevert Moolman wat 

'n liefdesverhouding het met die bruin KleinKitty Riet (109) en Oneday Riel, die 

pastoor en vryheidsvegter, wie se pa reeds by sy doop verklaar het: "Ek noem 

horn Oneday, want eendag is eendag. Die Here is my getuie" (86). (Anker 

1991 :116-118; Venter 1992:131-132). 

Die rol van die voorgeslagte (kyk 2.4.11 :50; 3.4.13:91) word nie alleen 

voortgesit in die roman nie, maar betekenisvol uitgebou. Die "familiegesegde: die 

Moolmans kom altyd na Toorberg terug, al is dit in die dood" (121), kry letterlike 

betekenis: die dooies word karakters wat naas die lewendes die Toorbergruimte 

vul en spreekbeurte kry. Die mate waarin hulle 'n sleutelrol in die roman vertolk, 

word weerspieel in die titel van die Engelse vertaling, naamlik Ancestral Voices 

(Viljoen 1991 :30). Anker (1991 :112) toon aan dat alhoewel daar 'n konstante 

eksterne verteller aan die woord is, die vertelinstansie van een-en-twintig 

fokaliseerders gebruik maak, te wete twaalf lewendes en nege dooies. 

Deur die besondere vertelwyse word die grense tussen lewe en dood, hede 

en verlede, feit en fiksie, opgehef. Omdat die dooies nie aan tyd gebonde is nie, 

word die verhaal telkens deur middel van hulle perspektief vooruitgeloop 

(64,79,98). Dit het tot gevolg dat die leser oor voorkennis beskik wat die lewende 

karakters nie het nie en op hierdie wyse word die klem nie soseer geplaas op die 

afloop van die verhaal nie, maar eerder op die verhaal as bewuste vertelling -

op die plaasroman as blote "storie" (Strachan 1994:50). 

'n Verdere gevolg van die perspektiefwisseling is dat die geskiedenis van vier 

geslagte Toorbergers binne die bestek van die roman aan die lig kom en, namate 

die plaas groei tot metafoor van die ganse Suid-Afrika, ook die breer 
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landsgeskiedenis: vanaf die vestiging van blanke pioniers, deur die Anglo

Boereoorlog, die hoogbloei van blanke Afrikanerdom in die sestiger- en 

sewentigerjare, tot en met die toenemende onrus van die Tagtigs. Dit is 

opvallend dat dit al hoe moeiliker word om die "grense" van die feodale orde op 

Toorberg in stand te hou: 

... sy oupagrootjie (het) daagliks 'n perd gevat ... en op die middaguur teen 
een van die grense van Toorberg opgejaag ... In die ou dae was die 
grense 'n rivierloop, of die kim van 'n heuwel, of 'n streep doringbome. 
Later was dit klipstapels, eenhonderd tree van mekaar gepak. En oplaas, 
met Toorberg se hoogbloei, het StamAbel draad laat span wat hy van 
Australia ingevoer het (59). 

Oak die verh6uding tussen blanke grondeienaar en bruin lyfeiene toon 'n 

"grensverskuiwing". Terwyl HansBoesman soos 'n dier gevang en aan StamAbel 

as "trougeskenk" gegee is (18) en Jan Swaat "soos 'n hand gesit en tjank" het 

met StamAbel se dood (77), het Andries Riet reeds gesweer dat Jan Swaat "die 

laaste Hotnof' sou wees (48) en daarom vir horn 'n nuwe van gaan koop, "'n 

bruin van, my eie van" ( 47). Sy seun Shala, daag openlik die gesag van die 

blanke "baas" uit wanneer hy na die werf ontbied word vir 'n afranseling: "Ek is 

nie grootgemaak met snot op my bolip nie" (43). Random die graf van Druppeltjie 

du Pisani, waar lewendes en dooies, blankes en bruines vergader, kom 'n veel 

meer genuanseerde en subjektiewe historiese belewing aan die lig as wat tot 

dusver in die blankgeorienteerde geboekstaafde geskiedenis weergegee is. 

Hierdeur word nie net die geskiedskrywing as dissipline bevraagteken nie, maar 

ook die vanselfsprekende besitreg van blanke grondeienaars (Viljoen 1991 :30; 

Wiehahn 1995:8, 11 ): "Want sy voorvader Jan Swaat het die grand saam met sy 

voorvader StamAbel makgemaak, die een se sweet so sout soos die ander ... " 

(50); "En hulle was van hierdie aarde: HansBoesman se mense het die oog 

geken toe StamAbel se oupa nag in Holland gebly het. En toe StamAbel se pa 

met die skippie oorkom en met skeurbuik en al by Tafelbaai afgestap het, toe't 

die Boesmans al hier gebly. Toe't Jan Swaat se moedersmense al hier 

deurgetrek. Maar wie sit nou met die kaart en transport?" ( 130). 
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Terwyl parallelisering in die tradisionele plaasromans aangewend is om 

universaliteit aan die tema te verleen, maar ook om die skeiding en verskille 

tussen rasse op formele wyse te bevestig (kyk 2.4.14:52), word dit in die 

hedendaagse plaasromans eerder instrument om die veranderende situasie te 

befig. In Toorberg is daar duidelike ooreenkomste tussen die karakters van Shala 

Riet en DwarsAbel: beide is verteenwoordigers van 'n nuwe geslag, beide is 

rebels van aard en beide dra die vlek van onvrugbaarheid oor die oor (45, 171 ). 

Binne die konteks van die verhaal kan dit 'n aanduiding wees dat die einde van 'n 

era vir alma! aangebreek het en dat almal op 'n kruispad gekom het. Daar 

bestaan ook 'n parallel tussen die verhouding van OumaKitty en Floors en die 

van KleinKitty en Koevert jare later. Alhoewel laasgenoemde verhouding steeds 

in die geheim geskied (en so 'n ware weerspieeling is van die romanhede ), is 

daar tog 'n veranderende houding te bespeur in die wyse waarop dit stilswyend 

gade geslaan word (128). Die belangrikste parallelisme in Toorberg is egter die 

tussen Kaatjie Danster as matriarg van die Skaamfamilie en Abel as patriarg van 

die Moolmans. Sy ontwikkel tot volwaardige karakter wat te staan kom tussen die 

trots van die Moolmans en die trots van die Riets. Die verhaal begin vanuit haar 

perspektief wanneer sy Noag se komende dood aanvoel en eindig weer vanuit 

haar perspektief wanneer sy die enigste is wat aan Abel se sy bly wanneer hy die 

genadeskoot moet aftrek en met begrip 'n hand van vertroosting na horn kan 

uitsteek (186). In hierdie opsig word sy 'n waardige opvolger vir Mietjie in Kroniek 

van Perdepoort (kyk 3.3.3:79). 

Die oe van die leser is toenemend gerig op magistraat Van der Ligt om die 

geheimenisse rondom Noag du Pisani se dood op te los deur middel van sy 

geregtelike ondersoek. Sy naam (wat trouens soos al die name in die roman ryk 

aan betekenis is) dui immers reeds daarop dat hy sal kan lig werp op die talle 

onbeantwoorde vrae (Viljoen 1991:42). Hy kom dan ook na Toorberg met die 

vaste voomeme om " ... 'n uitspraak (te) lewer waarin aanklag, getuienis en 

vonnis helderder is as die helderste boorgatwater" (9). OuAbel staan horn egter, 

vanuit die dood, reeds by sy aankoms voor met die woorde: "Jy sal vind dat dit 
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nie in jou broek sit om reg of verkeerd oor die Stam van Abel uit te spreek nie" 

(10). Namate hy dan ook poog om die gebeure van die verlede en die 

verskillende weergawes daarvan te ontrafel, word hy gedwing tot die beset dat 

die basiese beginsels van die reg te kort skiet binne die Toorbergwereld (167): 

My standaardbegrippe was nie genoeg nie: dolus, culpa, animus en al die 
ander etikette wat my vak koppel aan bykans elke skadu van menslike 
strewe, wellus, afwyking of late. Nou, hier op die plaas in die 
afgesonderde distrik, is die begrippe ook nie genoeg nie. 

Sy pogings om sy gedagtes te orden deur dit onder woorde te bring (die 

ongeposte briewe aan sy oorfede vrou) is nutteloos (102). Die "ketting van 

oorsaaklikheid" (7 4) bring horn telkens terug tot "die oorsaaklikheid van skuld en 

die oorsaaklikheid van bloed en trots. 'Was hierdie nie 'n misdaad van 'n hele 

stam, eerder as 'n tot dusver ongeidentifiseerde man of vrou nie?' " (85) en " ... as 

'n hele generasie meedoen aan 'n ketting van gebeure wat lei tot 'n misdaad: wie 

is aandadig? Tog saker almal?" (73). Hier is dus sprake van 'n kollektiewe skuld, 

'n skuld waaraan almal, selfs hy as gereinkameerde De la Rey, deal het (139). 

Die "misterie van Toorberg" dwing horn om "verder te kyk as opset en 

nalatigheid, na iets wat (hy) nie kan definieer nie" (97). Hy verander van een wat 

reg spreek na een wat geregtigheid bepleit (181) en hy kom tot die slotsom: 

"Vergifnis, miskien, is die helderste water; nie die kil, gerigte stroom van 'n 

uitspraak en vonnis nie" (178). 

Rialette Wiehahn (1995:11-15), met verwysing na Van Heerden, toon aan dat 

waar die modemistiese literatuur die werklikheid wil beskryf en verklaar, die 

postmodemistiese literatuur juis die standpunt hufdig dat die werklikheid 

"wesentlik onkenbaar" is. Die magistraat is die karakter in die roman "wat 

verhaalmatig aan die leser 'n verskuiwing van 'n modemistiese opvatting na 'n 

postmodemistiese poetika illustreer'' (1995:12) totdat die leser uiteindelik saam 

met horn besluit: "Wat ek ontdek het . . . is die onbeperktheid, nie van die 

onmoontlike nie ... maar die onbeperktheid van die moontlike" (181). Dit word 

gedoen deur die etemente van die tradisionele Afrikaanse plaasroman as 
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gespreksvoorwaarde te gebruik en te herskryf om sodoende die ideologiese 

grondbetekenis daarvan te ondermyn en te bevraagteken (Wiehahn 1995:14-15). 

4.3.2 Etienne van Heerden: Die stoetmeester (1993) 

Die postmodernistiese herskrywing van die tradisionele Afrikaanse plaasroman 

word voortgesit in Die stoetmeester wat saam met Foxtrot van die vleiseters 

(1993) van Eben Venter die eerste plaasromans is waarin die problematiese 

oorgang na 'n nuwe bedeling in Suid-Afrika ter sprake kom (Kannemeyer 

1993: 18). Die gebeure word geplaas binne die onrusgeteisterde Oos-Kaap van 

die vroee negentigs (1993:31,76,202)12 ,'n gebied waarin grondbesit vanaf die 

blanke vestigingsjare vir spanning verantwoordelik was (kyk 2.1 :21 ): "Hoeveel 

honderde jare al is dit nie die grensgebied nie, die Oosgrens; hoeveel geslagte 

lank al woed die oorloe nie tussen wit en swart nie?" (286). 

Soos Toorberg (kyk 4.3.1:104,107) word die roman gekenmerk deur 'n 

ineenvloeiing van feit en fiksie. Binne die herkenbare Oos-Kaapse ruimte met sy 

oorvloed wild, aalwees en broodbome (1) asook geografies aantoonbare 

plekname, vind die leser byvoorbeeld die fiktiewe stad Port Cecil wat, soos Van 

Coller ( 1995b:205-206) verduidelik, 'n betekenisvolle sametrekking is van 

Grahamstad, Oos-Londen en Port Elizabeth. Hierdeur word die ligging van Oos

Londen, die intellektualisme van Grahamstad en die Setlaarsgeskiedenis van 

Port Elizabeth saamgevoeg om nie alleen die hele Keistreek te betrek nie, maar 

oak om die ideate ruimte te skep vir kulturele, materiele en rassekonflik. 

Sodanige konflik word dan oak geaktiveer deur 'n hoogs onwaarskynlike 

gebeurtenis: die toevallige ontdekking van olie op die katedraalplein van Port 

Cecil! (38). Skokkend realistiese beskrywings van die Suid-Afrikaanse 

werklikheid, soos 'n halssnoermoord (101-103) en die bloedige botsing tussen 

swart aktiviste en die polisie (262-263), word afgewissel deur die surrealistiese: 

ongewone seisoenskommelinge (5), die geboorte van 'n kalf met twee koppe (6), 

12 Alie verdere verwysings is na die 1993~uitgawe van Die stoetmeester. 
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die onverwagse verskyning van 'n meteoor (116) en 'n rivier wat "verkeerde kant 

toe begin vloei" sodat die leser, s66s die verteller, die gevoel kry dat hy hier te 

doen het met 'n "wereld (wat) nog gatoorkop kan draai" (117). 

Die vervaging van die grense tussen feit en fiksie, hede en verlede, lewe en 

dood, kan grotendeels op die rekening geplaas word van die verteller. Die 

verhaal word hoofsaaklik aangebied vanuit die perspektief van die gestorwe Max 

(Siener) Wehmeyer, in lewe 'n liberate prokureur van Port Cecil en swaer van die 

vooraanstaande boer, Seamus Butler. Ander karakters kom afwisselend aan die 

woord, byvoorbeeld Seamus, sy vrou Sarah, MaNdlovu Thandani, haar dogter 

Ayanda, ensovoorts. So word 'n vertelwyse geskep wat nie net 'n meer 

genuanseerde blik op die kulturele en politieke problematiek moontlik maak nie, 

maar ook die subjektiwiteit van die uiteenlopende sienswyses aantoon (Hattingh 

1994: 138). Siener is self 'n karakter in die verhaal wat dus persoonlike 

belewenisse kan weergee, maar omdat hy reeds dood is en vanuit 'n 

agternaperspektief optree, verkry hy ook die byvoordele van 'n ouktoriele 

vertellerwat oral en altyd insae het (202). Tog is hy, soos Van Coller (1995b:205) 

dit stel, vasgevang in sy eie vertelling omdat hy magteloos staan teen die gang 

van gebeure: "Uitasem is ek by; ek sien hoe Seamus die perd se flanke looi ... 

Ek sou wou uitgryp na Seamus om horn te beteuel . . . had hy leisels, sou ek horn 

wou terugruk" (319). Sommige resensente lewer kritiek op hierdie vertelwyse as 

sou dit geforseerd en ongeloofwaardig aandoen (Jansen 1993:96; Kannemeyer 

1993:18). Marion Hattingh (1994:133) toon egter aan dat 'n ryke betekenislading 

juis hierin opgesluit le: soos die ouktoriele vertellers in die vroeere plaasromans 

(kyk 2.4.3:47) tree Siener ook manipulerend op, maar anders as in die verlede lei 

dit nie tot heldere insig by die leser nie, maar wel tot postmodernistiese twyfel. 

Die leser word deurentyd daaraan herinner dat hy te doen het met 'n blote 

vertelling en "hoe selektief representasies van die werklikheid opgebou word" 

(Hattingh 1994: 135),byvoorbeeld: "Vergewe my . . . as my vertelling soms swig 

voor die versoeking om komies te wees" (32); "Ek is skoon uitgeput toe Seamus 

... gaan sit. Ek moes uithaal om by te bly! En, moet ek bieg, ek het 'n paar ekstra 
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groot woorde tussen die ander by sy mond ingesmokkel!" (184). Alhoewel hy die 

vertelling kan manipuleer, het hy egter geen beheer oor die finale betekenis wat 

daaraan geheg word nie: "Ek kan my nie meer behoed nie. My verhaal glip uit my 

hande; dit is voortbestem" (292); "Agterna sal niemand ans storie glo nie . . . die 

werklikheid is vormloos; daar is geen netjiese ontknoping nie" (316). 

Siener Wehmeyer het noue bande met beide die hoofgroepe karakters in die 

roman. Hy is naamlik die regsverteenwoordiger van die Xhosa-matriarg 

MaNdlovu Thandani in haar stryd om haar man Talmbongi, 'n tradisionele 

pryssanger, uit die tronk te kry; in haar soektog na haar seun Ncincilili wat na 

bewaring betrokke was by 'n hatssnoermoord en in die konftik wat ontstaan 

tussen die aanspraakmakers op die olievonds (187-189). Deur middel van hierdie 

verhouding raak hy betrokke by die res van die Thandani-familie - in besonder 

by haar dogter Ayanda, 'n medikus, en die se gewese man Zola, 'n taxi-eienaar. 

Siener is egter oak die broer van Sarah Butler, boervrou van die familieplaas met 

die veelseggende naam Fata Morgana wat "lugspieeling" betaken. Haar enigste 

seun, Cawood, boer op 'n nabygelee plaas met 'n ewe betekenisvolle naam -

Monomotapa - 'n verwysing na die legendariese en immer ontwykende "land van 

goud". 

Anders as in die plaasromans wat tot dusver bespreek is, is die 

plaasbewoners nie prototipes van die tradisionele Afrikaanse boerefamilie nie, 

maar wel nasate van die Britse Setlaars - Engelse Suid-Afrikaners wie se 

verknogtheid aan 'n koloniale leefwyse van weleer en liberate politieke 

sienswyses wel deeglik ontmasker word in die roman (Van Coller 1995b:204): 

"En ans wat deur die Voorsienigheid hier in die suidooste geplant is om die baste 

Britse waardes uit te leef in Afrika . . . ans sal as Setlaarsafstammelinge weer 

eens ... die fakkeldraers in 'n danker tyd moet wees" (184); "Pa het ... my na 'n 

privaatskool gestuur om my daar saam met die ander rykmanskinders te laat sit 

en verbeel dat Cecil John Rhodes nog los rondloop . . . maar Pa het my ook 

universiteit toe gestuur. En daar het hulle my alles geleer van die mitologie van 
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Britse imperialisme. Dit verskil nie veel van die klomp Boere se nasionalisme 

nie ... " (203). 

Vanuit die plaasname en bogenoemde aanhalings kan reeds iets 

waargeneem word van 'n konstante in die Afrikaanse plaasroman wat in Die 

stoetmeester tot belangrike motief uitgebou word, naamlik die vreemdheid van 

die blanke aan Afrika - "people no longer European, not yet African" (kyk 

Coetzee 2.4.5:48). Verskeie karakters worstel met 'n soeke na 'n eie identiteit in 

Afrika, veral op 'n tydstip waarin die ou orde sy laaste stuiptrekkings gee ( 115). 

Siener kom byvoorbeeld tot die besef dat: "Ons hele hierwees . . . nog nie naam 

gekry (het) nie" (200). Hy beskou dit as 'n roeping om die slagoffers van 

apartheid tot hulp te wees en 'n nuwe bedeling te bespoedig (243), maar klou tog 

verbete vas aan die leefwyse van 'n "bevoorregte lid van die besittersklas" (132). 

Enersyds is die karakters vasgevang in hulle liefde vir en gebondenheid aan die 

grond: Sarah is "gevul met 'n instink vir die land se vreemde buie" (7) en sy weet 

dat sy nooit elders sal kan woon nie (6); vir Seamus is die landskap van die Kei 

"al metafoor wat ons ken, want ons is hopeloos daarin vasgevang - van geboorte 

tot dood" (220). Andersyds is hulle leefwyse "klein afskynsels . . . van 'n ander 

plek, 'n ander beskawing" (271) - hiervan getuig die jakkalsjagte (63-64), 

heildronke op die Empire en die koningin (66), die onthale op Fata Morgana (1-

3), die gala-aand~ in die stadhuis van Port Cecil - 'n "vergeefse paging om 'n 

koloniale verlede te herroep" (271). Die onwerklikheid en tydelikheid van 

sodanige bestaan word nie net in die plaasname weerspieel nie, maar ook in die 

ruimtetekening van Fata Morgana (295): 

Lank staan Seamus daama en kyk. Die veld om horn, die borne en die 
opstal 'n paar kilometers weg, laat horn ontspanne en vry voel. Op 'n 
afstand bibber alles in die hitte - die mirage van koppies, borne en 'n 
opstal wat op verbeelde water dryf ... 

Hierdie motief word verder uitgebou deur die sogenaamde floubokke waarmee 

daar op Fata Morgana geboer word en wat op ironiese wyse die Butlers se 

oorlewing en sukses in Afrika verseker. Seamus se vader het per abuis 'n 

gebreklike boerbokram en 'n opreggeteelde sybokooi in 'n kamp vergeet en so 



115 

het 'n vreemde spesie ontstaan met 'n genetiese defek "wat van horn die swakste 

en hulpeloosste spesie op aarde maak" (10). Dit is naamlik 'n bok wat 'n 

"godgegewe vrees" ( 125) in horn ronddra met die gevolg dat hy by die geringste 

skok flou neerslaan. Juis hierdie ingebore swakheid het die diere wereldwyd 

gesog gemaak omdat hulle die vanselfsprekende prooi van roofdiere word midde 

in 'n trap kleinvee. Die floubok ontwikkel tot simbool van die menslike aard, nie 

net in sy geneigdheid om te ontsnap van die realiteit nie, maar ook in die 

saambestaan van die base (die geel oe) en die goeie ( onskuldige slagoffer) (Van 

Coller 1995b:206). Deur die verhaal heen word die verband tussen die karakters 

en die floubokke eksplisiet uitgebou: Seamus se pa, wat die "beneuktheid van 'n 

Brit in Afrika" in horn rondgedra het, het selfmoord gepleeg (40,44); Seamus self 

- ook bekend as "die Kantelbok" {230) - is 'n depressielyer met 

selfmoordneigings: "Dit is die verlange na die dood wat die Butlers nog altyd 

gedryf het. Die verlange na stilte, geborgenheid, na die bewussynsverlies wat 

Caper timidus telkens uit die skrik verlos. As ons dood is, is . . . daar verlossing uit 

die seer wereld ... " (305-306); MaNdlovu ly aan hoe bloeddruk wat veroorsaak 

dat sy in 'n floute verval wanneer die spanning vir haar te veel word (83, 113,217); 

as Afrikanervrou besef Sarah dat gemoedsrus in Afrika nie vir hierdie geslag 

beskore sal wees nie: " ... ons is die sondebokke; die offerbokke. En ons hat so 

baie om voor te offer, om op te offer'' (125). 

'n Verdere inspeling op die Afrikaanse plaasromantradisie is die parallele 

struktuur (kyk 3.4.16:93) waarvolgens twee groepe karakters, wit en swart, 

teenoor mekaar gestel word met Seamus Butler as leier van die blanke groep en 

MaNdlovu Thandani as sy Xhosa antagonis. Seamus is as patriarg nie 

vergelykbaar met oom Sybrand in Laat vrugte en die Abels in Toorberg nie. 

Uiterlik word die beeld van die "koloniale boar en sy knielende voetvolk" (123) en 

die blanke as temmer en weldoener in Afrika {258) nag voorgehou. lnnerlik 

koester hy egter steeds '"n genetiese verlange na groen heinings, affodilvelde en 

kronkelende lanings deur die landskap van Noord-Engeland" (45) en skroom hy 

nie om sy erfplaas te probeer verkwansel ter wille van die olierykdom van Port 
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Cecil nie (57-58). Dit is verder insiggewend dat waar die swaksinnigheid van 

Kolie (kyk 3.3.3:74) en Tillie (kyk 4.3.1:107) reeds die degenerasie van die 

erflikheidsketting versinnebeeld, die geestesversteurde in Die stoetmeester die 

rol van die patriarg self vervul. MaNdlovu daarenteen, is 'n dinamiese karakter 

sodat daar (met inagneming van haar voorgangers in Kroniek van Perdepoort en 

Toorberg- kyk 4.3.1 :109) blyke is van die totstandkoming van 'n nuwe konstante 

in die Afrikaanse plaasroman - die van die swart matriarg as draer van 'n nuwe 

Afrikagerigte ideologie. Bertie du Plessis (Beeld: 8 Nov. 1993) se die volgende 

oor hierdie karakter: 

'n Swart vroulike figuur wat in haar onversetlike standvastigheid 'n 
waardige spieelbeeld is van die blanke, manlike Bart Nel. Ook sy is aan 
die einde nog 'hy'. 

MaNdlovu is 'n oorgangsfiguur tussen twee werelde. Sy is 'n modeme Afrikaan 

wat die "civic" tot stand gebring het, wat veg vir die regte en opheffing van haar 

mense (82), wat protesoptogte lei (194) en wat haar kinders 'n geleerdheid 

gegee het (77). Ook sy veg vir 'n tuiste in Afrika: "'n Piek wat jy kan noem: huis. 

S6 'n plek was ons land nog nooit vir ons Xhosas nie" (81 ). Met dieselfde 

oormoed beywer sy haar om die tradisies en geskiedenis van haar volk by die 

jonger geslag lewend te hou (26, 100). Die bindende faktor tussen die twee 

werelde is haar liefde vir Afrika. Anders as die blanke beleef MaNdlovu die 

landskap onvoorwaardelik: "Sy kruip en ruik die stofaarde en Karoobos . . . Sy le 

met haar wang teen die grond. Glad soos 'n kind se lyf, dink sy. Glad en warm en 

lewendig" (85). Sy dra hierdie liefde oor aan haar kind: "Voel hoe hard is die 

klippers, hoe skerp . . . die verdroogde ou plantjies. Kyk die merke wat dit in jou 

handpalms laat ... Dis die Kei ... Dis ons aarde. Ons geliefde land" (313). 

Sy bied 'n korrektief op die geboekstaafde blankgeorienteerde geskiedenis: 

"Julle geskiedenis begin nie die dag toe daardie matroos Van Riebeeck met sy 

drie skippies uit Holland by die Kaap aangekom en aan wal gestap het asof hy 

Afrika ontdek het nie. Asof Afrika nie altyd bestaan het met ons voorbloed wat 

daarop leef nie!" (26). Wanneer MaNdlovu egter die dokumentering van hul 

geskiedenis bepleit, wys haar kleindogter haar daarop dat "papiergeskiedenis" 
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geen waarborg vir voortbestaan is nie(110). Ook Siener raak bewus daarvan dat 

die "geskiedenis ... los van ons, die wit bevolking, gevorm (word)" (263) en dat 

daar "die groat, onbekende tafereel " is van die geskiedenis van die "verswee 

mensheid wat nie die geskiedenisboeke gehaal het nie " (271 ). Ayanda kom tot 

die gevolgtrekking dat die "private geskiedenis" van elke persoon miskien 

belangriker is as die "geskiedenisse wat deur oorloe, aardbewings en veldslae 

gevorm word" (190). Op hierdie wyse lewer die roman postmodernistiese 

kommentaar op geskiedskrywing in die algemeen. 

Met Siener se dood, klaarblyklik aan die hand van Cawood en sy makkers 

(317), word die konflik in die verhaal sowel as die flouboksimboliek tot 'n 

hoogtepunt gevoer. Hy neem die "kleed van Caper timidus" op horn (316). As 

tussenfiguur tussen die twee strydende groepe karakters, word hy met sy dood 

die "slagoffer'' van 'n klaarblyklik hopelose situasie, maar ook "soenoffer'' 

wanneer 'n moontlike versoening in die vooruitsig gestel word met MaNdlovu se 

woorde aan Seamus: "Maar jy moet een ding weet, raadslid Butler: as ek en jy 

vandag nie tot gesels kom nie, dan is die laaste kans verby" (303). 

Die verhaal eindig met Sarah en Ayanda wat, na Siener se dood, in die rivier 

voor sy huis staan te midde van krioelende visse en rnekaar die hand reik (325). 

Een moontlike interpretasie is dat dit daarop dui dat die tydperk van manlike 

oorheersing verby is en dat die toekoms in die hande van vroue le (Du Plooy 

1995:56; Van Cotler 1995b:207). Die manlike Butlerbloedlyn het waarskynlik 

doodgeloop: Seamus se depressies neem toe terwyl daar gesuggereer word dat 

Cawood nie alleen aandadig aan sy oom se dood is nie, maar dat hy ook 'n 

homoseksueel is ( 158) en selfs verdwyn het (303). Ook die Thandani-mans word 

totaaJ oorheers deur hulle vroulike familielede. Du Plooy (1995:56) wys daarop 

dat sodanige interpretasie die "geslagspolities" korrekte sou wees. 'n Verdere 

moontlike verklaring is te vinde in die gemeenskaplike deler tussen die twee 

vroue, naamlik hulle gebondenheid aan Afrika. Sarah is die enigste blanke 

karakter wat 'n "instink" ontwikkel het vir die land (7) terwyl MaNdlovu se liefde vir 

die bodem oorgedra word op Ayanda (313). Seide het as kinders in hierdie rivier 
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gespeel met 'n geliefde broer en beide het hierdie broers vertoor in die 

rassekonflik in Suid-Afrika. Vergelyk ook Ayanda se woorde aan Sarah: "Ons 

moat vorentoe . . . Daar is vir ons niks anders nie" (325). Hiervolgens dui die slot 

aan dat die hoop vir die land opgesluit le in die vrugbare samewerking tussen 

rasse as Afrikane. Hierdie betekenistoekennings bly egter slags moontlike 

interpretasies in 'n postmodemistiese teks waarin die slot, en by implikasie, die 

toekoms, oop en onbepaald gelaat word (Du Plooy 1995:57; Hattingh 1994:143). 

Soos in die geval van Toorberg (kyk 4.3.1 :97) het Van Heerden ook in Die 

stoetmeester op vrugbare wyse die Afrikaanse plaasromantradisie herskryf en 

verbind met die hedendaagse Suid-Afrikaanse problematiek in sy soeke na 'n 

betekenisvolle rol en identiteit vir die blanke op hierdie vasteland . 

4.3.3 Eben Venter: Foxtrot van die vleiseters (1993) 

Hierdie romandebuut van Eben Venter is, soos Van Coller (1995a:30) dit opsom, 

'n verdere "post mortem ... in die psigologiese proses om Apartheid te verwerk" 

en - kan bygevoeg word - 'n paging om die blanke se posisie in hierdie land 

te herwaardeer. Soos Etienne van Heerden, gebruik Venter die kenmerke van 

die tradisionele Afrikaanse plaasroman op vernuftige wyse in hierdie ondersoek. 

Wildeperdehoek, familieplaas van die Steenekamps, is weer eens gelee in die 

Oos-Kaap, brandpunt van geweld gedurende die laat tagtigerjare. Hier woon 

Hendrik Douw Steenekamp met sy vrou Iris en hulle kinders Petrus, Mirtel en 

Hennie. Op die buurplaas woon Iris se moeder, ouma Lalie. Hulle oudste seun, 

Johannes, het na sy militere opleiding nie weer teruggekeer na die plaas nie, 

maar werk in Kemptonpark waar hy as John-John bekend staan. Ook op die 

plaas woon 'n Xhosa-familie wat die afgelope drie-en-dertig jaar in diens van die 

Steenekamps is: oupa Dzozo, sy kinders en kleinkinders. 

Die titel van die roman bied 'n bruikbare sleutel tot diepere insig in die 

verhaal: "Foxtrot" verwys in die eerste plek na 'n vrolike dans - 'n interpretasie 
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wat beskrywend is van die struktuur van die roman: volgens Van Coller 

( 1995a:29) is dit "oenskynlik 'n lughartige postmodernistiese collage" van grepe 

uit die familie- en gemeenskapslewe terwyl Pakendorf (1994:98) verwys na die 

kaleidoskopiese effek wat geskep word deur die gedurige verwisseling van 

insidente, perspektief, tyd en ruimte. 

"Foxtrot" verwys egter ook na 'n jakkals, 'n roofdier bekend vir sy 

geslepenheid, sodat die afleiding gemaak kan word dat die oenskynlike 

lughartigheid inderwaarheid dekmantel is vir die "jakkalsdraaie" van die 

"vleiseters" - binne die konteks van die roman 'n parodierende verwysing na die 

bevoorregte blanke besittersklas binne die veranderende en onsekere 

werklikheid van die romanhede. Die leser is deurentyd bewus van 'n dreigende 

ondertoon: die noodtoestand, groeiende rassespanning, die marteling van 

politieke gevangenes, veediefstalle, plaasmoorde, en dies meer. In die hoofstuk: 

"Die vroue dans die vrees weg", verkry hierdie interpretasie letterlike betekenis 

(1993:159-160)13
: 

Iris druk Mirtel agter tussen haar blaaie en hulle dans voort. Met die 
warmte van Mirtel se lyf teen hare wel daar 'n weemoedigheid in haar op 
. . . die ou droefheid in die swaksiende oe van haar voorgeslagte wat saam 
met haar getuies is van die Groot Versteuring: ouma Lalie se ringe wat op 
hulle plek nie meer le nie, die blik waarmee die jong Laang vir Hendrik 
Douw uitdaag . . . die skape wat in die nag van die veld af verdwyn . . . die 
doringdrade om oom Maans en ant Truikie se werf, die nagtelike hemel 
oor die dorp wat rooi aan die brand staan van vure wat nooit ophou nie, 
wat die ou orde verskroei, die sweet en opoffering van al hulle jare 
verwoes, die moedigheid van haar gees laat wegkwyn. 

Dit is opvallend hoeveel verteltyd bestee word aan die beskrywing van voedsel 

en die voorbereiding daarvan. Kos, en meer spesifiek vleis, word beeld van die 

welvarendheid en grypsug van die bevoorregtes (55-56;255), maar ook van die 

ondergang waartoe dit kan lei wanneer oom Bartus Bekker horn letterlik dood eet 

(124). Dit word versinnebeelding van die sosiale en materiele wanbalans tussen 

die blanke bevoorregtes en die swart arbeidersklas ( 12,222) en daarom is dit nie 

13 Alie verdere verwysings is na die 1993-uitgawe van Foxtrot van die vleiseters. 
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vreemd dat die oormatige vleisetery aanleiding gee tot nagmerries by die blankes 

nie (154-155). 

Anders as in die tradisionele Afrikaanse plaasroman is die verteller nie 

verhewe bo die verhaalsituasie nie, maar belewend betrokke by die 

problematiek. Alhoewel die vertelling hoofsaaklik geskied vanuit die perspektief 

van die jong Petrus Steenekamp, boerseun van Wildeperdehoek, staan hy die 

posisie soms af aan ander karakters, byvoorbeeld ouma Lalie as 

verteenwoordiger van die ouer geslag (38 e.v.) en Johannes as stadsbewoner 

(125 e.v.). Namate hy die gebeure om horn opteken en krities ontleed (4, 

205,206), word hy 'n soort outsider-figuur wat worstel met onbeantwoorde vrae 

en horn daarom nerens tuis voel nie (163). 

Die "vleiseters" word parodierend beskryf in hulle miskenning van die 

veranderende werklikheid, maar ook met deernis en begrip vir hulle totale 

onvermoe om die brug na 'n nuwe bedeling oor te steak. Hendrik Douw klou 

verbete aan 'n verbrokkelende patriargale bestel. Hy is steeds die arbeidsame 

en presiese boar, gekenmerk deur sy geloof en sy liefde vir die grand en sy 

mense (5). Johannes, sy oudste seun en erfgenaam, verwerp egter die 

plaaslewe ter wille van 'n lewe in die stad en, soos sy naamsverandering aandui, 

ook die waardes wat daarmee gepaard gaan (Swanepoel 1994:93). Die vergrype 

waaraan hy horn daar skuldig maak, is, volgens sy pa, direk toe te skryf aan 'n 

gebrek aan vleis: " ... jy het die vleis saam met al die ander goed wat ek vir jou 

geleer het by die agterdeur uitgegooi" (149). Ook sy verhouding met die jonger 

Petrus word, soos in die tradisionele plaasroman, gekenmerk deur 

generasiebotsings (kyk 2.4.9:50), maar in hierdie geval as gevolg van 

ideologiese verskille tussen pa en seun (6). 

Hendrik Douw se "meesterplan" vir 'n ideale plaasruimte weerspieel die 

grondbeginsels van die tradisionele agrariese leefwyse waarvan hy tot op hierdie 

stadium deel was (114): 
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Die meesterplan het sy eie beginsels, nie te ver nie en nie te naby nie ... 
Die heining om jou werf, nie te naby nie, want jy wil vir jouself 'n ordentlike 
tuin aanle. Loop maar self die paadjie af na jou stalle toe, hy moenie te ver 
wees nie ... Hoenderhokke nie te naby nie. Die goed kan luise kry. 
Dieselfde geld vir jou werksmense . . . Die swartes wiJ jy nie te naby aan 
jou huis he nie . . . Hulle raak Sondae dronk en skop 'n vreeslike lawaai op. 
Maar nou darem ook nie te ver nie. Sodat jou bediendes in 'n japtrap by 
jou kan wees. 

Alhoewel hy besef dat die "genadejare" (192) wat die feodale bestel vir die 

blankes gewaarborg het verby is, is hy vasgevang in 'n "bykans noodlottige 

'gedetermineerdheid' " (Van Coller 1995a:30) om sy heerskappy oor sy plaas en 

sy werksmense te behou. Wanneer die jong Laang sy gesag openlik uitdaag 

(143,233), poog hy om sy teenwoordigheid en beheer soos 'n oom Sybrand van 

ouds (kyk 2.3.2.3:41) op die wilde Sieraad se rug te bevestig (231-232) en 

beeindig hy oupa Dzozo en sy familie se dienstyd van drie-en-dertig jaar op 

Wildeperdehoek (235). 

Ander karakters toon dieselfde "versteendheid" (soos die van "Steenekamp" 

aandui) in hulle onvermoe om te ontsnap van die skynwerklikheid wat hulle 

veiligheidshalwe om hulle geskep het: ouma Lalie besweer telkens gerugte van 

onrus met kos (48) of maak dit as "koerantstories" af (95) ten spyte van die besef 

dat " ... ons ou werefd soos ek horn ken en soos ek horn wil he, se tyd . . . verby 

(is)" (43); Iris verwys na "al hierdie nonsens wat in ons land aangaan" (153); 

Mirtel sluit haar af "in haar poeierdoos van 'n kamer" (207) en trou uiteindelik met 

die bevooroordeelde en gebreinspoelde Fritzie - "die boer met sy roer" (242); 

oom Jannie woon steeds "stoksielalleen" ten spyte van die sewe bruin gesinne 

op sy plaas (13); in die skoukroeg heers daar 'n "dringendheid om die droogte en 

'die gemors agter die drade' eenvoudig weg te drink" (182). 

Die afstand tussen blank en swart kom duidelik na vore in ouma Lalie se 

ongemak wanneer sy vir die eerste keer in vyf-en-twintig jaar 'n arbeidershuis 

betree en ineens vreemd staan teenoor 'n onbekende menseruimte (60) asook in 

die Steenekamps se besef dat hulle die familienaam van die Xhosagesin wat 'n 

leeftyd saam met hulle op die plaas gewoon het, nie ken nie (238). Hoe 
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onoorbrugbaar die kloof is, blyk veral uit die verteller se waarneming as swart 

jeugdiges tydens die jaarlikse skou die terrain bestorm (189): 

Verby die pawiljoen en die huisvlytsaal, verby die perdestalle ... en tant 
Alida se pannekoekstalletjie ... vee die wind die stukkies mens wat 'n 
leeftyd in dieselfde dorp geloop en gekoop het ... geslagte van mense wat 
alma! saam grootgeword het hier op die vlaktes en tussen die rantjies ... 
en nog altyd, en vir ewig, hys die ou vrees horn maar weer op in ons oe. 
Net so onontwykbaar soos die verskrikking wat die gogga vir die baba 
inhou. En nooit, God wees ons kleingeestiges genadig, sal dit anders 
wees nie. 

Die enigste karakter wat graag die "Baas:Klaas-fondasies" (204) wil sien wankel, 

is Petrus wat, geteister deur skuldgevoelens (140,206,223), toenadering soek tot 

Buziwe, oupa Dzozo se kleindogter. Kort voor haar vertrek van die plaas, doen 

hy die ondenkbare deur haar te neem om saam met horn te gaan swem by 'n 

nabygelee warmwaterbron. Hy doen dit in die hoop dat sy met "'n Enkel woord, 'n 

goedigheid tangs die mondhoeke, die gebaar van 'n oop hand, 'n flits van 'n 

aanraking (my sal vrykoop) van al hierdie jare wat ek alles op Wildeperdehoek 

gesien en gehoor en aan my lyf, nee . . . op die sweet van hulle lywe, ervaar het" 

(205). Petrus se waanbeelde van sy afkeurende moeder en vader tydens die 

uitstappie (219), bevestig egter reeds dat die paging tot mislukking gedoem is en 

dat hulle daarna sal terugkeer na hulle aparte lewens: "Ek is die wit hand en sy is 

die swart hond. Vir mekaar geblaf soos die honde hier maak. Mekaar besnuffel. 

En nou's dit verby. Uit en gedaan" (225). Hy bly dus deal van die "dialektiese 

situasie" waarin die "altyd teenwoordige Xhosas op Wildeperdehoek, die 

waterdraers en die pakesels" dit juis vir horn moontlik gemaak het om sy 

"notatjies, al die afskuwelikhede, in drukskrif, tydsaam, noukeurig, netjies, met 'n 

glas bier saans, met 'n gebakte eier in die maag soggens, neer te skryf en te 

bedink" (206). 

Die verteller se skrywersoptrede het verder tot gevolg dat die grense tussen 

waarheid en verdigsel vervaag. Deur die verhaal heen maak hy aantekeninge 

van oenskynlik waarheidsgetroue insidente en feite (206). In die appendiks word 

baie van die gebeure egter as blote "stories" ontbloot terwyl die verskiltende 
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karakters juis in hulle reaksies op die "stories", hulle ware aard bevestig, 

byvoorbeeld ouma Lalie: "Ek sou nooit oor my dooie liggaam daai pragtige 

rangskikking vir ou April se afgestorwe pa staan en gee het nie. Ek weet mos 

hulle sal dit nie waardeer nie" (261 ). 

Die roman eindig met stedelinge en plattelanders, wit en swart, wat hulle 

saam verlustig aan die oorvloed spys en drank tydens Mirtel en Fritzie se 

bruilofsfees totdat brandstigting op Wildeperdehoek se werf die feesvieringe in 

chaos laat ontaard (257). Hierdeur word die einde van 'n era, die "genadejare", 

finaal bevestig. Die appendiks - 'n soort "video-opname" van die bruilofsgaste -

"verewig" as't ware die karakters verder in 'n verbygaande tyd en ruimte waaruit 

hulle nie kan ontsnap nie. 

Volgens Van Coller (1995a:30) word Foxtrot van die vleiseters, in 

ooreenstemming met die postmodernistiese werkswyse, dus "veel eerder 

registrasie as antwoord''. Oat Venter in die parodierende registrasieproses van 'n 

oorgangstyd in die Suid-Afrikaanse werklikheid aansluiting vind by die 

plaasromantradisie, toon die bruikbaarheid en geldigheid waaroor hierdie 

subgenre steeds in die Afrikaanse letterkunde beskik. 

4.4 Samevatting: 'n Herwaardering van die plaas 

Die Afrikaanse literatuur van die periode 1976-1993 word, onder andere, 

gekenmerk deur 'n teruggryp na die verlede op semantiese sowel as sintaktiese 

vlak. Die herwaardering van die plaas in die letterkunde, is 'n vergestalting 

hiervan. Die wyse waarop die kenmerke van die tradisionele prosagenre opnuut 

herlees en herskryf word, toon dat dit steeds 'n rigtinggewende "source of 

meaning" (kyk Verantwoording:3) in ons prosa is. 

4.4.1 Postmodemistiese denkklimaat 

Terwyl die literere denkklimaat van die vorige periode as modernisties bestempel 

kan word (kyk 3.4.1 :87), staan die plaasromans uit hierdie periode in die lig van 
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'n postmodernistiese denkwyse wat, volgens Van Gorp (1986:261): "zowel een 

op de spits drijven van, als een breuk met het modernisme betekenen, waarbij op 

een eigenaardige wijze naar de traditie teruggegrepen wordt". Die verlede staan 

steeds sentraal in die voortgesette soektog na sinvolle patrone. 'n Hernieude 

parodierende ontginning van die wese van die tradisionele plaasroman lei egter 

nie, soos in die geval van die modernistiese romans, tot klinkklare 

gevolgtrekkings en verklarings nie, maar toon juis aan dat die verlede onkenbaar, 

onverklaarbaar en onagterhaalbaar is - in wese mensgemaakte "fiksie" (kyk 

4.3.1 :107; 4.3.2:112; 4.3.3:123). 

4.4.2 Liefdesmotief 

Soos in die vorige periode word die klem veel meer op die seksuele as op die 

emosionele aspek van verhoudings geplaas (kyk 3.4.2:87). In Toorberg (kyk 

4.3.1:109) sowel as Foxtrot van die vleiseters (kyk 4.3.3:122) is daar seksuele 

verhoudings oor die kleurgrens heen terwyl daar in Die stoetmeester (kyk 

4.3.2:117) gesuggereer word dat die erfgenaam van die plaas homoseksuele 

neigings het. Op hierdie wyse word die totnietgaan van die ou orde bevestig. 

4.4.3 Naamgewing 

Die ondersteunende rol wat plek- en persoonsname ten opsigte van 

betekenistoekenning speel, word voortgesit in die plaasromans uit die tydperk 

1976-1993 (kyk4.3.1:109; 4.3.2:113; 4.3.3:121). 

4.4.4 Die verteller 

Die vertelsituasie in die drie romans onder bespreking blyk veel meer kompleks 

en genuanseerd te wees as in die geval van die tradisionele plaasromans (kyk 

2.4.3: 47). In plaas van 'n oorheersende, alleswetende vertelinstansie word die 

gegewe nou vanuit die verhaalsituasie self deur wisselende en subjektiewe 

perspektiewe belig. Die gevolg is dat die leser nie gelaat word met bepaalde 
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geldende waarhede nie, maar met 'n meer geskakeerde beeld waarin die 

geldigheid van bestaande waarhede juis verval en vra om hernieude nadenke en 

betekenistoekenning (kyk 4.3.1 :107-108; 4.3.2:112; 4.3.3:120). In Toorberg (kyk 

4.3.1 :107), maar veral in Die stoetmeester (kyk 4.3.2:112) en Foxtrot van die 

vleiseters (kyk 4.3.3:122), openbaar die verteller horn verder ooglopend as 

skrywer of "storiemaker'' sodat gelmpliseer word dat die plaasroman, en die 

ideologiese betekenis daarvan, ook bloot gemanipuleerde "storie" of fiksie is. 

4.4.5 Tydshantering 

In al drie die romans uit hierdie periode word afgewyk van die chronologiese 

tydstruktuur eie aan die tradisionele plaasroman (kyk 2.4.4:48). Kenmerkend van 

die p6stmodernistiese plaasromans is juis die ineenvloeiing van hede en verlede 

wat nie alleen 'n herevaluering van hede, verlede en toekoms moontlik maak nie, 

maar wat die subjektiwiteit en relatiwiteit van tydgebonde representasies van die 

werklikheid beklemtoon. Die vervaging van tydsgrense ondersteun die opheffing 

van grense tussen feit en fiksie, werklikheid en fantasia eie aan die 

postmodernistiese werkswyse (kyk 4.3.1 :107; 4.3.2:112; 4.3.3:119, 122). 

4.4.6 Die plaas as speelruimte 

'n Eg Suid-Afrikaanse plaasruimte is telkens 'n ooglopende gegewe sodat die 

romans as't ware hierdeur "ingeskryf' word in die plaasromantradisie (kyk 4.3.1: 

103-104; 4.3.3:121). Veral in die romans van Van Heerden word die plaas ook as 

deel van die groter Afrika landskap beskryf, maar op so 'n wyse dat die 

vreemdheid, en daarom tydelikheid, van die Europese leefwyse aan Afrika weer 

eens beklemtoon word (kyk 4.3.1:103,104; 4.3.2:114). 

In Toorberg (kyk 4.3.1: 104) sowel as Die stoetmeester (kyk 4.3.2: 111) vorm die 

bonatuurlike egter ook 'n integrale deel van die speelruimte sodat die 

ruimtetekening gekenmerk word deur 'n vanselfsprekende saambestaan van 

realisme en fantasia. 
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4.4. 7 Die plaas as belangeruimte 

Die plaasbewoners word steeds gekenmerk deur 'n gebondenheid aan die grond 

alhoewel die redes hiervoor 'n betekenisvolle verandering ondergaan. Die 

"mistieke" verbintenis met en liefde vir die plaas by die ouer geslag (kyk 

4.3.1:104,105) word toenemend vervang deur plig (kyk 4.3.1:106) en 'n 

onvermoe om te ontsnap van 'n tradisionele leefwyse wat deur geslagte vasgele 

is (kyk 4.3.2:114; 4.3.3:121-123). Vir die jonger generasie betaken die plaas, en 

die waardes wat daarmee saamhang, egter nie noodwendig 'n enigste sinvolle 

bestaan nie sodat dit dikwels deur hulle verwerp word (kyk 4.3.2:113; 4.3.3:120). 

Heel dikwels is daar egter 'n hunkering na die plaas te bespeur by karakters wat 

nie deel vorm van die grondbesittersklas nie, byvoorbeeld die "Stieffamilie" - wit 

en swart - in Toorberg (kyk 4.3.1:106) en MaNdlovu in Die stoetmeester (kyk 

4.3.2:116). 

4.4.8 Die outsider-figuur 

Siener Wehmeyer (kyk 4.3.2:114) sowel as Petrus Steenekamp (kyk 

4.3.3:120, 122) kan as "outsiders" bestempel word in die wyse waarop hulle die 

gevestigde leefwyse en waardes bevraagteken, maar terselftertyd onmagtig is 

om hulle daarvan los te maak. Siener word selfs letterlik slagoffer van hierdie 

klaarblyklik hopelose situasie (kyk 4.3.2: 117). 

4.4.9 Stad-land teenstelling 

Die tradisionele stad-land onderskeid (kyk 2.4. 7:49) as versinnebeelding van 

uiteenlopende waardesisteme, word in Toorberg (kyk 4.3.1:104) sowel as Foxtrot 

van die vleiseters (kyk 4.3.3:120) op parodierende wyse ontwrig sodat die beeld 

van die plaas as idealistiese belangeruimte hierdeur ontluister word. Soos in die 

vorige periode (kyk 3.4.9:90) word die plaas eerder metafoor van 'n 

veranderende en komplekse Suid-Afrikaanse en universele werklikheid waarin 

die goeie en die bose ineengestrengel is (kyk 4.3.1: 104; 4.3.2: 111; 4.3.3: 119). 
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4.4.10 Die plaas as simboliese ruimte 

Die plaasruimte word, soos hierbo gestel, versinnebeelding van 'n komplekse 

universele wereld waarin die mens gewikkel is in 'n ewigdurende stryd tussen 

goed en kwaad. Nie net die grond nie, maar ook die sondes van die vaders, word 

van geslag tot geslag vererf (kyk 4.3.1 :106; 4.3.2:115). In die tradisionele 

plaasroman is die nietigheid van die mens voortdurend beklemtoon in sy stryd 

teen die allesoorheersende mag van die natuur. Kontinu"iteit kon slegs 

gewaarborg word deur 'n vereenselwing met die natuur: die opeenvolging van 

geslagte soos die ewige opeenvolging van seisoene (kyk 2.4.8:49). In Toorberg 

word die mens se stryd teen die ongenaakbare natuur direk gekoppel aan die 

problematiek van sonde en skuld. Die ewige soeke na water dra uiteindelik by tot 

die dood van die laaste "suiwer" Moolman waardeur nie net die einde van 'n 

ger1erasie bevestig word nie, maar die soektog na die skuldige 'n ganse stam 

veroordeel laat (kyk 4.3.1:105,107, 110). 

4.4.11 Die plaas as patriargale ruimte 

'n Verbrokkelende patriargale stelsel is aan die orde van die dag in die 

plaasromans uit die tydperk 1976-1993. Dit word vergestalt in Abel se vreemde 

dood klaarblyklik vanwee geslagte se sondelas wat op horn rus (kyk 4.3.1 :106), 

in Seamus se selfmoordneigings (kyk 4.3.2: 115), in sy oorweging van die 

ondenkbare - naamlik om sy erfgrond vir geld te verruil (kyk 4.3.2: 115) en in die 

parodierende uitbeelding van Hendrik Douw se pogings om sy patriargale gesag 

in stand te hou (kyk 4.3.3:120). Generasiebotsings is steeds kenmerkend van die 

hedendaagse plaasroman. Anders as in die verlede (kyk 2.4.9:50) gaan dit egter 

nie oor die oordrag van gesag nie, maar oor die bevraagtekening van sosiale en 

ideologiese waardes (kyk 4.3.1 :106; 4.3.2:113; 4.3.3:120). Die blanke boervrou 

vervul steeds 'n ondergeskikte en ondersteunende of pioniersrol binne die 

tradisionele agrariese opset (kyk 4.3.1 :105). In Die stoetmeester word 'n meer 

sinryke rol vir die vrou van die toekoms egter gesuggereer (kyk 4.3.2:116, 117). 
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4.4.12 Erfopvolging 

Terwyl die stelsel van erfopvolging in die tradisionele romans as waarborg 

gedien het vir die voortgesette behoud van die grand, word dit in die moderne 

plaasroman telkens verbreek, hetsy deur vrye keuse (kyk 4.3.1: 106; 4.3.3: 120) of 

deur die fisiese of geestelike degenerasie by die nageslag (kyk 4.3.1: 107). So 

word die einde van vanselfsprekende blanke heerskappy oor die grand sowel as 

'n moontlike nuwe bedeling in die vooruitsig gestel (4.3.1:107). Ander 

aanspraakmakers tree nou na vore om hulle geboortereg op die grand te 

verwoord, byvoorbeeld die bruin "Stieffamilie" in Toorberg (kyk 4.3.1:108) en 

MaNdlovu in Die stoetmeester(kyk 4.3.2:116). 

4.4.13 Die rol van die voorgeslagte 

Die voorgeslagte is steeds 'n tasbare teenwoordigheid in die plaasromans uit 

hierdie periode, hetsy deur herinnering of deur hul nalatenskap wat in die geval 

van Die stoetmeester nie alleen 'n spogplaas is nie, maar oak die vreemde 

floubokspesie wat ontwikkel tot simbool van die mens se fisiese en geestelike 

onvolkomenheid (kyk 4.3.2:114). Veral in Toorberg word die konstante in die 

Afrikaanse plaasroman betekenisvol uitgebou. Die wyse waarop die dooies naas 

die lewendes die plaasruimte vul en spreekbeurte kry, lei nie alteen tot die 

opheffing van gevestigde persepsies nie, maar skep die geleentheid om die 

verlede naas die hede te herevalueer en te interpreteer (kyk 4.3.1: 108). 

4.4.14 Arbeid 

Alhoewel boerderybedrywighede en arbeid opnuut aandag geniet in Toorberg 

sowel as Foxtrot van die vleiseters word swart arbeid, anders as in die verlede, 

nie meer verswyg nie (kyk 4.3.1:108). Die blanke boer se afhanklikheid van swart 

arbeid kom trouens telkens aan die lig in Foxtrot van die vleiseters (kyk 

4.3.3: 121, 122). Die twee grondbeginsels waarop die regverdiging van 
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eksklusiewe blanke grondeienaarskap berus, naamlik die stelsel van 

erfopvolging en voortgesette blanke arbeid, word dus beide ondermyn in die 

hedendaagse plaasroman (kyk 3.4.14:92). Die vrugtetoosheid van voortgesette 

arbeid binne die ongenaakbare Afrikanatuur in Toorberg beklemtoon verder die 

tydelikheid eerder as die voortgang van die tradisionele agrariese leefwyse (kyk 

4.3.1 :105). 

4.4.15 Die plaas as feodale ruimte 

Die vertroude baas-kneg verhouding vorm steeds deel van die plaaswereld in die 

romans uit hierdie tydperk sodat dit 'n troue weergawe bied van die 

arbeidsbedeling op die Suid-Afrikaanse platteland van die tagtiger- en 

negentigerjare. 'n Veranderende rassesituasie word terselftertyd belig in die 

wyse waarop dit toenemend moeilik word om die feodale stelsel in stand te hou: 

die fisiese grense van die plaas word oorskry (kyk 4.3.1 :108; 4.3.3:119) terwyl 

die blanke boer se gesag openlik uitgedaag word deur die swart arbeider (kyk 

4.3.1:108; 4.3.3:121). Die patemalisme wat vroeer die verhouding tussen blanke 

"leenheer'' en swart "lyfeiene" gekenmerk het, word op parodierende wyse 

ontluister sodat die uitbuiting van swart arbeid aan die lig kom (kyk 4.3.1: 108; 

4.3.3:122). 

4.4.16 Die uitbeelding van anderskleuriges 

In die voorafgaande bespreking het dit reeds duidelik geword dat die uitbeelding 

van anderskleuriges 'n betekenisvolle verandering ondergaan het in die 

hedendaagse plaasroman. Terwyl parallelisering aanvanklik die skeiding en 

verskille tussen die blanke besittersklas en swart arbeiders bevestig en 

ondersteun het (kyk 2.4.14:52), word dit nou instrument om die veranderende 

rassesituasie te weerspieel (kyk 4.3.1: 109). Anders as in die verlede vorm 

anderskleuriges nie meer deel van die agtergrond nie, maar tree hulle na vore as 

volwaardige karakters en bowenal segsmanne wat nuwe perspektief bring op die 

blankgeorienteerde siening van kulturele, maatskaplike, politieke en materiele 
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verskille. Die korrektief wat dit ten aansien van die Suid-Afrikaanse geskiedenis 

meebring, is veral van belang omdat dit die eksklusiewe blanke besitreg op 

grand in dispuut plaas (kyk 4.3.1 :108; 4.3.2:116). 

'n Betekenisvolle gegewe in die hedendaagse plaasroman, is die ontwikkeling 

van 'n swart matriarg-figuur wat, soos die blanke patriarg van ouds (kyk 

2.4.9:50), gekenmerk word deur trots, standvastigheid, vaderlandsliefde en 'n 

gebondenheid aan tradisie en bodem. Sy tree na vore as kampvegter vir haar 

mense se regmatige deel aan hulle geboorteland (kyk 4.3.1:109; 4.3.2:116). 

4.4.17 Betrokkenheid 

Alhoewel die plaasromans uit die periode 1976-1993 gekenmerk word deur 'n 

ineenvloeiing van realiteit en fantasia is dit tog, soos sy voorgangers, 

weerspieelend van en betrokke by die Suid-Afrikaanse problematiek (kyk 

2.4.15:52; 3.4.17:93). 'n Verbrokkelende plaaswereld en leefwyse word metafoor 

van die veranderende politieke situasie terwyl "tradisionele" sekerhede, soos die 

beskawingsgeskiedenis (kyk 4.3.1 :108; 4.3.2:116), Afrikanernasionalisme (kyk 

4.3.2: 114 ), die regstelsel (kyk 4.3.1: 110), en dies meer bevraagteken word. Soos 

nooit tevore nie, word rassespanning en die gepaardgaande wantoestande s6 

eerlik en kru beskryf dat dit juis as gevolg daarvan 'n bykans surrealistiese 

kwaliteit verkry, byvoorbeeld: halssnoermoorde (4.3.2:111 ), die marteling van 

politieke gevangenes ( 4. 3.3: 119), die materiele en sosiale wanbalans tussen 

rasse (4.3.3:119-120), ensovoorts. 

4.4.18 ldeologie 

In die bespreking van die literere denkklimaat van hierdie periode (kyk 4.2: 100) 

wys Smuts op die groeiende behoefte aan "rootsliteratuur'' te midde van die 

drastiese en onomkeerbare veranderinge in die politieke en rassesituasie in 

Suid-Afrika. Die agrariese geskiedenis van die blanke Afrikaner staan dan ook 

opnuut sentraal in die hedendaagse plaasroman. Anders as in die vestigingsjare 

van die plaasromantradisie, is hier egter nie sprake van 'n nostalgiese terugblik 
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op 'n grootse verlede nie, maar eerder 'n onthutsende en ontluisterende 

ondersoek van hierdie verlede in die durende soeke na betekenis - na 'n eie 

identiteit en plek in Afrika. In hierdie ondersoek word daar ook na die literere 

verlede teruggegryp in die wyse waarop die kenmerke van die tradisionele 

Afrikaanse plaasroman, soos in die geval van die romans uit die periode 1956-

1976, herontgin word om sodoende die ideologiese gesprek binne die tradisie 

voort te sit. Die blanke boer se geslagtelange verbintenis met die grond word so 

belig, maar ook die broosheid en kunsmatigheid van die fondamente waarop dit 

berus. In ooreenstemming met die postmodernistiese benadering, word die 

ganse plaasromantradisie - en gepaardgaande ideologie - trouens deur 

middel van die vertelinstansie ontmasker as blote illusie of fiksie. Alie sekerhede, 

literer en histories, word dus opgehef. Die parodierende ondergrawing van die 

patriargale, feodale en erfopvolgingstelsels dui onomwonde op die noodwendige 

beeindiging van die vertroude bestel. Terwyl die blanke se "natuurlike" besitreg 

op die grond so in dispuut geplaas word, tree ander aanspraakmakers 

toenemend na vore in die gesprek rondom grondbesit. Anders as in die verlede, 

bied die hedendaagse plaasroman egter geen heldere uitsprake of oplossings 

nie - die ondersoek na die geskiedenis en die gepaardgaande vraag na skuld 

laat trouens geeneen onaangeraak nie. Die grond word dus as't ware 

"eienaarloos" gelaat - die gesprek om die plaas - 'n plek in Afrika - duur voort. 
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HOOFSTUKS 

Slotsom 

Oaar sal (en moet) in Afrikaans en Engels nag baie oor die plaas geskryf 
word in sowel skeppende as beskouende literatuur: daardie ruimte en 
struktuur wat die lewens van talle Suid-Afrikaners en die geskiedenis van 
hierdie land so ingrypend be"invloed het. 

Johann Lodewyk Marais (1992) 

In die Probleemstelling is bepaalde vrae gestel wat ten grondslag le van hierdie 

studie. Die oorkoepelende vraagstuk, naamlik waarom die plaasroman so 'n 

deurlopende en prominente rol in die Afrikaanse prosa speel, gee aanleiding tot 

'n hele aantal verbandhoudende vrae: 

• Wat word verstaan onder die term plaasroman? 

• Het die Afrikaanse plaasroman in sy aanvangsjare 'n eie aard ontwikkel? 

• Op watter wyse het die aard van die plaasroman in Afrikaans verander in die 

verloop van ons prosa? 

• Het die Afrikaanse plaasroman nog enige relevansie vir eietydse lesers? 

Ten einde antwoorde op hierdie vrae te verskaf is daar, teen die agtergrond van 

die prinsipes en metodes van literatuurgeskiedskrywing, ondersoek ingestel na 

die verskyningsvorme wat die plaasroman in die historiese verloop van die 

Afrikaanse prosa aangeneem het. 

Ter inleiding is besin oor die kategorisering van romans in subgenres en die 

getdigheid en waarde van sodanige kategorisering. Daar is aangevoer dat daar 

genoegsame regverdiging bestaan om die plaasroman as selfstandige subgenre 

te beskou en wel vanwee die feit dat 'n baie ou geskiedenis die prosasoort ten 

grondslag le, dat die plaasroman wyd aangetref word en dat sodanige 

klassifikasie 'n bepaalde verwagtingshorison by die leser skep vanwee die 

eiesoortige kenmerke wat tradisioneel aan die fiterere soort toegeskryf word. 
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'n Oorsig van die kultuurhistoriese agtergrond waarteen die Afrikaanse 

plaasroman sy beslag gekry het, toon dat die blanke Afrikaner se jarelange 

agrariese leefwyse sy maatskaplike, kulturele en politieke ontwikketing gedikteer 

het, maar ook die van die inheemse bevolking drasties be"invloed het. Hierdie 

kultuur is egter toenemend bedreig deur die verstedel.iking van die Afrikaner - 'n 

krisis wat neerslag gevind het in die letterkunde van die volk. Die vyf romans wat 

bestudeer is uit die tydperk 1920-1940, toon inderdaad wesenlike raakpunte wat 

sodanige stelling onderskryf en dui op die vestiging van 'n eie Afrikaanse 

plaasromantradisie in hierdie periode. Dit verbeeld 'n eertydse agrariese 

leefwyse, met 'n duidelike paternalistiese en feodalistiese inslag, waarin die 

plaas as afgeslote en beskermende domain voorgehou word en ook 

versinnebeelding word van 'n verhewe maar bedreigde waardesisteem. Ten 

spyte van die romantiese stylaard wat die romans kenmerk, is dit reeds in hierdie 

vroee stadium betrokke by die Suid-Afrikaanse problematiek en dan veral by die 

verstedelikingsproses en die kulturele omwenteling wat dit meegebring het. In die 

wyse waarop dit die anderskleurige plaasbewoners ooglopend op sekondere vlak 

akkomodeer, bied dit 'n eerlike en getroue weerspieeling van die 

blankgedomineerde rassesituasie van die tyd. Daar kan dus tereg aangevoer 

word dat die Afrikaanse plaasroman uit hierdie periode, bewustelik of 

onbewustelik, 'n ideologie uitdra in diens van 'n eksklusiewe 

Afrikanernasionalisme. Die grondliggende gedagte is dat die blanke Afrikaner 'n 

"natuurlike besitreg" op die grond, en by implikasie op hierdie vasteland, gevestig 

het deur toeeiening en vererwing en dit geslag na geslag herbevestig deur liefde 

vir en arbeid op die bodem. 

Gedurende die sestiger- en sewentigerjare het die aard van die tradisionele 

prosagenre ingrypend verander en is die tydperk van outomatisering wat dit in 

die vyftigerjare beleef het, opgehef. Die blanke Suid-Afrikaner het op hierdie 

stadium 'n onbetwiste ekonomiese en politieke magsposisie binne die 

apartheidsbedeling beklee. Afrikaanse skrywers het egter toenemend aanklank 

gevind by die rewolusionere denke van 'n ontnugterde na-oorlogse wereld met sy 
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oproep om die emansipasie van onderdruktes en minderheidsgroepe. Omdat die 

plaasroman uit die vorige periode so volledig uitdrukking gegee het aan 'n 

Afrikaanse politieke en kulturele lewensbeskouing, was dit die voor die hand 

liggende literere "vehicle" om hierdie ideologie te kritiseer en te onttuister. Deur 

vernuwend en eksperimenteel in te speel op die gevestigde literere kenmerke 

van die tradisionele Afrikaanse plaasroman, is die ideologiese kode daarvan 

deurbreek en die "natuurlike" aanspraak op die Afrikabodem bevraagteken. Die 

beskutte plaasruimte van weleer word nou verbreed tot 'n komplekse Suid

Afrikaanse en selfs universele wereld waarin goed en kwaad ineengestrengel is. 

Die polemieke wat die literere vernuwing tot gevolg gehad het, maar bowenal die 

verrassende wyse waarop daar met die literere tradisie omgegaan is, het 

onteenseglik bygedra tot 'n kritiese bewustheid en herwaardering van die 

maatskaplike en politieke wanbalans in Suid-Afrika. 

Groeiende rassekonflik sedert die laat sewentigerjare het reeds die 

uiteindelike beeindiging van die apartheidsbedeling in die vroee negentigerjare in 

die vooruitsig gestel. Die blanke Afrikaner se onsekerheid oor sy posisie in 

Suider Afrika word in die letterkunde vergestalt deur 'n herontginning van sy 

historiese sowel as literere verlede. Weer eens teen die tradisionele Afrikaanse 

plaasroman, vanwee sy bekendheid en voorspelbaarheid, maar ook vanwee die 

ideologiese grondbetekenis daarvan, horn ideaal tot die postmodernistiese 

werkswyse wat in die letterkunde van hierdie periode opval en waarvolgens 

gevestigde prosagenres as gespreksvoorwaarde dien, maar dan herskryf word 

ten einde onderliggende "waarhede" te ondermyn. Die postmoderne plaasroman 

bied, anders as sy voorgangers, geen vasstaande waarhede of oordele nie. Alie 

sekerhede, literer en histories, verval en die ganse plaasromantradisie, met die 

ideologiese konnotasie wat daaraan geheg word, word eerder ontbloot as illusie 

of fiksie. Op hierdie wyse is dit ten nouste betrokke by en weerspieelend van die 

finale beeindiging van 'n vertroude bestel en 'n onsekere toekoms wat daarmee 

saamhang. 
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Die vraag of hierdie prosasoort nog enige relevansie het vir die eietydse leser, 

kan bevestigend geantwoord word. Die historiese gang van die plaasroman in 

die Afrikaanse letterkunde is oor 'n tydperk van bykans sewentig jaar nagevolg. 

In hierdie periode is 'n literere tradisie ryk aan ideologiese betekenis gevestig, 

uitgebou, ontluister en afgebreek. Nie alleen het die Afrikaanse plaasromans dus 

veranderende denkwyses en situasies weerspieel en geakkomodeer nie - dit 

was ook mededeelnemer aan die veranderingsproses. Vanuit die staanspoor 

was die plaasroman dus 'n "source of meaning": 'n betekenisvolle en dinamiese 

interteks binne 'n veranderende literere, maar bowenal groter Suid-Afrikaanse 

situasie. Die hedendaagse plaasroman belig, meer as ooit, die problematiese 

rasseverhoudinge binne 'n onsekere oorgangstydperk in die Suid-Afrikaanse 

geskiedenis. Die blanke het sy heersersposisie verloor. Anderskleurige 

plaasbewoners tree vir die eerste keer na vore in die romans as segsmanne en 

medeaanspraakmakers op die grond. Dit wil voorkom asof 'n nuwe ideologiese 

gesprek binne die plaasromantradisie begin vorm aanneem - 'n gesprek waarin 

die soeke na 'n plaas (=plek) in Afrika steeds sentraal staan. 
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